SouhrnnČ lze možné budoucí finanþní zdroje definovat následujícím
zpĤsobem:
1. Navýšení rozpoþtu imigrací nových obyvatel.
2. Efektivní využití budov a prostor v majetku mČsta.
3. Efektivní hospodaĜení se stávajícími pozemky v majetku mČsta, zejména
pozemkĤ v oblasti „cukrovaru“, Multitecu, Radlické þtvrti a Vinice.
4. Efektivní využití uvolnČných objektĤ areálu Multitec.
5. Efektivní dotaþní politika.
6. PĜíspČvky investorĤ.
7. PĜíspČvky za zhodnocování pozemkĤ.
8. Efektivní daĖová politika (danČ z nemovitostí).
9. Efektivní rozpoþtová politika.
10. EfektivnČ postavené poplatky za služby.

Objekt „Tesco“ za základní školou – kandidát na celkovou rekonstrukci.
Bude zde školka ??
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ÚVALY – MċSTO PěÍRODNÍCH KRÁS A REKREACE
1. PěÍRODNÍ POSTěEDÍ
Koncepce uchování pĜírodního prostĜedí a ekologické stability krajiny je nezbytnou
podmínkou pro udržení kvality obytnosti území pro trvalé bydlení, rekreaþní
využitelnosti území pro stálé obyvatele a návštČvnické atraktivity místa pro turisty.
Jde zejména o propojení a vybavení stávajících rekreaþnČ využívaných a
využitelných ploch v území navzájem a s existujícími koridory vedoucími k obdobným
plochám v širším okolí.
V místním mČĜítku pak jde o napojení nových rozvojových ploch na tento systém a
vybudování rekreaþnČ dostateþnČ kapacitních pĜírodČ blízkých ploch uvnitĜ nových
rozvojových území.
V neposlední ĜadČ jde o stanovení plošných limitĤ rozvoje mČsta a vymezení
nezastavitelných území umožĖujících uchování distance zastavČného území a volné
krajiny; tento požadavek je zþásti limitován rozvojem okolních obcí – nelze
jednoznaþnČ vylouþit vznik celistvé aglomerace propojující mČstys Škvorec, Úvaly,
Horoušany, Jirny a Šestajovice.
Z hlediska pĜírodních lokalit a ekologické stability území je tĜeba udržet dostateþnou
vzdálenost zástavby nových rozvojových ploch od stávajících biokoridorĤ a biocenter
územního systému ekologické stability a to nejlépe pomocí mírnČ sadovnicky
upravených ochranných pásem na okraji rozvojových ploch a vytvoĜením dostateþnČ
funkþních interaktivních koridorĤ mezi stávajícími pĜírodČ blízkými plochami a novČ
zakládanou zelení uvnitĜ rozvojových ploch.
Z hlediska obecné ochrany životního prostĜedí jde o odstranČní starých zátČží –
nezajištČných a divokých skládek komunálního odpadu a o vylouþení rozvojových
aktivit, které by byly významným zdrojem hluku nebo zneþišĢování vody a ovzduší,
pĜípadnČ by narušovali hydrologii území, jmenovitČ pak zhoršovali odtokové pomČry
v území.
Jak již bylo konstatováno, nejvČtším rekreaþním prostorem v oblasti Úval je dobĜe
pĜístupný Klánovický les s hustou sítí cest. Kvalita pĜístupových cest je však nízká,
v rozsáhlých úsecích jsou stezky rozbahnČné – tento stav omezuje využití
Klánovického lesa k cykloturistice.
Esteticky velmi cenné údolí Výmoly je rekreaþnČ pĜístupné toliko ve dvou úsecích.
Kratším je promenáda „NábĜeží Josefa Krejcárka“ vedená hrázi rybníka Fabrák s
cennou partií na soutoku s PĜišimaským potokem. Delším úsekem je Bendlova
stezka vedoucí od školy po hráz Mlýnského rybníka. Tuto stezku je tĜeba prodloužit v
severním smČru a napojit ji na existující cesty vedené údolím Výmoly v katastru
Tlustovous, Horoušan a VyšehoĜovic.
Vyznaným oddechovým územím – i turistickým cílem se mĤže stát železniþní viadukt
s devíti oblouky, který lze považovat za významnou technickou památku Úval.
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Velký rekreaþní potenciál nabízí les Vinice, který však není vybaven vhodnými
cestami a nemá ani minimální návštČvnickou infrastrukturu. Obojí by se zde mohlo
spojit s vybudováním potĜebné stezky pĜi toku Výmoly a pĜípadnČ i s výstavbou
uvažovaného golfového hĜištČ za severovýchodním okrajem lesa Vinice.
Rekreaþní, respektive turistický potenciál má i lokalita „V KráliþinČ“ s historickou
památkou – kamenným mostkem, který pĜedstavuje vysoce hodnotné klasicistní
mostní dílo a je zachová v autentické podobČ. Lokalita „V KráliþinČ“, která byla
v minulosti relativnČ dobĜe udržovaná a kde se konaly i rozliþné kulturní akce, se
v souþasné dobČ nachází ve špatném stavu, zejména díky náletovým porostĤm a
absenci pravidelného kosení.
Rekreaþní potenciál je místy snížen i skuteþností, že se do neudržovaných oblastí
stahují osoby s kriminogenním potenciálem a samotná jejich pĜítomnost zvyšuje
snižuje návštČvnost a zvyšuje stupeĖ zpustošení nČkterých oblastí.
Existuje urþitá souvislost mezi výstavbou vodovodního pĜivadČþe ze Zelenþe a
výstavbou golfových hĜišĢ; pĜivedením pitné vody z káranských ĜadĤ se „uvolní“ zdroj
užitkové vody z jirenských vrtĤ, který mĤže být teoreticky použit na zavlažování
golfových hĜišĢ.
Stávající stezku v pĜírodnČ a krajináĜsky cenném údolí Škvoreckého potoka vedenou
od hráze rybníka Lhoták po hráz Horního Úvalského rybníka je žádoucí prodloužit až
po hráz zamýšleného suchého poldru nad soustavou rybníkĤ. I tak ovšem bude toto
území mít z prostorových dĤvodĤ znaþnČ omezenou rekreaþní kapacitu.

Soustava úvalských
rybníkĤ je þarokrásná …
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V bezprostĜední blízkosti pĜedpokládaných jihovýchodních rozvojových ploch mezi
údolím Škvoreckého potoka, silnící do PĜišimas a pĜeložkou silnice þ.101 se tak
nenalézá žádné dostateþnČ kapacitní rekreaþní území. UvnitĜ zástavby tČchto ploch
proto bude nutno založit dostateþnČ kapacitní plochy pro okamžitou a krátkodobou
rekreaci. ZvlášĢ vhodné k tomu bude využít široké nivy PĜišimaského potoka s
hojnými dĜevinnými bĜehovými porosty.
Další rozvoj rekreaþních ploch bude, samozĜejmČ, ovlivnČn postoji vlastníkĤ
pozemkĤ, na kterých se tyto plochy, turistické a cykloturistické stezky mohou
realizovat.
Samotná poloha mČsta Úvaly – tedy vztah k rozsáhlému Klánovickém lesu, mČsto
pĜedurþuje stát se oddychovou zónou pro Prahu.
K tomuto osudu pĜispívá i pĜírodní þlenitost mČsta, procházkové zóny podél povodí
tokĤ a rybníkĤ, popĜípadČ i cyklotrasy, které mohou atraktivnost mČsta podstatnou
mírou navýšit.
V oblasti Úval pĜechází Úvalská plošina z roviny Klánovického lesa do mírnČ zvlnČné
plošiny rozþlenČné erozními údolními záĜezy Výmoly a jejích pĜítokĤ.
Úvaly na západní stranČ pĜiléhají k rozlehlému komplexu Klánovického lesa, který z
vČtší þásti leží na území hl. m. Prahy a pĜedstavuje jednu z nejvýznamnČjších oblastí
jejího rekreaþního zázemí.
Na jihozápadČ s Klánovickým lesem sousedí Škvorecká obora, kterou od jihozápadu
k severovýchodu protéká Ĝíþka Výmola. Její hluboce zaĜíznuté údolí a údolí jejích
pĜítokĤ je významným krajinným fenoménem širšího okolí.
Vedle erozního rozþlenČní reliéfu Úvalské plošiny se v krajinném rázu uplatĖují
bĜehové porosty tokĤ a lesní porosty na údolních stráních. Z nich nejrozsáhlejším je
les Vinice na pravém bĜehu Výmoly na severovýchodní stranČ zástavby Úval. KromČ
zmínČných údolí Výmoly a jejích pĜítokĤ se na sever, na východ i na jih od Úval
rozprostírá intenzivnČ zemČdČlsky využívaná krajina s minimálním zastoupením lesĤ
a rozptýlené krajinné zelenČ.
V krajinném rázu širší oblasti Úval se nejvýraznČji uplatĖuje komplex Klánovického
lesa na západČ území a na nČj navazující lesní porosty Škvorecké obory na
jihozápadČ. Ve stĜední þásti území je hlavním krajinotvorným prvkem vČtšinou
hluboce zaĜíznuté údolí Výmoly se strmou pravobĜežní strání v severní polovinČ
území, kde se nachází rozsáhlejší porost lesa Vinice.
PlošnČ menší lesní porosty provázejí i dno a stránČ údolí Škvoreckého potoka na
jižním okraji území. Severovýchodní þást území a pĜevážná þást jižní þásti území je
otevĜenou zemČdČlskou krajinou bez výrazného reliéfu a pohledových zajímavostí a
dominant.
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Podzimní
Úvaly
hýĜí
barvami …

2. VODOTEýE A RYBNÍKY
Z hlediska lokálního krajinného rázu jsou jednoznaþnČ významné všechny toky.
NejvydatnČjší z nich – Ĝíþka Výmola – na jihu protéká mČstem a v severní þásti tvoĜí
východní hranici jeho zástavby. PĜímo ve mČstČ Výmola obtoþnČ napájí rybník
Fabrák , pod lesem Vinice protéká Mlýnským rybníkem a u dvora Hodov protékala
Hodovským rybníkem, který je v souþasné dobČ vypuštČn a má na mnoha místech
poškozenou hráz.
PĜed zástavbou mČsta se do Výmoly zprava vlévá Škvorecký potok, který tvoĜí
pĜirozenou západní hranici jižního výbČžku zástavby mČsta. V této þásti svého toku
protéká Škvorecký potok kaskádou rybníkĤ. Po toku jsou to Horní Úvalský rybník,
rybník Lhoták a Dolní Úvalský rybník.

Soustava rybníkĤ –
krása, ale i starost o
jejich údržbu.
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Mezi rybníkem Lhoták a Dolním Úvalským rybníkem jedna vČtev toku protéká
sádkami rybáĜského hospodáĜství.
Celé údolí Škvoreckého potoka je pĜírodnČ a krajináĜsky cenné a od hráze rybníka
Lhoták k hrázi Horního Úvalského rybníka je jím po pravém bĜehu rybníka vedena
pČší stezka. PĜímo ve mČstČ se do Výmoly za rybníkem Fabrák zprava vlévá
PĜišimaský potok.
PĜeliv rybníka Fabrák a pĜepad z malé zdrže na PĜišimaském potoce zde pĜepadá
pĜes skálu sérií drobných vodopádĤ a spoleþnČ se vlévají do Výmoly tČsnČ pĜed
vysokým drážním viaduktem. ZdaĜilá technická stavba i pĜírodní charakter úpravy
vodoteþí vytváĜejí místo vysoké estetické hodnoty.

Tuhá zima 2006 postihla i pĜeliv pod rybníkem Fabrák
PĜišimaský potok vstupuje do území z jihovýchodu širokou mČlkou nivou v doprovodu
širokých bĜehových dĜevinných porostĤ. Na okraji zástavby protéká malým
bezejmenným rybníþkem, který je v souþasnosti v nevyhovujícím stavu. Odtud teþe v
upraveném korytČ podél východního okraje zástavby k rybníku Kalák u železniþní
trati. Od tohoto rybníka po malou zdrž pĜed soutokem je PĜišimaský potok zatrubnČn.
Vedle doprovodných porostĤ tokĤ a k mČstu pĜilehlých lesních porostĤ je zeleĖ mČsta
tvoĜena pĜedevším soukromými zahradami rodinných domĤ. PlošnČ významnou je
poloveĜejná zeleĖ sadovnické úpravy kolem bytových domĤ z panelové výstavby.
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