
LOKALITA EUROVIA  
Veřejná diskuze k možným variantám rozvoje území, 20. 6. 2019 
 
Diskuze probíhala na základě tabulky popisující ve zjednodušené podobě čtyři možné 
varianty využití a typu zástavby lokality (tabulka je přílohou tohoto zápisu). Veřejnost 
formulovala výhody a nevýhody těchto variant a závažnost těchto hodnocení byla na závěr 
vyjádřena bodově. Každý účastník mohl rozdělit 12 bodů mezi tvrzeními ve všech variantách, 
s možností dát jednomu tvrzení maximálně 3 body. Celkový součet bodů je uveden 
v závorkách za jednotlivými tvrzeními. V zápise je pro přehlednost váha tvrzení přidělenými 
body zvýrazněna i různými fonty písma. Střední, méně vyhraněné varianty II a III nebyly 
účastníky komentovány tak intenzivně jako  „krajní“ varianty I a IV.  
 

A) VARIANTA I – výroba a služby 

 

VÝHODY/POZITIVA VARIANTY 
• Prostor pro sportovní a volnočasové aktivity (43) 
• Vyšší pocitová spokojenost obyvatel - město se nerozrůstá (20) 
• Územní rezerva do budoucna (18) 
• Pracovní příležitosti (12) 
• Místo pro velké (park and ride) parkoviště (11) 
• Čas na jednání s vlastníkem (8) 
• Potenciál proměny místa (2) 
• Šance pro novou čistou výrobu 
• Ukotvení charakteru využití území do budoucna - potvrzení stávajícího stavu - 

kontinuita 
• Místo pro obchod 
• Lze využít i bez protipovodňových aktivit 

 

NEVÝHODY/NEGATIVA A RIZIKA VARIANTY 
• Neestetické území (15) 
• Zablokování možnosti rozvoje občanské vybavenosti (11) 
• Riziko znečištění vodního zdroje (9) 
• Rozvoj výroby je spojen s nákladní dopravou (6) 
• Chátrání areálu (brownfield) (5) 
• Výstavba nových výrobních hal (5) 
• Místo zůstane ohraničené a uzavřené, bez kontaktu s okolím a řekou (3) 
• Nové parkoviště způsobí nárůst dopravy v lokalitě (2)  
• Nezájem vlastníka o spolupráci s městem 
• Nesouhlas vlastníka s projektem SŽDC (rekonstrukce železnice) 
• Architektonicky nekvalitní budovy 

 

 
 



B) VARIANTA II– RD 
 

VÝHODY/POZITIVA VARIANTY 
• Osobní vztah k rodinným domům vytváří lepší vztah k lokalitě (13) 
• Větší pravděpodobnost dlouhodobější spokojenosti obyvatel (majitelů RD oproti 

obyvatelům BD) (5)  
• Využití i bez protipovodňových opatření (3) 

 

NEVÝHODY/NEGATIVA VARIANTY 
• Přiměřený přírůstek obyvatel (11) 

 

C) VARIANTA III – RD/BD 66%/33% 
  

VÝHODY/POZITIVA VARIANTY 
• Vyšší daňový výnos 

  

NEVÝHODY/NEGATIVA A RIZIKA VARIANTY 
• Změna charakteru města (23) 
• Zvýšená dopravní zátěž (8) 

• Ve skutečnosti bude více obyvatel, než plán uvádí (hrozí postavení více bytů o menší 
rozloze) (8)  

• Nebude dostačovat kapacita MŠ (7) 

• Bez kontaktu s řekou (3) 

• Nedostatek lékařské péče (2) 

• Nedostatečné kapacity kanalizace a ČOV 

• Zvýšené náklady na další služby města (policie, úklid, odpady) 

• Nedostatečná kapacita ZŠ, včetně učitelů 

• Nedostatek pitné vody 

• Nekomplexní a neúčinná protipovodňová opatření 

• Není poptávka po bytových domech 
 

 

 

 

 

 

 

 



D) VARIANTA IV – RD/BD 50%/50% 
 

VÝHODY/POZITIVA VARIANTY 
• Potenciál proměny lokality (12) 
• Přistěhování mladých a vzdělaných rodin (učitelé, lékaři (6) 

• Území se smíšenou funkcí – byty, občanská vybavenost (6) 

• Bydlení v blízkosti trati tolik nezvyšuje nároky na automobilovou dopravu (5) 
• Vyšší daňový výnos 

 

   

NEVÝHODY/NEGATIVA A RIZIKA VARIANTY 

• Změna charakteru města (32) 
• Nebude dostačovat kapacita MŠ (19) 

• Vznikne noclehárna (17) 

• Zvýšená dopravní zátěž (14) 
• Nedostatečná kapacita ZŠ, včetně učitelů (10) 

• Ve skutečnosti bude počet bytů vyšší, než je plánován (9) 

• Nedostatek lékařské péče (4) 

• Nedostatečné kapacity kanalizace a ČOV (3) 

• Dojde k přetížení místní cyklostezky (3) 

• Přetlak v území mezi řekou a tratí (3) 

• Protipovodňová opatření nebudou řešena komplexně, ale pouze ve vztahu k areálu (2) 

• Obyvatelé BD budou později tlačit na novou výstavbu RD (2)  

• Není poptávka po bytových domech 

• Bez kontaktu s řekou 

• Nedává prostor pro vznik občanské vybavenosti (sport, volný čas) 

• Obtížná evakuace při povodních 

• Malý vztah obyvatel k obci v nájemních bytech 

• Přetížení cyklostezky 

• Ovlivnění infrastruktury i v okolních obcích (doprava, služby) – Lety, Dobřichovice 

• Náklady na údržbu města nezaplatí noví obyvatelé (daňové příjmy nepokryjí náklady) 

• Zvýšené náklady na další služby města (policie, úklid, odpady) 

 

 
 

·           
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



OBECNÉ OTÁZKY A KOMENTÁŘE 

• Budou zveřejněny ekonomické analýzy variant rozvoje území?  

➢ Pravděpodobně ano, až dojde k dohodě na výboru pro územní plán. Jde ale o citlivé 
informace, musíme zvážit podobu jejich zveřejnění 

• Kdo tuto ekonomickou analýzu garantuje?  

➢ pan Hvězda (společnost CPI) 

• V rámci celého města má dle návrhu ÚP dojít k nárůstu až 1500 obyvatel, nejde tedy jen o 
přírůstek v rámci lokality EUROVIA 

• Existuje riziko, že dotace na protipovodňová opatření se nestihnou 

• Jaké jsou stávající potřeby města? Jaké jsou dnes kapacity infrastruktury?  

➢ kapacita ČOV je 4 800 obyv. (aktuálně je 4000 obyv.) 
➢ Počítá se se schopností třetinového nárůstu spotřeby pitné vody  
➢ Kapacita ZŠ je 660 , dnes 300 dětí 
➢ v MŠ je dnes 100 dětí 4 a 5 let, + bambinárium + dětská skupina 

• Existují obavy ze splnění regulativů 

• Kapacitu ČOV je nutno vztahovat k ekvivalentním obyvatelům 

• Bylo by vhodné aby PPO v Eurovii byla mobilní – otevřenost areálu 

• Bylo by vhodné zachovat možnost funkčně smíšeného území  

• Vhodné by bylo komplexní zhodnocení všech ploch pro bytovou výstavbu – z hlediska dopadů 
na město 

• Arch. Hnilička má velkou autoritu, zastupitelstvo mu není dostatečným partnerem 

• Pozitivní příklad transformace území z Dobřichovic - bazén 

• Změna stávající podoby Eurovie je nutná 

• K lepšímu rozhodování by pomohlo větší rozpracování variant 

• PPO musí být schválena Povodím Vltavy a okolními obcemi - to je limit pro varianty III a IV 

• Jak bude ošetřena povinnost vlastníka realizovat veřejnou infrastrukturu?  
 

SHRNUTÍ 
➢ Z výsledků diskuze je zřejmé, že účastníci mají většinově obavy z faktických důsledků 

bytové výstavby zejména s ohledem na nárůst počtu obyvatel, a to v souvislosti se 
zatížením infrastruktury města (doprava, vodovod, kanalizace, školky aj.)  

➢ Obecněji je tato obava formulována s ohledem na změnu charakteru města.  
➢ Očekávaný nárůst počtu obyvatel je vnímán a akcentován i v souvislosti s plánovaným 

rozvojem dalších lokalit předběžně definovaných územním plánem.  
➢ Obyvatelé by vnímali jako žádoucí zakomponovat do území i nebytové funkce 

(sportovní aktivity, park, volnočasové aktivity apod.) Obyvatelé se obávají 
nedostatečné síly města vyjednat a uhlídat parametry rozvoje území 

 

PŘÍLOHA 
Tabulka se základním popisem variant 
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