NOUTONICE

O nás

místo pro život

Iniciátorem a investorem zpracování urbanistické studie „Noutonice, místo pro život“ je společnost MAISON
development, a.s.. Zásadním úkolem studie je koordinace zájmů většinových vlastníků pozemků v obci tak, aby
navržený rozvoj obce byl realizovatelný. Zpracováním urbanistické studie „Noutonice“ byla pověřena kancelář
Pavel Hnilička architekti.
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Iniciátor a investor vize
rozvoje Lichocevsi a Noutonic

Většinoví vlastníci pozemků
v Noutonicích

Pavel Španko
MAISON Development, a.s., spravuje pozemky
a budovy v katastrálním území Lichoceves,
které v uplynulých letech pořídil do soukromého
vlastnictví majitel této společnosti pan Pavel
Španko.
Tyto pozemky jsou podle územního plánu obce
určeny k výstavbě a jejich rozsah umožňuje
plnohodnotný rozvoj této části obce, tedy nejen
vznik nových bytů a domů, ale i výstavbu kvalitních
veřejných prostranství, parků, infrastruktury pro
veřejnou i individuální dopravu, obchodů, služeb,
vzdělávacích zařízení a další občanské vybavenosti,
která zajistí potřeby stávajících i nových obyvatel
Lichocevsi, Noutonic i dalších obcí v okolí.
Tým MAISON Development se snaží pomáhat
nastartovat rozvoj celé Lichocevsi a především
vytvořit atraktivní prostředí, které přinese vyšší
kvalitu života jak současným obyvatelům, tak
i nově příchozím. Vize “Lichoceves - obec v zahradě”
navazuje na osvědčený model zahradního města/
zahradní obce realizovaný v Praze již za první
republiky a chce se stát modelovým příkladem pro
rozvoj sídel ve střední Evropě, který respektuje
krajinu, rozvíjí současné hodnoty místa a zároveň řeší
problémy obce.
Pan Pavel Španko si je vědom, že Noutonice tvoří
neoddělitelnou součást správního území Lichocevsi
a že rozvoj obce, výstavbu technické infrastruktury
či pořízení územního plánu nelze řešit zvlášť
pro Lichoceves a zvlášť pro Noutonice. Proto
inicioval jednání většinových vlastníků pozemků
v Noutonicích a motivoval je k diskuzi a následným
dohodám, které vyústily ve zpracování urbanistické
studie Noutonic.

Zpracovatel
urbanistické studie
Pavel Hnilička

Minulost ukázala, že výstavba nových izolovaných
lokalit pouze pro bydlení, která nenabízí žádnou
přidanou hodnotu pro nové ani stávající obyvatele,
přináší řadu problémů.
Poučeni z předchozích chyb a inspirováni
příkladem přípravy vize „Lichoceves – obec
v zahradě“ se zástupci většinových vlastníků
pozemků v Noutonicích rozhodli společně jednat
o přeorganizování vlastnických vztahů v území tak,
aby bylo možné navrhnout smysluplný a reálný
rozvoj Noutonic. Výsledkem dosavadních jednání je
představovaná urbanistická studie Noutonice.

MAISON Development pověřil zpracováním
urbanistické studie předního českého urbanistu
Pavla Hniličku.
Pavel Hnilička se rozvoji sídel v zázemí Prahy
věnuje již přes 15 let jak v rámci svého ateliéru Pavel
Hnilička architekti, tak i na akademické půdě. Územní
a regulační plány připravené jeho ateliérem kladou
důraz na ochranu historických a přírodních hodnot
a tvorbu míst s pestrým funkčním mixem a kvalitními
veřejnými prostranstvími.

K většinovým vlastníkům pozemků, kteří se
podíleli na jednáních o přeorganizování pozemků
v Lichocevsi, patří rodina Čonkova, rodina Ryšánkova
(v zastoupení pana Vidmana), paní Farkašová,
Marhoulová, Tomková a Jelínková, pan Vondráček,
firma ZEUS Noutonice a.s., VERALE s.r.o. a další.
Jednání vlastníků koordinoval MAISON Development
a zúčastnili se ho jak zástupci zpracovatele studie,
tak zástupci obce a pan Poláček.

Místní komunita
Místní obyvatelé mají nejlepší povědomí o tom, co
v jejich obci funguje a co je potřeba zlepšit.

Obec Lichoceves
Navržený rozvoj Lichocevsi i Noutonic nelze
uskutečnit bez spolupráce s místní samosprávou.
Kvalitní sídlo může vzniknout jen v těsné spolupráci
se samosprávou obce založené na vzájemné důvěře,
která umožňuje nalézání synergických efektů tak,
aby investice přinesly hodnoty jak současným, tak
i novým obyvatelům.

Kvalitní urbanistický návrh rozvoje obce může
vzniknout, jen pokud reaguje na potřeby obyvatel
obce, které byly zmapovány na prvním sousedském
setkání v dubnu 2018. Také studie Noutonic rozvíjí
hodnoty obce a řeší problémy definované obyvateli.

Koncept
rozvoje obce

NOUTONICE
místo pro život

Platný územní plán předurčuje Noutonice k tomu, aby se spojily s Lichocevsí do jednoho velkého celku. Tato studie
naopak navrhuje jedinečný charakter Noutonic stejně jako Lichocevsi zachovat a dále rozvíjet. Návrh zastavitelných
ploch Lichocevsi i Noutonic má oproti platnému územnímu plánu kompaktnější tvar, je jasně stanovena hranice mezi sídly
a krajinou. Návrh rozvoje celé obce počítá s výstavbou bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí tak, aby byly zajištěny
základní potřeby stávajících i nových obyvatel v místě a obec se nestala pouhou noclehárnou. Důraz je kladen na kvalitu
veřejných prostranství, rozmanitost různých forem bydlení, propojení sídel s krajinou a na podporu různých forem dopravy.

Optimální návrh konceptu rozvoje obce

Uspořádání území dle
platného územního plánu
zastavitelné plochy - 192,6 ha

Uspořádání území dle návrhu
zastavitelné plochy - 170,8 ha
Oproti územnímu plánu o 22 ha méně
zastavitelných ploch, avšak rozsah
pozemků pro výstavbu je zachován.
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pastviny, výběhy pro koně
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Tato studie navrhuje rozvoj Noutonic jako samostatného sídla s jedinečným charakterem vycházejícím především
z historických hodnot sídla a zasazení do okolní krajiny. Noutonice by měly zůstat vesnicí s drobným měřítkem
zástavby především rodinného bydlení, s kvalitními veřejnými prostranstvími s úzkou vazbou na okolní sídla
a otevřenou krajinu.

Optimální návrh konceptu rozvoje Noutonic

>1
Dvě sídla, dva charaktery
Návrh zachovává a podporuje jedinečný
charakter Noutonic. V návrhu jsou
podpořeny charakteristické prvky
Noutonic – především dominanta
kostela sv. Jana Křtitele se hřbitovem,
historická náves s původními statky
a propojení sídla s krajinou.

>2
Jasná hranice mezi
sídlem a krajinou
Návrh vymezuje jasnou hranici mezi
zastavěným územím a volnou krajinou.
Respektováno je stávající začlenění
obce do krajiny – zachována je
dominanta kostela na hraně terénní
vlny i oddělení Noutonic od Lichocevsi
nezastavitelným pásem zeleně.

>3
Tříkostelní cesta
Nově navržená Tříkostelní cesta
bude v budoucnu důležitou spojnicí
Noutonic, Lichocevsi a Svrkyně. Měla
by propojit nový kostel v Lichocevsi,
kostel sv. Jana Křtitele v Noutonicích
a kostel sv. Michala ve Svrkyni.
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>5

Síť veřejných
prostranství

Propojení
s krajinou

Důležitým prvkem návrhu je
zlepšení prostupnosti a čitelnosti
území. Stávající komunikace
propojující Noutonice s okolními
obcemi budou doplněny sítí
krajinných cest, které výrazně
zlepší prostupnost a orientaci
v krajině.

Základem systému veřejných
prostranství jsou dnes náves,
prostor u školy a travnatý
plácek u požární nádrže.
Návrh tuto strukturu doplňuje
o veřejný prostor před
kostelem a menší parčík
– zastavení na cestě do
Lichocevsi.

Navržená struktura ulic
navazuje na obnovené
či nově navržené cesty
v krajině. Součástí návrhu
jsou plochy s krajinnými
úpravami vytvářející přirozený
přechod sídla do krajiny
polí, Zákolanského potoka
a nedaleké Okoře.

Struktura
uliční sítě

>6

NOUTONICE

Reorganizace
pozemků

místo pro život

Podle současného územního plánu jsou jednotlivé zastavitelné plochy nerovnoměrně roztroušeny kolem obce,
často bez logické návaznosti na stávající sídlo, což by budoucí výstavbu komplikovalo a prodražovalo. Studie
usiluje o kompaktnější vymezení zastavitelných ploch s přímou návazností na současnou zástavbu. Aby byl
navržený rozvoj reálný, bylo nezbytné v rámci přípravy návrhu koordinovat zájmy jednotlivých většinových
vlastníků, budoucích investorů. Pro možnost dosažení dohody jednotlivých většinových vlastníků byl nastaven
následující princip reorganizace pozemků.

Princip reorganizace pozemků

►► Každý vlastník pozemků určených v platném územním plánu k výstavbě má
v území konkrétní podíl zastavitelných pozemků.
►► Aby území fungovalo, je nutné vytvořit síť veřejných prostranství. Investice
do nich budou rozděleny mezi jednotlivé vlastníky ve stejném poměru jako je
vlastnictví zastavitelných pozemků.
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►► Po vymezení sítě veřejných prostranství budou jednotlivým vlastníkům
přerozděleny stavební pozemky vymezené v návrhu studie, a to opět
v poměru původního vlastnictví zastavitelných pozemků.

D

Na základě tohoto principu došlo k většinové prozatím však ne k absolutní
roztroušené
zastavitelné plochy

shodě většinových vlastníků pozemků na podobě studie. Jednání budou dále

zkompaktnění
zastavitelných ploch

pokračovat.

Rozdělení zastavitelných ploch mezi většinové vlastníky
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I.
zastavitelná plocha

I.

82 503 m²

Ideální návrh

zastavitelná plocha
49 337 m²

II.

zastavitelná plocha
34 581 m²

III.

zastavitelná plocha

IV.

6 822 m²

Prozatím dojednaná podoba návrhu

varianta

NOUTONICE

Životní prostředí

místo pro život

Návrh klade velký důraz na citlivé začlenění nových zastavitelných ploch do krajiny. Zástavba je umístěna pod
horizont terénní vlny, zachovává tak dominantní postavení kostela sv. Jana Křtitele a nenarušuje ráz okolní
krajiny. Podél okraje nové zástavby je navržen měkký přechod do okolní zemědělské krajiny a mezi Noutonicemi
a Lichocevsí široký pás zeleně oddělující obě sídla. Navržena je obnova a doplnění cest v krajině, které propojí
Noutonice s okolními sídly i údolím Zákolanského potoka. V obci je navržen systém přírodě blízkého hospodaření
s dešťovými vodami, který zachytí srážky v jejich místě, přispěje k jejich lokálnímu vsakování a zpomalí jejich
odtok do vodotečí.

Zeleň v obci a její propojení s okolní krajinou
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Hospodaření s dešťovou vodou

bloky zástavby

4

pastviny pro koně

stávající zástavba

5

předprostor kostela sv. Jana Křtitele

významné budovy

6

stávající hřbitov

lokální biokoridor – funkční

7

rezerva pro rozšíření hřbitova

lokální biokoridor/ biocentrum návrhové

8

hlavní sběrný průleh dešťové vody

železnice

9

pás zeleně mezi intravilánem a krajinou

hlavní sít’ komunikací

10

remízky a rozvolněná zeleň v krajině

cesty v krajině

11

aleje podél cest

vrstevnice po 2 m

12

zemědělská pole

1

krajinářská úprava s retenčním jezírkem

13

obecní louka

lokální zasakování s podržením
přívalových srážek a odvedením
vody podzemním systémem
dešt’ové kanalizace do hlavního
odvodňovacího průlehu

2

významný strom – dub v Noutonicích

14

Tříkostelní cesta

standardní systém dešt’ové kanalizace

3

parková úprava, možné retenční jezírko

15

křížek u cesty

retenční jezírko

sběrný povrchový odvodňovací průleh
zakomponovaný do krajiny a napojený
na soustavu vodotečí v krajině
odvedení dešt’ové vody
otevřeným průlehem
s částečným zásakem
a podržením přívalových
srážek

NOUTONICE

Doprava

místo pro život

Ve studii jsou obsaženy návrhy různých opatření, která povedou k rozšíření nabídky různých druhů dopravy.
Navržené komunikace jsou zokruhovány a logicky propojeny bez slepých ulic. Všechny komunikace, bez rozdílu
významu, umožní plynulý provoz motorové dopravy a zároveň bezpečný provoz pěších a cyklistů. Nové chodníky
a komunikace bezpečné pro cyklisty nabídnou obyvatelům Noutonic možnost absolvovat cestu za nákupy, do
školy či za lékařem do Lichocevsi bez automobilu. S růstem počtu obyvatel Lichocevsi a Noutonic poroste i počet
autobusových linek propojujících obec s Prahou a většími sídly v okolí. V návrhu jsou nové autobusové zastávky,
hlavní odstavná plocha pro autobusy je plánována v Lichocevsi. Zásadním pro rozvoj obou sídel bude posílení
vazeb na vlakovou dopravu, která se v budoucnu stane nejrychlejším a nejekologičtějším spojením s Prahou.
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zastávka/ točna autobusu návrhová
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pěší propojení

Uliční profily
stará ulice do Lichocevsi

obytná jednosměrná ulice

nová ulice do Lichocevsi

předzahrádka

zelený
pás
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vozovka
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zelený pás
s parkováním

3,5

obytná ulice

chodník
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zastávka vlaku
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s parkováním
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Veřejná
prostranství

místo pro život

Obraz obce určuje nejvíce kvalita veřejných prostranství a jejich atmosféra. Návrh nabízí logické uspořádání ulic,
návsi, prostorů před školou či kostelem, ale i jejich napojení na sousední Lichoceves a cesty v krajině. Řešení
jednotlivých veřejných prostranství respektuje potřeby všech jejich stávajících i budoucích uživatelů.

Náves

U kostela

Plácek u školy
obecní louka

retenční jezírko

pěší průchod

významný
strom

prostorná náves
pro konání akcí
a setkávání lidí

parkování na
zatravňovací
dlažbě

shromažd’ovací
plácek

parkování na
zatravňovací dlažbě

zpevněný
předprostor kostela

rezerva pro
rozšíření hřbitova

pěší průchod
ke škole
točna pro
autobusy

stávající hřbitov

chodník podél
vozovky

bezpečný předprostor
školy

změna povrchu
vozovky před školou

retenční jezírko

parkovací místa

autobusová
zastávka

prostor pro konání
akcí obce
parková úprava obecního
pozemku s možným
retenčním jezírkem

Náves je již dnes přirozeným centrem obce. Její
navržená úprava vytváří lepší podmínky pro
každodenní setkávání obyvatel i větší společenské
akce a zajišťuje větší bezpečnost chodců.

Pohled na centrum obce s návsí

prostorná
náves

nová zástavba

Kolem kostela je navržen shromažďovací prostor
i dostatek parkovacích míst. Navazující obecní
louka může sloužit jako místo pro konání různých
společenských akcí.

Návrh reorganizace prostoru před školou výrazně
zvyšuje bezpečnost dětí. Na okraji Noutonic, při
cestě do Lichocevsi, je umístěno drobné zastavení
s parkovou úpravou.

Pohled na prostor kolem kostela

obecní louka

parkování u hřbitova

parkování
před kostelem
pěší propojení
s novou zástavbou

retenční jezírko

NOUTONICE

Místo pro
vaše komentáře

místo pro život

Místo pro vaše
komentáře
www.obecvzahrade.cz

NOUTONICE

Zapojte se

místo pro život

Zapojení místních obyvatel do plánování rozvoje obce je předpokladem pro její harmonický a smysluplný rozvoj.
Budeme rádi za vaše názory na vizi rozvoje Noutonic a rádi si vyslechneme vaše nápady a návrhy.

Co vše již proběhlo
a co se chystá?
2016 - pozemky v Lichocevsi ve vlastnictví investora
Pan Pavel Španko kupuje do svého vlastnictví pozemky v okolí Lichocevsi,
jejich správou pověřuje společnost MAISON development, a.s.

2017 – zpracování koncepční studie rozvoje Lichocevsi
2018 – jednání investora s obcí
Vizi rozvoje Lichocevsi nelze realizovat bez vybudování vodovodu,
kanalizace a čističky odpadních vod. Začínají jednání o spolupráci obce
a investora MAISON Development, a.s., na vybudování této technické
infrastruktury.

léto 2018 – nabídka investora
Investor MAISON Development, a.s., nabídl obci finanční spoluúčast na
projektové přípravě a realizaci kanalizace a vodovodu celé obce. Současně
investor nabídl obci i spolufinancování nového územního plánu. Tuto
nabídku je připraven stvrdit podpisem smluv.

leden 2019 – zadání studie rozvoje Noutonic
Většinoví vlastníci pozemků v Noutonicích spolupracují s MAISON
Development a architektem Hniličkou na studii rozvoje Noutonic a zahajují
jednání o reorganizaci pozemků tak, aby byl rozvoj uskutečnitelný.

registrace studií, pořízení změny územního plánu
Aby se studie “Lichoceves - obec v zahradě” i studie “Noutonice, místo pro život”
staly podkladem pro rozhodování v území, a tedy i podkladem pro úpravu projektů
kanalizace, vodovodu či přeložky II/240, je nutné je zaregistrovat a následně podle
nich pořídit změnu územního plánu. Tento krok musí učinit obec.

výstavba vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod
Technická infrastruktura – především vodovod a kanalizace, která vyřeší
problémy stávajících obyvatel a umožní rozvoj obce, musí být vybudována
ve spolupráci obce a všech investorů v území. Budou pokračovat jednání
o spolupráci mezi všemi investory a obcí s cílem co nejrychlejšího
vybudování vodovodu a kanalizace.

projektová příprava výstavby v Lichocevsi i Noutonicích
Jakmile budou záměry všech investorů v souladu s územním plánem, budou
zahájeny projektové práce na dokumentaci pro územní řízení a násedně stavební
povolení na 1. etapu výstavby v Lichocevsi i v Noutonicích. Projekty dalších etap
výstavby budou následovat.

Ateliér architekta Pavla Hniličky připravuje pro investora - MAISON
Development, a.s., koncepční studii „Lichoceves – obec v zahradě“
inspirovanou konceptem obcí v zahradě.

21. dubna 2018 – první sousedské setkání obyvatel Lichocevsi
Zde je prezentována vize rozvoje obce, ale zejména probíhá diskuze
o hodnotách a problémech obce a potřebách jejích obyvatel.

22. září 2018 – druhé sousedské setkání s obyvateli Lichocevsi
Obyvatelům je představena urbanistická studie “Lichoceves – obec
v zahradě”, do které jsou zapracovány podněty z 1. sousedského setkání.
Všichni přítomní mají možnost konzultovat návrh s jeho autory a následně
komentovat studii na webu projektu.

14. září 2019 – představení studie rozvoje Noutonic
Je dosaženo většinové shody na reorganizaci zastavitelných pozemků
v Noutonicích a studie “Noutonice, místo pro život” je představena
obyvatelům. Všichni přítomní mají možnost konzultovat návrh s jeho
autory a následně ho komentovat na webu.

úprava projektů vodovodu a kanalizace
a získání potřebných povolení
Záměry jednotlivých investorů v obci je nutné koordinovat s projekty kanalizace
a vodovodu. Koncepce zásobování vodou i odkanalizování obce zůstane zachována,
jedná se pouze o dílčích úpravách projektů tak, aby byly v souladu se studií
“Lichoceves - obec v zahradě”. Tyto úpravy uhradí investor MAISON Development.

pořízení nového územního plánu
Podle stavebního zákona musí mít obec do roku 2022 zpracovaný
nový územní plán. Urbanistické studie „Lichoceves – obec v zahradě“
a „Noutonice, místo pro život“, které nabízejí návrh koordinovaného, trvale
udržitelného a především reálného rozvoje celé obce budou podkladem
pro jeho zpracování.

Řekněte nám svůj názor
Seznamte se s projektem
Podrobné informace o projektu rozvoje Lichocevsi i Noutonic jsou dostupné na webu
projektu www.obecvzahrade.cz. Budeme na něm pravidelně zveřejňovat aktuální informace.
Přihlaste se k odběru novinek, aby vám nic podstatného neuniklo.

Vyplňte on-line dotazník
Vaše komentáře k urbanistické studii Noutonic můžete podávat od 16. září do 18. října 2019
formou on-line dotazníku, který je umístěn na webu www.obecvzahrade.cz.
Veškeré komentáře zaznamenané v tomto formuláři zpracujeme
a reakce na ně zveřejníme na webu projektu.

Lichoceves

obec v zahradě

Vodovod
a kanalizace

MAISON Development, a.s., který zastupuje vlastníka pozemků v Lichocevsi pana
Pavla Španko, si je vědom toho, že prvním a nezbytným krokem, který nastartuje další
rozvoj Lichocevsi je především vybudování vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních
vod. Jednání s obcí o spolupráci na projektové přípravě i výstavbě této technické
infrastruktury probíhají od začátku roku 2018.
Projekty vodovodu
a kanalizace
Obec Lichoceves má v současnosti
k dispozici platné územní rozhodnutí
pro umístění stavby „Vodovod v obci
Lichoceves v částech obce Lichoceves
a Noutonice pro zásobování obce vodou“,
které bylo vydáno 20. května 2015.
Obec má zpracovanou i projektovou
dokumentaci pro územní řízení pro
umístění stavby „Kanalizace a čistírna
odpadních vod v obci Lichoceves
v částech obce Lichoceves a Noutonice“.
Územní řízení na základě tohoto projektu
bylo zahájeno v roce 2015, ale územní
rozhodnutí zatím nebylo vydáno.

ATS svrkyně

ČOV

(rozšíření kapacity není
v prvních etapách potřeba)

Noutonice sever

Úprava projektů
vodovodu a kanalizace

VDJ Noutonice
objem 300m³

Investor MAISON Development, a.s.
je připraven finančně se podílet na
výstavbě vodovodu, kanalizace a čistírny
odpadních vod. Od roku 2018 jedná
s obcí o úpravě projektu kanalizace
a čistírny odpadních vod i projektu
vodovodu tak, aby korespondoval se
studií „Lichoceves – obec v zahradě“.
Úprava obou projektů spočívá ve
změně dílčí části trasy hlavních řadů
v Lichocevsi, prověření kapacit vodovodu
i kanalizace s ohledem na plánovaný
nárůst počtu obyvatel, návrhu
přípojných bodů dle studie „Lichoceves
– obec v zahradě“ a „Noutonice, místo
pro život“ a v posunutí jedné z čerpacích
stanic kanalizace v Lichocevsi. Úpravu
obou projektů uhradí MAISON
Development, a.s. Jakmile obec vydá
souhlas s úpravou obou projektů,
mohou projektové práce začít. MAISON
Development, a.s. vystavil objednávku
projektantovi na úpravu obou projektů
již v dubnu 2019.

Noutonice západ

NOUTONICE

hlavní vodovodní
přivadeč z Noutonic

Noutonice jih

nový vodojem Lichoceves
300 m³

ČS
Lichoceves

ČS

změna trasy

prověření kapacity
páteřních vedení

LICHOCEVES
původní trasa

posun čerpací stanice

ČS

Změna územního plánu,
nový územní plán
MAISON Development, a.s. čeká na
souhlas obce se zaregistrováním
urbanistické studie „Lichoceves – obec
v zahradě“ jako územně plánovacího
podkladu. Zaregistrovaná studie se
stane podkladem pro změnu projektové
dokumentace vodovodu a kanalizace,
ale i změnu územního plánu, resp. nový
územní plán. Bez zaregistrování studie
a následné změny územního plánu nebo
zahájení pořizování nového územního
plánu nemohou investoři pokračovat
v dalších krocích nezbytných k úspěšné
realizaci projektů rozvoje Lichocevsi
a Noutonic.

přípojné body

Lichoceves

Plánovaný vodovod obce
(projekt pro územní řízení)

Úprava stávající projektové dokumentace obce
vyvolaná investorem

Plánovaná kanalizace obce
(projekt pro územní řízení)

Soukromé investice realizované po dokončení
páteřní sítě obce

