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 ZMÃNA Ë. 1 ÚPM MÃSTEC KRÁLOVÉ - TEXTOVÁ »ÁST

a) Vymezení zastavÏného území
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové nejsou vymezena zastavÏná území.

b) Koncepce rozvoje ¯eöeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Vymezení ¯eöeného území
 ÿeöené území tvo¯í Ëásti mÏsta MÏstec Králové, které sestává ze dvou katastrálních území: k. ú. 
MÏstec Králové (Ëíseln˝ kód 693286) a k. ú. Vinice u MÏstce Králové (Ëíseln˝ kód 693308). ÿeöené území 
se nachází v obvodu obce s rozöí¯enou p˘sobností PodÏbrady, ve St¯edoËeském kraji.

 b.2) Koncepce rozvoje ¯eöeného území
- ZmÏna Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové zahrnuje ¯eöení novÏ vznikl˝ch poûadavk˘ na zmÏnu vyuûívání 

ploch v Ëásti území (vymezení p¯eváûnÏ obytn˝ch ploch) a poûadavky na ¯eöení problém˘ 
dopravní infrastruktury s ohledem na ûivotní prost¯edí a kvalitu ûivota (vymezení uceleného 
systému cyklostezek propojující jednotlivá sídla, ¯eöení nového vjezdu do areálu v˝roby).

- ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou vymezeny zastavitelné plochy zamÏ¯ené na rozvoj 
obytné zástavby (zastavitelná plocha Z1 na v˝chodním okraji MÏstce Králové, Ëást zastavitelné 
plochy Z2 na západním okraji MÏstce Králové). Dalöí zastavitelné plochy jsou urËeny pro rozvoj 
za¯ízení obËanského vybavení (Ëást zastavitelné plochy Z2 na západním okraji MÏstce Králové je 
urËena k rozvoji areálu nemocnice, zastavitelná plocha Z3 na v˝chodním okraji osady Vinice je 
urËena ke z¯ízení sportovního h¯iötÏ). Na západním okraji osady Nov˝ je vymezena zastavitelná 
plocha Z4 s p¯edpokládan˝m rozvojem neruöící v˝roby. Plocha pozemku nevyuûívan˝ch 
vodních zdroj˘ na jiûním okraji MÏstce Králové je vymezena jako zastavitelná plocha Z5 a bude 
vyuûívána s d¯íve vymezenou rozvojovou lokalitou jako plocha bydlení. 

- Navrûené plochy p¯estavby v zastavÏném území jsou urËeny p¯edevöím pro zajiötÏní rozvoje 
za¯ízení v˝roby a dopravní obsluhy území. Plocha P1 na západním okraji MÏstce Králové bude 
vyuûívána jako plocha v˝roby a skladování. Plocha p¯estavby P2 ve st¯ední Ëásti MÏstce Králové 
je urËena pro umístÏní garáûí pro osobní automobily. Poûadavek umoûnit p¯ístup do v˝robního 
areálu Lovochemie a. s. p¯ímo ze silniËní komunikace tak, aby nebyla dopravní obsluha vedena 
p¯es p¯eváûnÏ obytné území, je zajiötÏn vymezením plochy p¯estavby P3. Plocha p¯estavby P4 
je urËena pro z¯ízení parkovacích stání pro areál stávající nemocnice.

- Jako plocha opat¯ení N1 je vymezeno rozöí¯ení lokálního biocentra LBC 27.
- ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové je vymezen ucelen˝ systém cyklistick˝ch stezek propojujících 

jednotlivá sídla v území (navrûena je trasa s Ëástmi D1 - D3 mezi sídly MÏstec Králové a trasa s 
Ëástmi D4 - D6 mezi sídly MÏstec Králové a Vinice).

- V oblasti dopravní infrastruktury je navrûeno zruöení stávajícího dopravního koridoru (VPS D 04) 
zajiöùujícího vedení jiûního obchvatu MÏstce Králové a návrh trasy nového koridoru - p¯eloûky 
silnice II. t¯ídy Ë. 328 (oznaËení: D148), kter˝ je vymezen v souladu se ZÚR St¯edoËeského kraje 
pouze mezi jiûním a v˝chodním okrajem sídla MÏstec Králové.

 b.3) Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
 Jako hodnota, která bude sledována p¯i rozhodování v území, je poûadavek na zachování 
panoramatu mÏsta. Povolovány budou pouze takové stavby, které sv˝m mÏ¯ítkem odpovídají okolní 
prostorovÏ související zástavbÏ. 

 b.4) Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
 Území dotËené ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové je oblastí s archeologick˝mi nálezy. Pro 
vybranou stavební Ëinnost v území platí oznamovací povinnost a povinnost umoûnÏní odborného 
dohledu a provedení záchranného archeologického v˝zkumu.
 Zvláötní d˘raz p¯i vyuûívání nezastavÏného území musí b˝t kladen na zvyöování retenËních 
schopností krajiny, revitalizaci upraven˝ch vodních tok˘, údrûbu stávající a z¯izování nové krajinné zelenÏ a 
v˝sadbu doprovodné a ochranné zelenÏ (podél stávajících místních komunikací a vodních tok˘ a v 
blízkosti v˝robních areál˘ a ploch technické infrastruktury).

c) Urbanistická koncepce

 c.1) Vymezení ploch p¯estavby
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou vymezeny tyto plochy p¯estavby (plochy v zastavÏném 
území, pro které je navrûena zmÏna vyuûití nebo jejich prostorového uspo¯ádání):

 OznaËení plochy: P1
 FunkËní vyuûití: plochy v˝roby a skladování - lehká v˝roba (VL)
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb pro v˝robu a skladování
 Max. zastavÏná plocha: 40% plochy
 Prostorové uspo¯ádání: stavby nesmí p¯ev˝öit nejvyööí stávající objekty
 Dalöí podmínky: P¯ístup bude zajiötÏn ze stávající místní komunikace.
  Negativní úËinky a vlivy staveb v˝roby a za¯ízení nesmí
  naruöovat provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém
  okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou
  míru, danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
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  Umísùování staveb v ochranném pásmu dráhy je
  podmínÏno splnÏním podmínek dotËen˝ch orgán˘.

 OznaËení plochy: P2
 FunkËní vyuûití: plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové
  komunikace (DM)
 Hlavní vyuûití: v˝stavbu za¯ízení dopravy (garáûe pro osobní auta)
 Max. zastavÏná plocha: 30% plochy
 Dalöí podmínky: P¯ístupová komunikace bude vedena ve smÏru stávající
  místní komunikace. Zb˝vající Ëást plochy bude vyuûívána
  jako ochranná zeleÚ. DoporuËeno je prostorové
  uspo¯ádání garáûí vytvá¯ející uzav¯en˝ dv˘r.

 OznaËení plochy: P3
 FunkËní vyuûití: plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové
  komunikace (DM)
 Hlavní vyuûití: p¯ístupová komunikace do areálu v˝roby

 OznaËení plochy: P4
 FunkËní vyuûití: plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové
  komunikace (DM)
 Hlavní vyuûití: parkoviötÏ pro osobní automobily (slouûící
  návötÏvník˘m areálu nemocnice)
 Dalöí podmínky: SouËástí plochy bude pás upravené ve¯ejnÏ p¯ístupné
  zelenÏ.

 Plochy p¯estavby jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové 
(V˝kres základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuûití plochy, 
dalöí p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je uvedeno v 
kapitole f.1) Plochy s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.

 c.2) Vymezení zastaviteln˝ch ploch
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urËené k 
zastavÏní):

 OznaËení plochy: Z1
 FunkËní vyuûití: plochy bydlení - rodinné domy (BI)
  plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové
  komunikace (DM)
 Hlavní vyuûití: pozemky pro stavbu rodinn˝ch dom˘
 »lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 40 - 60 stavebních parcel
  min. velikost stavební parcely rodinn˝ch dom˘ 800 m2

 Max. zastavÏná plocha/parcela: (pro rodinné domy) 250 m2

 Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí
Dalöí podmínky: V rámci lokality je p¯ípustné umísùovat i bytové domy (v

  Ëástech plochy, které prostorovÏ souvisejí se stávající
  vícepodlaûní zástavbou).
  Stavební parcely budou dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze
  stávajících a z navrûen˝ch místních komunikací. Na
  ve¯ejn˝ch prostranstvích v rámci plochy bude zajiötÏno
  min. 10 parkovacích stání (pro osobní automobily).

 Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející 
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky 
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich 
celková funkËnost (zejména vzduöné trasy elektro VN).

 SouËástí páte¯ní místní komunikace bude pás ve¯ejné 
zelenÏ, p¯iËemû celková plocha ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ 
v rámci lokality bude Ëinit min. 3000 m2. SouËástí takto 
vymezené ve¯ejné zelenÏ bude dÏtské h¯iötÏ.

 Pro zachování volného p¯ístupu k navazující zemÏdÏlské 
p˘dÏ jsou vymezeny plochy místních komunikací.

 P¯i realizaci v˝stavby bude zachována moûnost 
dopravního propojení smÏrem na v˝chod tak, aby bylo 
moûné lokalitu tímto smÏrem dále rozöi¯ovat.

 V ploöe se nacházejí systémy odvodÚovacích drenáûí, 
celková funkËnost tÏchto za¯ízení nesmí b˝t zmÏnou 
vyuûití naruöena. V p¯ípadÏ dotËení ploön˝ch meliorací v 
rámci rozvojov˝ch lokalit, je t¯eba zajistit funkËnost 
zb˝vajících melioraËních za¯ízení, vËetnÏ 
bezproblémového odtoku vod.

 Pro lokalitu bude, jako podmínka pro rozhodování v 
území, po¯ízena územní studie.
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 OznaËení plochy: Z2
 FunkËní vyuûití: plochy bydlení - rodinné domy (BI)
  plochy obËanského vybavení - ve¯ejná
  infrastruktura (OV)
  plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové
  komunikace (DM)
  plochy p¯írodní (NP)
 Hlavní vyuûití: rozöí¯ení areálu stávající nemocnice s p¯evahou parkovÏ
  upraven˝ch ploch zelenÏ, pozemky pro stavbu rodinn˝ch
  dom˘
 »lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 7 - 15 stavebních parcel (plochy bydlení)
  min. velikost stavební parcely rodinn˝ch dom˘ 800 m2

 Max. zastavÏná plocha/parcela: (rodinné domy) 250 m2

  (obËanská vybavenost) 30% plochy
 Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí (rodinné domy)
 Dalöí podmínky: V rámci lokality je p¯ípustné umísùovat i bytové domy (v
  Ëástech plochy, které prostorovÏ souvisejí se stávající
  vícepodlaûní zástavbou).
  V obytné Ëásti lokality urËené k bydlení budou stavební
  parcely dopravnÏ zp¯ístupnÏny ze stávajících a z
  navrûen˝ch místních komunikací. Na ve¯ejn˝ch
  prostranstvích v rámci plochy budou zajiötÏna min. 3
  parkovacích stání (pro osobní automobily). P¯ístupové
  komunikace k navrûen˝m plochám obËanské
  vybavenosti budou zajiötÏny z areálu nemocnice.

 Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející 
plochou budou chránÏny nebo budou navrûeny p¯eloûky 
nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich 
celková funkËnost (zejména vodovodní ¯ad).

 Pro zachování volného p¯ístupu k navazujícím plochám 
zemÏdÏlské p˘dy jsou vymezeny plochy místních 
komunikací. Podél vodního toku Jeptiöka bude zaloûen a 
chránÏn lokální biokoridor.

 Pro lokalitu bude, jako podmínka pro rozhodování v 
území, po¯ízena územní studie.

 OznaËení plochy: Z3
 FunkËní vyuûití: plochy obËanského vybavení - sportovní za¯ízení (OS)
  plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové
  komunikace (DM)
 Hlavní vyuûití: sportovní za¯ízení vyuûívané jako dÏtského h¯iötÏ
 Dalöí podmínky: P¯ístup na pozemek bude zajiötÏn ze stávající místní
  komunikace.

 OznaËení plochy: Z4
 FunkËní vyuûití: plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Hlavní vyuûití: stavby a za¯ízení pro podnikání (administrativního
  a obchodního charakteru) a neruöící v˝roby
 Prostorové uspo¯ádání: stavby nesmí p¯ev˝öit nejvyööí stávající objekty
 Dalöí podmínky: P¯ístup bude zajiötÏn ze stávající místní komunikace.
  Negativní úËinky a vlivy staveb v˝roby a za¯ízení nesmí
  naruöovat provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém
  okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou
  míru, danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.
  Podél silniËní komunikace bude vymezena v rozsahu
  ochranného pásma plocha ochranné zelenÏ. 

 OznaËení plochy: Z5
 FunkËní vyuûití: plochy bydlení - rodinné domy (BI)
 Hlavní vyuûití: pozemky rodinn˝ch dom˘
 »lenÏní plochy pro hlavní vyuûití: 2 - 3 stavební parcely
  min. velikost stavební parcely rodinn˝ch dom˘ 800 m2

 Max. zastavÏná plocha/parcela: (rodinné domy) 250 m2

 Prostorové uspo¯ádání: max. 2 nadzemní podlaûí (rodinné domy)
 Dalöí podmínky: P¯ístup na pozemek bude zajiötÏn ze stávající místní
  komunikace. 

 Zastavitelné plochy jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec 
Králové (V˝kres základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní 
vyuûití plochy, dalöí p¯ípustné, podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití a nep¯ípustné vyuûití pro jednotlivé plochy je 
uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
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 c.4) Vymezení systému sídelní zelenÏ
 SouËástí ploch vymezen˝ch ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové budou pozemky parkovÏ 
upravené ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ (zastavitelná plocha Z1,  Z2 a Z3), p¯ípadnÏ pozemky zelenÏ ochranné 
tvo¯ící pohledov˝ p¯echod mezi zastaviteln˝m územím a krajinou (zastavitelná plocha Z 4) nebo mezi 
plochami s p¯evahou bydlení a dalöími plochami (plocha p¯estavby P2).

 c.5) Plochy územních rezerv
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové se ruöí v˝hledová lokalita V 01. Plocha lokality bude 
vyuûívána, do doby v˝stavby obchvatu stávajícím zp˘sobem jako plocha zemÏdÏlská.

d) Koncepce ve¯ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura

 SilniËní doprava
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové se ruöí dopravní koridor (p¯eloûka silnice II/328 - jiûní 
obchvat MÏstce Králové) vymezen˝ ObecnÏ závaznou vyhláökou Ë. 1/2006 O ZÁVAZN›CH »ÁSTECH 
ÚZEMNÍHO PLÁNU MÃSTA MÃSTEC KRÁLOVÉ ze dne 8. 6. 2006 (»lánek 9 - zásady uspo¯ádání 
dopravního, technického a obËanského vybavení).
 Pozemky v trase budou vyuûívány stávajícím zp˘sobem, p¯eváûnÏ jako zemÏdÏlská p˘da. V 
platnosti vöak z˘stává poûadavek, na zachování moûnosti komunikaËního koridoru (s vyuûitím pro místní a 
úËelovou dopravu) podél jiûního okraje MÏstce Králové v rozsahu mezi silnicí III./32823 a silnicí II./328. V 
této trase z˘stane zachován zemÏdÏlsk˝ charakter území a nebudou zde umísùovány stavby.
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové je vymezen, v souladu s poûadavky ZÚR PlzeÚského kraje, 
koridor silniËní dopravy - p¯eloûka silnice II. t¯ídy Ë. 328 mezi jiûním a v˝chodním okrajem sídla MÏstec 
Králové (oznaËení: D148).
 Koridor dopravní infrastruktury o öí¯ce 180 m (s vymezenou osou koridoru) je veden po 
p¯eváûnÏ zemÏdÏlsk˝ch pozemcích v jihov˝chodním segmentu mÏsta. Trasa koridoru je na svém jiûním 
okraji vedena tak, aby bylo moûné zachovat hlavní rozvojovou lokalitu R 04 (v˝robní areál). V prostoru 
mezi koridorem a rozvojovou lokalitou se p¯edpokládá vznik hlavní k¯iûovatky.

 Místní komunikace
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou vymezeny plochy p¯estavby P2 (v˝stavba za¯ízení 
dopravy - garáûe pro osobní automobily), P3 (p¯ístupová komunikace do areálu v˝roby) a P4 (parkoviötÏ 
pro osobní automobily) s hlavní funkcí dopravní infrastruktury.
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové je vymezen ucelen˝ systém cyklistick˝ch stezek propojujících 
jednotlivá sídla v území (navrûena je trasa s Ëástmi D1 - D3 mezi sídly MÏstec Králové a Nov˝ o délce cca 
1600 m a trasa s Ëástmi D4 - D6 mezi sídly MÏstec Králové a Vinice o délce cca 1550 m.).

 OznaËení plochy: D1 - D6
 FunkËní vyuûití: plochy dopravní infrastruktury - cyklostezky (DC)
 Hlavní vyuûití: cyklistická stezka

Dalöí podmínky: V ploöe se nacházejí systémy odvodÚovacích drenáûí, celková 
funkËnost tÏchto za¯ízení nesmí b˝t zmÏnou vyuûití naruöena. V 
p¯ípadÏ dotËení ploön˝ch meliorací v rámci rozvojov˝ch lokalit, je t¯eba 
zajistit funkËnost zb˝vajících melioraËních za¯ízení, vËetnÏ 
bezproblémového odtoku vod.

 TÏleso komunikace bude doplnÏno doprovodnou liniovou zelení.

 Doprava v klidu
 V plochách p¯estavby a zastaviteln˝ch plochách s p¯evaûujícím funkËním vyuûitím pro bydlení 
bude zajiötÏna pot¯eba parkovacích stání pro osobní automobily na ve¯ejn˝ch plochách v poËtu:

 oznaËení plochy min. poËet parkovacích stání
 Z1 10
 Z2 3
 
 U nové obytné zástavby v plochách p¯estavby a v zastaviteln˝ch plochách musí b˝t na pozemku 
rodinného domu (bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umístÏno min. jedno garáûové stání 
nebo odstavná plocha (pro kaûd˝ byt). Pro rozvoj zástavby objekty obËanské vybavenosti a v˝roby a 
skladování platí, ûe pot¯ebná parkovací stání musí b˝t umístÏna na vlastních pozemcích p¯iléhajících ke 
stavbám.

 d.2) Technická infrastruktura
 Jsou p¯ípustná zejména tato nová za¯ízení sítí technické infrastruktury v území:

 - ¯ady vodovod˘ pro ve¯ejnou pot¯ebu, ¯ady úËelov˝ch vodovod˘,
 - dalöí technologická za¯ízení a stavby pro zásobování pitnou vodou,
 - trasy potrubí zemÏdÏlsk˝ch závlah,
 - za¯ízení slouûící k odvádÏní sráûkov˝ch vod,
 - stoky oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do Ëistírny odpadních vod,
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 - stoky oddílné deöùové kanalizace,
 - Ëerpací öachty oddílné splaökové kanalizace, dalöí za¯ízení slouûící k odvádÏní splaökov˝ch vod,
 - distribuËní trafostanice (vËetnÏ p¯ipojovacího vedení VN 22 kV),
 - podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduöná vedení,
 - podzemní kabelové trasy NN,
 - fotovoltaické panely slouûící v˝robÏ elektrické energie (jako souËást staveb a souvisejících
  pozemk˘ v rozsahu, kter˝ nevyluËuje vyuûívání ploch k hlavnímu úËelu).
 - trasy STL plynovod˘,
 - kabelové trasy telekomunikaËní sítÏ a dalöí telekomunikaËní za¯ízení,
 - kabelové trasy NN slouûící pro VO (vËetnÏ svítidel VO),
 - kabelové trasy vedení místního rozhlasu (vËetnÏ reproduktor˘ místního rozhlasu).

 V ¯eöeném území je p¯ípustn˝ rozvoj sítí technické infrastruktury v úrovni odpovídající vybavení 
okolního území (likvidace deöùov˝ch a splaökov˝ch odpadních vod, zásobování pitnou vodou, elektrickou 
energií, zemním plynem, telekomunikaËního p¯ipojení, ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas ap.).
 Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách a plochách p¯estavby budou zvládány 
p¯edevöím s pouûitím vsaku nebo s pouûitím akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro 
zavlaûování zelenÏ). Nevsáknuté sráûkové vody, zejména z komunikací, budou do nejbliûöích recipient˘ 
odvádÏny systémem rigol˘ a propustk˘ a p¯ípadnÏ navazující deöùovou oddílnou kanalizací.
 Neökodná likvidace splaökov˝ch odpadních vod bude zajiötÏna vybudováním úsek˘ oddílné 
splaökové kanalizace zaústÏné stávajících kanalizaËních stok zaústÏn˝ch do Ëistírny odpadních vod (»OV) 
MÏstec Králové.
 V zastaviteln˝ch plochách Z1 a Z2 budou umístÏny distribuËní trafostanice. P¯ipojení trafostanic 
do distribuËní soustavy 22 kV bude realizováno odpojením ze stávající trasy. Trasa vedení bude up¯esnÏna 
projektovou dokumentací. UmístÏní dalöích trafostanic v území, na základÏ prokázané pot¯eby, je 
p¯ípustné.
 Prostorového uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací 
bude ¯eöeno dle p¯ísluön˝ch norem (rozöí¯ení sítí technické infrastruktury budou p¯ednostnÏ ¯eöena bez 
naruöení vozovky silnic procházejících zastavÏn˝m územím, trasy sítí v soubÏhu se silnicemi budou v 
intravilánu sídel p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel aû za 
vnÏjöím okrajem silniËního tÏlesa).

 d.3) ObËanské vybavení
 ZmÏna Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové p¯edpokládá zachování vöech stávajících za¯ízení obËanského 
vybavení. Vzhledem k d˘leûitosti za¯ízení obËanského vybavení pro rozvoj území mohou b˝t vybraná 
za¯ízení umísùována dle podmínek funkËního ËlenÏní území v zastavÏném území, plochách p¯estavby i 
zastaviteln˝ch plochách.
 V platnosti z˘stanou poûadavky uvedené ve schváleném územním plánu obce. ZmÏnou Ë. 1 ÚP 
MÏstec Králové je vymezena plocha pro rozöí¯ení areálu nemocnice (zastavitelná plocha Z2) a pro 
v˝stavbu dÏtského h¯iötÏ v sídle Vinice (zastavitelná plocha Z3).

 d.4) Ve¯ejná prostranství
 Nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující 
pozemek rodinného domu, je 8 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 6,5 m.

 d.5) Nakládání s odpady
 ZmÏna Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové nevymezuje plochy, na kter˝ch by bylo p¯ípustné trvalé 
ukládání odpad˘ skládkováním. 
 SouËasná koncepce zneökodÚování odpad˘ bude uplatnÏna i pro zastavitelné plochy a plochy 
p¯estavby, návrh zmÏny p¯edpokládá umístÏní míst s kontejnery pro ukládání t¯ídÏného odpadu na 
vhodn˝ch místach v rámci zastavitelné plochy Z1 a Z2.

e) Koncepce uspo¯ádání krajiny
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové nejsou dotËeny obecné koncepce a poûadavky v oblasti 
ochrany p¯írody a ûivotního prost¯edí uvedené ve schváleném územním plánu obce.
 ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové z˘stanou v platnosti koncepce a poûadavky v oblasti ochrany 
p¯írody a ûivotního prost¯edí uvedené ve schváleném územním plánu. ZmÏna územního plánu bude 
¯eöena tak, aby byly zachovány a zhodnocovány p¯írodní, kulturní a krajinné hodnoty území. ChránÏné a 
zvláötÏ chránÏné Ëásti p¯írody nejsou vymezením ploch p¯estaveb a zastaviteln˝ch ploch dotËeny.

 e.1) NezastavÏné území
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou vymezena tato opat¯ení (zmÏny vyuûití území 
nestavební povahy):

 OznaËení plochy: N1
 FunkËní vyuûití: plochy p¯írodní (NP)
 Navrûené opat¯ení: rozöí¯ení lokálního biocentra LBC 27

 Plochy opat¯ení jsou vymezeny graficky ve v˝kresech Ë. 1 a 2 ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové 
(V˝kres základního ËlenÏní, Hlavní v˝kres). Podmínky pro umisùování staveb, za¯ízení a jin˝ch opat¯ení pro 
funkËní plochy v nezastavÏném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s 
rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití.
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 e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou vymezeny tyto prvky místního územního systému 
ekologické stability:

- lokální biocentrum LBC 27 (rozöí¯ení stávajícího biocentra)

 Rozsah ploch urËen˝ch pro realizaci místního územního systému ekologické stability (lokální 
biocentra a biokoridory, interakËní prvky) je vymezen graficky ve v˝kresu Ë. 2 ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec 
Králové (Hlavní v˝kres).

 e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
 Zastaviteln˝mi plochami bude vedena síù místních komunikací tak, aby byla zachována 
návaznost na místní úËelové komunikace zp¯ístupÚující zemÏdÏlsky vyuûívané pozemky.

 e.4) Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové nejsou dotËeny koncepce a poûadavky v oblasti dob˝vání 
nerost˘ uvedené ve schváleném územním plánu obce.

f) Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové se plochy vymezené ObecnÏ závaznou vyhláökou Ë. 1/2006 
O ZÁVAZN›CH »ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU MÃSTA MÃSTEC KRÁLOVÉ ze dne 8. 6. 2006 (»lánek 5 - 
funkËní uspo¯ádání území) jako plochy Území centra MÏstce Králové (C) urËují jako plochy nezp˘sobilé 
pro zkrácené stavební ¯ízení ve smyslu §117 STZ. Rozsah ploch je vymezen v˝kresem Ë. 2 (Hlavní v˝kres) 
ÚPM MÏstec Králové.

 ZmÏna Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové vymezuje z hlediska funkËního vyuûití tyto druhy ploch a 
podmínky jejich vyuûití:

 Plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
 Plochy smíöené obytné - venkovské jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení a 
pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a neruöící v˝roby.
 Chov hospodá¯sk˝ch zví¯at není vylouËen, pokud splÚuje obecnÏ platné p¯edpisy.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch
  pozemk˘.
 P¯ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch smíöen˝ch obytn˝ch - venkovsk˝ch lze zahrnout pozemky
  obËanského vybavení a neruöící v˝roby se stavbami a za¯ízeními, které:

- sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání 
staveb a za¯ízení ve svém okolí,

- nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
-  sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
- splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb 

a za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.
 Prostorové uspo¯ádání: Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi

úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a 
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické 
jednoty celku. Nové stavby a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí 
p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby 
urËující charakter místa.

 Plochy bydlení - rodinné domy (BI)
 Plochy bydlení - rodinné domy jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro bydlení v 
p¯eváûnÏ rodinn˝ch domech v kvalitním prost¯edí, umoûÚujícím neruöen˝ a bezpeËn˝ pobyt a kaûdodenní 
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve¯ejn˝ch prostranství a obËanského vybavení.

  RozdÏlení plochy dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch
  pozemk˘.
 P¯ípustné vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch bydlení - rodinné domy lze zahrnout pozemky
  obËanského vybavení se stavbami a za¯ízeními, které:

- sv˝m provozováním a technick˝m za¯ízením nenaruöují uûívání 
staveb a za¯ízení ve svém okolí,

- nesniûují kvalitu prost¯edí souvisejícího území,
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-  sv˝m charakterem a kapacitou nezvyöují dopravní zátÏû v území,
- splÚují poûadavky obecnÏ platn˝ch p¯edpis˘ na umísùování staveb 

a za¯ízení v plochách s p¯evaûujícím obytn˝m vyuûitím.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.
 Prostorové uspo¯ádání: Nástavby staveb jsou nep¯ípustné, pokud by mohlo navrhovan˝mi

úpravami dojít k naruöení dochovan˝ch historick˝ch, urbanistick˝ch a 
architektonick˝ch hodnot daného místa nebo k naruöení architektonické 
jednoty celku. Nové stavby a zmÏny staveb v zastavÏném území nesmí 
p¯ev˝öit nejvyööí p¯ilehlé objekty, mezi které pat¯í vöechny obytné stavby 
urËující charakter místa.

 Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
 Plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní 
podmínek pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání staveb obËanského vybavení a k zajiötÏní 
podmínek pro jejich uûívání v souladu s jejich úËelem.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro vzdÏlávání
  a v˝chovu, sociální sluûby, péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu,
  ve¯ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a administrativu,
  tÏlov˝chovu a sport, ubytování, stravování, sluûby, vÏdu a v˝zkum.
 P¯ípustné vyuûití: pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura lze zahrnout
  stavby byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy
  a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy obËanského vybavení - sportovní za¯ízení (OS)
 Plochy obËanského vybavení - sportovní za¯ízení jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek 
pro p¯imÏ¯ené umístÏní, dostupnost a vyuûívání sportovních staveb a za¯ízení.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení obËanského vybavení pro sport a rekreaci.
 P¯ípustné vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení dalöích druh˘ obËanského vybavení
  sluËiteln˝ch s hlavním vyuûitím, 
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch obËanského vybavení - sportovní za¯ízení lze zahrnout
  stavby byt˘ sluûebních a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy
  a její uspo¯ádání dovoluje umístÏní staveb pro bydlení.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy v˝roby a skladování - lehká v˝roba (VL)
 Plochy v˝roby a skladování - lehká v˝roba jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní vyuûití pozemk˘ 
staveb pro v˝robu a skladování v p¯ípadech, kdy z d˘vodu negativních vliv˘ tÏchto staveb vyluËuje 
zaËlenÏní pozemk˘ s tÏmito vlivy do ploch jiného zp˘sobu vyuûití.
 I pro tato za¯ízení vöak platí, ûe negativní úËinky a vlivy tÏchto staveb a za¯ízení nesmí naruöovat 
provoz a uûívání staveb a za¯ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p¯ípustnou míru, 
danou obecnÏ platn˝mi p¯edpisy.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky staveb a za¯ízení pro v˝robu a skladování,
 P¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
  pozemky a za¯ízení obËanské vybavenosti (zejména stavby pro
  maloobchodní prodej s pozemky menöími neû 1 000 m2, administrativní
  a správní budovy a za¯ízení).
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch v˝roby a skladování lze zahrnout stavby byt˘ sluûebních
  a majitel˘ za¯ízení, pokud charakter této plochy a její uspo¯ádání dovoluje
  umístÏní staveb pro bydlení.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DM)
 Plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace jsou vymezeny za úËelem 
zajiötÏní p¯ístupnosti vybran˝ch staveb a pozemk˘ (zejména plnících v˝robní funkce), zajiötÏní ploch pro 
dopravní za¯ízení a vybavení (odstavná stání pro vybrané plochy obËanského vybavení).

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky místních komunikací (vËetnÏ pozemk˘, na kter˝ch jsou umístÏny
  souËásti komunikace jako náspy, opÏrné zdi, mosty a doprovodná zeleÚ),
  pozemky staveb dopravních za¯ízení a dopravního vybavení (zejména
  garáûe, autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy).
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 P¯ípustné vyuûití: pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy dopravní infrastruktury - cyklostezky (DC)
 Plochy dopravní infrastruktury - cyklostezky jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní prostupnosti 
krajiny za úËelem z¯ízení cyklostezek propojujících jednotlivá sídla.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky místních komunikací slouûících, s vylouËením provozu
  motorov˝ch vozidel, p¯eváûnÏ jako cyklostezky a brusla¯ské dráhy
  (vËetnÏ pozemk˘, na kter˝ch jsou umístÏny souËásti komunikace jako
  náspy, opÏrné zdi, mosty, doprovodná zeleÚ, odpoËívky ap.).
 P¯ípustné vyuûití: pozemky a za¯ízení technické infrastruktury.
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Plochy p¯írodní (NP)
 Plochy p¯írodní jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro ochranu p¯írody a krajiny. 
Cílem vymezení je územní ochrana zvláötÏ chránÏn˝ch území a ochrana ekosystém˘ územního systému 
ekologické stability a dalöích ekologicky cenn˝ch Ëástí území (ekologické kostry území).
 Pozemky zemÏdÏlského p˘dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda¯ovat z hlediska 
mimoprodukËních funkcí v souladu se zájmy ochrany p¯írody a krajiny.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 Hlavní vyuûití: pozemky biocenter a vybran˝ch biokoridor˘ ÚSES a dalöích zvláötÏ
  chránÏn˝ch a chránÏn˝ch Ëástí p¯írody.
 PodmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve¯ejn˝ch
  prostranství (vËetnÏ tras turistick˝ch stezek, cyklostezek a nauËn˝ch
  stezek) sluËitelné s úËelem ochrany p¯írody a krajiny,
 Nep¯ípustné vyuûití: vöe ostatní.

 Uspo¯ádání funkËního vyuûití ploch je vymezeno ve v˝kresu Ë. 2 (Hlavní v˝kres). Dalöí 
podmínky prostorového uspo¯ádání a poûadavky na umisùování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy 
a plochy p¯estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové.

g) Vymezení ploch ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení s právem vyvlastnÏní
 Ve¯ejnÏ prospÏönou stavbou jsou vybrané stavby dopravní a technické infrastruktury urËené k 
rozvoji území. Pro ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, které mají liniov˝ charakter platí, ûe právo vyvlastnÏní i 
uplatnÏní p¯edkupního práva bude uplatnÏno pouze na plochy nezbytné k jejich v˝stavbÏ a plochy 
nezbytné k zajiötÏní jejich v˝stavby a ¯ádného uûívání pro stanoven˝ úËel.
 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové se ruöí tyto ve¯ejnÏ prospÏöné stavby vymezené (dle §108 
odst. 2 písm. a) zákona Ë. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu) ObecnÏ závaznou 
vyhláökou Ë. 1/2006 O ZÁVAZN›CH »ÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU MÃSTA MÃSTEC KRÁLOVÉ ze dne 8. 6. 
2006 (»lánek 15 - ve¯ejnÏ prospÏöné stavby):

 VPS D 04 (p¯eloûka silnice II/328 - jiûní obchvat MÏstce Králové)

 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou dle §170 STZ vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch 
staveb s právem vyvlastnÏní (p¯edkupní právo dle §101 STZ není urËeno):

 Dopravní infrastruktura: pozemek KN Ë.:
D148 p¯eloûka silnice II. t¯ídy Ë. 328 2020, 2182/1, 2189/2, 2190/1, 2191, 2225,
  2245, 2260/1, 2274/1, 2279, 2281, 2321, 2327,
  2328, 2374/1, 3825/1, 3829, 3833, 3834/1,
  3837, 3†933/1 (k. ú. MÏstec Králové)

 ZmÏnou Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové jsou dle §170 STZ vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch 
staveb s právem vyvlastnÏní (na tyto plochy se vztahuje i p¯edkupní právo dle §101 STZ):

 Dopravní infrastruktura: pozemek KN Ë.:
VD1 cyklostezka 1767/1, 1767/2 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VD2 cyklostezka 1789 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VD3 cyklostezka 1830/1 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VD4 cyklostezka 3128/1 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VD5 cyklostezka 3323/1 (k. ú. MÏstec Králové),
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  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VD6 cyklostezka 3191, 3678/1 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VD7 cyklostezka 989/1, 989/2, 991/1, 1493/1, 1493/2
  (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VD8 cyklostezka 779, 801 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

 Ve¯ejnÏ prospÏön˝m opat¯ením je opat¯ení nestavební povahy slouûící ke sniûování ohroûení 
území a k rozvoji nebo k ochranÏ p¯írodního, kulturního a archeologického dÏdictví. ZmÏnou Ë. 1 ÚPM 
MÏstec Králové jsou vymezeny tyto plochy ve¯ejnÏ prospÏön˝ch opat¯ení:

 Zaloûení prvk˘ ÚSES: pozemek KN Ë.:
VU1 zaloûení lokálního biocentra LBC 27 3037/1 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

VU1 zaloûení lokálního biokoridoru LBC 26 3037/1 (k. ú. MÏstec Králové),
  p¯edkupní právo: MÏsto MÏstec Králové

 Rozsah ploch urËen˝ch pro realizaci ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb a opat¯ení je vymezen ve 
v˝kresu Ë. 3 ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové (V˝kres ve¯ejnÏ prospÏön˝ch staveb, opat¯ení a asanací), 
uvedená Ëísla pozemk˘ KN jsou souËástí mapového podkladu.

h) Vymezení ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií
 ZmÏna Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové vymezuje plochy s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní 
studií v rozsahu zastavitelné plochy Z1 a Z2. P¯edmÏtem ¯eöení územních studií bude zejména návrh 
ËlenÏní lokalit na stavební pozemky tak, aby byla zajiötÏna koordinace poûadavk˘ vlastník˘ pozemk˘ a 
zajiötÏna moûnost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.

 Rozsah ploch s provÏ¯ením zmÏn jejich vyuûití územní studií je vymezen ve v˝kresu Ë. 1 ZmÏny 
Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové (V˝kres základního ËlenÏní území).

i) Údaje o poËtu list˘ územního plánu a poËtu v˝kres˘
 Textová Ëást ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové má 9 Ëíslovan˝ch stran, titulní list a 3 neËíslované 
strany (s údaji o po¯izovateli, schvalujícím orgánu a projektantovi, záznamem o úËinnosti a obsahem 
zmÏny ÚP).
 Grafická Ëást ZmÏny Ë. 1 ÚPM MÏstec Králové má 3 v˝kresy: 1 - V›KRES ZÁKLADNÍHO »LENÃNÍ 
ÚZEMÍ, 2 - HLAVNÍ V›KRES, 3 - V›KRES VEÿEJNÃ PROSPÃäN›CH STAVEB, OPATÿENÍ A ASANACÍ (vöechny 
o rozmÏrech 118,8 x 84 cm).
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