Tabulka vyhodnocení stanovisek k návrhu ÚP obce Krychnov
DOSS

číslo
1
1.I

Číslo jedn.

Městský úřad Kolín, odbor výstavby-stavební úřad, Karlovo náměstí 78, 280 12
Kolín I.
OZPZ 21/11-81380/10-Tv
Odbor životního prostředí a zemědělství
nakládání s odpady
vodoprávní úřad
ochrana ovzduší
ochrana ZPF

1.II

2

3

ochrana přírody a krajiny
státní správa lesů a myslivosti
Odbor dopravy

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská ll, 150 21 Praha 5, k účasti a
zajištěni koordinovaného stanoviska nebo požadavku
odbor životního prostředí a ochrany krajiny
odbor dopravy
odbor kultury a památkové péče
Ministerstvo životního prostředí ČR odbor výkonu státní správy I., pracoviště
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Datum

Požadavek

Vyhodnocení
Pořizovatel

nemá připomínek ani námitek vč. Odboru památkové péče
26.1.2011
nemá námitky
nemáme námitek, koncepci odkanalizování obce je nutné řešit v souladu s programem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského
kraje. Novou výstavbou nesmí být ohrožena kvalita podzemních a povrchových vod.
nemá námitky
návrh územního plánu (změn) musí být projednán s orgánem ochrany ZPF v souladu s ust. § 5 odst. 2) zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně s Ku-stredočeského kraje bylo projednáno
ZPF, ve znění pozdějších předpisů,apřed schválením opatřen jeho souhlasem – kompetence má v tomto případě Krajský úřad
kladně
Středočeského kraje, Praha.
nemá připomínek
nemá připomínek
K návrhu územního plánu obce Krychnov nemáme zásadních připomínek. Zájmů ochrany silniční sítě se dotýká návrhy změn využiti
některých pozemků na začátku obce z obou směrů při průtahové komunikaci -silnici III. třídy č. III/33419 určených pro zástavbu
venkovského bydlení včetně vybudováni dopravní infrastruktury (místní a účelové komunikace) a vybudováním kanalizace. U návrhu
kanalizace pouze podotýkáme, že v případě existence silničního příkopu při komunikaci, sloužícího výhradně k odvodnění silnice, je
nezbytné případný souběh kanalizace se silnicí řešit mimo uvedený příkop.

v plném rozsahu platí naše koordinované stanovisko vydané k návrhu územního plánu obce Krychnov dne 10.9.2010 pod č.j.
199649/2010/KUSK/OŽP/Mer.
nemá připomínky a souhlasí s odnětím nezemědělsky využívaných pozemků
nemá připomínky a souhlasí s odnětím nezemědělsky využívaných pozemků
není příslušný
žádáme, aby koncepce uspořádání krajiny v územním plánu umožňovala umístění společných zařízení na základě přesných zjištění
situace v terénu a jednání s vlastníky. S odkazem § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů budou tato společná zařízení umístěna v nezastavěném území.

akceptováno v návrhu územního plánu

Žádáme o případné respektování stávajícího stavu polních cest v terénu a hlavně možnost jejich doplnění. Dále Vás žádáme, aby
akceptováno v návrhu územního plánu
účelové komunikace (vymezené v § 2 odst. 2 písm. a) a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů nebyly v územním plánu stanoveny jako plochy dopravní infrastruktury s souladu s § 9 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 501/2006., o
obecných podmínkách na využití území.

na řešené území zasahuje chráněné ložiskové území c.022 60000 Libodrice, nutno vyznačit do grafické části a textově popsat včetně
povinosti postupu dle §18 a §19 horního zákona při realizaci staveb

akceptováno v návrhu územního plánu

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Kolín k řízení o územním plánu Obce Krychnov nemá námitek za předpokladu, že budou
výše uvedené připomínky pozemkového úřadu v návrhu územního plánu sídelního útvaru Krychnov zapracovány.

akceptováno v návrhu územního plánu

žádají o respektování stavu polních cest, případně jejich doplnění

akceptováno v návrhu územního plánu

2696/500/10
4

13

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Kolín, Karlovo náměstí 45, 280 30
Kolín I.
České dráhy a.s., Generální ředitelství, odbor správy nemovitostí, Nábřeží
Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Správa železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní
pracoviště v Kolíně, U nemocnice, 280 02 Kolín III.
Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Inspektorát Kolín, Na
Svobodném 160, 280 02 Kolín Vl.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín, Polepská
634, 280 02 Kolín IV.
Ministerstvo obrany, centrální pracoviště, Vojenská ubytovací a stavební
správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02
Ministerstvo obrany, centrální pracoviště, Regionální úřad vojenské dopravy
Hradec Králové, Komenského 224, 500 01 Hradec Králové
Centrum dopravního výzkumu, Sekce koncepce rozvoje dopravního sektoru,
Thámova 7, 186 00 Praha 8 –Karlín
ČR-SEI, územní inspektorát pro Středočeský kraj, Legerova 49, 120 00 Praha 2
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Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
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Obvodní báňský úřad v Kladně, Kozi 4, 110 01 Praha 1
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Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe, Pracoviště Kutná
Hora, Na Špici 347, 284 01 Kutná Hora
Ministerstvo dopravy, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha

5
6
7
8
9
10
11
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bez připomínek

souhlas bez připomínek
k části ÚP odůvodnění v bodě F) provést úpravu - vypustit druhý odstavec - likvidace v ČEPRO a spalovně, dále vypustit sběrné místo
ul. Třídvorská, Kolín
upozorňují na existenci letištního radiolokačního prostředku - jev 102 viz. pasport 103/2009,dále dodržovat podmínky pro územní a
stavbení činnost

Městys Plaňany, Tyršova 72, 28104 Plaňany
Obec Dolní Chvatliny, 4, 28144 Dolní Chvatliny
Obec Svojšice, 121, 28107 Svojšice
Obec Libodřice, 55, 28002 Libodřice

akceptováno v návrhu územního plánu

bez připomínek

respektovat požadavky §46,68,69,87 zákona 458/2000

17

akceptováno v čistopise územního plánu

akceptováno v návrhu územního plánu

