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A - Průvodní a technická zpráva 
 
 
A.1 - identifikační údaje 
 
 
Název dokumentace   městys Davle okr. Praha - Západ 

lokalita Nad Měchenicemi (Z01) 
Územní studie 

 
Umístění řešené lokality  městys Davle kat. území 624811 
     parc. č. 924, 925 (v dílu), 927/1, 927/2, 770/10  
     obec Měchenice kat. území 692719 
     parc. č. 1084/1, 1084/2 
 
Pořizovatel dokumentace  Jiří Jirsák 
     Komořanská 157/11 

143 00 Praha 4 - Modřany 
 
Stupeň dokumentace  Územní studie 
     koncept k projednání 
 
Projektant    Ing.arch. Štěpán Šarkady 
     autorizovaný architekt ČKA 02 458 
     Studio ADI Praha 
     Krouzova 3023/9 

143 00 Praha 4 - Modřany 
     tel. 222 956 690 
 
Datum     listopad 2014 
 
 
A.2 - výchozí podklady 
 
A.2.1 - Územní plán městyse Davle, zakotvený v Opatření Obecné Povahy zastupitelstva 
městyse Davle č. 1/2010 ze dne 7. října 2010, vypracovaný firmou Ing. arch. Vlasta 
POLÁČKOVÁ, URBANISTICKÝ ATELIER UP-24, IČ 16102053, projektantem Ing. arch. Vlastou 
Poláčkovou, autorizovanou architektkou ČKA 00841, s textovou i grafickou částí. 
 
A.2.2 - digitalizovaná katastrální mapa městyse Davle k.ú 624811 z 11. 2013 s aktualizací změn 
v řešené lokalitě a okolí. 
 
A.2.3 - digitalizovaná katastrální mapa obce Měchenice k.ú. 692719 z 11. 2013. 
 
A.2.4 - sdělení o existenci sítí a zařízení Vodohospodářské společnosti Benešov s.r.o., 
Černoleská 1600, 256 13 Benešov, z 3. 2014. 
 
A.2.5 - DSP vedení vodovodu a tlakové splaškové kanalizace (řad HA-V1 a HA-TK1) 
v sousedství řešené lokality, vypracované Ing. Martin Rieger, Paškova 339, 156 00 Praha - 
Zbraslav. Podklad zaslala VHS s.r.o. Davle v 6. 2014. 
 
A.2.6 - sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, z 3. 2014. 
 
A.2.7 - sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s., Duhová 
1531/3, 140 53 Praha 4, z 3. 2014. 
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A.2.8 - sdělení o existenci sítí ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, z 4. 2014. 
 
A.2.9 - Územní rozhodnutí pro umístění stavby Měchenice kNN - Sloupecká č. stavby IV-12-
6010849 - kabelové vedení a nová TS ČEZ Distribuce a. s., vydané Stavebním úřadem městyse 
Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice, č. j. 4751/13/SUS/Dso dne 26.11.2013. 
 
A.2.10 - sdělení o existenci sítí ELTODO-CITELUM s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, 
z 4. 2014. 
 
A.2.11 - sdělení o existenci sítí elektronických komunikací České Radiokomunikace a.s., 
Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov, z 4. 2014. 
 
A.2.12 - sdělení o existenci sítí elektronických komunikací Telefónica Czech Republic a.s., Za 
Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle, z 3. 2014. 
 
A.2.13 - sdělení o existenci sítí elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s., 
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, z 3.2014. 
 
A.2.14 - sdělení o existenci sítí elektronických komunikací Vodafone Czech Republic a.s., 
Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, z 3. 2014. 
 
A.2.15 – projednání variant návrhu Územní studie s majiteli dotčených pozemků a zástupci 
městyse Davle a obce Měchenice na ústních jednáních v průběhu měsíců únor až červen 
2014. 
 
 
A.3 - účel a cíle dokumentace 
 
A.3.1 – Územní studie lokality Z01 „Nad Měchenicemi“ byla vypracována v intencích §30 
„Zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu“ v plném znění a podmínky 
ÚP městyse Davle (viz. bod A.2.1) – citace: 

„u lokality Z01 bude podmínkou pro rozhodování prověření změn využití lokality územní 
studií, která navrhne dopravní obsluhu uvnitř lokality, vymezí veřejné prostranství o 
velikosti minimálně 1000 m2, navrhne parcelaci a upřesní polohu navrženého kabelu 
VN 22 kV od procházejícího nadzemního vedení k navržené trafostanici. Součástí 
lokality směrem k silnici III. třídy bude pás zeleně.“ 

jako územně technický podklad pro podporu rozhodování a stanovení podmínek zahájení 
výstavby v lokalitě. 
 
A.3.2 – Územní studie stanovuje základní urbanistické zásady členění řešeného zastavitelného 
území, vlivu budoucí změny funkčního využití území na životní prostředí a charakter okolní 
krajiny, jeho napojení na přilehlou stávající dopravní strukturu a prověřuje území z hlediska 
existence a možností technické infrastruktury inženýrských sítí a jejich širších vazeb na přilehlé 
lokality. 
 
A.3.3 - dokumentace v návrhu také prověřuje základní požadavky, možnosti a zásady 
budování technické infrastruktury zejména za situace, kdy jednotlivé části a úseky budou 
realizovány postupně. 
 
A.3.4 – cílem dokumentace je po jejím schválení podání návrhu na vložení dat o této studii 
do evidence územně plánovací činnosti. 
 
 
A.4 - umístění a vymezení řešeného území, širší vztahy 
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A.4.1 - řešené území lokality „Nad Měchenicemi“ s nalézá v severovýchodním okraji k.ú. 
městyse Davle (č. 624811) u komunikace III/1021 (viz výkres č. B.1), která vychází v obci 
Měchenice z ulice Sloupecká a pokračuje v Davli na místní lokality Šerpina, Na Jeřábu a U 
Křížku. 
 
A.4.2 - severovýchodní a severozápadní hranici tvoří hranice katastru městyse Davle a obce 
Měchenice (č. 692719) s vyjímkou části u severovýchodní hranice p.č. 927/1 a 927/2 v k.ú. 
Davle, které majetkově navazují na p.č. 1084/1 a 1084/2 v k.ú. Měchenice. V k.ú. Měchenice 
je podél těchto hranic ulice Na Vyhlídce s navazující stávající zástavbou RD. 
 
A.4.2 -  západní hranici tvoří hranice p.č. 923 se stavbou soukromého RD. 
 
A.4.3 - jižní hranice je určená vymezením zóny Z01 v ÚP městyse Davle (viz bod A.2.1). 
 
A.4.4 - jihovýchodní hranici určuje stávající komunikace (silnice) III/1021. 
 
A.4.5 - řešená lokalita navazuje ze tří stran na stávající zástavbu nízkopodlažními RD Davle a 
Měchenic, jižní strana je otevřena do stávající obdělávané zemědělské krajiny. 
 
A.4.6 - přehled pozemků dotčených studií je v následující tabulce: 
 
 

 
Poznámka: 

majetkově souvisí p.č. 927/1 v k.ú. Davle s p.č. 1084/1 v k.ú. Měchenice a p.č. 927/2 v k.ú. Davle s p.č. 1084/2 v k.ú. Měchenice 

 
 
A.5 - popis řešeného území 
 
A.5.1 - řešené území lokality v severovýchodní části katastrálního území městyse Davle má 
rovinný charakter s převýšením od 277 m n.m. do 282 m n.m. v jihozápadním cípu lokality a  
v mírném spádu k severozápadu - tato skutečnost vyžaduje opatření v oblasti odkanalizování 
území (viz dále). 
 
A.5.2 - v současné době je plocha, určená k realizaci nové výtavby využívána v celém 
rozsahu jako pole se zařazením orné půdy kódu BPEJ 4.22.12 do IV. stupně ochrany. 
Plánovaný výkup zemědělské půdy tohoto území a její vynětí ze ZPF je zakotveno v ÚP 
městyse Davle (viz bod A.2.1), rozsah výkupu je uveden v tabulce „Návrh oddělení pozemků 
a jejich využití“ (viz dále).  
 
A.5.3 - v sousedství v jihozápadním cípu lokality se nachází stávající oplocený pozemek 
s objektem čerpání VDJ Měchenice - p.č. 771/2 a s.p.č. 347, k.ú. Davle. 

k.ú. Davle 624811 

Č.parc. Výměra 

m2 

LV 

č. 

Vlastník Podíl 

770/10 18 774 Hrubá Ladislava, č.p. 136, 262 25 Pičín 

Jirsák Jiří, č.p. 171, 273 05 Ledce 

1/2 

1/2 

924 10 468 1631 Běhavá Iva Ing., Na Vyhlídce 230, 252  06 Měchenice 

Teska Přemysl, Vltavská  20, 252 06 Měchenice 

1/2 

1/2 

925 26 057 822 Trnka Jan, Rovina 45, 252 06 Davle 

Trnka Pavel, Rovina 45, 252 06 Davle 

5/8 

3/8 

927/1 924 1599 Hrubá Ladislava, č.p. 136, 262 25 Pičín 1/1 

927/2 1 031 1632 Hubínek Jiří, Heranova 1544/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 1/1 

k.ú. Měchenice 692719 

1084/1 198 261 Hrubá Ladislava, č.p. 136, 262 25 Pičín 1/1 

1084/2 91 752 Hubínek Jiří, Heranova 1554/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 1/1 
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A.6 - funkční využití, základní urbanistická koncepce a návrh parcelace řešeného 
území 
 
A.6.1 - funkční využití řešeného území (viz výkres č. B.1) je zakotveno v závazné části ÚP 
městyse Davle - citace: 

 
- BV - Bydlení v rodinných domech - venkovské 

 
- hlavní využití: 
- pozemky staveb pro bydlení individuální – izolované rodinné domy 
 
- přípustné využití: 
- oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační nebo užitkovou 
- veřejná prostranství včetně místních komunikací pro obsluhu těchto ploch, 
pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně 
- dětská hřiště a plochy sportovišť o výměře do 500 m2 
- pozemky stávajících staveb pro rodinnou rekreaci 
- garáže a stavby a zařízení uvedené v §103, odst.1, písm. a), bod 1, 4 a 5 písm. 
d) bod 5 stavebního zákona 
- jedna stavba pro podnikatelskou činnost odpovídající svými parametry § 104 
odst. 2 písm. d) stavebního zákona 
- transformace staveb pro rodinnou rekreaci na stavby pro trvalé bydlení 
- pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení (maloobchodní prodej, 
veřejné stravování a ubytování, sociální služby a další drobná nerušící 
vybavenost a služby), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v 
takto vymezené ploše, při dodržení ustanovení §21, odst. (6) vyhl. 501/2006 Sb. 
- nezbytná související technická vybavenost 
- chovatelské a pěstitelské zázemí samozásobovacího charakteru 

 
- nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují limity uvedené v příslušných předpisech 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 
zejména nové stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro individuální rekreaci, 
pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, servisy, opravny a čerpací 
stanice pohonných hmot, autokempy, tábořiště, stavby pro velkoobchod a 
supermarkety, chov hospodářského zvířectva 

 
- ZO - Zeleň ochranná a izolační 

 
- hlavní využití: 
- plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech 

 
- přípustné využití: 
- vedení pěších, eventuelně cyklistických stezek 

 
- nepřípustné využití: 
- veškeré stavby, zařízení a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným 
využitím 

 
A.6.2 - základní urbanistická koncepce vychází z výše zmíněné definice funkčního využití a 
dělí řešenou plochu na parcelaci jednotlivých pozemků (orientační číslování 1 - 21), 
oddělených vnitřní obslužnou komunikací ve tvaru T, umožňující vždy jeden vjezd na 
pozemek, přibližně v těžišti likality vyčleňuje plochu pro požadované veřejné prostranství (jeho 
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náplň a prostorové uspořádání budou upřesněny v dalším stupni PD) a podél komunikace 
III/1021 ponechává pás izolační zeleně, jejíž součástí bude objekt nové TS. 
 
A.6.3 - pro umístění nových staveb objektů rodinného bydlení na jednotlivých pozemcích byly 
podél stávajících i nových komunikací stanoveny uliční čáry, orientace hlavního hřebene a 
základní objemový charakter staveb RD, které se budou dále řídit dle podmínek 
prostorového uspořádání ÚP městyse Davle - citace: 

 
- maximální podlažnost: dvě nadzemní podlaží a podkroví, jedno podzemní podlaží 
 
- maximální výška římsy vzhledem k nejnižší části rostlého terénu: 7 m (s výjimkou lokalit 
uvedených ve zvláštních a upřesňujících podmínkách) 
 
- výška ostatních staveb max. 4,5 m 
 
- v případě dostaveb a přestaveb ve stávající zástavbě se přizpůsobí hladina zástavby 
okolní zástavbě 
 
- typ střech: šikmé, zejména sedlové ev. valbové a polovalbové; ve výjimečných 
případech u architektonicky vysoce kvalitních domů, je po individuálním posouzení 
stavebním úřadem a zastupitelstvem městyse přípustná plochá nebo pultová střecha 
 
- minimální velikost pozemku u nové zástavby rodinnými domy: 800 m2; u transformace 
rekreačních objektů na trvalé bydlení je výjimečně možné velikost snížit na 600 m2 

 
- v zastavěném území může být na základě individuálního posouzení rovněž minimální 
velikost stavebního pozemku zmenšena; ustanovení o procentu zastavění a zeleně tím 
zůstávají nedotčena 
 
- maximální velikost pozemku pro budovy obchodního prodeje: 800 m2 

 
- maximální procento zastavění: 20%, u stávajících rodinných domů v zastavěném 
území stojících na pozemcích do 800 m2: až 30% 
 
- minimální procento nezpevněných ploch: 60% 
 
- maximální zastavěná plocha 220m2 (při dodržení max. procenta zastavění) 
 
- směrem do volné krajiny bude součástí pozemků izolační zeleň 

 
A.6.4 - návrh oddělení pozemků a jejich funkční využití je uveden v následující tabulce: 
 

Výměra BPEJ Zastavěná Zpevněná Zeleň (min.) Vynětí 

 dle KN plocha plocha (max.) 60% u RD ze ZPF 

Označení Č.parc. 

m2  

Využití 

m2 m2 m2 m2 

                  

 924/1 621,8 42212 komunikace  508,0 113,8 508,0 

 924/2 235,5 42212 veřejná plocha   235,5  

1 924/3 1 904,0 42212 pozemek RD 139 622,6 1 142,4 761,6 

2 924/4 1 514,6 42212 pozemek RD 139 466,8 908,8 605,8 

3 924/5 1 438,8 42212 pozemek RD 139 436,5 863,3 575,5 

4 924/6 1 440,7 42212 pozemek RD 139 437,3 864,4 576,3 

5 924/7 1 437,2 42212 pozemek RD 139 435,9 862,3 574,9 

6 924/8 1 875,6 42212 pozemek RD 139 611,2 1 125,4 750,2 

7 927/1 924,3 42212 pozemek RD 139 309,9 673,4 448,9 
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 1084/1* 198,0 42212      

8 927/2 940,3 42212 pozemek RD 139 269,5 612,8 408,5 

 1084/2* 81,0 42212      

 925/1** 8 598,0 42212 

42604 

     

 925/2 766,5 42212 veřejná plocha   766,5  

 925/3 323,2 42212 komunikace + 

izolační zeleň 

 62,0 261,2 62,0 

 925/4 2 958,7 42212 komunikace  2 460,5 498,2 2 460,5 

9 925/5 943,5 42212 pozemek RD 139 238,4 566,1 377,4 

10 925/6 965,0 42212 pozemek RD 139 247,0 579,0 386,0 

11 925/7 1 035,5 42212 pozemek RD 139 275,2 621,3 414,2 

12 925/8 1 034,7 42212 pozemek RD 139 274,9 620,8 413,9 

13 925/9 1 036,6 42212 pozemek RD 139 275,6 622,0 414,6 

14 925/10 935,0 42212 pozemek RD 139 235,0 561,0 374,0 

15 925/11 1 004,4 42212 pozemek RD 139 262,8 602,6 401,8 

16 925/12 1 022,4 42212 pozemek RD 139 270,0 613,4 409,0 

17 925/13 979,3 42212 pozemek RD 139 252,7 587,6 391,7 

18 925/14 985,9 42212 pozemek RD 139 255,4 591,5 394,4 

19 925/15 1 011,7 42212 pozemek RD 139 265,7 607,0 404,7 

20 925/16 1 039,1 42212 pozemek RD 139 276,6 623,5 415,6 

21 925/17 1 417,6 42212 pozemek RD 139 428,0 850,6 567,0 

 770/10 19,7 42212 TS-21  4,8 14,9 4,8 

 927/3 90,6 42212  14  76,6 14,0 

 1084/3* 11,3 42212    11,3  

         

Plochy celkem  30 193   2 933 10 182 17 077 13 115 

* - pozemky v k.ú. Měchenice,  ** - zbytek po oddělení      

 
 
 
A.7 - vliv rozvoje území na životní prostředí a ráz krajiny 
 
A.7.1 - vliv nové výstavby řešené lokality na životní prostředí se projeví zejména v mírném 
zvýšení lokální hlukové zátěže podél obslužných komunikací a mírným zvýšením hladiny 
exhalací a zvýšením obsahu rozptylových látek a oxydů v souvislosti s vybudováním lokálních 
zdrojů tepla jednotlivých stavbách RD. Stávající vliv okolních komunikací zůstává beze změny. 
 
A.7.2 - předpoklad vytvoření nových enkláv komponované a udržované veřejné zeleně 
podél místních komunikací, na veřejném prostranství a pásu izolační zeleně podél 
komunikace III/1021 spolu s uplatněním prvků městského interieru zkvalitní celkové prostředí 
řešené lokality a částečně pomůže i snaze o snížení negativních vlivů nové výstavby na životní 
prostředí.  
 
A.7.3 - předpokládaná nízkopodlažní kobercová zástavba RD řešené lokality plynule naváže 
na stávající zástavbu stejného charakteru okrajů obou sídelních útvarů Davle a Měchenic a 
vyplní „proluku“ v okrajích zastavěného území obou při hranicích katastrálních území. Plynulý 
přechod od staveb RD přes soukromé zahrady do obdělávané zemědělské krajiny nenaruší 
ráz celkového dojmu. 
 
 
A.8 - dopravní řešení a doprava v klidu 
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A.8.1 - struktura řešené lokality je napojena na stávající dopravní síť ve dvou bodech: 
 - při jihovýchodní hranici na komunikaci III/1021 
 - při severovýchodní hranici na ulici Na Vyhlídce 
vnitřní obslužnou komunikací tvaru T šířky 8 M + 2 x 1 M zeleň, ze které jsou situovány vjezdy na 
pozemky č. 3 - 6 a 9 - 21 vždy jedním vjezdem a přístup na plochu veřejného prostranství. 
 
A.8.2 - pozemky č. 1, 2 a 7, 8 jsou napojeny přímo jedním vjezdem do ulice Na Vyhlídce. 
 
A.8.3 - ukončení vnitřní obslužné komunikace na jihozápadním okraji řešené lokality slouží 
k zajištění přístupu na p.č. 951/1 (zbytek po oddělení). 
 
A.8.4 - vyústění vnitřní obslužné komunikace na stávající dopravní strukturu bude ozančeno 
příslušnými dopravními značkami (přednost v jízdě a začátkem a koncem obytné zóny) a 
vozovka bude opatřena zpomalovacími prahy. 
 
A.8.5 - řešení dopravy v klidu vychází z předpokladu, že stavba RD na každém pozemku bude 
mít zajištěno minimálně jedno kryté stání jako součást objektu a další minimálně jedno volné 
stání vytvořené prostorovým uspořádáním na pozemku (prostor mezi hranicí a objektem). 
 
 
A.9 - ostatní faktory pro posuzování a rozhodování 
 
A.9.1 - povodně, sesuvy půdy, poddolování ani seizmicita v řešeném území nehrozí 
 
A.9.2 - v řešeném území nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany na vyžití staveb 
k ochraně obyvatelstva. 
 
 
A.10 - řešení technické infrastruktury 
 
A.10.1-  zásobování pitnou vodou 
 
A.10.1.1- stávající stav - městys Davle je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu 
(provozovatel VaK Davle a.s.), který je funkčně součástí skupinového Posázavského 
vodovodu v rámci Středočeské vodárenské soustavy. Přivaděč DN 300 do Davle je veden z 
vodojemu Ďábel nad Petrovem. Po přechodu Vltavy pokračuje přivaděč profilem DN 200 
Davlí do nového VDJ Davle 2x1000 a 80m3 (310,0/305,0 m n.m.). Odtud je zásobováno sídlo 
Davle (ve dvou tlakových pásmech), sídlo Sloup (VDJ 40m3) řadem DN 80, obec Měchenice 
(přes VDJ 60m3) řadem DN 150 a přes VDJ Sloup a ATS obec Hvozdnice (VDJ 150m3) řadem 
DN 150. Objem akumulace vyhovuje i pro budoucí potřeby, stejně jako kapacita přivaděče 
Posázavského SV a zdroje Želivka. 
 
A.10.1.2 - v nejbližším okolí řešené lokality „Nad Měchenicemi“ se nalézá 

- podél jihovýchodní hranice řad DN 150 s vodojemem 60 m3 (na č.p. 771/2) jako 
hlavní přivaděč pro obec Měchenice 
- na východ přes silnici III/1021 v místních komunikacích zóny RD Z02 rozvětvený 
přivaděč DN 80 (větve „HA-V1“ a „HA-V2“) z VDJ Davle 
- podél severovýchodní a severozápadní hranice (hranice k.ú.) v ulici Na Vyhlídce 
místní přípojná síť stávající zástavby RD obce Měchenice (dle závěrů zasedání 
zastupitelstva obce Měchenice nelze počítat s hromadným napojením řešené lokality 
RD na tuto síť). 

 
A.10.1.3 - návrh zásobování vodou vychází i z přepokládaného postupu budoucí výstavby 
v lokalitě. Místní rozvody s přípojkami pro jednotlivé pozemky (ukončení vodoměrnou 
šachtou) jsou navrženy ve dvou větvích s přípojnými body na „HA-V1“ a „HA-V2“, vedenými 
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komunikacemi zóny Z02 a protlakem pod silnicí III/1021. Pro pozemky č. 7 a 8 je potrubí DN 80 
vedeno v souběhu s ulicí Na Vyhlídce a pro pozemky č. 3 - 6 a 9 - 21 v místních komunikacích 
řešené lokality. Obě větve jsou na ukončení osazeny zemními požárními hydranty, na 
rozvětvení uprostřed lokality nadzemním požárním hydrantem. Pozemky č. 1 a 2 budou 
napojeny na stávající vodovodní síť ulice Na Vyhlídce při severozápadní hranici řešené 
lokality. 
 
A.10.1.4 - bilance potřeby pitné vody pro řešené území 
 

počet RD - zásobování Davle     19 
počet RD - zásobování Měchenice      2 

 
průměrný počet obyvatel na 1 RD      5 

 
počet obyvatel - zásobování Davle    95 
počet obyvatel - zásobování Měchenice   10 

 
průměrná spotřeba na obyvatele    300 l/den 

 
Qc Davle   95 x 300    28 500 l/den 
Qc Měchenice  10 x 300    3 000 l/den 

 
Qp Davle   28500/86400    0,329 l/s 
Qp Měchenice  3000/86400    0,034 l/s 

 
Qm Davle   Qp x 1,4    0,46 l/s 
Qm Měchenice  Qp x 1,4    0,047 l/s 

 
Qh Davle   Qm x 2,5    1,15 l/s 
Qh Měchenice  Qm x 2,5    0,117 l/s 

 
 
A.10.1.5 - bilance potřeby požární vody (ČS Davle) 
 

1 hasební proud Qpož      15 l/s 
 
A.10.1.6 - ve variantě by bylo možné napojení struktury obou vnitřních větví v jednom bodu 
na přivaděč DN 150 před VDJ Měchenice. 
 
 
A.10.2 -  řešení odkanalizování 
 
A.10.2.1 - stávající stav - v Davli je nově vybudovaná splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod umístěná v severní části Davle. Vzhledem ke složitým terénním podmínkám je 
kanalizace provedena jako tlaková, transport odpadních vod je zajištěn čerpadly 
domovních čerpacích stanic. Do ČOV jsou splaškové vody přivedeny dvěma hlavními 
sběrači. Na tlakovou kanalizaci jsou napojeny všechny trvale obydlené části městyse Davle. 
ČOV je biologická dvoulinková, navržená na cílový stav 3255 EO s denním průtokem Q24 407 
m3/den. V současné době je v provozu první etapa pro 1536 EO s denním průtokem 192 
m3/den. ČOV má dostatečnou kapacitu i pro napojení všech nově navržených lokalit 
zástavby. 
 
A.10.2.2 - v nejbližším okolí řešené lokality „Nad Měchenicemi“ se nalézá 

- na východ přes silnici III/1021 v místních komunikacích zóny RD Z02 rozvětvené 
potrubí DN 65 a DN 50 tlakové kanalizace (větve „HA-TK1“ a „HA-TK2“) zaústěné 
do ČOV Davle 



Územní studie lokality Z01 - Nad Měchenicemi - k.ú. Davle  str.   10  

 

- podél severovýchodní a severozápadní hranice (hranice k.ú.) v přilehlých 
komunikacích místní přípojná síť stávající zástavby RD obce Měchenice (dle závěrů 
zasedání zastupitelstva obce Měchenice nelze - právě tak jako u vodovodu - počítat 
s hromadným napojením řešené lokality RD na tuto síť). 

 
A.10.2.3 - návrh odkanalizování vychází i z přepokládaného postupu budoucí výstavby 
v lokalitě. Místní rozvody s přípojkami pro jednotlivé pozemky (ukončení čerpací šachtou - 
dopravu splašků zajišťuje každý vlastník) jsou navrženy ve dvou větvích s přípojnými body na 
„HA-TK1“ a „HA-TK2“, vedenými komunikacemi zóny Z02 a protlakem pod silnicí III/1021. Pro 
pozemky č. 7 a 8 je potrubí DN 50 vedeno v souběhu s ulicí Na Vyhlídce a pro pozemky č. 3 - 
6 a 9 - 21 je potrubí DN 65 vedeno v místních komunikacích řešené lokality. Obě větve jsou na 
ukončení osazeny proplachovými šachtami. Pozemky č. 1 a 2 budou opatřeny 
bezodtokovou jímkou pro čerpání a odvoz splašků. 
 
A.10.2.4 - bilance odpadních splaškových vod a výpočet E.O. pro řešené území 
 

splašková voda Qsp Davle  Qc Davle/1000 x 0,95  27,07 m3/den 
bezodtokové jímky (u 2 RD)  Qc Měchenice/1000 x 0,95 2,85 m3/den 

 
E.O. Davle    Qsp Davle x 0,15   4,06 E.O. 
E.O. Měchenice    Qsp Měchenice x 0,15  0,43 E.O. 

 
A.10.2.5 - bilance biologického znečistění splaškových vod (ČOV Davle) pro řešené území 
 

BSK5     E.O. x 0,06  0,243 kg O2/den 
CHSK(cr)    E.O. x 1,7  6,9 kg O2/den 
NL     E.O. x 0,055  0,223 kg/den 

 
A.10.2.6 - bilance produkce tuhého komunálního odpadu pro řešené území 
 

biosložky (15 %)   E.O. x 180 x 0,15  121,5 kg/rok 
druhotné suroviny (34 %)  E.O. x 180 x 0,34  275 kg/rok 
nebezpečné látky (1 %)  E.O. x 180 x 0,01  87 kg/rok 
ostatní (50 %)    E.O. x 180 x 0,5   405 kg/rok 

 
celkem        888,5 kg/rok 

 
 
A.10.3 - srážkové vody 
 
A.10.3.1 - srážkové vody z jednotlivých pozemků a staveb budou likvidovány výhradně 
vsakem na pozemku majitele, případně jímány a využívány pro zálivku na pozemku. 
 
A.10.3.2 - srážkové vody z komunikací a veřejného prostranství budou odváděny mělkými 
stokami či příkopy s využitím přírodní i umělé retence.  V dalším stupni PD bude upřesněna 
konkretní náplň veřejného prostranství a řešení případného jímání srážkové vody pro účely 
údržby a zálivky zeleně. 
 
 
A.10.4 -  zásobování plynem 
 
A.10.4.1 - území městyse Davle není dosud plynofikováno. 
 
A.10.4.2 - návrh zásobování plynem bude zpracován na základě Generelu plynofikace a 
bude rozšířen o zásobování nově navržených lokalit zástavby. 
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A.10.5 -  zásobování elektrickou energií 
 
A.10.5.1 - nadřazená soustava - územím městyse Davle procházejí trasy nadřazených 
energetických soustav 220 kV a 400 kV, ale v řešené lokalitě se nenacházejí. 
 
A.10.5.2 - stávající stav - napájecím zdrojem pro městys Davle je rozvodna 110/22 kV Malá 
Hraštice. V západní části oblasti, mezi Davlí a Sloupem, prochází napájecí 22 kV vedení, ze 
kterého jsou provedeny odbočky k venkovním stanicím a svody do distribuční sítě VN. 
Stávající rozvody a transformační stanice odpovídají současným potřebám. 
 
A.10.5.3 - v nejbližším okolí a v řešené lokalitě „Nad Měchenicemi“ se nalézá 

- vzdušné vedení 22 kV s OP, které prochází západním cípem č.p. 924 a pokračuje 
přes hranici k.ú. do Měchenic, kde v zástavbě RD končí sloupovou TS. 
- z tohoto  vzdušného vedení je v k.ú. Měchenice proveden svod do zděné TS, ze které 
vede hlavní kabelová trasa ČEZ Distribuce v souběhu s ulicí Na Vyhlídce podél 
severovýchodní hranice řešené lokality a jsou zde položeny kabely VN 22 kV i NN 400 
V distribuční soustavy pro přilehlou zástavbu Měchenice. V této trase je provedena i 
nová kabeláž dle ÚR (viz bod A.2.9). 

 
A.10.5.4 - návrh zásobování řešené lokality vychází z vyčlenění pozemku pro vybudování 
nové TS 21 o výkonu do 630 kVA (zakotveno v ÚP městyse Davle viz bod A.2.1)  zokruhované 
z výše zmíněné hlavní kabelové trasy primárním připojením 22 kV. Z této nové TS budou 
připojeny jednotlivé pozemky (č. 3 - 6  a č. 9 - 21) zokruhováním kabelovým vedením 400 
V do přípojkových skříní v oplocení. Pozemky č. 1 a 2 a č. 7 a 8 budou napojeny na stávající 
kabelové vedení 400 V přípojkovými skříněmi v oplocení. 
 
A.10.5.5 - z nové TS 21 bude napájeno i veřejné osvětlení vnitřních komunikací řešené lokality 
zemním kabelovým rozvodem NN. 
 
A.10.5.6 - bilance potřeby elektrické energie pro řešené území 
 

počet RD pro TS 21     17 
počet RD pro stávající rozvody   4 

 
požadovaný příkon     25 kW/RD 

 
PRD TS 21     RDTR21 x 25 x 0,7  297,5 kW 
PRD stáv     RDstáv x 25 x 0,7  70 kW 
PVO TS 21     14 x 500 x 0,5   3,5 kW 

 
TS 21 celkem        301 kW 

 
 
A.10.6 - spoje 
 
A.10.6.1 - dálkové kabely - k.ú. městyse Davle procházejí trasy dálkových kabelů. Souběžně s 
komunikací podél Vltavy prochází trasa dálkových sdělovacích kabelů elektráren, v trase s 
místními telekomunikačními kabely. 
 
A.10.6.2 - datové spoje - řešeným územím prochází několik tras vzdušných datových spojů 
Českých Radiokomunikací a dále některých mobilních operátorů. 
 
A.10.6.3 - sdělovací rozvody - v Davli je umístěna digitální telefonní ústředna, na kterou jsou 
napojeny některé sousední obce. Kapacita ústředny i stávající telekomunikační sítě je 
dostatečná a umožní napojení nové zástavby. 
 
A.10.6.4 - v nejbližším okolí řešené lokality „Nad Měchenicemi“ se nalézají 
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- při jihovýchodní hranici lokality po obou stranách komunikace III/1021 trasy 
sdělovacích kabelů, označené ve sdělení o existenci sítí Telefónica Czech Republic 
a.s. (viz bod A.2.12) jako „nezaměřené a neprovozované“. Jedná se pravděpodobně 
o sdělovací kabely nadřazené soustavy nepublikovaného provozovatele 
- paprsky radioreleových spojů Českých Radiokomunikací a jiných mobilních 
operátorů se nad územím řešené lokality nenacházejí 

 
A.10.6.5 - návrh předpokládá, že bude nutné pro umístění nové TS 21 prověřit trasu 
sdělovacího kabelu při severozápadním okraji komunikace III/1021 a s provozovatelem 
projednat možnost přeložení tohoto kabelu (kabelů) ke druhému okraji komunikace už i 
z toho důvodu, že „nezaměřená“ trasa prochází přes budoucí soukromé pozemky č. 8, 13 a 
20. 
 
 
A.11 - komentář ke stanoviskům DOSS 
 
A.11.1 - OÚ Měchenice, Hlavní 4, 252 06 Měchenice (viz C.1): 
 - pod č.j. „chybí“, ze dne 2.12.2014 

- Územní studie lokality Nad Měchenicemi (Z01) byla vypracována v intencích 
schváleného Územního plánu městyse Davle (viz bod A.2.1) jako obytná zóna 
se zástavbou RD, stávající podoba rozložení území byla řešena s majiteli 
pozemků a bez zákonného důvodu (citace § nebo odborný urbanistický 
posudek) nemá právo starostka obce vydat nesouhlasné stanovisko 
- napojení pozemků (dopravní i technické ifrastruktury, sousedících s k.ú. 
Měchenice) bylo řešeno již v ÚP městyse Davle a bylo schváleno 
- hygienické ochranné pásmo vodárny: nejedná se o akumulační vodárnu, 
ale o přečerpávací stanici s kapacitní jímkou 60 m3 (viz bod A.10.1.2). Rovněž 
stanovisko VHS (viz bod A.11.13) je v oblasti ochranného pásma bez 
připomínek 
- umístění kontejnerů na tříděný odpad v rámci řešeného území bude 
předmětem dalšího stupně PD - na úrovni Územní studie je vytvořen 
dostatečný prostor pro jejich umístění (vnitřní komunikace 8M 
((nadstandardní)) + 2x zelený pás 1M + veřejné prostranství) a následně 
smlouvy budoucích investorů - stavebníků se Správou služeb městyse Davle 
(nepřísluší obci Měchenice) 
- veřejný prostor o rozloze 1002 m2 (viz tab. A.6.4 a výkr.č. B.2) není sportoviště, 
ale plocha pro vytvoření parkové úpravy (jeho náplň bude stanovena v další 
fázi PD - viz bod A.6.2), dětského hřiště a ploch pro aktivity obyvatel nejen 
řešeného území, ale dosažitelného blízkého okolí (Davle, Měchenice). Plocha, 
uvedená ve Stanovisku (500 m2) není relevantní. 
- bezpečnost dopravního řešení je v pravomoci dotčených orgánů (viz 
A.11.17), případně odborného posudku rozkladu dopravy v daném území a 
není předpoklad, že výstavbou RD v řešené lokalitě dojde k výraznému 
zhoršení počtu pohybů vozidel (týká se výhradně do 3,5t) 
- Územní studie řeší výhradně území v k.ú. městyse Davle a nepřísluší jí 
rozhodování o finančně-právních požadavcích obce Měchenice na řešení 
pěší komunikace v ulici Sloupecká v k.ú. Měchenice 

 
A.11.2 - MÚ Jílové u Prahy, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 194, 254 01 
Jílové u Prahy (viz C.2): 

- pod č.j. MJuP/07910/2014/OŽP ze dne 20.10.2014 Usnesením postoupilo 
z hlediska vynětí ZPF MÚ Černošice 
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A.11.3 - MÚ Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2 
(viz C.3 - 3 strany): 

- pod č.j. MUCE 61313/2014/Bro ze dne 4.11.2014 
- Vodoprávní úřad - požadavek na napojení na vodovod a splaškovou 
kanalizaci - splněno 
- Orgán ochrany přírody - souhlas s předloženým návrhem 
- Orgán ochrany ovzduší - nedotýká se 
- Orgán veřejné správy odpadového hospodářství - nemá připomínek 
- Orgán ochrany ZPF - požadavky zák.č. 334/94 Sb budou splněny v dalších 
stupních PD jednotlivými investory 
- Orgán státní správy lesů - nemá připomínek 
 

A.11.4 - MÚ Černošice, Odbor životního prostředí, Oddělení zemědělství, lesnictví a 
myslivosti, Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2 (viz C.4): 
 - pod č.j. MUCE 63265/2014 OŽP/L/Fi ze dne 19.11.2014 není námitek 
 
A.11.5 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 
Praha 5 (viz C.5): 

- pod č.j. 4850/14/KSUS/KLT/MOT ze dne 6.11.2014 - souhlas s podmínkami, 
které budou splněny v dalších stupních PD 

 
A.11.6 - MÚ Černošice, Odbor dopravy a správy komunikací, Podskalská 1290/19, 120 
00 Praha 2 (viz C.6): 

- pod č.j. MUCE 62413/2014 OSU ze dne 7.11.2014 s předloženým návrhem 
souhlasí 

 
A.11.7 - Policie ČR, Krajské ředitelství, DI Praha venkov - jih, Masarykovo náměstí 708, 
251 64 Mnichovice (viz C.7): 

- pod č.j. KRPS-356552-2/ČJ-2014-011406 ze dne 24.10.2014 - požadavky jsou 
splněny ve znění Průvodní a technické zprávy (viz bod A.8.4) a výkresové 
dokumentace (výkr.č. 2) 

 
A.11.8 - HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice, 
Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice (viz C.8): 

- pod č.j. PZ-539-3/2014/PD ze dne 31.10.2014 - souhlasné stranovisko 
s podmínkami, které jsou z části splněny již v Územní studii (viz bod A.10.13) a 
další budou splněny v následné PD 

 
A.11.9 - Ministerstvo vnitra ČR - správa kabelů, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 (viz 
C.9): 
 - razítko na koordinační situaci ze dne 14.10.2014 - souhlasné stanovisko 
 
A.11.10 - ČEZ distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (viz C.10 - 2 strany): 
 - pod č.j. 1069480799 ze dne 6.11.2014 

- Územní studie byla vypracována v intencích koncepce zásobování el. 
energií území v souladu s ÚP městyse Davle. Vyjádření ČEZ navrhuje nové 
řešení, které bude v dalších stupních PD akceptováno a nemá zásadní dopad 
na navrženou koncepci. 

 
A.11.11 - ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 (viz C.11): 
 - pod č.j. 0200187965 ze dne 20.3.2014 - souhlas i s následující DUR a DSP 
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A.11.12 - Eltodo - Citelum s.r.o., Novodvorská 14, 142 00  Praha 4 (viz C.12 - 2 strany): 
 - pod č.j. EC 04000/4539/14 ze dne 22.10.2014 - souhlasné vyjádření 
 
A.11.13 - Vodohospodářská společnost, Benešov, Černoleská 1600,  256 13 Benešov 
(viz C.13): 
 - pod č.j. „chybí“ ze dne 19.11.2014 

- vyjádření požaduje posílení horního tlakového pásma Davle z ATS Račana 
přes to, že schválené ÚP městyse Davle konstatuje dostatek kapacity zdrojů 
pitné vody i pro navrhované rozšíření obytné zástavby (tedy i zóny Z01) 

 
A.11.14 - České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
(viz C.14): 
 - pod č.j. UPTS/OS/109000/2014 ze dne 16.10.2014 nemají námitky 
 
A.11.15 - Telefónica O2 CR a.s., Olšanská 55/5, 130 34  Praha 3 (viz C.15 - 2 strany): 

- pod č.j. 554833/14 ze dne 18.3.2014 - dojde ke střetu se stávajícími zařízeními 
SEK a následné řešení bude předmětem dalšího stupně PD 

 
A.11.16 - Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10 (viz 
C.16): 
 - razítko na koordinační situaci ze dne 20.10.2014 - souhlasné stanovisko 
 
A.11.17 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 140 00 Praha 4 (viz C.17): 
 - razítko na koordinační situaci ze dne 2.5.2014 - souhlasné stanovisko 
 
A.11.18 - Sitel s.r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 (viz C.18): 
 - pod č.j. 1111402350 ze dne 9.10.2014 - souhlas pro DUR a DSP 
 
A.11.19 - GTS Novera s.r.o., Nad Elektrárnou 411, 106 00 Praha 10 (viz C.19): 
 - pod č.j. 1211402604 ze dne 9.10.2014 - souhlas pro DUR a DSP 
 
A.11.20 - všechny doklady jsou v originále k nahlédnutí u pořizovatele dokumentace 
 
 
A.12 - závěr 
 
A.12.1 - Zpracovaná dokumentace řeší komplexně podklad pro další územní rozhodování 
v souladu s požadavky ÚP městyse Davle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing.arch. Štěpán Šarkady 
  listopad 2014 
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ŽADATEL
Štěpán Šarkady

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA
0200187965 ČEZ ICT Services, a. s. 20.03.2014

Pro: Územně plánovací informace

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Urbanistická studie

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost, která se týkala sdělení o existenci komunikačního vedení. Na Vámi
uvedeném zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ ICT Services,  a. s.

Tímto sdělením dáváme souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením
pro výše uvedenou stavbu.

Toto sdělení je platné 1 rok od 20.03.2014.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53

SKUPINA ČEZ

mailto:servicedesk@cez.cz
http://www.cez.cz


Platí pouze se sdělením číslo 0200187965.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ
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