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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 realizovaného 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 toho, že Noutonice 
tvoří neoddělitelnou součást správního území 
Lichocevsi a rozvoj obce, výstavbu technické 
infrastruktury či pořízení územního plánu nelze 
řešit odděleně pro Lichoceves a Noutonice. Proto 
inicioval jednání většinových vlastníků pozemků 
v Noutonicích a motivoval je diskuzi a následným 
dohodám, které vyústily ve zpracování urbanistické 
studie Noutonic.

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. 

K většinovým vlastníkům pozemků, kteří se 
podíleli na jednáních o přeorganizování pozemků 
v Lichocevsi, patří rodina Čonkova, rodina Farkašova, 
rodina Ryšákova a Vidmanova, paní Jelínková, 
pan Vavřík a další. Jednání vlastníků koordinoval 
MAISON Development a účastnili se jich zástupci 
zpracovatele studie i obce.

MAISON Development pověřil zpracováním 
urbanistické studie předního českého urbanistu 
Pavla Hniličku.

Ten 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 studiem kladou důraz na ochranu 
historických a přírodních hodnot a tvorbu míst 
s pestrým funkčním mixem a kvalitními veřejnými 
prostranstvími.

Navržený rozvoj Lichocevsi i Noutonic nelze 
uskutečnit bez spolupráce s místní samosprávou. 

Kvalitní sídlo může vzniknout jen při 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. 

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

Kvalitní urbanistický návrh může z předložené 
vize rozvoje Lichocevsi i Noutonic vzniknout, jen 
pokud reaguje na potřeby obyvatel obce. Ty byly 
zmapovány na prvním sousedském setkání v dubnu 
2018. Studie Noutonic reaguje na potřeby obyvatel, 
rozvíjí jimi definované hodnoty obce a snaží se řešit 
problémy.
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Vize pro Lichoceves



Platný územní plán (z roku 1996, změna 12/2003) Návrh Lichoceves + Noutonice



ZASTAVITELNÉ PLOCHY DLE ÚP A DLE NÁVRHU

- 22 ha
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