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Uzemní studie prrr lo|ralitu označenou v grafické části znrěn : Úpnsíl
Ka nlen ný Přivtlz ialro 7, 3-1 2

L-zcnlní stlldie lryla v)'hotovena v souladrr s pl.rtni'n Úlnsťt Kamcnný Přívoz \'čeLně icho Znlěny č. ]'UZelnní studie řcŠi využilí ÚZeluí zahfillÚ cl olÚlilLl Z] l2 lj' po;ťnlcl. l5] l á r]álc nav;Z{ící
ryT]']].y !-:. l53/].p'č'l5B/i.p.č']50'P'č']5l'vševk'ťl.KaDlennýPřívoZ TotoúZcnlío výmčře cca
19'00! m2budejako aÍcál op]ooeno tradiini 

"hr.ril,'uz,herenekrriltrn; u usazcno zelenít]. srrrlrrrv alicii' V sorrladu s platnÝnl úZclDni]n plánenl lrUJť \ rl nci tuhnto alcrlu pusLí\ellJťLleIr IoC]inný C]ůllr a
dále dop]ňkové plovo7ní objekt} slouŽíci k utáicrlí koni' Stávajíci 

".t"ii 
r.ua. 

'""t'o'.''.'.'ori.n','p]ocha Pozenkr! lrudo tvořenn loukotl, sadcn a parkovorr úpr':worr v bczprcstřednín oto]í donll'
přičcnŽ ryto Ploohy budou takó ocldčlcny ohradami'

Řešené Úrzení se nachá7í Vobcj l(amcltllý PřívoZ. a to na východninl s\,ahu úldolí řck} sáZávy.
stoupaiícim od řeky aŽ kobci HostěIadicc a vytváří oPliokou proluku mezi jedlou 7 če1nÝch
cha'o\'ých osad s plavidelno. Zástavbou lltenšioh objektů pio b'vclleií a rekr.e*i při*'"-' h;;;,;i .;!'oho záýa.ýbou pro bydlcní' Pozenky navazLl'jí na silnici IlI. třic]y, slotlpaiící;d Žclezného Dostu
přes řcku k horjzontu nacl úclolín' Na hlxllici mczi louto pludce storrpajici kontLnrikací a řesenýrn
územím je s1áva'ící linie vzrost]ó zelenč z nízkýclr keřl] a vzlosllýc]r stromů' Koruny těclllo íro;nůlvoií při polrlcdu od sevcroz:ípadtl ( Přijezdll od Jilového u Plahy ) přirozeno! lrariólu, klc.ri sc
St''ěleru odjihovýchodll snižLlje a Ve své neiryŠši úlovni nlá ýejnou výškli.iako horní hlanioe řešeného
úzcmí'

^) 
Změna č' 3 ÚPNSť] Kálllenný Přívoz v části lolQlity Z 3 l2 vymezuje:

I) část pro plochu bydlení - převládajicí fLrnkce _ smíšená obytná Úzerli
lodlr lnecll< }lilnt|' Il'ť \ 1u, iii rer" pioct'.'

a) menší objekty pro chov L(oni ( sláj pro mex. 5 koní, přístřešky pro koně )b) maximálni proccnto Zasla\'ěnosti včclně Zpevněnýcli pklch tluáe 20%
c) v ploše bude ljmístěn lnax. ] RD
d) stavba RD lrude Í}lít nlax. 1 NP a podkroví
e) výška oploceDí bude max' l5o cm' vyloučcnoje nlonolitické oplocení ( soUvislá zed' )| řešeni bude ÍcsPekto\'al charakter nrisla. terénní Úqrav1' .jsou přípustné pou7o v omczeném

lozsahu
Plo 

'l'uDkční 
Plochy V)'nezclté 7mčnou jako plochy bydIeni převládající funkcc s]Iišcrlá platí

regulalivv uvedeDé vobeoně závaznó Vyhlášcc Olroe Kemcnný Přivoz zc dne 15'7']99E. ve Znéní'mcll\ .' l d l' klere 't JÚT .llil \ .d''JV' i t' /|n( ) a l

V územní sludii.ie V)'značella Plocl)a určcná lrro Y) !l1\ btl ]nrl lua"'ysn. orrt]c.lunl ltŠen!etvafu]'
nebo T' Přípafuč ve tvanr obdélníku. PřičemŽ sc lru(]e.jedl]a1 o tradič;í obiekt Se SeLl]oYou sti.echou'
BaNa fasády budc v příÍodl1ích odstincch obvyl(lých pro tradiční verrkovsl<é stavby rrcbo bude
Jl€Vena p1luLkova'
K chovll koní budou postávelry dievčllé staiot'c b'l\).lil|)aJne die\ěne piistlesk) Plo koDě a menši
dřevěné stavby plo uskladnění sella' tlzcmni stuclic kt;muto Účelu vyme)uje r]olni'rást lolQli|, Z3_]2' pod loclinnýrr domcn' V této části nlohotl lrýt lLmistčn} další cloplňkové stavby jal.o 1c !.raz'Zahradní domek. bazén či koupací.jezírko, apod'

2) částjako plocha plo ohovalelství a pnstviny. která |eni zařazolla .lo zaslavitelných ploch

Illavní vyllŽití _ pastviny, výbčhy, loLrlty

PřípUs1né vyuŽilí:

a) stavb} malóho rozsahU sloUžíci k plnění hlavního vy žiti .- chovatclsrví ( např' nezděnó
přistřeŠky pro dobylek nebo Uskladnční sena )
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b) oplooení
c) stá\'by lechnické ir]fiastrukluly ( slUdna )

NcpřípUstné v}'Llžití:

a) \'eškoťé stavb} a plovozy Inilrlo h a\nl Ó lprplrŤl(h! \)UŽlll' pll pusu/'U\áni přílrLlstnosti fir-rir"r'1, rurr b rt. ro ,r,,.,:r,o.,,.ri.irrrrt e1,..r,. \" tr;.,,rt,o-.r,;.,,,
b) Sta\'lry. ktclé sniŽllii kvalitu proslřcdí sou\'isejícího území

Podminl(), vytlŽili plochy:

a) pozemcL bude pouzc ohr.zen
b) s{avby s výjimkou ohÍazení lrucloU uÚIistěn} vc vzdálenosti 5o m od hranice lcsac) řešení lrude lespelíovat charaktor místa' Zejméoa členitost leléllll' a"nn' ,p,"uy.1ruu

přípuslné poUZe v onle7enén ÍozsahU
, 

|].::|:,i:::ll'l:|l. l1 ci xnel) Z'3'l2doploch, Ll klelých.je pro\,čřeni ZDlěn.iejich vyuŽití
U/e1.l]l .lULIll l1o0lll'll\^'l Jro lÚ,,l j.J'''"lli

Územrri stLLdie ['ulezuje do]ní č1lsl lokalil} Z3 12 k výst.lvbě stavclr sloužicich k ltlllkčDinruvyužili plochy' Vcškeré stalóy btlLlou clřcvěné'

B) Dopra\ ní napojcni lol(aliL} Z 3- l2 bude ZJj isrcllo l.o pozťmc j!]l p.Č. l58' l .l p u' l5:l/3. ] 5j/ l' k ú.Kanrenný Přivoz l'iz gr'afickll čásl ilzelnní studic

_ vnitloare1llová kornulrikácc lzn. ť]čelo\,á. veřejnč nel]řisfupná konllnik:lcc btr(lenavlzovat na stávaiíoí lrrislnr (omLrnilr.rtr ltl ll lLl) 3 blldc sl1llo\ aDa Při spodní hraniciureJcrrc, I,uzerrrLrr ( on rkr .rn .rrj.r:r Rn
vnitroaleálová konUnikáce bude zpevněná' štěrkovat V maximální šíři ] m,
s vyne7eným plostoreln pro paÍLovállí nrix' 3 osobniclr vozidel s přístřcškenr

C) zasilbvání lokalily Z 3 ]2
- b do Zřizena no\á pl'ipoika NN. Cralioké Znázornční domoVDího Vedení etektřiny \' územDi stUC]ii.ie

f :1i1:1,:' 
/m^/''\ťll ieelli'\llllL.ll1 pUl'll1 \cJ.nl lJrro<norazolat n' pr"i.í' 1.,'po'r1 .t"t'''in1'

{-cra Dlltle rclťlla \ 5.nlo. a.llé'n "l1!ťblli'r' r zcr'''l"'. lno.r' i | /''
- 7droj vody bude zajištělr l _ 2 stuclnami
- odtok dešťové Vod}, btlde Zajištčn vsakovacíjílnkou nebo buL]e dcšt,ová VoClajíIt1án4 do podzem!í
nádrŽe a !žíváDa p]o zalóváni Záhlad\'
-splaskÚVe\odJ b|LdUtr sriden} lu por] zc rrrn í j irnlry splašlrové kanalizace a vyvážcDy v plavidelnýchilten:rleclr nebr Lrudou rc.errl Jor..r:ci litk" ,,lp:rjn..r \od

Pří1oha č. ] Grafická část úZeInní stuc]je - siLuace a.eálu s Po;isem vyuŽiti ploch
P llolla t' 2 UllfiJká Č 1:l lllc|||'t| ' IutIi\ .ir,'..'. ''rc' 'u 

,ot |-c"'.''] jn llra-Lral'l' ,n'n'
Ptilolra č' 3 craficlú část územní s1udie _ sltuícc alťih Zekreslerra ao litrc,u c. J'íreny t' :;UP'l\U KdlnennJ Pil!Ú,,
PříIoha č. 4 Geolretrioký plán pťo mzdělení pozemku č' l ]3]_24120] l
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Tato územnístudie by]a VloŽena do evidence Územně
plánovací činnosti podle s 162 zákona
č. 183/2006 Sb 

' o územnírn p|ánovánía stavebním
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řádU, V p|atném znění
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rato jzémď stuo e oyla V|oŽena do ev'dence
ú7e*né plárovdci c lnosLi podle s 162 /ekaně
č' 183i2oo6 sb, o uzemním plánováni
a stavebním řádu, v platném znění'

VloŽil: lng' Prokop M
ů;-J a Pavla Bechyňová /

klbseo,?/

15. 6. 2011, l5:19155
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I5.06.2011 l5:4955

Í.6tdlnl ýdd !.d sv.doÓét{ lr.j'
1(.6ý'1il prdďÉ!. Plúř'p.d

KATASTRÁLNÍKOPIE



?tioffi o- 3

ť

dice
i,
!

lI

ti
il

!

l

Llošťana

,

ť ii|

I

I

I

I

r,'xč
|' 

í*''"



I

Éíilejl

. 1'1'.j,|,|'/| ] 1,-, : :

,.. r]r.,. t.lrl

r. . r .. LlirniiL:11 ilrr ' lr:l ':irir 
liLiiiri

r'. |L r Ll ' Lf

Illli{lllI li/.;iirvliilllllilil' iltlitlli

ŽivlL][!Á i']:;

Hrnil]tE É!šrliEÓ ŮttŇ]í

=H ilp.Nl{]E Lcr|aÁlllY lí{rN'

a3" r ozNÁillj'li r.r :!lní l ]Ě'{'r

i'lÚtÝ !ÁBol lPF

Fll:ťjllY l'lAvkÁť {N É íVťtrť' L"'31Pť:] bo ]]ýF

- HltAŇlc|] B!Ú

'] ] !: ] 'l !iú!j B!'El

rato Územni st,loe nyta vloŽena do evidence územně

olánovac] činnostl podle s 162 zál'ona
i ta:':ooo so' o úze-ci'n p'á^ovál' a qŤavebním

řácIu' V platném zněni'

Vlo/il. l19. prokoo Ma"^n .t"'o,'" ob"{-)
a Pavla Becl.ylgyá /",í

,,t+.
iý'
!".

,+:\l

"t\\}iť
i.l

, '.t

ql,'

'l

*,A

l

'ifi

\

l'lI

I



*Y::'^uol'in"^fuDosava=diiši]i

ary1r-"*",*,a*

t-
I::
l

"**f

o,,l, lng. Jan KeniaŤ
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