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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
01. Zadání a cíle ešení
Podkladem pro zpracování územního plánu obce
(po izovatelem) a ateliérem U-24 s.r.o. (zhotovitelem).

in ves je smlouva o dílo, uzav ená mezi OÚ

in ves

Jednotlivé etapy územního plánu obce jsou zpracovány v souladu s požadavky zák. . 50/1976 Sb. v platném zn ní, o
územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) a vyhláškou .135/2001, o územn plánovací dokumentaci a
územn plánovacích podkladech.
P edcházející fáze ÚPO – návrh ešení byla projektantem odevzdána v ervnu 2001 a její projednání bylo ukon eno
4.10.2001. Stanoviska dot ených orgán státní správy, p ipomínky a námitky podané v pr b hu projednání návrhu
ÚPO in ves byly po izovatelem vyhodnoceny a následn byly formulovány požadavky na dopracování územního
plánu obce v souborném stanovisku ke návrhu ÚPO. Tento dokument se na základ projednání (§21 zák. .50/1976 Sb.)
a schválení zastupitelstvem obce stalo závazným podkladem pro zpracování III.fáze ÚPO – návrhu ešení Územního
plánu obce in ves.
P edkládané ešení III. fáze územního plánu (návrh ešení ÚPO), dokumentuje navržené regulativy a limity pro
situování zástavby a inností na jednotlivých pozemcích v ur ené asové etap . Vytvo ená soustava navrhovaných
regulativ - funk ních, objemových a prostorových pokrývá celé správní území obce v len ní na zastavitelné území a
krajinné zázemí sídla.

02. Použité podklady
MAPOVÉ PODKLADY
Územní plán obce byl zpracován s využitím mapových podklad list katastrálních map v m ítku 1 : 2880,
státních map v m ítku 1 : 5 000 a 1 : 10 000, širší vztahy - z list státní mapy v m ítku 1 : 25 000. (Historický vývoj
sídla byl dokumentován ve fázi pr zkum a rozbor ÚPO ve zmenšené kopii mapy stabilního katastru z roku 1842).
Dále byly využity mapové podklady: souboru geologických ú elových map 1 : 50 000, vodohospodá ská mapa území
1 : 50 000, silni ní mapa 1 : 50 000, turistické a cyklistické mapy, ú elová mapa BPEJ 1 : 5 000, lesní hospodá ská
mapa 1 : 10 000.
ÚZEMN

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMN

PLÁNOVACÍ PODKLADY

P i zpracování ÚPO in ves nebyly využity žádné územn plánovací podklady ani územn plánovací dokumentace,
zpracovaná pro dané území nebo ešené území zahrnující, nebo nebyla pro dané území doposud zpracována.
Pro ešené území doposud nebyla zpracována územn plánovací dokumentace v rozsahu VÚC. ÚPO in ves
respektuje Územn technický podklad nadregionálních a regionálních ÚSES R (Spole nost pro ŽP s.r.o.1997) a
Generel místního systému ekologické stability (1995).
Požadované vazby na platnou ÚPD sousedních obcí byly do ešení zahrnuty.
OSTATNÍ PODKLADY
Dále byly poskytnuty zpracovateli po izovatelem a OkÚ Nymburk následující podklady :
- Generel místního systému ekologické stability k.ú. B runice, in ves, Kamilov, M stec Králové, Podmoky,
Slibovice, Slove , St ihov, Velenice, Velké Výkleky,Vinice a Vlkov (1996)
- Studie zásobování okresu Nymburk pitnou vodou ( Komprin Praha 11/96)
- Vodovod in ves – Velenice (Projekt ke stavebnímu povolení – Fuciman,Jílek 1991)
- Odkanalizování obcí in ves a Velenice do OV Dymokury (Projekt k územnímu ízení, INTERPOS Ltd., Ústí
nad Labem, 1996)
- Celostátní s ítání dopravy (Správa silni ního fondu R)
- ÚTP nadregionálních a regionálních ÚSES ( Spole nost pro životní prost edí s.r.o. Brno,1997)
- Biogeografické len ní eské republiky (Culek,1994)
- Registr ložisek nerostných surovin ( Geofond R, 1998)
- Registr sesuv a jiných nebezpe ných svahových deformací (Geofond R,1997)
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Statistické údaje databáze OkÚ Nymburk
Územní rozhodnutí a stavební povolení vydaná Stavebním ú adem v M stci Králové 1998 –2000
Monografie in ves 700 let (OÚ in ves 1994)
Územní rozhodnutí a stavební povolení vydaná Stavebním ú adem v M stci Králové v letech 1996 – 99
Barevný letecký snímek zástavby obce (OÚ in ves, 1998)

Ostatní podklady, literatura a prameny jsou uvedeny v p íslušných kapitolách textu.

03. Obsah dokumentace
Dokumentace návrhové fáze územního plánu obce in ves je tvo ena :
-

textovou ástí (v etn p íloh a výkres širších územních vztah )
grafickou ástí :
. 1 Hlavní výkres - návrh využití území obce
. 2 Hlavní výkres - návrh využití území sídla, doprava
. 3 Technická infrastruktura, doprava, ÚSES
. 4 Zásobování vodou
. 5 Odkanalizování
. 6 Elektrorozvody, telekomunikace
. 7 Zásobování plynem
. 8 P dní fond, ÚSES
. 9 Ve ejn prosp šné stavby (vý ez aktuální ásti území)

1 : 25 000
1 : 10 000
1 : 2 880
1 : 10 000
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880
1 : 2 880

04. Napln ní zadávacího dokumentu
V dokumentaci Územního plánu obce in ves byly spln ny požadavky zadání ve smyslu platného zn ní zák. .50/76
Sb. a vyhl. .135/2001 Sb. Napln ní zadání bylo rozpracováno v jednotlivých kapitolách textu a dokumentováno
graficky ve výkresech, proto je následující komentá spíše odkazem na p íslušné kapitoly textové ásti, ve kterých je
napln ní požadavk zadání blíže popsáno.
Ad 1) D vody a cíle po ízení územního plánu (kap.01) :

8 strana

-

byl zpracován návrh územn plánovací dokumentace – územní plán obce, podle kterého budou
jednotlivé orgány a instituce státní samosprávy a státní správy ídit a usm r ovat rozvoj správního
území obce in ves s cílem zabezpe ení trvalého souladu všech p írodních, civiliza ních a kulturních
hodnot ešeného území

-

byly stanoveny priority, d ležité z hlediska rozvoje obce a je zpracován plán využití území,
odpovídající platným legislativním podmínkám a pot ebám obce, který vychází z ekologické
únosnosti území

-

dle možností m ítka zpracování ÚPO bylo stanoveno zatížení území a ploch b emeny, vyplývajícími
z koncepce rozvoje obce

-

projektant p edložil pracovní zn ní návrhu podkladu pro obecn závaznou vyhlášku k územnímu
plánu obce a vymezil závaznou ást ÚPO (kap.K). V kapitole I. jsou uvedeny plochy, které byly
územním plánem obce vymezeny pro umíst ní ve ejn prosp šných staveb (ve smyslu §108
zák. .50/1976 Sb.)

-

ÚPO in ves je možné použít jako podklad pro zpracování plán region (pop .mikroregionu)

Ad 2)

Vymezení ešeného území :
ešené území je vymezeno hranicí správního území obce in ves.
Podle požadavku zadání bylo ešeno celé správní území v m ítku 1 : 10 000 a zastavitelné území
bylo ešeno v detailn jším m ítku 1 : 2 880 (kap.II/A)

Ad 3)

Význam a funkce obce ve struktu e osídlení z stanou do budoucna lokální (kap.B.02).

.z. 2403 – 0999 -03
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Území se nedotýkají (s výjimkou komunikace I/32) žádné nad azené technické systémy.

Ad 4)

Ad 5)

Podmínky pro ešení vzájemných vztah obce se sousedními obcemi byly spln ny zahrnutím ešení
technické infrastruktury takovým zp sobem, aby bylo umožn no nejoptimáln jší napojení
sousedních sídel (kap.G).
Základní demografické, sociální a ekonomické údaje se staly podkladem pro stanovení
možného rozvoje obce v období do roku 2015, ale i ve výhledu. Výpo et kapacity technické
infrastruktury vycházel z po tu 500 obyvatel ve výhledovém období (kap.B.04)
Návrh ÚPO navrhuje zvýšený po et pozemk pro výstavbu rodinných dom , vzhledem k tomu, že
lze o ekávat v pr b hu projednání zmenšení po tu ploch, ur ených pro zástavbu na po et reáln
zastavitelný v návrhovém období do roku 2015 (kap.D.01). Plochy pro p ípadné ekonomické aktivity
byly vymezeny zejména pro výhledové období ÚPO, s ohledem na územní a prostorové rezervy ve
stávajících zem d lských areálech.
Požadavky na celkovou urbanistickou koncepci byly spln ny následovn :
historicky vyvinutá p dorysná struktura a charakter zástavby z staly v návrhu ÚPO zachovány
(kap.C.02)
bylo vymezeno sou asn zastav né území a navržena hranice zastavitelného území obce
urbanistický návrh p ednostn využívá plochy, doporu ené analytickou fází ÚPO (P+R) pro
zástavbu (kap.C.02)
navrhované trasy místních obslužných komunikací v zastavitelném území sídla byly na stávající
komunika ní sí (kap.F.03)
pro zatraktivn ní prost edí sídla bylo doporu eno využít trasy místních komunikací a
komunikací III.t ídy k vedení cyklistické a turistické dopravy (kap.F.03)
- navrhovaná zástavba ur ená pro zástavbu do roku 2015 a výhledu byla napojena na
elektrorozvodné sít (G.02.1) a p íslušné trafostanice. Na základ provedené bilance pot eby
byly vybrané trafostanice posíleny a ve výhledovém období byla navržena 1 nová trafostanice na
jižním okraji zastavitelného území
- všechny lokality zástavby byly napojeny na zrekonstruovanou (1999) telekomunika ní sí v obci
(kap.G.03)
- zásobování obyvatel pitnou vodou bylo ešeno s využitím stávajícího systému napojení in vsi
a Velenic na vodní zdroj situovaný jihovýchodn za hranicí ešeného území (využití vybudované
vodovodní sít je možné po do ešení úpravy vody, resp. zajišt ní sledování kvality pitné
vody). Návrhy dalších možných variant napojení in vsi na další systémy zásobování pitnou
vodou byly vyhodnoceny v kap.G.01.1 textové ásti konceptu ÚPO
navržený systém odkanalizování (kap.G.01.2) uvažuje s napojením zástavby in vsi na
vakuovou stokovou sí s možností pneumatického vedení odpadních vod z vakuové erpací
stanice na OV Dymokury
- likvidace odpadu (kap. G.04) je navržena formou svozu domovního, separovaného a
nebezpe ného odpadu a jeho likvidaci, pop . skládkování mimo ešené území

Ad 6)

Požadavky na ochranu a tvorbu životního prost edí a na ochranu p írody i kulturních památek byly
ešeny takto :
- stav životního prost edí je uspokojivý a p íslušná opat ení na zkvalitn ní prost edí jsou popsána
v kapitole H.01
- požadovaný zákres sesuvu .1870 nebyl proveden vzhledem k jeho velikosti a m ítku
mapového podkladu ÚPO. Požadavek je uspokojen popisem v textové ásti a stanovením limitu
v kapitole J.
- územní plán nenavrhuje rozvojové plochy na p dách prvních dvou bonitních t íd, minimalizuje
navrhované zábory pro výstavbu na minimum
- lesních pozemk se urbanistický návrh nedotýká

Ad 7)

Požadavky na rozvoj funk ních složek obce:
Územní plán obce navrhuje len ní území obce na zastav né a zastavitelné území a dále kulturní
krajinu - v len ní na jednotlivé funk ní plochy (kap.D a E). Navrhuje regulaci jejich využití a
uspo ádání (kap.K.01).
- byl preferován venkovský charakter stávající i navržené zástavby (kap.C.02)
- jednotlivé pozemky obytné zástavby by p evážn nem ly klesnout pod 800 m2 , u smíšené
zástavby by plocha pozemku nem la p evážn klesnout pod 1 000m2
- navrhovaný po et 31RD v návrhovém období a 34 RD ve výhledu p edstavuje nabídku

.z. 2403 – 0999 -03
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rozvojových možností sídla. po ítá se s výb rem lokalit v relaci k reálnému demografickému
vývoji sídla
navržená smíšená zástavba tvo í p echod mezi zem d lskou výrobní zónou a „ ist “ obytným
územím (kap.D.02)
rekrea ní využití ešeného území je popsáno v kapitole D.04. Po konzultaci na OkÚ Nymburk
RŽP, Mgr.Pátková) byla vodní plocha len na na ást ur enou pro vymezení lokálního
biocentra a zbývající ást pro víceú elové využití využití (sportovní ryba ení …atd.)
zóna chatové zástavby - RI není navrhována (kap.D.04)
obsluhu území a obyvatel zajiš ují ve správním území in vsi jednak provozovny a složky
ob anské vybavenosti (kap.D.03), dále technické (kap.G) a dopravní vybavenosti (kap.F.05).
Pozemky, vhodné pro umíst ní ve ejné vybavenosti nebyly navrhovány. Umíst ní provozoven
služeb a obchodu je umožn no i v rámci smíšené a v omezené mí e i obytné zóny
rozvoj produk ních ploch je popsán v kapitole D.05. Plochy vhodné pro podnikání byly
vymezeny v rámci stávajících zem d lských areál a pozemk d eva ského závodu - pily a
navazujících ploch navrhované drobné výroby (sklad) a smíšené zástavby
návrh ÚPO doporu uje zmenšit vyhlášené ochranné pásmo zem d lského areálu na míru,
která by odpovídala stávající situaci využití zem d lských produk ních a výrobních areál
(kap.E.04)
urbanistický návrh vymezuje plochu, ur enou pro parkování vozidel návšt vník autocentra a
erpací stanice
t žba nerostných surovin není navrhována
stávající silni ní, železni ní a místní obslužná sí je stabilizována a navrhované úpravy a
moderniza ní práce budou probíhat v rámci pozemk zóny OD (kap.F)
úprava komunikace II/330 a její zpevn ní, požadovaná SMS Pod brady není p edm tem ešení
ÚPO, je zmi ována pot eba ešení vzniklé situace v textu (kap.F.02)
zónování celého správního území obce in ves formou len ní na územní plochy s popisem
míry vhodnosti situování inností do jednotlivých funk ních ploch je provedeno v kapitole L.01
a graficky je znázorn no ve výkresech .1 a 2
v kapitole G.01.1 je provedena bilance pot eby pitné vody pro navrhovanou zástavbu a ešením
je respektována stávající vodovodní sí . Ve stanovisku okresního hygienika k zadání pro
zpracování ÚPO je konstatováno, že vodovodní sí v in vsi je v provozu od roku 1993, není
zkolaudován a vzhledem k dalším provozním nedostatk m jej nelze považovat za ve ejný.
Úkolem územního plánu byl návrh zp sobu zásobování obce pitnou vodou, ostatní požadavky,
vznesené ve stanovisku nejsou p edm tem ešení ÚPO.
v kapitole G.01.2 je navržen systém odkanalizování obce, spole ný pro obce in ves a
Velenice, a navržena OV s kapacitou, odpovídající výhledovému rozvoji obce
v kapitole G.02.1 jsou dopln ny elektrorozvodné sít v etn výhledov uvažované V–TS 1 a
posílení stávajících trafostanic na požadovanou kapacitu
v rámci navrhovaného ešení ÚPO byla up esn na možnost napojení zástavby obce na
plynovod VTL z jihu, vymezil územní rezervu pro vybudování regula ní stanice a v kapitole
G.02.2 byla provedena bilance pot eby plynu
v kapitole G.03 urbanistického návrhu je navrženo napojení zástavby obce na stávající
telekomunika ní rozvody v obci a doporu ena místa pro umíst ní uli ních rozvad
z hlediska odpadového hospodá ství (kap.G.04) je stávající stav uspokojivý a nár st odpad
v návrhovém a výhledovém období ÚPO je ešen v souladu s platnou legislativou
ÚPO po ítá s dokon ením rekultivace bývalé skladky a jejím ozelen ním

S p ihlédnutím k základním podmínkám vývoje obce a požadavk m ochrany hodnot území
byly v návrhu ÚPO vymezeny a graficky znázorn ny stávající i navržené limity využití území (kap.J
textu) : kulturní, technické, komunika ní, p írodní a urbanistické.
Navrženými limity jsou : hranice zastavitelného území, ochranná pásma navrhovaných vedení a
za ízení technické infrastruktury, nefunk ní (pop . áste n ) funk ní prvky územního systému
ekologické stability.
V grafické ásti územního plánu obce byla vyzna ena hranice sou asn zastav ného území (plnou
arou) a navrhovaného zastavitelného území do roku 2015 ( árkovan ).
Limitem jsou rovn ž stavby, zapsané do seznamu nemovitých kulturních památek OkÚ Nymburk.
Navrhované urbanistické ešení doporu uje p i povolování dostaveb a p estaveb kulturn a historicky
hodnotných objekt postupovat s ohledem na okolní zástavbu opatrn (jedná se o stavby a drobnou
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architekturu)
Závaznost zpracované územn plánovací dokumentace a dalších podklad je podrobn popsána v
jednotlivých kapitolách textu a souhrnn v kap.02
ešení požadavk CO a bezpe nosti státu jsou popsány v p íloze L.02 textu.
Sou ástí Územního plánu obce in ves je seznam ploch ve ejn prosp šných staveb (kap.I) a jejich
grafické vyjád ení formou vý ezu aktuální ásti území s vyzna ením ploch ve ejn prosp šných
staveb v m ítku 1 : 2 880.
Požadavky na rozsah a zp sob zpracování návrhu územního plánu obce in ves byly spln ny
následovn :
- stanovením návrhového období urbanistické studie do roku 2015 a výhledového po roce 2015
(kap.A)
- zpracováním návrhu ÚPO v souladu s §21, odst.6 zák.50/1976 Sb., v platném zn ní a §4, odst.2
vyhl. 135/2001 Sb. – kap.01 a ve form , která umožnila jeho dokon ení, projednání a
schválení zastupitelstvem obce.

Napln ní požadavk souborného stanoviska ke návrhu ÚPO

P edkládaná územn plánovací dokumentace – Územní plán obce in ves splnil požadavky na dopracování územního
plánu formulované ve schváleném souborném stanovisku ke konceptu ÚPO v souladu s platnými právními p edpisy
takto :
-

doplnil navrhované rozvojové plochy zastavitelného území o lokalitu drobné výroby (VD) v prostoru mezi
stávajícími kravíny a BIOS

-

u plochy vymezené v konceptu územního plánu pro výrobu navazující na provozovnu pekárny byl v návrhu
ÚPO zm n n regulativ zástavby z VD na SM1- plochu smíšenou specifického využití (podrobn ji viz
kap.D.02 a popis regulativu v kap.K.01.1)

-

Sesuv .1870 nebyl vzhledem k m ítku hlavního výkresu dokumentován graficky. Podrobn jší údaje týkající
se ochrany ložisek nerostných surovin jsou uvedeny v kap.B.01 a stanovený limit využití území je popsán
v kapitole J.01

-

V textové ásti byly podle požadavk ZVS , územní pracovišt Pod brady opraveny názvy vodních tok a
meliora ního kanálu podle údaj mapového podkladu
P ipomínka Vodovod a kanalizací Nymburk a.s. na dodržení Programu rozvoje vodovod a kanalizací okresu
Nymburk (Komprin s.r.o. Praha, 1996) byla spln na navrhovaným zásobováním zástavby obce pitnou vodou
(kap.G.01.1) a odkanalizováním (G.01.2). V návrhu ešení územního plánu byly krom Studie zásobování okresu
Nymburk pitnou vodou ( Komprin Praha 11/96) využity následujíccí zpracované dokumentace k územnímu a
stavebnímu ízení :
- Vodovod in ves – Velenice (Projekt ke stavebnímu povolení – Fuciman,Jílek 1991)
- Odkanalizování obcí in ves a Velenice do OV Dymokury (Projekt k územnímu ízení, INTERPOS
Ltd., Ústí nad Labem, 1996)

-

-

Požadovaný zákres lokálního biokoridoru .8 Herhulec nebyl po konzultaci s RNDr.Pátkovou (RŽP OkÚ Beroun)
proveden, nebo tento prvek lokálního ÚSES se stal v navrhovaném ÚPO plánu ÚSES sou ástí RBK I a jeho
umíst ní je podrobn popsáno v kap.E.03 textu.

-

Byl opraven v textové ásti (str.59 konceptu ÚPO) nesprávn uvedený název stavebního zákona podle p ipomínky
RRR OkÚ Nymburk.

-

V p ipomínce ke konceptu ešení ÚPO in ves Centrum dopravního výzkumu Praha požadovalo zákres všech
ochranných pásem komunika ní sít do výkresu celého ešeného území, tj. do hlavního výkresu .1 v m ítku 1 :
10 000. Vzhledem k tomu, že v m ítku 1 : 10 000 zakreslené ochranné pásmo o ší i 15 m od osy p ilehlého
jízdního pruhu by bylo málo itelné, zvolil projektant jinou formu vyjád ení limitu popisem u jednotlivých
komunikací. Chybné ozna ení komunikací bylo opraveno v souladu s požadavky souborného stanoviska.

-

Požadavky Hasi ského záchranného sboru St edo eského kraje, územního odboru Nymburk byly v návrhu ÚPO
in ves ešeny v kap.L.03. V ešeném území nebyly vzneseny speciální požadavky na zabezpe ení civilní
ochrany obyvatelstva. P íloha CO byla zpracována ve smyslu p ílohy .2 vyhl. .135/2001 Sb. (kap.L.03
Požadavky obrany a ochrany obyvatelstva) v rozsahu odpovídajícímu platným právním p edpis m (zák. .50/1976
Sb. v platném zn ní, vyhl. .135/2001 Sb., zák. .237/2000 Sb., zák. .239/2000 Sb., vyhl.MV R .328/2001Sb.).
.z. 2403 – 0999 -03
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Z hlediska zabezpe ení obrany státu nebyly na urbanistické ešení kladeny požadavky.
-

Nutnost zpracování dokumentace generelního ešení plynofikace obce (p ipomínka STP a.s.Praha) je popsána
v úvodu kap.G.02.2.Navrhované zásobování obce plynem z VTL p ípojky od jihu, resp. up esn ní navržené
koncepce je možné na základ podrobn jší dokumentace, generelu nebo projektu k územnímu ízení, který nelze
územn plánovací dokumentací v úrovni územního plánu obce nahradit.

-

V dokumentaci bylo dle požadavk obce na ešení námitek vlastník pozemk a nemovitostí dopln no :
-

pozemek stávajícího areálu firmy Autocentrum Boura s.r.o. byl rozší en o plochy stavebních parcel
.167,168 a 5/5 s vymezením funk ní plochy VD.

-

pozemek p. .11, ur ený konceptem ÚPO ke smíšenému funk nímu využití byl ponechán ve stejné funk ní
zón v návrhové fázi ÚPO, ímž byla spln na námitka vlastníka nemovitosti (p.Boura).

-

provozovna ROAD CARS s.r.o. (p.Bittman) byla vy ata z funk ní plochy BV a byla na t chto plochách
vymezena specifická zóna smíšeného využití (viz regulativ funk ní plochy SM1).

-

obdobn jako v p edešlém p ípad , vyhov l po izovatel námitce vlastníka a do návrhu ÚPO byl pozemek
s provozovnou LOUNEK WELDING – in ves ( in ves p. .126) za len n do funk ní plochy SM1.

-
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ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
A. VYMEZENÍ

IN VES – NÁVRH

EŠENÍ

EŠENÉHO ÚZEMÍ

ešené území bylo stanoveno na základ požadavk po izovatele a je tvo eno správním územím obce in ves, které je
totožné s katastrálním územím.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EŠENÉM ÚZEMÍ
IN VES
okres …………………………..…...............….........................……….………………………………..………..Nymburk
stavební ú ad ………….……………………………………………………………………Stavební ú ad M stec Králové
rozloha správního území .......…………………….........…………………………………………………………..1444 ha
po et obyvatel ( SÚ 1997) ..................………………………….………………………………….….……480 obyvatel
hustota obyvatel na km2(1997) …………………………………………………………………………….33,3 obyv./km2
plocha zem d lského p dního fondu .............………………………………………………………………..…1064,3 ha
plocha lesního p dního fondu .....................……………………...……………………………………………....253,6 ha
vodní plochy ……………………………………………………………………………………………………… 20,2 ha
pr m rná nadmo ská výška v území ..…………………………………………………………………….……194 m.n.n
sousední katastry obcí – okresu Nymburk …….……………………………………...Dymokury, Velenice, Úmyslovice,
Vestec, M stec Králové, Záhornice, Vinice

Návrhové období pro územní plán obce in ves bylo stanoveno k roku 2015, výhledová etapa po roce 2015 orienta n
do roku 2030.
.z. 2403 – 0999 -03
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B. P EDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE
B.01 P írodní podmínky
GEOMORFOLOGIE
Podle geomorfologického len ní R (Zem pisný lexikon SR, Academia 1987) pat í správní území in vsi :
soustava – VI eská tabule, podsoustava – VI B St edo eská tabule, celek – VI B–3 St edolabská tabule, podcelek – I
B-3D Mrlinská tabule, okrsek – VI B-3D c Rož alovická tabule
VI B-3D c Rož alovická plošina
Vytvá í plochou pahorkatinu v povodí toku Mrliny na svrchnoturonských až koniackých slínovcích a vápnitých
jílovcích s výrazn ji zvln ným erozn denunda ním reliéfem odlehlík , sv deckých vrch , široce rozev ená údolí
stromovité vodní sít . Z akumula ních tvar jsou zde zastoupeny údolní nivy, nízké terasy a náplavové kužele 2. – 3.
Vegeta ního stupn .
V území se stýká na západ ležící Nymburská kotlina, p edstavující rozsáhlou sníženinu st edního Polabí a od východu
je dob e patrná Chlumecká plošina. P evažuje rovinatý terén s terasou západní expozice na p ed lu Nymburské kotliny
a Chlumecké plošiny.
Nejnižším bodem ešeného území je Velenický potok s cca 187 m.n.m.
GEOLOGIE
Geologickým podloží celého území jsou vápnité jílovce a slínovce – druhohorní sedimenty (svrchní turon). V terénních
depresích a nivách vodote í se nacházejí tvrtohorní vápnité nivní uloženiny.
V ešeném území není dle údaj Geofondu
ložiskové území nebo dobývací prostor.

R evidováno žádné ložisko nerostných surovin., tedy ani chrán né

GEOBOTANIKA
Jednotky rekonstruované geobotanické mapy ( SAV, Botanický ústav 1969) popisují p irozenou vegetaci ešeného
území následujícím zp sobem :
dominantní zastoupení m ly dubohabrové háje - Carpinion betuli
p i vodních tocích to byly luhy a olšiny - Alno-Padion
ojedin le se vyskytovaly subxerofilní doubravy Potentillo - Quercetum.
P vodních spole enstev se v území dochovalo velmi málo. Vázány jsou na lesní porosty, kde se d evinná skladba
výrazn nem nila, s p evahou dubu letního, lípy srd ité a habru obecného. Vyskytují se : javor mlé , olše lepkavá, jilm
habrolistý, jasan ztepilý, vrba bílá, krušina olšová, meruzalka srstka, líska obecná. Mimo lesní p dní fond se pak
vyskytují : b íza bradavi natá, borovice lesní, smrk ztepilý, javor klen, topol bílý, topol erný, topol osika, vrba jíva,
je áb pta í, hloh obecný, hloh jednosemenný, trnka obecná, svída krvavá, ešetlák po istivý, r že šípková, slivo
obecná, t eše pta í, hruše obecná, slivo myrobalán, jablo lesní, kalina obecná, pta í zob obecný, kalina tušalaj.
Z introdukovaných d evin se vyskytuje dub ervený, borovice erná, pámelník bílý, trnovník akát, jírovec ma ál a také
mod ín evropský.
Dle rajonizace lesních oblastí (Ústav pro hospodá skou úpravu les , Brandýs nad Labem,1986) náleží správní území
in vse do lesní oblasti Polabí.
KLIMATOLOGIE
Sledované území je teplé klimatické oblasti T2 (Quitt 1970). Pr m rná teplota v lednu : -2 - 3°C, pr m rná teplota
v ervenci : 18 - 19°C, pr m rná teplota v dubnu : 8 - 9°C, pr m rná teplota v íjnu : 7 - 9°C. Po et letních dn : 50-60,
po et dn s pr m rnou teplotou 10°C a více : 160-170, po et mrazových dn : 100-110, po et ledových dn : 30-40.
Srážkový úhrn ve vegeta ním období : 350-400 mm, srážkový úhrn v zimním období : 200-300 mm, pr m rný po et
dn se srážkami 1 mm a více : 90-100 mm, po et dn se sn hovou pokrývkou : 40-50, po et zamra ených dn . 120140, po et jasných dn : 40-50.
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PEDOLOGIE
V území jsou zastoupeny následující typy p d : 06 ernozem ( težkého rázu s humusovou vrstvou leh ího rázu než
spodina, ob as p evlh ené), 07 ernozem ( t žkého rázu v ornici i spodin , periodicky p evlh ené), 19 rendziny a
hn d p dy ( st edn t žké až t žké, krátkodob p evlh ené), 20 rendziny, rendziny hn dé a hn dé p dy (t žké až velmi
t žké, málo vodoproputné).
Na lesních pozemcích jsou nej ast ji oglejené až pseudoglejové slinovatky, místy degradované nebo ilimerizované,
Nej ast jší humusovou formou je surový nebo mullový moder.
VÝROBNÍ TYP
Výrobní typ je kuku i ný, s nadmo skou výškou do 195 m n. m. Délka vegeta ního období je 165 dní, pr m rná ro ní
teplota 8.5oC, srážky okolo 600 mm.
BIOGEOGRAFIE
Sledované území dle Biogeografického len ní eské republiky (Martin Culek a kol. Enigma, Praha 1994) se nachází
v sosioekoregionu 1.3 Polabská tabule, bioregionech : 1.6 Mladoboleslavský a 1.7. Polabský.
Mladoboleslavský bioregion je tvo en slínovcovou pahorkatinou s t žkými jílovitými p dami a pom rn teplým a
vlhkým klimatem. Dominující vegetací je 2. bukovo – dubový vegeta ní stupe a okrajov dubovo – bukový.
Mladoboleslavský bioregion leží z v tší ásti v termofytiku.
P irozenými spole enstvy v tšiny ešeného území jsou dubo – habrové háje (Melampyro nemorosi – Carpinetum) a
teplomilné doubravy (Potentillo albae – Quercetum). Na kyselých št rkopískových terasách jsou reprezentativními
spole enstvy subxerofilní acidofilní doubravy (Genisto germanicae – Quercetum). Podél vodních tok jsou typické
luhy (Pruno – Fraxinetum), ale i bažinné olšiny (Carici elongatae – Alnetum).
Osídlení bioregionu je prakticky souvislé od doby neolitu. Lesy si z ásti udržují p vodní druhovou skladbu, místy jsou
však p em n ny na kultury stanovištn nep vodních d evin nebo cizích ekotyp domácích druh , nap . borové.
Polabský bioregion je z velké ásti tvo en sedimenty kvartéru, jednak pís itými až jílovitými hlínami labské nivy,
kombinované se št rkopísky až písky nižších teras.Klima je zna n teplé a má nejvyšší pr m rné teploty v echách.
Dominující vegetací jsou borové doubravy. Na vyšší terase jsou potenciální vegetací acidofilní doubravy (Genisto
germanicae – Quercion), které na extrémních stanovištích p echázejí do bor svazu Dicrano – Pinion, vzácn jsou
p ítomny dubo- habrové háje (Melampyro nemorosi – Carpinetum) a teplomilné doubravy (Potentillo albae –
Quercetum).
Krajina je souvisle osídlená od doby neolitu. Lesy zaujímají velmi malou ást ešeného území, v nivách vodote í mají
p evahu p irozené porosty, na odlesn ných plochách mají p evahu agrocenózy. Krajina etnými vodohospodá skými
úpravami a intenzivním zem d lským využíváním siln pozm n na, s výskytem náhradních spole enstev kulturní stepi
a mozaikou druhotných lesních stanoviš malého plošného rozsahu.
V rámci sosioekoregionu 1.3 se v ešeném území nachází následující biochory : 1.3.1 – širších í ních niv (jihozápadní
a jižní ást ešeného území) a 1.3.2 – teplých rovin akumula ního rázu nižších teras ( severní a severovýchodní ást
ešeného území).
OCHRANA P ÍRODY A KRAJINY
V ešeném území nejsou žádné prvky, za azené do seznamu chrán ných, evidovaných OkÚ Nymburk (ani v návrhu).
Nacházejí se zde pouze významné krajinné prvky ze zákona a územní systém ekologické stability.
Významný krajinný prvek - ze zákona
VKP ze zákona je geomorfologicky nebo esteticky hodnotná ást krajiny. Utvá í její typický vzhled nebo p ispívá k
udržení její stability. Významnými krajinnými prvky ve správním území in vsi je niva Velenického potoka a rybník
Zásadník, které jsou sou asn i navrhovaným biocentrem a biokoridorem v rámci lokálního ÚSES.
VKP jsou také v ešeném území všechny lesní pozemky.
NEROSTNÉ SUROVINY
V ešeném území njsou ložiska nerostných surovin evidována.
Limitujícím jevem z hlediska využití území pro výstavbu je sesuv, evidovaný pod .1870 o rozm rech cca 5x5m,
umíst ný na severovýchodním okraji zastav ného území obce in ves.
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VODNÍ TOKY A NÁDRŽE
Z geologického hlediska je ešené území tvo eno sedimenty cenomanu, spodního a svrchního turonu až coniaku,
petrograficky zastoupené slínovci s výskytem vápnitých jílovc . Kvartetní sedimenty p edstavují v tšinou jílovité hlíny
a siln zahlin né písky. Z hydrologického pohledu je toto území charakterizováno n kolika horizonty podzemní vody
v k ídovém souvrství, navzájem odd lené nepropustnými jílovcovými a slínovcovými vrstvami. Dále je pak v aluviích
vyvinut podpovrchový horizont podzemní vody, vázaný na vodní tok a kolísající v závislosti na volné hladin toku.
Po stránce hydrologické je území z v tší ásti odvod ováno vodote í Velenického potoka, díl í HP 1 –04 –05 -053,
do Mrliny a vodního toku Labe. Vodote je ve správ ZVHS Pod brady. Východní ást ešeného území je
odvod ována bezejmennými vodote emi ( HP 1 – 04 – 05 – 043) do Štítarského potoka a dále do Mrliny a Labe.
V tšina vodote í v ešeném území je zem d lským tokem, tj.upraveným p evážn vegeta ním zpevn ním. Pouze
Velenický potok je v úseku 1 730 m zpevn n kamennou (betonovou) dlažbou. Tato skute nost je problémovým jevem
z d vod vedení navrženého lokálního biokoridoru po této vodote i.
Z vodních nádrží je na katastru obce in ves rybník Zásadník,státní, rybochovný.
Do roku 2015 nejsou v plánu zásahy na vodních tocích, doporu ujeme však realizovat v návrhovém období výsadbu
doprovodné zelen podél vodote í ve vhodných lokalitách a provád t b žnou a pravidelnou údržbu.

B.02 Širší vztahy – postavení sídla v systému osídlení
in ves leží na severovýchodním okraji okresu Nymburk S m stem Pod brady má dobré dopravní spojení komunikací
I/32 a s okresním m stem Nymburk po komunikaci II/330 a dále po D11 má pom rn dobré spojení i s Prahou.
Nymburský okres je perspektivní z hlediska rozvoje jednotlivých sídel a nad azené technické infrastruktury.
Nymburk a Pod brady z stanou z hlediska podílu osídlení významnými i v budoucnu a u ostatních sídel, a sem pat í i
in ves, lze p edpokládat, pouze minimální p ír stek obyvatelstva. Místním centrem osídlení a vybavenosti z stanou
pro in ves M stec Králové, také sousední Dymokury a nedaleké Pod brady.
ešeným územím neprochází žádné nad azené systémy technické infrastruktury, které by m l ÚPO respektovat.
Správním územím in vse prochází komunikace vyšších kategorií - I/32 a II/330. V pr b hu zpracování ÚPO nebyly
zjišt ny žádné zám ry upravující stávající dopravní trasy.
Celé ešené území leží v ochranném pásmu II.stupn p írodních lé ivých zdroj
stanovené usnesením vlády ze dne 2. ervna 1976 .127.

láze ských míst Pod brady a Sadská.,

P i pr zkumu nebyla zjišt na pásma hygienické ochrany vodních zdroj , která by byla v ešeném území vyhlášena.
Dva nadregionální biokoridory – teplomiln doubravní a mezofilní hájový jsou vedeny ve sm ru J-S východní ástí
správního území in vse. Jakubský rybník, ležící již mimo ešené území ( hranice katastru in vse prochází po
západním b ehu rybníka) je regionálním biocentrem.
V celém nymburském regionu jsou zastoupeny výrazn kvalitní zem d lské p dy ( na katastru in vse cca 3/4 plochy).
Proto nejvýznamn jší ekonomickou inností z stává i do budoucna v inevsi zem d lská produkce, dopln ná provozy
drobné výroby a služeb, které jsou na katastru obce zastoupeny.
Funkce sídla ve struktu e osídlení z stane i do budoucna p edevším zem d lská a nocležná.
Z hlediska hodnocení kvality životního prost edí je ešené území hodnoceno jako území s vyšší hodnotou ŽP. Není zde
zastoupen zdroj zne iš ování ovzduší st ední (ani velký). Ovzduší je znehodnocováno emisemi z lokálních topeniš na
tuhá paliva. V obci není istírna odpadních vod a likvidace odpadních vod je realizována lokáln z jednotlivých
obytných objekt (žumpy, septiky). Zástavba obce není zat žována nadm rným hlukem, radonem, erozí (v trnou a
vodní) a jinými zdroji znehodnocování kvality životního prost edí.
Likvidace tuhého komunálního odpadu je v in vsi realizována svozem na skládku mimo ešené území a separovaným
sb rem odpad do kontejner . V ešeném území není žádná ízená skládka odpad . Pr zkumem v terénu byly zjišt ny a
zdokumentovány dv erné skládky odpad .
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B.03 Prostorové uspo ádání sídla
ešené území nemá žádnou výraznou terénní konfiguraci, nejcharakteristi t jšími p írodními kompozi ními prvky
ešeného území jsou rybník Zásadník a lesní porost ve východní ásti správního území.
Urbanistická struktura je tvo ena p vodní historickou zástavbou venkovských statk , soust ed ných podél ulicové
návsi, jejíž paralelu tvo í trasa p vodní komunikace I/32, procházející zastav ným územím. Na vyšším terénním stupni
byla vybudována historická dominanta obce – kostel sv.Václava. Nov jší zástavba má pravidelné len ní bez
výrazných dominant.
P vodní obytná stavení situovaná kolem návsi jsou pom rn zachovalá (n která jsou citliv udržována), stejn jako
cenná obytná zástavba, soust ed ná pod kostelem. Tyto objekty jsou dokumentovány v kopii mapy stabilního katastru
z roku 1842, která byla p ílohou textu etapy pr zkum a rozbor ešeného území.
Podél komunikací sm ujících k Nymburku a k Pod brad m, vyrostla na konci 19.století a v 1. polovin 20. století
zástavba vesnických chalup s menšími pozemky zahrad, dopln ných drobnými pozemky záhumenk . P vodní zástavba
byla dopln na ve 2. polovin 20.století nov jší zástavbou rodinných dom , jednalo se až na n kolik výjimek o citlivé
dopln ní zástavby tohoto vesnického útvaru.
K in vsi také pat í na východním okraji ešeného území situovaný provoz pily a rodinný d m a také hájovna,
spravující soukromou ást lesních pozemk .
Navrhovaná obytná zástavba (i ve výhledovém) období prostorové uspo ádání sídla výrazn neovlivní. Urbanistický
návrh po ítá s nízkopodlažní zástavbou rodinných dom (bydlení venkovské, pop . smíšené využití) na pozemcích o
velikosti, která by pouze výjime n klesla pod 800 m2 (u smíšené zástavby 1 000 m²).
V návrhu územního plánu navrhovaná obytná zástavba navazuje na hranici sou asn zastav ného území sídla a
v maximální mí e využívá p edevším volných pozemk v sou asné dob nezastav ných zahrad. Navrhovaný po et –
31 RD (bydlení venkovské a smíšené místní využití) výrazn prostorové uspo ádání p vodní zástavby sídla neovlivní.
Výrobní plochy jsou v zastav ném území obce tvo eny jednak n kterými provozovnami drobné a emeslné výroby
p ímo situovanými v p vodních objektech venkovské zástavby (nap . peka ství a cukrá ství, jatky a prodejna masa,
oprava motor , autocentrum a erpací stanice pohonných hmot)nebo v hospodá ských objektech p vodn ur ených
pro zem d lskou výrobu, ale p edevším v západní ásti zástavby umíst ném plošn a provozn rozsáhlém areálu ZD.
Urbanistický návrh p edpokládá plošné rozší ení výrobní zóny do prostoru mezi areál ZD a BIOS, rozvoj nových
výrobních aktivit je možný do roku 2015 navíc v rámci plošných rezerv stávajícího zem d lského areálu.
Cílem urbanistického návrhu bylo v rámci zastavitelného území podpo it p sobení p irozen vyvinutých historických
ástí zástavby podél komunikace II/329 a zachování p sobení kompaktní zástavby v krajin . Výstavba mimo
zastavitelné území, tj. v krajin (i rekrea ních staveb) není do budoucna s ohledem na kvalitu zem d lské p dy
žádoucí.

B.04 Demografické a sociáln ekonomické p edpoklady rozvoje
OBYVATELSTVO
Dlouhodobý vývoj po tu obyvatel
Rok censu
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991
Obec
IN VES
944 1 085 1 088 1 011 1 200 1 158 1 065
773
771
680
615
518
mezicensový
vývoj v % ro n
+ 14,9 + 0,3 - 7,1
+ 18,7 - 3,5 - 8,0
- 27,4 - 0,3 - 11,8 - 9,6
- 15,8
Pramen : Retrospektivní lexikon ( SSÚ, 1982), Statistický lexikon 1991

Obec in ves m la nejvíc obyvatel v roce 1910. Od tohoto roku trvale po et obyvatel klesá do 2.sv tové války
maximáln do 8% v dekád , po roce 1945 klesl po et obyvatel na 64,4% maxima, po roce 1950 klesá o 2 obyvatele,
v další dekád 1,2 % procenta ro n , v letech 1970 – 1980 o více než 0,9% ro n , a v poslední dekád zhruba o 1,6 %
ro n . Stav posledního celostátního s ítání (1991) oproti maximu po tu obyvatel v roce 1910 p edstavuje 43,17 %,
vývoj let 1990 – 1999 vykazuje úbytek – 7,3 %.
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Vývoj po tu obyvatel od roku 1991
Rok
1991
IN VES
518

1995
486

1998
474

1999
480

Pramen : Pr b žná evidence SÚ (MV R)

Od roku 1991 po et obyvatel kolísá, p i emž mezicensový vývoj posledních 9 let p edstavoval - 7,3 %. Dlouhodobý
vývoj po tu obyvatel obce pat il ve st edo eském regionu mezi mén p íznivé. Depopula ní vývoj po tu obyvatel
v povále ném období ( 80.léta) souvisel s rozvojem okolních m st a nabídkou byt p edevším v Pod bradech, která
zde trvala do 90.let. Obdobný vývoj je patrný i u v tšiny menších sídel okresu Nymburk.
V ková skladba obyvatel
Sídlo/V ková skupina 0 - 14
IN VES
98
Obec v %
18,92

M 15 – 59(Ž 15 –54)
277
53,47

M 60 (Ž55) a víc
143
27,61

CELKEM
518
100,0

Statistický lexikon 1991

V ková struktura in vsi je zna n nep íznivá, je d sledkem st hování mladších ro ník do Nymburka a Pod brad a
naprosto neumož uje p irozené p ír stky obyvatel (narození – zem elí). Index stá í (po et p edproduktivních obyvatel
d lený po tem poproduktivních) inil 0,69. (P íznivá hodnota indexu stá í iní více než 1,0). Je velmi pravd podobné,
že i p es mírný úbytek po tu v ková skladba obyvatel od roku 1991 stagnuje. Pr m rný v k obyvatel obce byl v roce
1991 39,6 let. Bez p ist hování n kolika desítek rodin v produktivním v ku nelze p edpokládat v obci r st ani
dlouhodobé udržení po tu obyvatel.
ZAM STNANOST
V roce 1991 byly základní socioekonomické charakteristiky obce následující :
Po et trvale bydlících obyvatel ...................................................

518 osob

Procento ekonomicky aktivních obyvatel ...................................

49,42 %

Po et ekonomicky aktivních obyvatel ......................................... 246 osob
Vyjížd lo za prací osob .............................................................. 129 osob
Saldo pohybu za prací ( = vyjížd jící – dojížd jící za prací) ….. Po et pracovních p íležitostí v míst (údaj roku 1998)..………..

osob
40 míst

Ekonomicky aktivních v zem d lství…………………………… 43,1 %
Ekonomicky aktivních v pr myslu ……………………………… 20,7 %
Od roku 1991 se situace zm nila, po et pracovních p íležitostí klesl (jmenovit v zem d lství klesá). Podle údaj roku
1995 bylo v obci 285 ekonomicky aktivních/ 486 trvale bydlících (roku 1998 bylo v obci 295 ekonomicky aktivních /
474 trvale bydlících obyvatel). Proporce uvedených socioekonomických charakteristik z staly zhruba stejné. V in vsi
bylo pom rn málo pracovních p íležitostí a obec je p evážn nocležnou.
V návrhovém období nelze p edpokládat, že by po et pracovních p íležitostí dosáhl úrovn po átku 90.let p edevším
proto, že provozy zem d lské prvovýroby mají podstatn mén zam stnanc .
Územní plán obce in ves p edpokládá obnovu zam stnanosti v rozsahu, alespo dvou t etin p vodního po tu
zam stnanc v roce 1991, resp. stabilizace na úrovni stávající. Ke zvýšení po tu pracovních p íležitostí by mohlo dojít
nár stem pracovních míst ve sfé e obsluhy území (smíšená zóna místní a venkovská) a postupným zapln ním zóny
zem d lské výroby provozy drobné výroby soust ed nými v zem d lských areálech.
Dojíž ka za prací do vybraných center
Vyjíž ka za prací byla v uplynulých letech soust ed na hlavn do Nymburka a Pod brad, v menší mí e do M stce
Králové a Dymokur. Ve vyjíž ce za prací je z ejmá rozptýlenost cíl . Výrazn ji se prosazovalo okresní m sto
Nymburk (více než 1/2 vyjížd jících). V tšina vyjížd jících však sm ovala do cíl v blízkém okolí.
Co se týká vyjíž ky do škol, je rozptyl pochopitelný, nebo se jedná o vyjíž ku do všech školních za ízení – základní
škola a st ední školy a u ilišt r zných zam ení.
Do in vsi dojížd lo za prací 8 osob, aniž bylo ve výstupech s výsledky s ítání rozlišeno, z kterých obcí se dojížd lo.
Do mate ské školy dojížd ly d ti z okolních obcí.
.z. 2403 – 0999 -03
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Vývoj sociáln ekonomických charakteristik výše uvedená ísla od roku 1991 citeln zm nil. Snížil se po et
ekonomicky aktivních obyvatel, ale z ejm i vyjíž ka a dojíž ka do zam stnání, vzrostl po et nezam stnaných.
Z hlediska vývoje sociáln ekonomického p edpokládáme v budoucnu mírné snížení po tu ekonomicky aktivních
obyvatel (výd le n inných v %) i p i zvýšení d chodové hranice.
S ohledem na vývoj pracovních p íležitostí v míst dojde pravd podobn ke snížení dojíž ky za prací do Dymokur a
mírn také vyjíž ky do Nymburka (pokud bude pracovní nabídka okresního m sta pro obyvatele obce stále aktivní).
Tato skute nost bude podmín na snižováním po tu lidí v produktivním v ku v rámci nymburského regionu.
DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLN EKONOMICKÉ P EDPOKLADY ROZVOJE
P edpokládané po ty obyvatel v rámci okresu Nymburk jsou mírn regresivní. Uvedená prognóza po ítá s úbytkem
po tu obyvatel na 1 byt (vyplývá to z v kové skladby) a se stejným podílem ro ního odpadu byt (zvyšování po tu
neobydlených byt ).
Podle zkušeností ze sousedních obcí mírn roste zájem o výstavbu RD, p edevším z ad obyvatel obce. Lokalita je
preferována z hlediska dobré dopravní dostupnosti (Praha, Nymburk, Pod brady, M stec Králové, Dymokury). Proto
lze o ekávat i vyšší nár st po tu obyvatel a výstavby byt k horizontu návrhového období (tj. zhruba 15 let).
Z vyhodnocení retrospektivního vývoje bytové výstavby o rozboru demografických a sociáln
charakteristik obce, je p edpokládaný vývoj po tu obyvatel a byt obce následující :

ekonomických

Údaje za obec

1991

2000

návrh

výhled

Po et trvale bydlících obyvatel

518

480

466 (506)

457 (543)

Po et trvale obydlených byt

187

176

176 (191)

176 (209)

Po et obyvatel / TOB

2,77

2,72

2,65

2,60

1

Nová výstavba byt

0

15 (31)

Úbytek byt

11

15 (16)

15 (16)

-11

0 (15)

0 (18)

istý p ír stek byt

15 (34)

I p i uvedené, spíše nadhodnocené pot eb bytové výstavby by po et obyvatel rostl o 1,7 % ro n . Samoz ejm pokud
by výstavba byt v budoucnu byla nižší, po et obyvatel bude klesat.
Z hlediska vývoje sociáln ekonomického p edpokládáme mírné snížení po tu ekonomicky aktivních obyvatel
(výd le n inných, v %) i p i zvýšení d chodové hranice.
S ohledem na vývoj pracovních p íležitostí v míst dojde pravd podobn ke snížení dojíž ky za prací do okolních obcí
a M stce Králového a mírn také vyjíž ky do Pod brad (pokud bude pracovní nabídka okresního m sta pro obyvatele
in vse stále aktivní). Tato skute nost bude podmín na snižováním po tu lidí v produktivním v ku v rámci
nymburského regionu.
Hustota po tu obyvatel v in vsi je 33,30 obyv./km2, ostatní sousední obce mají v pr m ru 29 – 46 obyv./km2.
Rozsah možného budoucího rozvoje obce byl odvozen z retrospektivy demografického vývoje obce a okresu Nymburk.
Demografická prognóza po ítá v návrhovém období s úbytkem po tu obyvatel na 1 byt (vyplývá to z v kové skladby).
Dále uvažujeme s odpadem byt cca 20 % ro n (zvyšování po tu neobydlených byt ).
Region, ve kterém in ves leží, nedává p edpoklady výrazn jšího ekonomického r stu. P esto je pravd podobné, že
bude zájem v obci nové bydlení stav t. Za odpovídající (z hlediska p edpokladu demografického vývoje do budoucna)
bychom považovali výstavbu min.15 rodinných dom v návrhovém období do roku 2015 a dalších 15 rodinných dom
ve výhledu.
Územní plán obce stanovil jako možnou nabídku 65 pozemk pro nové rodinné domy ve smíšené a venkovské zástavb
(31 pozemk pro výstavbu RD v návrhovém období a 34 ve výhledu).
P i uvedené pot eb bytové výstavby - dle demografického vývoje, by po et obyvatel klesal asi o 0,93% ro n (v
p ípad realizace zvýšeného po tu byt by bylo možné po ítat s r stem o 1,7 % ro n ). Samoz ejm pokud by výstavba
byt v budoucnu byla nižší , zhruba v po tu 20 nov postavených byt (v návrhovém období) a 18 nov postavených
1

V závorce je uveden údaj dle urbanistického návrhu (viz kap.D.01)
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(ve výhledu) bude i nadále po et obyvatel klesat.

Navrhovaná hustota po tu obyvatel v in vsi se sníží ze 35,87 obyv./km2 v roce 1990 na 35,04 obyv./km2 do roku
2015 ( i v p ípad realizace navrhovaného zvýšeného po tu 31 RD ).
Urbanistická koncepce po ítá s výhledovým rozvojem obytné zástavby obce, za p edpokladu vytvo ení odpovídajících
technických podmínek, obytné zástavby v podstatn v tším rozsahu (více než 200%), umož ující uspokojení
požadavk na výstavbu všech 65 RD ve 7 rozvojových lokalitách. Za p edpokladu výstavby výše uvedeného po tu RD
lze p i obložnosti 2,60 obyvatele /byt po ítat s nár stem po tu obyvatel do roku 2030 o více než 13%.
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C. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE
C.01 Kulturn – historický vývoj obce
POJMENOVÁNÍ A STATUT SÍDLA
První písemná zmínka o in vsi pochází z roku 1294.
tohoto roku k Pod brad m.

ást vsi, která byla majetkem královské komory pat ila od

P edpokládá se, že p vodní kostel byl založen roku 1350 a stával v místech, kde je nyní .p. 30 a 31. Sahal i se
h bitovem až k nyn jší farské zahrad . Roku 1357 vykonával podací právo k farnímu kostelu Beneš z Choustníka a r.
1370 vlastnil ves He man a Beneš z Choustníka. Roku 1374 vlastnil in ves i s kostelem Jan Rotlev, královský
mincmistr v Kutné Ho e. Po n m vlastnili ves páni z Vartemberka, kte í zde postavili tvrz, jejichž prvními vlastníky
byli Jan a Václav z Vartemberka. Po smrti Václava z Vartemberka, získal Jind ich z Vartemberka in v skou ves a
tvrz. Pozd ji bylo území rozd leno na n kolik díl , z nichž nejv tší pat ilo K ineckým z Ronova. O tvrzi není známo,
komu v této dob pat ila. Postupn od roku 1498 byly jednotlivé díly vsi p ipojovány k pod bradskému panství.
Pravd podobn v této dob zanikla i tvrz. Místem, kde stávala tvrz je podle místní pov sti kopec, resp. nález sklepení
z pálených cihel v místech, kde je dnes .p.12. Jiná domn nka popisuje umíst ní tvrze blíže ke kostelu, v míst zvaném
na Jílovce.
Nejv tší díl in veského území vlastnili K ine tí z Ronova, kterým král Ji í v noval celé dymokurské panství. Š astný
K inecký z Ronova, hejtman kraje hradeckého koupil roku 1572 v in vsi dv r. Jeho manželka Dorota K inecká
z Valdštejna zde roku 1580 zem ela a byla v inevsi pochována ( viz náhrobek na mísatním h bitov ).V roce 1586
odkoupil od K ineckých v tší díl in vse císa Rudolf II. Tím p ešla prakticky celá in ves na královskou komoru
eskou a z stala p i královském komorním panství pod bradském až do zrušení poddanských povinností a roboty
28.3.1848.
Roku 1591 byl kostel p estav n a z té doby se zachoval do dnešních dn malý zvon, ulitý r.1506. Velké zvony byly
umíst ny do d ev né zvonice, která stávala v místech dnešní sakristie. V dobách husitských se v tšina obyvatelstva
hlásila k ví e podobojí.
Poblíž p vodní tvrze byl vybudován rybník Krsovník, nazvaný pravd podobn podle Jind icha Krsovského z Krs ,
majitele dvorce v in vsi, který byl p ikoupen k majetku pod bradskému roku 1602.
K nejstarším osídlovacím doklad m pat í urbá panství Pod bradského z roku 1590. V tomto roce bylo v in vsi 14
usedlostí. Tento dokument je také dokladem rozvoje rybníká ství v tomto regionu. V roce 1587 byl povolán Jakub
Kr ín z Jel an, aby k rozší ení rybníka Šumbora (ležícího v údolí mezi Úmyslovicemi a Net ebicemi) vydal
dobrozdání.
První vým ra les na panství pod bradském byla provedena v roce 1593. Jedním z osmi hájemství bylo in veské
s lesy dubovými a borovými.
V 16.století byla in ves jednou z nejv tších vsí panství pod bradského. V období t icetileté války procházelo
d ležitou slezskou královskou cestou, vedoucí z Kout po hrázích rybník do Úmyslovic - Podmok a M stce
Králového, n kolikrát vojsko a následky v podob vypálených stavení postihly i in ves. V roce 1651, kdy byl
provád n soupis obyvatel žilo ve vsi 102 obyvatel.
in veský kostel byl roku 1625 p ipojen k pod bradské farnosti, fara v pr b hu t icetileté války vyho ela. Roku 1711
byla z ízena samostatná fara s vlastním farním obvodem. K farnímu kostelu pat ila škola. Nový zd ný kostel sv.
Václava byl dostav n roku 1732 a na jeho stavb se podíleli stavitelé: Th. Hofmecker, K. Dienzenhofer, J.Schindl.
Starý kostel stál do roku 1744, kdy byl zbourán a následn roku 1749 byl zrušen starý h bitov a zbo ena kostnice, roku
1750 byla vystav na h bitovní ze .
Škola pat ila k nejstarším v pod bradském panství, první zmínka o kantorovi je z roku 1607, další z roku 1650.
Na pod bradském panství bylo v 17.století 250 rybník . V in vsi se roku 1586 uvád jí rybníky : i ík ( napájený od
Dymokur), Zásadník (p vodn zvaný Násadník), Šarhánek horní, Šarhánek dolní a Šumbor (napájený z Lánské
strouhy).
Roku 1748 byl zpracován tzv. „Tereziánský katastr“, kde byly poprvé zaevidovány role, louky, zahrady, lesy a rybníky.
Plocha p dy byla stanovena odhadem a byla ohodnocována podle kvality do t ech kategorií. Vzhledem k utajování
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skute ností ze strany majitel unikla evidenci zhruba 1/5 orné p dy. V tomto elaborátu byli rovn ž evidováni
emeslníci, ve vsi p sobící. Roku 1752 byl sepsán i majetek dominikální (šlechtický), od daní osvobozený.
Roku 1770 hospoda ili v in vsi : 22 sedláci, 2 p lsedláci, 24 chalupníci a 93 bará ník a podruh , celkem 602 lidí.
Ve vsi byly dv kr my, dva masné krámy, kovárna a panská potašárna.
Reforma nižšího školství provedená Marií Terezií roku 1774 se dotkla i in veské školy, kde se vyu ovalo v jazyce
eském i n meckém. Ve škole se u ilo 105 žák , ostatní d ti v evangelické škole ve Velenicích, židovská škola v té
dob již neexistovala. Nová jednot ídní škola byla postavena roku 1778, od roku 1867 se u ilo ve dvou t ídách, od roku
1887 ( 160 žák ) ve t ech a od roku 1912 ve ty ech t ídách..
Raabizací roku 1775 byla rozparcelována ást velenického dvora a vznikla obec Nové Hrady (dnes místní ást
Velenice). Sou asného katastru in vse se tato parcelace nedotkla.
Roku 1781 vydaný Josefem II. Toleran ní patent a zrušení nevolnictví umožnilo obyvatel m svobodný pohyb v zemi a
zajistilo svobodu náboženské víry. Evangelíci z in vse pat ili do farnosti Velenic, židovská synagoga a p i ní
židovská škola ( .p.187) byly v in vsi vystav ny roku 1857. Rovn ž da ové zatížení p dy bylo sjednoceno, tj. stejn
pro pozemky selské, panské a duchovní.
Roku 1786 bylo zapo ato s pracemi na pozemkovém katastru josefínském. Všechny obd lávané pozemky byly
zam eny a rozd leny podle kultur a podle výnosu. Roku 1790 bylo v obci 85 dom . P i sepisování katastru byla
provedena prvá íselná evidence obytných budov, která však byla v n kterých obcích (a sem pat í i in ves) roku
1805 p e íslována.
Roku 1817 byla vydán císa ský patent pro založení tzv. „Stabilního katastru“. Veškeré pozemky byly takto
geometricky zam eny, zobrazeny (trigonometrická sí ), popsány (dle kultur a užívání, orná p da dle bonitních t íd) a
sepsány (dle výnosu). Roku 1826 žilo v in vsi 689 obyvatel ve 100 domech, roku 1835 již 728 obyvatel ve 103
domech.
Pozemky zobrazené v map stabilního katastru obce in ves, zhotovené roku 1842, již m ly svá parcelní ísla.
V každé vsi byl rychtá a celé pod bradské panství bylo rozd leno do 8 obvod (rychet), jejichž p edstavenými byli
tzv. vrchní rychtá i. in ves pat ila k Pátku, stejn jako okolní obce Kouty, Net ebice, Velenice, Novohrady,
Úmyslovice, Ostrov a Blato.
Roku 1810 vesnice vyho ela, tažením ruských vojsk roku 1813 byla zpustošena.
Od roku 1835 byla v provozu obecní cihelna. V roce 1837 byla postavena p es in ves íšská silnice, vedoucí od
Pod brad do Ji ína.Do té doby byla nejd ležit jší komunika ní osou tzv. Kolín ice, procházející západn od obce. Od
roku 1880 je v provozu silnice do M stce Králového, roku 1881 byla vybudována železni ní tra a zastávka in ves.
Od roku 1837sloužilo obci mýto (sm rem na Dymokury a od roku 1892 sm rem na Pod brady). Silnice do Net ebic je
datována rokem 1899.
P i s ítání roku 1870 bylo evidováno 132 dom a 924 obyvatel.
Z objekt ob anské vybavenosti jsou ve 2.polovin minulého století v provozu pošta v Dymokurech (zahájila provoz
roku 1869), ob anská obecní knihovna (1879), opatrovna d tí (z ízena 1888). Nová generální oprava kostela
sv.Václava je datována rokem 1883.
Ze spolk a organizací inných v obci je nejstarší Spolek vzájemné podpory (1866), dále v 19. století v obci p sobí :
Ochotnické divadlo ( 1868), Spolek vojenských vysloužilc (1878), Spolek dobrovolných hasi (1881) a Spo itelní a
záložní spolek (1899).
Postupný úbytek pastvin a nár st obd lávané p dy vyvolal v území p emok ení pozemk . Proto docházelo od 90.let
minulého století k postupné regulaci vodote í (Mrlina). Vznikala spole enství ob an - vodní družstva, která
odvodn ní zamok ených pozemk prosazovala a provád la. Takto provedené meliora ní úpravy byly ve výkresech .3
a 6 etapy P+ R ÚPO in ves zakresleny.
Vzhledem k tomu, že statky komorního panství pod bradského nevynášely, p išly roku 1839 do dražby a novým
majitelem se stal baron Ji í Šimon ze Siny a postupn lenové jeho rodiny. Posledním z tohoto okruhu majitel byl
kníže Mo ic z Hohenlohe, za n hož byl statek áste n rozparcelován. Roku 1919 byl zavezen obecní lom a vysázena
t eš ovka. Od roku 1921 procházela územím cukrovarská vle ka do Dymokur (fungovala do roku 1959) a do Velenice
od roku 1922. V roce 1922 koupil pod bradský velkostatek pan Josef Hyrocz. Na základ zákona o pozemkové
reform byl rozd len dv r Šumbor, pat ící velkostatku Pod brady. V roce 1924 došlo k parcelaci velkostatku
Dymokury, p i níž také ást pozemk obdrželi obyvatelé in vse. ást lesa - 50 ha odkoupila obec od majitele, nebo
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záborem nebyly jí tyto lesní pozemky p id leny.
V roce 1907 vznikl Sokol in ves a v roce 1927 byla zahájena stavba Sokolovny, fotbalové h išt u myslivny je
v provozu od roku1931. Junácká základna p sobí od roku 1937, Svaz mládeže od roku 1945. V roce 1926 byla z ízena
Kampeli ka, budovu roku 1938 odkoupil Obecní ú ad, v roce 1966 ji p evádí za úplatu na JZD in ves (v roce 1994
OÚ op t kupuje objekt kampeli ky od ZD in ves). Nová hasi ská zbrojnice byla vystav na roku 1924.
Elektrifikace obce byla provedena roku 1924, stavba deš ové kanalizace mezi .p.19 a 38 (rok 1932) a od .p.78
sm rem na Velenice (1962), Úmyslovská ulice (1973). Stavba vodovodu byla v obci zahájena roku 1989.
Roku 1945 vzniklo Zem d lské strojní družstvo a v roce 1949 bylo v in vsi založeno JZD, využívající mechanizaci
STS v Ok ínku. K scelení pozemk
v rámci katastru došlo roku 1950. První kravín byl vybudován roku 1950,
dr bežárna (1951), druhý kravín (1957), výkrmna prasat (1960), t etí kravín (1961), výkrmna hov zího žíru a suši ka
(1975), údržbá sko-opravárenské st edisko hala BIOS (1983), seník (1985). JZD in ves vytvo ilo spolu s JZD
Dymokury a JZD Opo nice koopera ní sdružení roku 1974 a roku 1984 byla JZD Dymokury a in ves slou eny a od
roku 1992 transformací zem d lství došlo k likvidaci družstva.
Z objekt ob anské vybavenosti po 2. sv tové válce jsou novými provozovnami : kino v .p.22 (1959), výva ovna
Jednoty v .p.34 (1961), nový hostinec v .p.34 (1965), samoobsluha Pramen (1967), komunál MK a D m služeb
(1969)
URBANISTICKÝ VÝVOJ
Zástavba obce se rozvinula postupn podél bývalé komunikace I.t ídy, vedoucí od Dymokur do Velenic a Pod brad.
Zde postupn vyrostly kolem ulicové návsi první usedlosti.
Jak je patrné z kopie mapy stabilního katastru v roce 1842 bylo již v in vsi ada stávajících obytných objekt a je
velmi dob e patrná základní komunika ní sí .
Kompozi ní osou p dorysu sídla je cesta, vedoucí od jihu na sever, uprost ed zástavby se na ní napojovala další cesta,
pokra ující západním sm rem (do Net ebic), kde m ní sm r na jihozápadní a pokra uje sm rem do Nymburka. Další
cesta pokra ovala rozdvojením p vodní cesty sm rem na M stec Králové.
P vodní vesnická zástavba má v zásad ulicový charakter zástavby, kde jsou patrné zbytky vazby parcel na plužinu
áste n záhumenicového charakteru, který byl postupn dopl ovanou zástavbou dodržován.
Na zástavbu historického jádra, tvo eného venkovskými usedlostmi, navazuje jižním a západním sm rem podél
komunikací II. a III.t ídy typická domká ská zástavba. Nejv tšího rozsahu domká ská zástavba dosáhla ve svažitém
terénu na východní stran zástavby.
Železni ní tra , ani žádný jiný hospodá ský areál do poloviny 20.století vesnickou zástavbu in vsi neovlivnily.
Urbanistický vývoj ve 2.polovin 19.století a v 1.t etin 20.století byl výrazný. Druhá polovina 20.století výrazn jší
zv tšení p dorysu in vsi nep inesla. Z hlediska rozvoje zástavby byla d ležitou skute nost, že v západní ásti
ešeného území a na východní stran (za sou asnou trasou komunikace I/32) vyrostly zem d lské areály, jehož
necitlivé umíst ní do krajiny a d sledky výrobní innosti jsou patrné i v sou asnosti. Nejv tšími hospodá skými areály
jsou v sou asnosti zem d lské areály bývalého ZD in ves a Lesostavby in ves, situované stranou obytné zástavby
obce a zastav ného území (viz kapitola F.01 Zem d lská výroba a F.03 Pr myslová výroba).
Historicky vyvinutá p dorysná struktura se zachovala bez výrazn jších novodobých zásah .
P EHLED NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK
Dle seznamu kulturních památek, evidovaném OkÚ Nymburk, se v in vsi nachází areál kostela sv.Václava ( .1806):
kostel sv.Václava ( .1806/1), márnice ( .1806/2), ohradní ze h bitova s kapli kami ( .1806/3).
Další nemovitou kulturní památkou je areál fary ( .10056).
P EHLED OBJEKT

HISTORICKY CENNÝCH Z HLEDISKA ROZVOJE OBCE

Ze staveb drobné architektury, které jsou z pr zkum dokumentovány, lze jmenovat rekonstruovanou sochu p ed MŠ,
2 k ížky v zastav ném území a 1 k ížek jižn od obce, pomník padlým v 1. a 2. sv tové válce.
V sou asné dob nejsou v ešeném území okresním ú adem evidovány historicky cenné objekty, dokladující vývoj
osídlení. Pr zkumem zástavby jsme zjistili n které objekty, typické pro vesnickou zástavbu v tomto regionu nebo
cenné svojí architektonickou hodnotou.
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Jedná se nap . o p vodní obytná stavení venkovských usedlostí .p.13, 17, 35, 36, 38, 47, 53, 58, 60, 65, 70, 75, 76,
91, 96, 122, 157, 171, 176, 214, 225. (v textové ásti etapy P+R byly n které zvýše uvedených staveb p vodní vesnické
zástavby v in vsi doloženy ve fotodokumentaci).
P EHLED ARCHEOLOGICKÝCH NALEZIŠ
Na základ údaj Archeologického ústavu SAV a evidence Ústavu archeologické památkové pé e St edních
nejsou v ešeném území evidována místa pozitivn zjišt ných archeologických nález .

ech

C.02 Urbanistická koncepce
Pro vlastní rozvoj in vse se jeví z hlediska urbanistického d ležitým p sobení p irozen vyvinutých historických ástí
zástavby, zachování p sobení kompaktní zástavby v krajin a zkvalitn ní dopravní obsluhy území.
Urbanistický rozvoj obce je siln limitován p írodními podmínkami: kvalitní zem d lskou p dou, investicemi do
zem d lské p dy a vedením trasy komunikace II/330 zastav ným územím.
Navrhovaná koncepce dopravy nepo ítá do roku 2015 s úpravami trasy stávající komunikace II.t ídy. Lokální a liniové
dopravní závady, zjišt né pochozím pr zkumem byly dle možností ešeny místními úpravami komunikací a k ižovatek
(viz kapitola F). V lokalitách územního rozvoje jsou navrhovány pouze místní obslužné komunikace.
V rámci urbanistického návrhu in vse se po ítá v prvé ad s využitím územních rezerv pro zástavbu v sou asn
zastav ném území. Ve stávající zástavb by bylo možno využít n které v tší zahrady a proluky na východním a jižním
okraji zastav ného území. Nov navrhované pozemky, ur ené pro zástavbu v rámci zastav ného území jsou napojeny
sítí místních obslužných komunikací na komunikace III.t ídy.
Vlastní urbanistický návrh vymezuje následující orienta ní nabídku pozemk pro výstavbu – cca 31 RD v návrhovém
období (35 RD ve výhledu) v n kolika lokalitách, bezprost edn navazujících na sou asn zastav né území.
S realizací rekrea ní zástavby se do budoucna nepo ítá (viz kapitola D.04 Rekreace,sport a turistika).
Ob anská vybavenost je v sou asném stavu stabilizovaná a v rámci ešení návrhu ÚPO se po ítá (viz popis regulativ
jednotlivých územních zón) s možností využití objekt bytové a smíšené zástavby pro drobné provozovny služeb,
eventuáln nerušící domácí výroby. Z hlediska zlepšení kvality dopravní vybavenosti je d ležitý požadavek zajišt ní
parkování na vlastních pozemcích.
Návrh technického vybavení v rámci ešeného území vyplývá z požadavk zadání na dopln ní technických sítí do
odpovídající úrovn a napojení všech pozemk , ur ených pro výstavbu na stávající i navrhované technické sít
(kap.G).
S návrhem rekrea ní zástavby se v urbanistickém návrhu nepo ítá (míra využitelnosti bytového fondu pro rekreaci je
popsána v kapitole D.02 Bydlení), rozsah sportovních ploch je v obci stabilizovaný (kap. D.04).
Na pozemcích venkovských usedlostí, situovaných v centrální ásti in vse, podél západní a východní strany návsi by
bylo možné umístit provozovny obsluhy a služeb v rámci regulativu zóny smíšeného centrální (SC). V tšina obytné
zástavby v in vsi byla v rámci urbanistického návrhu za len na do zóny bydlení venkovského (BV), umož ující
lokalizaci místní obsluhy a služeb spojenou s funkcí bydlení, pop . umíst ní provozovny obslužné sféry, za azené
v rámci zóny OV (obecní ú ad, prodejna s pohostinstvím, hasi i atd.)
Urbanistické ešení situuje navrhované plochy pro drobnou výrobu a emeslné dílny do stávajících zem d lských
areál , izolovaných od hranice obytné zástavby bariérou smíšené místní zóny. Na plochách p vodn ur ených pouze
zem d lské výrob je proto v návrhu dána možnost realizace podnikatelské innosti výrobního charakteru (drobná
výroba a emesla). Zm na funkce ze zem d lské produk ní na drobnou výrobu a emesla je v rámci popisu p íslušného
regulativu možná.
S rozvojem zem d lské výroby ve v tším rozsahu není v územním plánu obce in ves do budoucna po ítáno. N které
vybrané usedlosti a rodinné domy situované na v tších pozemcích v rámci zastav ného území umožní v budoucnu
využití drobného zem d lského provozu i pro agroturistiku (chov koní) a služby cestovního ruchu.
V krajin pak doporu ujeme opat ení zvyšující celkovou prostupnost krajiny a hodnotu krajinného prost edí
v návaznosti na zastav né území odvozené od možností využití p írodních prost edí v okolí. Jednozna n by rekrea ní
a turistické využití nezastav ného území m lo vycházet z možností a pravidel využití krajinných zón (viz kap.K.01.1).
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Urbanistický návrh vymezuje plochy územního systému ekologické stability v rámci ešeného území a navrhuje
dopln ní zelených ploch v zastavitelném území sídla i krajinném prost edí. Ochrannou funkci mají zelené pásy vzrostlé
zelen podél komunikací II. a III.t ídy, ale i ú elových komunikací v krajin a dále doprovodná zele podél vodote í a
meliora ních kanál a b ehové porosty kolem vodních ploch. V rámci realizace projektu ÚSES bude provedeno
zatravn ní, pop . zalesn ní pozemk , ur ených pro umíst ní lokálního územního systému ekologické stability.

C.03 Etapizace výstavby
Územní plán obce in ves navrhuje zástavbu ve vybraných lokalitách ve dvou asových etapách :
do roku 2015 a po roce 2015 – výhledová etapa (orienta n cca do roku 2030).
Zástavba v rámci rozvojových lokalit bude postupn navazovat na stávající zastav né území sídla, proto jsou jednotlivé
lokality rozd leny na ást návrhovou a výhledovou. Parcelaci a navrhovanou zástavbu doporu ujeme realizovat
v závislosti na zainvestování stavebních pozemk technickými sít mi a zabezpe ení p ístupu na pozemky z místních
obslužných komunikací.
Dle ešení územního plánu doporu ujeme následující posloupnost zástavby v navrhovaných lokalitách obytné
výstavby:
lokalita .1 - Sever
2

1 RD v zón smíšené místní

lokalita .3 – Východ I

2 RD v zón bydlení venkovského

lokalita .4 – Východ II

26 RD v zón bydlení venkovského

lokalita .7 - Západ II

2 RD v zón smíšené místní

a ve výhledu po vy erpání pozemk návrhového období územní rezervy, p edstavující nabídku v lokalitách : in ves –
Jih I (8 RD v zón bydlení venkovského), in ves – Jih II (11 RD v zón bydlení venkovského), Jih III (15 RD v zón
bydlení venkovského). Všechny t i výše uvedené výhledové lokality zástavby p edstavují dle vyhodnocení vlivu
návrhu ÚPO na p dní fond lokalitu územní rezervy „A“.
Z hlediska realizace vybavenosti obce se po ítá s výstavbou vakuové a erpací stanice systému odkanalizování
zástavby obce vod, regula ní stanice VTL/STL plynu, technických sítí a za ízení dle návrhu zásobování vodou,
odkanalizování, zásobování plynem, napojení na elektrorozvodnou sí a telekomunika ní vedení.

2

Ozna ení lokalit je shodné s ozna ením lokalit územního rozvoje viz. kap. H.02 Vyhodnocení navrhované koncepce z hlediska
p dního fondu a odpovídá grafickému znázorn ní ve výkresu .8 P dní fond, ÚSES.
.z. 2403 – 0999 -03
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IN VES - P EHLED NAVRHOVANÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH3
Ozna ení lokalit zástavby

Návrhové období – do roku 2015

1

SEVER

1 RD (SM)

3

VÝCHOD I

2 RD (BV)

4

VÝCHOD II

26 RD (BV)

Výhledové období – po roce
2015

11 RD (BV) v zástavb
ást B ZÁPAD I
7

ZÁPAD II

1,56 ha (VD)
2 RD (SM)

ást B

0,26 ha (VD)
0,54 ha (VD)

ást A JIH I

8 RD (BV)

ást A JIH II

11 RD (BV)
12 RD (BV) v zástavb

ást A JIH III

15 RD (BV)
14 RD (BV) v zástavb

6

JIH IV

0,62 ha (VD)

8

VÝCHOD III

2,08 ha (VD)

CELKEM - BYDLENÍ
SMÍŠENÁ ZÁSTAVBA
DROBNÁ VÝROBA

28 RD (BV)

34 RD (BV)

11 RD (BV) v zástavb

26 RD (BV) v zástavb

3 RD (SM)
2,70 ha (VD)

2,36 ha

31 RD

34 RD

CELKEM POZEMK PRO VÝSTAVBU RD

IN VES

3

Bilance rozvojových ploch je provedena pro pozemky, situované mimo sou asn zastav né území obce. Po ty zastavitelných
pozemk stávajících zahrad (umíst ných v sou asn zastav ném území) jsou zvýrazn ny kurzívou.
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D. FUNK NÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ OBCE
D.01 Bydlení
S ou a sn ý s ta v
Pro in ves je typická tradi ní venkovská zástavba. Hospodá ské objekty p vodních statk si asto ponechávají funkci
zem d lskou produk ní nebo výrobn obslužnou ( emeslnou). P evažující formou obytné zástavby je individuální
nízkopodlažní zástavba (venkovská stavení, rodinné domy).
BYTOVÝ A DOMOVNÍ FOND
Po et
Trvale
dom
obyd.
dom
IN VES

257

173

%trvale
neobyd.
dom
32,68

Po et
byt

Trvale
obyd.
byt

272

187

Trvale
%trvale
neobyd. neobyd.
byt
byt
85

31,25

TOB
v
RD

% TOB Po et
v RD
RD

175

93,58

170

Statistický lexikon 1991

V obci je pom rn vysoké procento neobydlených dom . Naprostá v tšina neobydlených dom
k rekrea ním ú el m, p edevším jako nevy len né z bytového fondu.

je využívána

V in vsi je obytná zástavba pouze nízkopodlažní , v tšinou individuální a v obci je jeden ty bytový obytný d m
(dvoupodlažní).
VYUŽITÍ DOM

IN VES

A BYT
Trvale
obyd.
byt
187

Po et
obyv.

Obyv.
/TOB

Cens.
domác.

CD
/TOB

Obyt.pl.
v m2

518

2,77

218

0,86

10595

Obyt.pl.
/TOB v m2
56,65

Statistický lexikon 1991

Po et obyvatel na jeden byt je v obci mírn nad pr m rem srovnatelných obcí.. Procento soužití více domácností
v jednom bytu je odpovídající pr m ru. .
STÁ Í BYTOVÉHO FONDU
Rok censu
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 stav 1991
Sídlo
oproti max.
IN VES
147
175 184
190 229
244
271
281 258
239
211
173
- 71
Mezicensový
vývoj v % ro n
+ 19,05 + 5,14 + 3,26 + 20,52 + 6,55 + 11,06 + 3,69 - 8,18 –7,36 – 11,72 –18,01
Statistický lexikon 1991

Do první sv tové války bylo postaveno 57,80 % byt , do roku 1950 34,48 % a 7,72 % po roce 1970 (do roku 1991).
Bytový fond je tedy pom rn starší, stejn jako v celém nymburském okresu, pr m rné stá í dom je 57 let.
Více jak dv t etiny bytového fondu bylo postaveno p ed první sv tovou válkou, zbývající jedna t etina do roku 1950.
Vývoj bytového fondu v letech 1970 –1991 dokumentuje silný úbytek po tu trvale obydlených byt .
Po roce 1991 nebyl dle údaj OÚ in ves postaven žádný nový rodinný d m, p estavováno a rekonstruováno bylo 5
rodinných dom . V tomto regionu úbytek trvale obydlených byt v letech 1970 – 1991 p edstavoval v pr m ru 19 %,
lze p edpokládat, že v in vsi bylo toto procento vyšší ( 23,36 %, tj. vyšší zhruba o 4 %), s ohledem na po ty nov
postavených rodinných dom .
Technickou vybavenost byt popisuje kapitola G.Technické vybavení území textu.
CHARAKTERISTIKA OBYTNÉ ZÁSTAVBY
Tradi ní venkovská zástavba je pro obec in ves typická. V tradi ní venkovské zástavb si ponechávají hospodá ské
objekty p vodních statk asto funkci zem d lskou produk ní nebo výrobn obslužnou ( emeslnou). Jedinou formou
obytné zástavby je individuální nízkopodlažní zástavba (bytové domy, venkovská stavení, rodinné domy).
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V návrhovém období územního plánu obce in ves lze p edpokládat p edevším zájem o výstavbu izolované zástavby
rodinných dom (v ojedin lých p ípadech dvojdom ). Na základ vyhodnocení sou asného stavu nebude se zástavbou
soust ed né formy obytné zástavby (nízkopodlažní a st edn podlažní) po ítáno.
Na vr h o va n é e še n í
CHARAKTERISTIKA ROZVOJOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ
P edpokládáme, že nabídka pracovních p íležitostí v míst a nové ekonomické vztahy obecn zintenzivní míru využití
stávajícího bytového fondu a modernizací stávajícího bytového fondu, soust ed ného ve starší obytné zástavb , dojde
ke zkvalitn ní bydlení v zastav ném území obce. P ednostn je v urbanistickém návrhu po ítáno s výstavbou na
volných pozemcích nezastav ných zahrad.
Pro návrhové období ÚPO vymezuje pozemky pro výstavbu cca 31 b.j. ve venkovské a smíšené nízkopodlažní zástavb
rodinných dom . Ve výhledu je navržena územní rezerva pro dalších 35 byt v RD. Rozhodujícím typem nov
navrhované zástavby je individuální rodinný d m na pozemcích o rozloze p evážn nad 800 m2(bydlení venkovské) a
1000 m2 (smíšené využití). Na základ vyhodnocení sou asného stavu nebude se zástavbou soust ed né formy obytné
zástavby (nízkopodlažní a st edn podlažní) po ítáno ani ve výhledovém období.
Následující charakteristika jednotlivých lokalit pro zástavbu do roku 2015 stru n popisuje rozvojové p edpoklady
obce in ves :
Lokalita .1 Sever (1 RD v zón smíšené místní)
Jedná se o l pozemek, ur ený pro výstavbu RD navazující na severní okraj sou asn zastav ného území obce.
Vzhledem k tomu, že pozemek je dob e dopravn napojitelný na komunikaci III/37528, je navrhována zástavba
smíšená místní.
(Lokalita .2 je plochou navrhovaného parkovišt )
Lokalita .3 Východ I. (2 RD v zón bydlení venkovského)
V této lokalit byly vymezeny dva pozemky pro obytnou zástavbu situované podél severní strany místní obslužné
komunikace. Jedná se dopln ní zástavby a její uzav ení severovýchodním sm rem, vzhledem k tomu, že navazující
území p edstavuje navrhovanou trasu regionálního biokoridoru RBK I.
Lokalita .4 Východ II. (26 RD v zón bydlení venkovského)
Východní ást zastavitelného území in vse p edstavuje nejvýznamn jší lokalitu rozvoje obytné zástavby obce do roku
2015. Plocha, ur ená pro zástavbu je vymezena ze západní a severní strany hranicí sou asn zastav ného území, jižní
hranici tvo í stávající vzrostlá zele v lenit jším terénu. Východní hranici navrhované lokality p edstavuje navrhovaný
regionální biokoridor, který je v ší i min.50 m veden po jejím okraji.
Jednotlivé pozemky jsou p ístupné sítí místních obslužných komunikací ze severu a jihu s napojením na komunikaci
III/ 37528. Územní plán navrhuje zástavbu 26 RD na pozemcích p evážn v tších než 800 m2.
Lokalitu by bylo možné rozší it o nezastav né zahrady a záhumenky ležící na východním okraji sou asn zastav ného
území. Územní rezerva je ur ena pro výstavbu cca 11 RD v zón bydlení venkovského. Vzhledem k tomu, že se jedná
o pozemky, které jsou v sou asn zastav ném území a doposud nebyl vznesen požadavek na zástavbu, nebyly v rámci
urbanistického ešení tyto uvažované pozemky bilancovány.
(Lokalita .5 je navrhovaným parkovišt m a lokalita .6 je ur ena pro drobnou výrobu a emesla).
Lokalita .7 Západ I. (2 RD ve smíšené místní zón )
Tyto pozemky jsou z jižní a severní strany ohrani eny sou asn zastav ným územím a na východ jsou p ímo napojeny
na komunikaci III/32918.
Urbanistický návrh po ítá s rozvojem zástavby provoz
(zastavitelné po roce 2015).

drobné výroby a emesel v navazující lokalit

A a B

Nejvýznamn jší výhledov uvažovanou lokalitou je jižní ást navrženého zastavitelného území (lokalita A), kde je
uvažováno s výstavbou 34 RD v zón BV a na pozemcích stávajících nezastav ných zahrad a záhumenk (sou asn
zastav né území) je možná výstavba cca 26 RD v zón bydlení venkovského.
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D.02 Smíšená zástavba
Krom ploch navržených pro bydlení venkovské - BV, jsou v urbanistickém návrhu vymezeny plochy smíšené
zástavby z hlediska funk ního využití, kde krom bydlení bude zastoupena i funkce obslužná, kam jsou umís ovány
provozovny služeb a obchodu, obsluhující p edevším obyvatele obce. Jedná se o smíšenou místní zástavbu (SM),
smíšenou místní zástavbu – specifickou (SM1) a smíšenou centrální zástavbu (SC), jejíž charakteristiky jsou obsaženy
v p íslušných regulativech (popsaných v kap. K.01.1 a K.01.2 textu).
SMÍŠENÁ CENTRÁLNÍ ZÁSTAVBA (SC)
Zóna je navrhována v centrální ásti inevse, kolem návsi na pozemcích zastav ných p vodní venkovskou zástavbou a
objekty ob anské vybavenosti (obecní ú ad, fara…).
Urbanistické ešení nepo ítá s novou výstavbou v této funk ní zón , ve které je p evládající využití staveb pro bydlení
v kombinaci s možností umíst ní provoz nevýrobních služeb obyvatelstvu.
Urbanistický návrh po ítá s revitalizací ve ejného prostoru návsi, která uprost ed zóny SC leží (kap.D.06).
SMÍŠENÁ MÍSTNÍ ZÁSTAVBA (SM)
Navržené plochy smíšené zástavby p edstavují v urbanistickém ešení pozemky podél stávající trasy místní obslužné
komunikace v návaznosti na zem d lský produk ní areál ležící na jižním okraji zastav ného území in vse. Jedná se o
2 pozemky pro výstavbu RD (SM), zastavitelné v návrhovém období do roku 2015.
Ostatní pozemky, za azené do funk ní plochy SM pat í do sou asn zastav ného území a p edstavují zárove území,
které je p evážn využíváno k bydlení, avšak p ímé napojení na komunikaci II/330 a hlavn sousedství provozu drobné
výroby a služeb – Autocentrum Boura umož uje event. využití i pro nevýrobní služby a obsluhu území.
SMÍŠENÁ MÍSTNÍ ZÁSTAVBA – SPECIFICKÁ (SM1)
Do této funk ní plochy pat í n kolik pozemk v sou asn zastav ném území, kde jsou v sou asné dob situovány
provozovny servisních a drobných výrobních služeb pro ob any. V in vsi do kategorie ploch specifického smíšeného
využití byly na základ vznesených námitek z projednání konceptu ÚPO, kterým se rozhodl po izovatel vyhov t,
za azeny :
-

provozovna pekárny, situovaná prakticky v centrální ásti obce. Tato funk ní plocha byla p vodn navržena jako
provoz drobné výroby. Po vyhodnocení projednání konceptu, kdy bylo umíst ní zóny drobné výroby prakticky
v centru zástavby p ipomínkováno (p estože se jedná o stávající provozovnu) byla v návrhu územního plánu ást
stávajícího areálu p iléhající k návsi vy len na jako smíšená zóna specifická (viz popis regulativu v kap.K.01.1)

-

stávající provozovna drobné výrovy a služeb firmy ROAD CARS s.r.o. (p. .256 a 279), která byla v rámci
projednání konceptu ÚPO shledána nerušícím provozem uvnit obytné zóny BV.

-

Stávající provozovna drobné kovovýroby firmy LOUNEK WELDING – in ves situovaná s p ímým p ístupem
z komunikace III/3248, která se nachází rovn ž uprost ed obytné zástavby – BV.

Oproti smíšené místní zástavb (SM) stabilizuje specifická smíšená místní zástavba stávající provozovny služeb
výrobního a servisního charakteru, obsluhující p evážn místní obyvatele.

D.03 Obslužná sféra – ve ejná vybavenost
Základní objekty nekomer ní vybavenosti p edstavují v obci : obecní ú ad, knihovna a hasi ská zbrojnice.
Objekty státní správy a ostatní ob anské vybavenosti jsou pro obyvatele
nebo M stci Králové :
- pošta v Dymokurech
- spo itelna v M stci Králové, Pod bradech a Nymburku
- matrika v M stci Králové
- stavební ú ad v M stci Králové
- policejní stanice v M stci Králové

in vsi situovány v blízkých Dymokurech

Za školskými za ízeními dojížd jí obyvatelé in vsi :
- do základní školy 1. – 9. ro ník do Dymokur ( 50 d tí ),
- ostatní školy v M stci Králové, Pod bradech a Nymburku
.z. 2403 – 0999 -03
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Zdravotnickou a sociální pé i zabezpe ují pro obyvatele obce následující za ízení :
- praktický léka , pediatr a stomatolog v in vsi
- gynekolog v M stci Králové
- lékárna v M stci Králové, Pod bradech a Nymburku
- d m sociálních služeb v in vsi
- ostatní zdravotnické služby a za ízení sociální pé e v Pod bradech a Nymburku
Církevní správa je soust ed na v míst : kostel sv.Václava a farnost v in vsi, h bitov; poh ební ústav je v Nymburce
Ze sféry komer ní vybavenosti jsou v in vsi : 2 hostince ( bez možnosti ubytování), 2 prodejny, prodej automobil
Peugot. Kulturní a spole enský život v obci umož uje provozovat spole enský sál v hostinci a klubovna v objektu
sociálních služeb OÚ in ves.
Provozovny služeb, situovaných v obci jsou následující : kade nictví, kosmetika, pedik ra, masáže (v objektu OÚ
in ves), obchodní poradenská firma (Kukla), zakázkové krej ovství (Janouchová), elektroservis (Janouch).
Technické služby jsou zastoupeny provozem výkupu sb rných surovin (Sou ek) a prodejem propan - butanu v míst
(1x týdn ).
Obec v sou asné dob nepostrádá za ízení ob anské vybavenosti, pro které by bylo nezbytné v etap návrhu ÚPO
navrhnout pozemky pro zástavbu, avšak negativn je hodnocena dopravní dostupnost v tšiny za ízení (viz kapitola
F.05 Obsluha území prost edky hromadné dopravy).
V oblasti komer ní vybavenosti – poskytování služeb a rozvoji emesel není možné p edvídat investorskou aktivitu
jednotlivých podnikatel ani zam ení jejich inností, a proto bude nutné v rámci stavebních a územních ízení stanovit
podmínky, za kterých je ta která innost (služba) provozovatelná nap . v obytné zón . Zatímco podnikatel bude logicky
hledat místa optimálního odbytu v centrální nebo obytné zón , správa území musí posoudit zda jeho živnost p ímo
(charakterem technologie) nebo nep ímo (nap . zásobováním, dopravním zatížením území) nesníží kvalitu prost edí a
nebude zdrojem stížností.
Na vr h o va n é

e še n í

Na základ vyhodnocení pr zkumové fáze ÚPO bylo konstatováno, že stávající rozmíst ní a intenzita využití objekt a
provozoven obslužné sféry odpovídá sou asným spole enským a ekonomickým podmínkám.
Vzhledem k tomu, že v tšinu za ízení ob anské vybavenosti je možné situovat na plochách obytné a smíšené zástavby
a dále s ohledem na to, že n která tato za ízení mohou být b hem doby komercializována mohou být za ízení ob anské
vybavenosti za azena v podstatné mí e v rámci zón smíšené zástavby (SC a SM).
Lokalizace za ízení obslužné sféry v budoucnosti vyplyne z poptávky a nabídky. Protože není možné p edvídat
investorskou aktivitu jednotlivých podnikatel ani zam ení jejich inností, bylo úkolem urbanistického návrhu pouze
stanovit podmínky, za kterých je ta která innost (služba) provozovatelná v té které územní ploše. Tomuto ú elu slouží
popis regulativ pro výstavbu, uvedený v kapitole K.01.1 textu. V popisu regulativ zón obslužné sféry a smíšené
centrální zástavby (SC a v omezené mí e i zóny BV), jsou specifikovány innosti, resp. podmínky, které musí uživatel
pozemku (majitel) v konkrétních zónách splnit.
Stávající provozy ob anské vybavenosti – obecní ú ad, knihovna, hasi ská zbrojnice, prodejny jsou v rámci
urbanistického návrhu plošn stabilizovány v rámci zóny SC, z ostatních stávajících provozoven obslužné sféry jsou
pouze prodejna, areál památkov chrán né fary a kostela situovány v zón obsluhy území OV.

D.04 Rekreace a sport, turistika
DRUHÉ BYDLENÍ
Obec
indiv. chaty
IN VES
0

vy len n.
5

nevy len n.
58

celkem
63

po et rekr.objekt /TOB
0,30

Individuální rekrea ní objekty mají kapacitu zhruba 230 l žek (míst). Podle velikosti obce je relativní podíl rekrea ních
objekt ve vztahu k trvale obydlenému bytovému fondu malý a blíží se pom ru 1 : 3.
Rekrea ní funkce je v sou asné dob v in vsi, omezena p edevším na rekrea ní využívání stávajícího bytového
fondu. Chaty využívané k individuální rekreaci nejsou zastoupeny. Rekrea ní chalupy (vy len né i nevy len né
z bytového fondu) jsou v in vsi prakticky jedinou zárukou využití a obnovy domovního fondu obce.
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Plochy zahrad a záhumenk mimo zastav né území plní rovn ž funkci krátkodobé rekreace.
Územní plán by m l ve své návrhové fázi prov it rekrea ní potenciál obce, avšak OÚ in ves nep edpokládá výstavbu
chatových objekt ani zahradních domk .
Pokud se bude v budoucnu po et objekt využívaných k rekreaci, s ohledem na kvalitní p írodní zázemí rekrea ní
oblasti Jakubského a Komárovského rybníka zv tšovat, bude se zvyšovat díky zvyšujícímu se podílu rekrea n
využívaného stávajícího bytového fondu (chalup).
TURISTIKA
Obec in ves má ve východní ásti ešeného území velmi kvalitní p írodní zázemí, tvo ené lesními porosty. ešeným
územím neprochází v sou asnosti žádná ze zna ených turistických p ších a cyklistických tras.
Mimo zastav né území in vse je krajina pom rn dob e prostupná sítí ú elových komunikací (zem d lských a
lesních). Územní plán obce ve své návrhové fázi prov il rekrea ní potenciál obce a je možné konstatovat, že v
bezprost edním okolí nejsou p íznivé krajinné p edpoklady pro podporu rekreace. Proto v ešeném území nelze
uvažovat s výstavbou chatových objekt ani zahradních domk .
S vymezením nových turistických tras nebude nutné do budoucna po ítat, i nadále lze využívat, p edevším pro
cyklistiku stávající sí nep íliš frekventovaných komunikací II. a III.t ídy a místních obslužných komunikací.
Ubytovací kapacity, ani stravovací p edpoklady pro rozvoj cestovního ruchu doposud nebyly v in vsi vytvo eny.
Nejbližší krátkodobé ubytování a celodenní stravování je zajišt no v M stci Králové a Pod bradech.
S umíst ním služeb cestovního ruchu je možné v p ípad pot eby po ítat v rámci regulativu zón bydlení venkovského a
smíšeného využití. Navrhovaná za ízení pro turistický ruch, rekreaci a sport by m la mít p ímou vazbu na zástavbu a
vybavenost sídla a zárove i p ímé napojení na jeho p írodní zázemí.
SPORTOVNÍ ZA ÍZENÍ A PLOCHY
Fotbalová h išt a sportovní plochy (volejbalové h išt ) TJ Sokol in ves jsou obyvateli využívány. Nedostate n je
využíván objekt sokolovny, s ohledem na nevyjasn nost majetkových pom r ke zmín nému objektu.
V zadání územního plánu nebylo s rozší ením sportovních ploch v sídle po ítáno. Do budoucna by bylo možné zvážit
vymezení územní rezervy pro rozší ení sportovního areálu o plochu menšího sportovišt , nap . pro volejbal nebo malou
kopanou.
Víceú elové využití plní rybník Zásadník, který zárove plní funkci lokálního biocentra v systému ekologické stability
ešeného území a je také rybochovný. V tomto p ípad , by m l být, vzhledem k rekrea nímu využívání a krajinotvorné
funkci, chov ryb omezen. V rozumné mí e, s ohledem na ekologickou hodnotu této vodní nádrže, navazující na
pramennou oblast polesí, by mohl být využíván i ke koupání.

D.05 VÝROBA
D.05.1 Pr myslová výroba a sklady
V zastav ném území obce in ves se výrobní provoz pr myslové výroby nebo skladový areál nenachází.
Jediným výrobním provozem pr myslové výroby je na severovýchodním okraji správního území in vsi situovaný
areál a.s. Lesostavby, výroba d ev ného uhlí (ing.Nová ek). Vzhledem ke svému umíst ní v okrajové poloze a stranou
od zástavby obce nep edstavuje problémový jev v ešeném území.
S ohledem na charakter a velikost sídla, p írodní zázemí a dopravní dostupnost nedoporu ujeme v rámci ešeného
území zakládání jakéhokoliv pr myslového provozu (v etn zpracování nerostných surovin) nebo areálu skladového
hospodá ství.

D.05.2 Drobná výroba a emesla
Uvnit sou asn zastav ného území jsou vymezeny pozemky pro následující provozovny drobné výroby :
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peka ství a cukrá ství, S + K s.r.o.
jatky a prodejna masa
oprava motor (Lounek)
autocentrum a erpací stanice pohonných hmot (Boura)
drobná kovovýroba (Bittman)

Charakter využití stávajících provoz drobné výroby, umíst ných v zón venkovského bydlení odpovídá požadavk m
na umíst ní provoz v zastav ném území sídla a negativní p sobení na okolní zástavbu v nebylo pr zkumem na míst
zjišt no. Problémový jev v sou asnosti p edstavuje parkování automobilových vozidel zákazník autocentra podél
vozovky naproti erpací stanici.
Vzhledem k tomu, že zástavba v centru in vse je za azena do funk ní zóny BV, pop ípad SC, bylo by vhodné
uvažovat o jiném vhodn jším umíst ní provozoven drobné výroby a stávající provozy pod ídit regulativu specifické
smíšené místní zástavby zde vymezené. Dle provedené demografické analýzy a na základ požadavk zadání byly
vymezeny pozemky pro zástavbu, ur ené pro p ípadné zájemce o výstavbu podnikatelských výrobn obslužných
provoz (VD) práv na jižním okraji zastavitelného území. Územním plánem obce byly navržena plocha rozvojové
lokality 6 (v rozsahu 0,59ha), ur ená pro p ípadné zájemce o výstavbu podnikatelských výrobn obslužných provoz
v návrhovém období. K zástavb v zón VD po roce 2015 je navržena lokalita B o ploše 2,36 ha.
Pro umíst ní provozoven drobné výroby do roku 2015 projektant navrhuje p edevším využití stávajících ploch
zem d lských areál a pozemek situovaný v prostoru mezi stávajícím areálem a západním okrajem sou asn
zastav ného území obce (lokalita 8 o rozloze 2,08 ha). Ve stávajícím areálu (bývalý zem d lský areál navazující na
provoz pekárny) v jihovýchodní ásti zástavby doporu ujeme situovat takový provoz drobné výroby, který nebude
p íliš náro ný z hlediska výrobních technologií a dopravního zatížení zástavby. U provozoven drobné a zem d lské
výroby by bylo vhodné vymezit limitní hranici pásma hygienické ochrany p ed negativními vlivy.
Ostatní emeslné provozovny, fungující v obci (záme nictví, truhlá ství, elektropráce) doporu ujeme za adit do
funk ního využití SM a p ípadné rekonstrukce a úpravy realizovat dle p íslušného regulativu zóny SM (viz podrobn jší
popis v kapitole K.01.1 textu).
V obci by m l z stat charakter drobn jšího m ítka objekt pro podnikání i do budoucna limitem pro navrhování
provoz drobné výroby a emesel (VD).

D.05.3 Zem d lská výroba a služby
Zem d lskou rostlinnou výrobu v ešeném území reprezentují p edevším t i soukrom
p.Fidrmuc, Volek a Sýkora.

hospoda ící zem d lci :

V in vsi je na západním okraji zastav ného území umíst n zem d lský areál, využívaný t emi provozovateli :
p.Bourou – provoz kravína, prase áku a teletníku (7 zam stnanc ), p. Sýkorou (2 zam stnanci) a p. Sou kem – provoz
nezem d lského skladu (5 zam stnanc ). Jeden z kravín má pronajat p.Šantr ek, který v objektu chová kachny.
Tento zem d lský areál má vymezeno pásmo hygienické ochrany (viz text dále).
Druhý zem d lský provoz, situovaný na okraji zastav ného území, je v majetku p.Sýkory. Jedná se o odchovnu prasat.
Je dostate n daleko vzdálen od okolní obytné zástavby negativn ji neovliv uje.
Pot eba rozší ení, pop . intenzivn jšího využívání stávajících zem d lských produk ních areál nebyla p edm tem
ešení urbanistického návrhu.
V návrhovém období do roku 2015 m že dojít ke zm n využití jednotlivých objekt , ale p vodní zem d lské areály
lze považovat za stabilizované pro zem d lskou a drobnou výrobu a emesla. Pokud bude pot ebné v návrhovém
období realizovat zem d lskou ú elovou výstavbu, bude sm ována do stávajících areál . Navrhovaný regulativ zóny
zem d lské výroby - VZ (kap.K.01.1) umožní situovat v rámci funk ní plochy i provozy nerušící drobné výroby,
služeb a sklad .
Problém pr jezdu zem d lské ú elové dopravy zastav ným územím in vse byl v urbanistickém návrhu ešen
vymezením zóny stávající smíšené zástavby navazující na zem d lský výrobní areál Výhledov by bylo možné
uvažovat s vedením nové jižní trasy ú elové komunikace, obytným územím neprocházející.
V ešeném území jsou omezené možnosti pro rozvoj agroturistiky (nep íliš kvalitní krajinné zázemí sídla). Záleží na
rozhodnutí a zám rech vlastník nemovitostí. Urbanistické ešení tento zp sob využití p ipouští a v p íslušných
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regulativech územních ploch BV a SC.
PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY
Areál zem d lské prvovýroby má vymezeno ochranné pásmo, které je zakresleno ve výkresech limit . Vzhledem
k tomu, že dle získaných údaj (ve fázi pr zkum a rozbor ) není areál využíván v souladu s podmínkami, za kterých
bylo PHO vyhlášeno, zaniká d vod vyhlášení ochranného pásma. P íslušný stavební ú ad v M stci Králové m že
ukon it platnost PHO samostatným rozhodnutím (na základ projednání žádosti majitele p íslušného pozemku).
Limitní hranici pásma hygienické ochrany, která p i zm n technologie, p estavb , modernizaci apod. zem d lského
produk ního areálu bude odpovídat návrhu maximální hranice pachové zóny (stanovené k vn jší hranici sousedních
obytných staveb) p edloženému ke stavebnímu (resp. územnímu) ízení, lze vymezit pouze na základ vyhodnocení
konkrétního podnikatelského zám ru. Na základ takto stanovené hranice pak bude propo ítána odpovídající nová
kapacita zem d lského produk ního areálu.

D.06 Zele v sídle
Stávající sídelní zele v zastav ném území obce je tvo ena plochami ve ejné zelen , plochami soukromých zahrad
(vyhražených) u obytné zástavby a specifickou nezastav nou plochou h bitova.
Plochy ve ejné zelen jsou soust ed ny v in vsi hlavn do prostoru ulicové návsi, kde jsou nejvýrazn jšími prvky
ve ejných prostranství :
- par íku p ed mate skou školou s výsadbou s r znorodou výsadbou listnatých i jehli natých d evin (javory, st íbrné
smrky, borovice, lípy
- výsadba lip u k íže
- vzrostlé lípy a akáty u kostela sv.Václava
- vrby u k ížku p ed OÚ a zele kolem pomní ku padlých
- travnatá plocha s p šími komunikacemi a výsadbou b íz a je abin
- plochy malé návsi u .p.121 a 110 s výsadbou javor , lip a b íz a prostorem dotvo eným p edzahrádkami obytné
zástavby
Je t eba také zd raznit funkci ochranné výsadby topol a kaštan u fotbalového h išt a doprovodné zelen podél
místních komunikací, nap . výsadba kaštan proti obecnímu ú adu v in vsi nebo rozší ený uli ní prostor s výsadbou
kaštan a b íz p ed .p.76.
Plochy a prvky ve ejné a doprovodné zelen by m ly být zachovány do budoucna, nebo dotvá í typický vzhled obce.
Stávající dožívající stromy by m ly být pr b žn dosazovány a to nejlépe domácími d evinami, nap . lípou - Tilia
cordata.
Plochy zahrad historicky vyvinutých pozemk plní nejen rekrea ní a hospodá skou samozásobitelskou funkci v rámci
zastav ného území, ale vytvá ejí ochranný zelený pás odd lující zastav né území obce od krajinného prost edí.
Specifickou funkci v sídle plní h bitov, situovaný u kostela sv.Václava. Urbanistické ešení p edpokládá v prostoru za
h bitovem výsadbu zelen , pop . s parkovou úpravou. Navrhovaná plocha vzrostlé zelen by mohla vytvá et i
p ípadnou územní rezervu pro rozší ení h bitova. Tento zám r by m l být rozpracován v podrobn jší projektové
dokumentaci nap . jako sou ást zpracovaného Programu obnovy vesnice.
Veškeré plochy zelen v sídlech je nutno chránit, nem la by ustupovat stavebním aktivitám. Jakákoliv realizace nové
zelen v ešeném území musí být konzultována s RŽP OkÚ Nymburk.
Významnou zelení v obci by mohly být i doprovodné porosty podél komunikací, které by bylo vhodné nahradit
okrasnými d evinami. Tam, kde to prostor umož uje, doporu ujeme v zastav ném území výsadbu uli ních stromo adí.
Rodová a druhová skladba alejových strom by m la vycházet z p vodních rostlinných spole enstev. Stromy vhodné
pro stromo adí do širokých ulic a prostoru návsi jsou: javor mlé ný (Acer platanoides), javor klen (Acer
pseudoplatanus, lípa malolistá (Tilia cordata), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Stromy vhodné pro stromo adí do
užších a st edn širokých ulic : javor babyka (Acer campestre), javor mlé ný (Acer platanoides), jablo Schedeckerova
(Malus scheideckeri), je áb obecný (Sorbus aucuparia) a lípa malolistá (Tilia cordata). Z menších strom je možné
použít je áb obecný a do malých prostor hloh. Z hloh se velmi dob e mohou uplatnit plnokv té a barevné kultivary
jako je nap . Crataegus oxyacantha ´Paul´s Skarlet´, C. monogyna ´´Kermesina´, C. oxyacantha ´Rosea´.
Doporu ené d eviny pro výsadbu doprovodné zelen podél komunikací a vodote í v krajin jsou popsány v kapitole
E.01.
.z. 2403 – 0999 -03
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E. KRAJINA, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
E.01 Zele v krajin
Krajina je intenzivn
zem d lsky využívána. Trvalé travní porosty jsou vázány p evážn k vodním tok m a
meliora ním strouhám. asto chybí liniová zele podél zpevn ných komunikací polních cest i vodote í. Jsou
zastoupeny jak ovocné stromy, tak p vodní domácí stromy a ke e.
Zele v krajin bude do budoucna tvo ena dopln nými prvky ÚSES, navrženými k založení, lesními porosty, trvalými
travními porosty a doprovodnou zelení v krajin .
Trvalé travní porosty - (louky a pastviny), které jsou nenahraditelným prvkem zelen , avšak v ešeném území nejsou
výrazn zastoupeny. Tvo í p echod mezi ornou p dou a vyšší trvalou zelení. Trvalé travní porosty ve volné krajin mají
cenný význam pro zv , ptactvo a hmyz, slouží jim jako úkryt. Pro biologii krajiny jsou genetickou bankou p vodních
rostlinných spole enstev. Proto by travnaté plochy m ly být v rámci možností preferovány a jejich podíl v zem d lsky
intenzivn využívané krajin zvýšen.
Zele doprovodná a rozptýlená - je liniová zele podél komunikací a vodote í. Tam kde to bude možné by m la být
tato zele vysazována. Tvo ena by m la být výhradn domácími okrasnými druhy. Velmi vhodné jsou rovn ž
bobuloviny, které poskytují obživu ptactvu a zv i v dob vegeta ního klidu.
Protože se jedná o krajinu intenzivn zem d lsky obhospoda ovanou, bude zde tato kategorie krajinné zelen nesmírn
cenná.
V rámci ešení územního plánu obce navrhujeme dosadby doprovodné zelen p i komunikacích z p vodních domácích
druh jako je nap . dub letní, lípa malolistá, lípa velkolistá, javor mlé ný, klen a babyka, je áb obecný. Ke ové patro
m že být tvo eno z lísky obecné, zimolezu pý itého, pta ího zobu, meruzalky krvavé, ešetláku po istivého, hlohu,
trnky obecné, r že šípkové. Doprovodná zele p i vodote i by m ly tvo ena z dubu letního, olše lepkavé, jasanu
ztepilého a vrb. Zele u polních cest a vodote í, z provozních d vod a údržby musí být jednostranná a to p i jižním
okraji.
Liniová zele by m la vytvo it co nejhustší sít alejí. Jednostranné výsadby minimáln zasti ují polní kultury a
nezabra ují pr jezdu velkých zem d lských stroj po polních cestách. Takto navrhované výsadby je nutné dodržovat i
u vodních tok a to z d vodu údržby vodote e.
Druhový sortiment nov vysazovaných d evin by m l vycházet z p vodních rostlinných spole enstev. Zejména nov
vysazované stromy by m ly být alespo ze 60 - 70 % domácího p vodu. Z ke se uplatní zejména druhy s dužnatými
plody (nap . d ín, svída, skalník, hloh, pta í zob, zimolez, r že), nebo ty v dob vegeta ního klidu poskytují obživu i
úkryt ptactvu i drobné zv i.
Na pozemcích, ur ených k k umíst ní lokálních prvk ÚSES navrhujeme trvalé travní porosty a zalesn ní.

E.02 Návrh funk ního a prostorového uspo ádání krajiny
NÁVRH KRAJINNÝCH ZÓN
Vysoké výnosy zem d lské produkce jsou podmín ny destabilizací p írodních systém v krajin . Cílem urbanistického
návrhu je tedy nalezení odpovídajícího stupn zp tné stabilizace p vodních ekosystém v krajin , aby nedošlo k
nevratnému narušení jejích regenera ních schopností.
Urbanistický návrh rozlišuje v krajin jen 4 typy krajinných zón, odlišné mírou produk ního využívání území:
-

krajinná zóna smíšená je situována na pozemcích, kde je výrazn zastoupena p írodní funkce, avšak tuto
innost není možné ur it jako dominantní. Indexem jsou vyjád ené p ijatelné innosti, které jsou v zón
p evládající. Žádná z uvád ných inností nesmí negativn p sobit na ostatní v rámci tohoto polyfunk ního území.

-

krajinná zóna s dominantní zem d lskou produk ní
inností p edstavuje území intenzivn zem d lsky
obhospoda ované, sloužící p edevším zem d lské výrob na zem d lském p dním fondu vyšší a vysoké produk ní
schopnosti;
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-

krajinná zóna s dominantní lesní produk ní inností je lokalizována na lesních pozemcích hospodá sky
využívaných, sloužících hlavn lesní výrob s vylou ením jiné funkce na pozemcích

-

krajinná zóna p írodní je tvo ena ekologicky stabilním územím, p ízniv p sobícím na ekologicky mén stabilní
území. Dominantní funkcí zóny je uchování druhového a genového bohatství p írodních druh . Vývoj ekosystém
v zón bude usm r ován na základ zpracovaného plánu pé e orgánem ochrany p írody.

Z hlediska zem d lské výroby je nejvýznamn jší krajinná zóna zem d lské produkce (Z). Zem d lská výroba v této
zón p edstavuje hospoda ení na zem d lském p dním fondu vysoké p irozené produk ní schopnosti. P íslušný
regulativ pro tuto zónu umož uje lokalizaci zem d lské ú elové výstavby pro prvovýrobu s p ímou vazbou na daný
ZPF. P ípustné jsou pouze stavby a innosti, zajiš ující zem d lskou funkci v území a investice do p dy, ur ené ke
zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá ské úpravy). Tato zóna v ešeném území p evládá.
V ešeném území je také navrhována krajinná zóna smíšená s p evážn zem d lskou produkcí (SZ) a lesní produkcí
(SL). Zem d lská výroba zde má kompromisní charakter, s ohledem na ostatní funkce v zón . Kompromisní opat ení
jsou bu obecn známa (nap . pravidla obhospoda ování zem d lské p dy v ochranném pásmu 2.stupn p írodních
lé ivých zdroj láze ských míst Pod brady a Sadská, hospoda ení na pozemcích, na kterých je navržen ÚSES) nebo
bude nutné kompromis zastoupených inností a funkcí následn p ijmout po detailn jším posouzení zóny.V této zón
lze realizovat výstavbu ú elových objekt pro zem d lskou prvovýrobu. po individuelním posouzení zám ru jejich
lokalizace.
Smíšenou zónu také p edstavuje krajinná zóna smíšená urbanizovatelná (SU). Navazuje na zastavitelné území obce a
tvo í ji pozemky, navržené územním plánem k zastav ní ve výhledovém období (územní rezervy rozvoje sídla).
Protiváhou smíšené a zem d lské krajinných zón (Z a SZ) jsou zóny p írodní (P) a smíšená p írodní (SP), kde by m la
být zem d lská výroba postupn tlumena a následn by m ly být v rámci zem d lské innosti zajiš ovány pouze
mimoproduk ní funkce zem d lské p dy (pokud je ZPF do zóny zahrnuta). P írodní zóny jsou v územním plánu obce
in ves navrženy na pozemcích, na kterých byly vymezeny prvky územního systému ekologické stability.
Z hlediska lesní výroby je významná krajinná zóna lesní produkce (L). Lesní výroba v této zón p edstavuje
hospoda ení na pozemcích plnících funkce lesa. Regulativ pro tuto zónu umož uje lokalizaci ú elové výstavby pro
lesní výrobu s p ímou vazbou PUPFL. P ípustné jsou pouze stavby a innosti, zajiš ující lesní produk ní funkci
v území.

E.03 Územní systém ekologické stability
CHARAKTERISTIKA ÚSES
Územní systém ekologické stability je chápán jako soustava p írodních spole enstev, kterou je nutno udržovat. Je
zdrojem pro p irozenou reprodukci p írodního prost edí. Rozhodujícím kritériem pro vymezení ÚSES je biogeografická
pestrost krajiny co do rozmíst ní rámc trvalých ekologických podmínek a jejich p irozené, na lov ku nezávislé
vazby.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je dle zák. 114/92 § 3 písm.a) je vzájemn propojený soubor p irozených i
pozm n ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje se na místní (lokální),
regionální a nadregionální systém ekologické stability. ÚSES se skládá z prvk stávajících a navržených. Stávající
prvky ÚSES tvo í sí vybraných ástí kostry ekologické stability a navržený ÚSES je prostorové dopln ní kostry
ekologické stability, tak aby byl ÚSES schopen plnit svoje p edpokládané funkce.
Je tvo en biocentry, biokoridory, na lokální úrovni interak ními prvky:
Biocentrum je biotop nebo soubor biotop v krajin , který svým stavem a velikostí umož uje trvalou existenci p irozeného i pozm n ného, avšak p írod blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumož uje rozhodující ásti organism trvalou dlouhodobou existenci, avšak umož uje
jejich migraci mezi biocentry a tím vytvá í z odd lených biocenter sí .
Interak ní prvek je nepostradatelný krajinný segment, který svojí velikostí a stavem ekologických podmínek dopl uje
díl ím, ale zásadním zp sobem ekologické niky t ch druh organism , které jsou schopny se zapojovat do potravní
sít , sousedních mén stabilních spole enstev. Umož uje tak jejich trvalou existenci i v mén stabilní krajin .
Zpracování ÚSES ve fázi ÚPO in ves vycházelo ze dvou podklad :
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a)
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Generelu lokálního územního systému ekologické stability, zpracovaného 1996

b) ÚTP NR - N ÚSES R, zpracované Spole ností pro životní prost edí s.r.o. 1997
KONCEPCE ÚSES V EŠENÉM ÚZEMÍ
Územní systém ekologické stability je chápán jako soustava p írodních spole enstev, kterou je nutno udržovat. Je
zdrojem pro p irozenou reprodukci p írodního prost edí. P i vymezení a návrhu systému ekologické stability jsou
respektována tato kritéria:
- rozmanitost potenciálních p írodních ekosystém v ešeném území.
- jejich prostorové vazby.
- nezbytné prostorové parametry (minimální plochy biocenter r zného typu, maximální délky biokoridor a jejich
minimální nutné ší ky).
- aktuální stav krajiny.
- spole enské limity a zám ry, ur ující sou asné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému.
Z hlediska širších územních vztah jsou pro ÚPO in ves d ležitými návrhy vedení osy nadregionálního biokoridoru
K 68, tvo eného dv ma paraleln vedenými regionálními biokoridory (mezofiln hájovým a teplomilným
doubravním), procházejících východní polovinou ešeného území. Dle ÚTP ÚSES (1997) je nejbližším navrhovaným
regionálním biocentrem : .1876 Herhulec (jižn Velenice, vložený do RBK teplomiln doubravního) a .1003 Za
mlýnem ( v lesním porostu Kanovník, jihovýchodn od správního území in vsi, vložené do RBK mezofiln
hájového).
Generel lokálního ÚSES (1996) v ešeném území navrhuje pouze lokální prvky ÚSES, které byly na základ ÚTP
upraveny v návrhu následovn :
-

lokální biokoridor LBK 2 (navrhovaný), vedený podél toku Velenického potoka z stává v návrhu ÚPO ve
stejném rozsahu

-

u biocenter vložených do LBK 2 - LBC 1 (funk ní) a LBC 3 (navržené), bylo up esn no jejich umíst ní na
pozemcích, lokalizace z stává stejná a v návrhu ÚPO jsou v grafické ásti ozna eny jako LBC 2/2 (funk ní) a
LBC 2/1 (navržené)

-

p vodní lokální biokoridor LBK 8 ( áste n funk ní) s vloženým biocentrem LBC 12 (funk ní) – rybník Zásadník
byl v návrhu ÚPO in ves upraven dle ÚTP a tvo í navržený regionální biokoridor RBK I (navržený,
teplomilný doubravní) v minimální ší i 50 m

-

u lokálního biocentra na rybníku Zásadníku, vloženého do regionálního biokoridoru RBK I. byl po konzultaci
s OkÚ Nymburk (RŽP/OP) up esn n plošný rozsah a v návrhu ÚPO je zakresleno jako LBC 1/1 (funk ní)

-

lokální biokoridor LBK 13 (funk ní), propojující p vodní lokální biokoridory LBK 8 a RBK 14, ležící mezi LBC
12 a LBC 15 z stává zachován, pouze jeho vymezení na pozemky bylo up esn no. Tento lokální biokoridor byl
dle ÚPO ozna en LBK 1 (p evážn funk ní) prochází ešeným územím po vodote i, napájející rybník Zasadník
sm rem severovýchodním lesním porostem nad Jakubským rybníkem.

-

p vodní, generelem ÚSES ur ený regionální biokoridor RBK 14 (funk ní) s vloženými lokálním biocentrem LBC
15 (funk ní) z stává v návrhu ÚPO zachován s ozna ením RBK II. (funk ní, mezofilní hájový) a vložené
biocentrum, pouze jeho napojení na regionální biocentrum RBC 16 (funk ní) – Jakubský rybník, bylo dle údaj
ÚTP ÚSES opraveno.

-

lokální biocentrum LBC p vodn ozna ené LBC 15, je ponecháno na stejném míst a propojuje ve sm ru
jihozápad – severovýchod procházející funk ní lokální biokoridor LBK 1 s funk ním (dle podklad ÚTP ÚSES
upraveným) RBK II., procházejícím lesním porostem v sm ru jihovýchod – sever. Vložené lokální biocentrum je
v návrhu ÚPO ozna eno LBC 1/2.

Prvky nadregionálního ÚSES jsou vyzna eny ve výkresu Širší územní vztahy 1 : 25 000, osy regionálních biokoridor
a prvky lokálního ÚSES jsou zakresleny ve výkresech .1,2,3 a 8.
Navržený systém ekologické stability v územním plánu obce p edstavuje jeho sm rnou ást a závaznost mu m že dodat
až souhlas vlastníka.
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P EHLED BIOCENTER A BIOKORIDOR
íslo, název

Biogeografic.
Význam

RBK I
HERHULEC

áste n
funk ní –
navrhované
ekologicky
významné
liniové
spole enstvo
Funk ní –
ekologický
významný
krajinný
prvek

LBC 1/1
ZÁSADNÍK

STG
fyziotyp

Stupe ekol.
stability,
Velikost
2 - BD-3 ší ka min.50m
2 - D3-3 délka
2 - BD-4 v ešeném
území– 3 500m

bez
ozna ení

LBK 1
ZA IN VSÍ

P evážn
funk ní –
ekologicky
významné
liniové
spole enstvo

2- BD- 4
3- BC- 4

LBC 1/2
U
ŠARHÁNSKÉ
HRÁZE

Funk ní –
ekologicky
významný
krajinný
prvek

2-BD-4

RBK II
KANOVNICKÝ
LES

Funk ní ekologicky
významné
liniové
Spole enstvo

2-BD-4
2-BC-4

LBK 2
VELENICKÝ
POTOK

Navrhovaný
– ekologicky
významné
liniové

2-BC-4
2-BD-4
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5 ha

Popis prvku

Návrh opat ení

Ovocné
sady,
velmi
hodnotné meze s ke ovým
porostem,
remízy,
úvozy
se
stromo adím,
se ené
lou ky a orná p da

Navrhované úseky RBK
zatravnit v pásu min. 50 m,
nejlépe na svazích t sn
pod terénní hanou, osázení
ke i, DBZ a DBP.

P írodní
mok adní Upravit p írodní charakter
spole enstva,
zachovalá b eh a p ítoku rybníka.
podél severního b ehu a na Redukovat SMT a BOL.
stran p ítoku. B ehový
porost
nesouvislý,
rákosové porosty

ší ka min. 20m V délce cca 150m veden
m lkým p íkopem mezi
ornou p dou. V tomto
úseku p evažuje bylinné
nitrofilní spole enstvo a
ke e.
Na lesních pozemcích se
jedná o lipovou doubravu
se t tinou rákosovitou.
Stromové patro:
DBL, HBO, LPS, B B,
vtroušen
jehli nany.
Ke ové patro je tvo eno
LSO, KRO, BZ , a B .
3,5 ha
Lokální biocentrum v trase
RBK se nachází na lesních
pozemcích
(LHC
in ves,odd.30, D1, ást
E4, ást E8)
Skladba :dub letní, p ím s
habru a b ízy bradavi naté.
Bohaté ke ové a bylinné
patro.

Podpora d evin p irozené
druhové skladby, využívat
p irozenou obnovu.

Struktura porostu, blízká
požadavk m na les blízký
p irozenému
stavu
s možností
pln ní
lesnických funkcí.
P i obnov porostu více
zavád t habr, obnovní síl :
DBL
7,
LPS
2,
MDO(OLL)1,
BKL,HBO,JSZ
p irozenou
Ší ka 40 m
Regionální
biokoridor Podporovat
Délka
funk ní lesní. Spole enstva druhovou
skladbu
a
v ešeném
lipových
doubrav p irozenou obnovu.
území 1 100 m (d evinná
skladba
:
DBL,HBO,LPS,B B,ojedi
n le
SMZ,BOL,MDO).
V rozvoln ných ástech je
bohaté k ovinné patro.
Ší ka 20 m
Regulovaný vodní rok, Výsadba v celé délce toku
Délka 820 m procházející
intenzivn jednostranného b ehového
obhospoda ovanými
porostu – jižní strana.
zem d lskými pozemky. Druhová skladba d evin :
.z. 2403 – 0999 -03
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spole enstvo

LBC 2/2
OHRADA

áste n
funk ní –
ekologicky
významný
krajinný
prvek

2-BC-4

3 ha

LBC 3
ZA K ÍŽEM

Navržený –
ekologicky
významný
krajinný
prvek

2-BC-4

3 ha

Koryto
pravidelného
lichob žníkového
tvaru,
b ehy
travnaté
s ruderálními
porosty.
Místy náletový porost
ke .
Izolovaný mladší lesní
porost na soutok dvou
regulovaných tok . Podél
tok stromo adí TP , lesní
porost – DBL, podrost
BZ . Myslivecké za ízení.

DBL,JSZ,JVM MBO, ke
: ŠP, SVK,KLO.
Rozší ení na 20 ší i
zatravn ných pás , na
severním b ehu.

Zachovat
d evinnou
skladu, TP podél vodních
tok
nahradit
DBL,
HBO,JSZ. Šet it ke ové
patro a okrajový lem les .
Obnovní cíl OLL 5, JSZ
4,SMZ 1.
Orná p da, zahrnuje i ást Biocentrum na orné p d ,
travnatých
b eh k zatravn ní.
Cílové
Velenického potoka.
spole enstvo
lesní.
Doporu ená
d evinná
skladba
–
DBL,JML,HBO,JSZ, ke e:
BRE,PZO,SVK.

E.04 Zem d lská produkce a ochrana zem d lského p dního fondu
OCHRANA ZEM D LSKÉHO P DNÍHO FONDU
Zem d lská p da tvo í významnou ást (skoro 74%) z celkové vým ry ešeného území. Intenzívní zem d lské využití
p dy lze doložit vysokým procentem zorn ním. Velice omezené je zastoupení luk je v návaznosti na vodote e a
meliora ní strouhy. Území je p evážn rovinaté. Terénní podmínky jsou vhodné pro obhospoda ování velkovýrobní
technologií.
Zpracovatel má k dispozici grafický výstup BPEJ pro celé ešené území. Pro územní plánování je významné za azení
BPEJ do t íd ochrany, z kterých lze odvodit míru vhodnosti i nevhodnosti zem d lské p dy k odn tí ze zem d lského
p dního fondu. Ve výkresu .7 P dní fond, ÚSES, zele jsou v m ítku 1 : 2 880 vyzna eny plochy za azené do
jednotlivých t íd ochrany, kdy pro 1. t ídu ochrany platí nejvyšší ochrana ZPF.
Provedené meliorace zem d lských pozemk pat í mezi kritéria ochrany ZPF a jsou zakresleny rovn ž ve výkresu .7.
Zákres všech meliorovaných pozemk v ešeném území byl sou ástí fáze pr zkum a rozbor , resp. výkresu limit (viz
zadání ÚPO in ves). Dle zákona . 229/1991 Sb. vlastní stavbu odvodn ní (meliora ní detail) majitelé pozemk .
Meliora ní schéma odvodn ní se nachází v archivu ZVHS v Pod bradech.
Ve správ Zem d lské vodohospodá ské správy Pod brady (ZVHS) jsou vodní toky a meliora ní strouhy odvod ující
ešené území. Hlavní meliora ní za ízení (nap . odvod ovací p íkopy) jsou v majetku Pozemkového fondu R,
spravuje je ZVHS. V ešeném území nebyly v provozu závlahy.
Je nutné upozornit na skute nost, že investor, který zabírá odvodn ný pozemek je povinen zajistit funk nost odvodn ní
na pozemcích, které nebudou dot eny výstavbou. Rozmíst ní odvodn ných ploch je patrné ve výkresu .7.
Dopad navrhované urbanistické koncepce na zem d lský p dní fond je popsán v kapitole H.02 textu.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Jedním ze závazných podklad pro zpracování návrhu ÚPD/ÚPP jsou schválené komplexní pozemkové úpravy.
Projektant zjistil, že v ešeném území doposud nebyly komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) zadány.
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E.05 Lesní produkce a ochrana lesního p dního fondu4
ROZLOHA LESNÍCH POZEMK
Z celkové vým ry lesních pozemk 253,61 ha lesní p dy p edstavují státní lesy 169,08ha a lesy obecní 37,8 ha a
ostatní drobní vlastníci 46,72 ha. Podíl lesních pozemk na celkové vým e ešeného území je 17,56 % ( pr m r
nymburského okresu je 26 %).
SPRÁVNÍ

LEN NÍ

Státní lesy jsou v majetku Les
R, spadají pod Lesní správu Nymburk, revír Rož alovice a p edstavují ást LHC
Nymburk 104000 a in ves 104004, lesních celk .419,429, 430,431,432,433,447. Majitelem v tšiny soukromých
lesních pozemk je p.Pytlounová.
CHARAKTERISTIKA LESNÍCH POZEMK
Lesy v ešeném území jsou za azeny do kategorie les zvláštního ur ení ve smyslu § 8, odst.1 písm. b) zákona
.289/1995 Sb. jako lesy v ochranném pásmu zdroj p írodních lé ivých a stolních minerálních vod. V pásmu ohrožení
imisemi D – imisní zatížení 200 – 400 mg SO2/ m3 leží 109,43 ha. Lesy na katastru obce inev s jsou hospodá sky
využívány.
Lesní porost ve východní ásti ešeného území náleží k rozsáhlejšímu lesnímu komplexu. V západní ásti správního
území je situován pouze pozemek .419, malý lesní porost, jehož krajinotvorný a myslivecký význam je zna ný.
Územním plánem navrhované zám ry rozvoje se nedotýkají pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa, ani nevyvolávají
pot ebu zm ny stávající kategorie lesa. Navržené urbanistické ešení se záborem LPF nepo ítá.
ÚDAJE O LESNÍM HOSPODÁ SKÉM PLÁNU
Aktuální údaje z LHP byly zpracovateli poskytnuty OkÚ Nymburk. LHP má platnost do roku 2005 a kopie map LHP
byly využity p i zpracování výkresové ásti pr zkumové etapy ÚPO in ves.
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
U lesních pozemk je dodržení odpovídajícího limitu – omezení ve využívání pro zástavbu zájmového území v ší i 50
m od hranice lesních pozemk je v ÚPO d ležité.

4

V sou asné dob je platným p edpisem, který vymezuje vzájemnou polohu územního plánování a lesa, zákon .289 ze dne 3.
listopadu 1995 „o lesích a o zm n a dopln ní n kterých zákon “. Vyhláška, která by specifikovala obsah územních plán z hlediska
ochrany lesa není vydána. Zákon vymezuje pojem pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Tyto pozemky je zakázáno využívat k jiným
ú el m. O výjimce z tohoto zákazu rozhoduje orgán státní správy les na základ žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve
ve ejném zájmu. Po izovatelé a zpracovatelé územn plánovací dokumentace jsou povinni dbát zachování lesa a ídit se
ustanoveními lesního zákona. Jsou povinni navrhnout a zd vodnit taková ešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany
životního prost edí a ostatních celospole enských zájm nejvhodn jší. P i využití pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa k jiným
ú el m musí být zejména:
p ednostn použity pozemky mén významné z hlediska pln ní funkcí lesa
co nejmén narušit hospoda ení v lese a pln ní jeho funkcí
dbát, aby nedocházelo k nevhodnému d lení lesa
nenarušovat sí lesních cest, meliorací a hrazení byst in
z izovat pozemní komunikace a pr seky v lese tak, aby nedošlo ke zvýšenému ohrožení lesa zejména v trem a vodní erozí
Orgán státní správy lesa se vyjad uje nejen k zám r m v lese, ale i na pozemcích do vzdálenosti 50m od okraje lesa (zájmové území
ur ené pro ochranu lesních pozemk ).
Užší vazba mezi lesem a územn plánovací dokumentací je uvedena v § 15 lesního zákona. Týká se odn tí nebo omezení lesa pro
nové stavby pro rekreaci, které musí být v souladu se schválenou územn plánovací dokumentací. Souhlas k návrh m územn
plánovací dokumentace, která umís uje rekrea ní a sportovní stavby na pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa p ísluší Ministerstvu
zem d lství.
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F. DOPRAVA A DOPRAVNÍ VYBAVENOST
F.01 Širší dopravní vztahy
Obec in ves leží 17 km severovýchodn od okresního m sta Nymburk, 13 km od Pod brad a 9 km od M stce
Králového. Z hlediska širších dopravních vztah je pro vlastní ešené území pozitivním faktem krátká dostupnost
hlavních dopravních tras ve sm ru Praha – Pod brady a to dálni ní tah D 11. Železni ní tra D ve sm ru M stec
Králové – Nymburk a M stec Králové – Rož alovice není obyvateli obce využívána.
Ostatní dopravní obory (krom železni ní a silni ní) nejsou v ešeném území zastoupeny a ani do výhledu nejsou
p edpoklady pro jejich zapojení do systému dopravní obsluhy území.

F.02 Silni ní doprava
Silni ní doprava je nosným dopravním oborem vlastního ešeného území a zajiš uje p ímou dopravní obsluhu území.
Silnice I/32 v širších dopravních vztazích propojuje d ležitá centra ležící východn od Prahy sm rem na Ji ín. Silnice
p edstavuje tranzitní páte ní propojení jednotlivých sídel na trase. V ešeném území je umíst na mimoúrov ová
k ižovatka s komunikací III/32918.
Komunikace je nov vybudována, bez dopravních závad. Hodnota intenzity automobilové dopravy silnice I/32 je
pom rn vysoká, avšak trasa prochází mimo zastav né, a v našem p ípad i zastavitelné území obce, a z tohoto pohledu
není vykazováno její negativní p sobení na životní prost edí v in vsi.
Dopravn je ešené území napojeno
zastav ným územím obce.

na Nymburk silnicí II/330, procházející p ímo jako páte ní komunikace

Podle posledního celostátního s ítání dopravy v roce 1995 dosahuje intenzita automobilové dopravy na II/330 v
p ilehlém úseku hodnoty 1212 voz/24 hod pr m rného dne. Oproti poslednímu s ítání v roce 1990 došlo cca k 5-ti %
nár stu. Na p ístupových komunikacích III. t ídy a místních obslužných komunikacích lze p edpokládat pouze zlomky
t chto hodnot. Z uvedeného p ehledu je z ejmé, že silnice II/330 nepat í v tomto úseku k intenzivn využívanému
komunika nímu propojení v rámci širších územních vazeb.
Základní komunika ní kostru ešeného území tvo í krom komunikace II/330 in ves – Nymburk, také silnice
III/37528 Dymokury - in ves, III/3244 Dymokury – in ves –Velenice, III/32918 in ves – Úmyslovice,
III/3248 in ves – M stec Králové, III/3248a in ves – žel.zast. in ves a III/3245 Dymokury – M stec Králové
s k ížením s III/3248 mimo zastav né území in vse. Intenzita automobilové dopravy na t chto komunikacích je
pom rn nízká (p estože stávající i budoucí stav intenzity dopravy vykazuje kladné hodnoty r stového koeficientu),
avšak práv pr zkumem územního plánu vyhodnocené dopravní závady p edstavují nej ast ji se vyskytující
problémové jevy v území. Jedná se hlavn o špatné sm rové pom ry, zúžená místa mezi stávající zástavbou, špatný
rozhled, nedostate né dopravní výstražné zna ení, apod. V návrhové fázi ÚPO se navrhované úpravy t chto
komunikací soust e ují na drobné korekce trasy, zlepšování ší kových parametr v kritických bodech (pokud tuto
situaci umožní stávající zástavba), zkvalitn ním technického vybavení – svodidla, reflexní dopravní zna ení, zrcadla) a
dopln ní chodník ve st edu obce. Kvalita povrchu vozovek je v rámci celého ešeného území vcelku vyhovující.
Na základní komunika ní kostru navazují místní obslužné komunikace, které mají význam pouze jako p ístupové
komunikace pro dopravní obsluhu jednotlivých objekt . V místech jejich napojení je d ležité zajišt ní odpovídajícího
rozhledového pole, pop . odstran ní špatných rozhledových pom r (zrcadlo).V tšina t chto obslužných komunikací
má zpevn ný povrch, avšak ší kový profil je r zný. S ohledem na nízké intenzity provozu je u stávajících komunikací
dosta ující, u nov navrhovaných úsek je požadavkem vybudování místní obslužné komunikace kategorie MI 7/40
(pokud to ší kové parametry dovolují).
Co se tý e navrhované zástavby je obslužná sí dopln na dalšími p ístupovými komunikacemi pro pot eby nutné
dopravní obsluhy.V p ípad , že se jedná o lokality, kde nelze p edpokládat pr jezdnou dopravu (severní okraj
východních lokality obytné zástavby), je možné navrhovat i komunikace se zvláštním režimem „obytné ulice“ s
p edností p ších p ed automobily (p ší komunikace umož ující pouze p íjezd dopravní obsluze). Takovéto typy
obslužných komunikací je možné navrhovat pouze po prostorovém prov ení uložení inženýrských sítí, p ístupu
pohotovostních vozidel a pod.o minimální ší i 8 m mezi oplocením protilehlých pozemk .
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F.03 Sí místních a ú elových komunikací
Výše popsané pr jezdní úseky silni ní sít vytvá ejí páte ní systém, na který jsou dále p ipojeny místní a ú elové
komunikace p ipojující jednotlivé ásti sídel,objekty a jednotlivé obhospoda ované plochy a pozemky. S ohledem na
vcelku velice p íznivé terénní podmínky rovinatého území je sí místních a ú elových komunikací vedena v tšinou v
dobrých parametrech. Vedení sít místních a ú elových komunikací je nejlépe patrné z doložených grafických p íloh.
Jak bylo ve fázi pr zkum a rozbor územního plánu obce konstatováno, je možno celkov považovat sí místních a
ú elových komunikací pro návrhové období za stabilizovanou. Nové místní komunikace jsou navrhovány pro zajišt ní
dopravní obsluhy rozvojových lokalit obcí a to v tšinou na prodloužení stávajících komunikací.
I p es adu dopravn obtížných míst na komunikacích, zvlášt pak v oblasti zástavby v obci, je t eba s ohledem na
velice citlivé majetkoprávní vztahy v území považovat komunika ní sí za stabilizovanou. Reálné možnosti úprav
t chto komunikací jsou velice omezené a to jak z d vodu financování t chto staveb tak i z d vodu vlastního
technického ešení p i snaze o respektování majetkoprávních pom r v území.
Sí ú elových komunikací – zem d lských a lesních odpovídá zp sobu obhospoda ování pozemk a byla dopln na
úseky ú elových komunikací, navržených p edevším na orné p d s ohledem na požadované zvýšení prostupnosti
krajiny.
P ŠÍ A CYKLISTICKÝ PROVOZ
Katastrálním územím in vse neprochází žádné p ší ani cyklistické trasy. Rovinný terén s adou zajímavých míst
v obou terénních úrovních a vcelku nižší intenzity silni ního provozu na silnicích III. t ídy a II/330 p estavují pozitivní
faktory pro v tší uplatn ní v poslední dob stále oblíben jší cykloturistiky.
Urbanistický návrh nep edpokládá významné zásahy do krajiny budováním ú elových cyklistických stezek. Bude se
spíše jednat o rekrea ní využívání stávajících tras ú elových zem d lských a lesních komunikací.
P ší a cyklistický provoz je v sídle i mimo n j veden v tšinou na krajnicích pr jezdních úsek silni ní sít . Na silnicích
II. a III.t ídy je možno tuto situaci považovat za p ijatelnou. P ší doprava využívá p evážn profily stávajících
komunikací. Segregace chodc je minimální a m la by být do budoucna ešena vybudováním alespo jednostranných
chodník v zastav ném území sídla.
Co se tý e ostatních druh dopravy je možné kalkulovat pouze s úpravou p ších cest v rámci místních pom r ( nap .
jejich využití po zpevn ní povrchu i pro cyklistickou dopravu).

F.04 Železni ní doprava
Pro návrhové období UPO je t eba rozsah sou asných ploch a za ízení železni ní dopravy považovat za stabilizovaný,
p ípadné moderniza ní práce v zastávce in ves, ani na železni ní trati D .062 K inec – Chlumec nad Cidlinou,
procházející severním a severovýchodním okrajem ešeného území, nep esáhnou hranice stávajících drážních pozemk .

F.05 Obsluha území prost edky hromadné dopravy
Pravidelná ve ejná autobusová doprava je v sou asné dob realizována na t ech linkách:
270180 Pod brady – Chot šice – 21spoj v obou sm rech v prac. den
270181 Pod brady – M stec Králové –9 spoj v obou sm rech v prac.den
4 spoje v mimoprac.dny
270150 M stec Králové – Nymburk – 10 spoj v obou sm rech v prac. den
Železni ní doprava dle sd lení OÚ není ob any prakticky využívána, nebo železni ní zastávka je od obce vzdálena
3km.
Dopravní dostupnost – železni ní i autobusová ešeného území je ob any hodnocena jako nevyhovující - p edevším
etnost spoj a absence spojení o sobotách a ned lích.
Pro pravidelnou autobusovou dopravu slouží v zastav ném území obce 3 zastávky, které byly v etap P+R územního
plánu ve výkresech funk ního využití území dokumentovány. (Zákresy 350 metrové docházkové vzdálenosti
k autobusovým zastávkám ve výkresech .3 a 6 - Problémové mapy v m ítkách 1 : 2 880 a 1 : 10 000 prokázaly
pokrytí prakticky skoro celého zastav ného území v této asov p ijatelné asi p timinutové docházkové dob ).
44 strana

.z. 2403 – 0999 -03

U – 24 s.r.o

Územní plán obce in ves

F.05 Objekty dopravní vybavenosti, služby
DOPRAVA V KLIDU
Odstavování a parkování vozidel pro pot eby bydlení nep edstavuje v in vsi zvláštní problém a je realizováno ve
vlastních garážích i stáním na vlastních pozemcích. Parkování pro pot eby objekt vybavenosti je zajišt no na
plochách v centru obce a je s ohledem na slabý místní provoz realizováno p evážn stáním podél komunikací.
Nov navrhované rodinné domy budou v souladu s vyhláškou MMR R . 137/98 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, vybaveny garážovým stáním pro každý byt (pop . dalším jedním stáním na vlastním
pozemku).
Územní plán obce in ves navrhuje p ed objekty ob anské vybavenosti,nap . poblíž provozu Autocentrum Boura z ídit
parkovací stání pro návšt vníky. Nár st rekrea ních možností (resp. nárazovou pot ebu parkování u fotbalového h išt )
je nutné p edpokládat a navrhnout dostate n dimenzované parkovišt osobních voz pro sezónní návšt vníky.
erpací stanice pohonných hmot a servisní služby pro motoristy jsou k dispozici p ímo v obci (Autocentrum Boura).
Parkování vozidel zákazník podél místní obslužné komunikace p edstavuje v sou asnosti do jisté míry problémový
jev v zastav ném území. Urbanistický návrh vymezuje plochu na severním okraji zastavitelného území, kde by bylo
možné parkování návšt vník autocentra provozovatelem zajistit.
Nákladní autodoprava je v míst zajiš ována podnikateli z Dymokur a M stce Králového.
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G. TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚZEMÍ
G.01 Vodní hospodá ství
G.01.1 Zásobování vodou
S ou a sn ý s ta v
V in vsi je v provozu ve ejný vodovod, spole ný pro obce Velenice a in ves, budovaný od roku 1988 do roku 1993.
Zdroj pitné vody se nachází na pozemku p. .442,k.ú. Velenice, 3 km SV od obce Velenice. Vydatnost zdroje je 4 l/sec.
Ve vzdálenosti 500 m od studny byl vybudován v žový vodojem Aquaglobus (mimo ešené území). Od vodojemu je
vybudován hlavní p ivad cí ad do v tevné vodovodní sít ve Velenicích a na n j navázal p ivad PVC DN 160 ( tlak
1 MPa) pro obec in ves, vedený po pravé stran komunikace III/3244. Vodovodní sí in vse je napojena na ad „A“
z koncové šachty u Velenic.
Realizovaná vodovodní sí je kombinovaná v tevná a okruhová, gravita ní. Celková délka vodovodní sít PVC DN160
a PVC DN 110 (tlak 1 Mpa) bez p ípojek iní 4 386 m a realizováno bylo 254 p ípojek. K ížení je provedeno u
p ípojek protlakem s použitím chráni ky DN 110 z PVC, u ad protlakem DN 160. Stavba byla realizována v pr b hu
let 1992 – 1993. S vodovodním potrubím byl sou asn uložen i informa ní kabel. Vodovod dle stanoviska okresního
hygienika není zkolaudován, není sledována kvalita vody a nemá zpracován provozní ád.
Ve ejné studny (6), zjišt né pr zkumem byly vyzna eny v pracovních výkresech pr zkum a rozbor . Kvalita vody
v soukromých studních je obdobná jako ve studnách ve ejných a z tohoto pohledu je t eba hodnotit situaci v zásobování
pitnou vodou ze studní jako zcela nevyhovující. K tomu p ispívá i snižující se kapacita ady studní (pokles hladiny
podzemní vody), jímajících vodu z hlubších skalnatých vrstev.
Na vr h o va n é e še n í
Navrhovaná vodovodní uli ní sí pro stávající, návrhovou a výhledovou zástavbu je zakreslena v grafické p íloze, ve
výkresu .4 Zásobování vodou v m ítku 1 : 2 880 (hlavní vodovodní ad je zakreslen také ve výkresu .3 Technická
infrastruktura, doprava, ÚSES v m ítku 1 : 10 000).
Návrh zásobování pitnou vodou obce in ves je v ÚPO proveden v souladu s Program rozvoje vodovod a kanalizací
okresu Nymburk (Komprin Praha,11/96) a vychází z rezerv, která vodní zdroj i vodovodní sí umož uje
využít.P edb žn lze konstatovat, že p i snižující se pot eb pitné vody v sou asné dob by bylo možné navrhovanou
zástavbu zásobovat pitnou vodou ze stávající vodovodní sít (pokud bude do ešena otázka sledování kvality vodního
zdroje a vodovodní sí ádn zkolaudována).
Další, z ekonomického hlediska nevýhodné varianty ešení zásobování obce in ves pitnou vodou jsou :
-

napojení systému na zásobovací vodovodní ad Pod brady – M stec Králové jižn od Velenic

-

propojení hlavního vodovodního adu na skupinový vodovod v Podmokách

V obou vyjmenovaných p ípadech se jeví napojení sou asného systému na jiný (vzhledem k velké vzdálenosti) krajn
nevýhodné.
Stanovení pot eb pitné vody (odhad)
Pot eby pitné vody podle „Pokyn
následovn :

pro výstavbu vodovod

v malých obcích (MZ

R 1993)“ byly stanoveny

Specifické pot eby jsou v „Pokynech“ udávány takto:
- domácnosti
110 – 130 l/ob/den
- ostatní
10 – 30 -„- voda nefakturovaná
10 – 40 -„Podle zkušeností z provozu ve ejných vodovod v sídlech obdobného charakteru z posledních let volíme hodnoty
specifických pot eb v ešené obci následovn :
voda fakturovaná (VF)
- domácnosti

.z. 2403 – 0999 -03

90 l/ob/den

strana

47

Územní plán obce in ves

U – 24 s.r.o

- ostatní
celkem

10 -„100 -„-

voda nefakturovaná (VNF) – 20% z VF

20 -„-

Celkem voda k realizaci (VR)

120 l/ob/den

Ná vr h o vé ob d ob í (do r.2015) – po et trvale bydlících obyvatel: 506, 100% zásobovanost
Pr m rná denní pot eba Qp :
506 obyv. x 120 l/ob/den
rezerva na podnikatelské aktivity 20%
Qp

=
=
=

60,72 m3/ den
12,14 -„72,86 -„-

= 0,70 l/s
= 0,14 „
= 0,84 „

Maximální denní pot eba Qd = 1,35 x Qp

=

90,36 -„-

= 1,13 „

Maximální hodinová pot eba Qh = 1,9 x Qd =

= 2,15 „
3

Pot ebný objem akumulace Va = 0,6 x Qd = 54,21 m zabezpe í VDJ Aquaglobus Vestec (pop ípad jako p erušovací
komora p i napojení na další vodovodní systém).
V ý hle d o vé ob d ob í (po r.2015) – po et trvale bydlících obyvatel: 543, 100% zásobovanost
Pr m rná denní pot eba Qp :
543 obyv. x 120 l/ob/den
rezerva na podnikatelské aktivity 10%
Qp

=
=
=

Maximální denní pot eba Qd = 1,35 x Qp =

65,16 m3/ den
6,52 -„71,68 -„-

= 0,75 l/s
= 0,08 „
= 0,83 „

96,77

= 1,12 „

-„-

Maximální hodinová pot eba Qh = 1,9 x Qd =

= 2,13 „
3

Pot ebný objem akumulace Va = 0,6 x Qd = 58,06 m zabezpe í VDJ Aquaglobus Vestec (p ípadn jako p erušovací
komora, viz návrhové období).
ZABEZPE ENÍ VODY PRO HASEBNÍ Ú ELY
V sídle je po ítáno s odb rem vody pro hasební ú ely z vodovodu. Dalším zdrojem vody pro hasební ú ely v zastav né
ásti obce in ves je vodní nádrž situovaná v zástavb pod kostelem, ze které je možné odebírat vodu savicemi
erpadel. K zlepšení celkové protipožární ochrany došlo využitím ve ejného vodovodu.
HYDROLOGICKÉ VRTY
Dle sd lení HMÚ Praha v katastru obce in ves nejsou.

G.01.2 Odkanalizování a išt ní odpadních vod
S ou a sn ý s ta v
V obci není zajišt no centrální odvád ní a išt ní splaškových odpadních vod, ty jsou likvidovány v tšinou v septicích,
p íp.jímkách na vyvážení. Stávající deš ová kanalizace ve správ obce byla vybudována jako výhledová jednotná,
výpusti jsou zavedeny do recipientu. Dokumentace stávajícího stavu deš ové kanalizace není k dispozici.
Zatrubn né úseky kanaliza ního potrubí nevyhovují hloubkou uložení a stavebn -technickým provedením požadavk m
na splaškovou sí jednotné kanalizace.
Dosavadní zp sob likvidace splaškových odpadních vod je zcela nevyhovující, v mnoha p ípadech jsou z ejm
ovlivn ny podzemní vody a celkov je vážnou hygienickou závadou pro životní prost edí celé obce, navíc zhoršující
kvalitu vody v místní vodote i.
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Na vr h o va n é e še n í
V návrhu územního plánu je odkanalizování a išt ní odpadních vod z obce ešeno podle dokumentace vypracované
firmou VIS spol. s r.o. Hr. Králové (DUR – 04.03; DSP – 04.04).
Navrhované ešení spo ívá ve využití stávající stokové sít podchycením p ed vyúst ním do vodote í a v p evedení
odpadních vod do do nov navrhované OV. Sou asn je ešeno rozší ení stokové sít do dosud neodkanalizovaných
ástí zastav ného území.
V in vsi žije v sou asné dob cca 480 obyv. Ke konci návrhového období (do r. 2015) se p edpokládá stagnace, resp.
možný rozptyl 470 až 500 obyv. Obec leží v povodí Zásadnického potoka, kam je zaúst na stávající jednotná
kanalizace n kolika výust mi.
Návrh spo ívá na využití stávající kanaliza ní sít v dimenzích ø250 – 500 mm, na které bude obnoveno a dopln no
cca 59 ks revizních šachet. Podchycení a rozší ení stávající stokové sít v zastav ném území a p ivedení odpadních vod
do nov navrhované OV je ešeno gravita ními stokami v dimenzích ø160, 315, 400, a 560 mm v celkové délce cca
3340 m, cca 5-ti odleh ovacími komorami, tlakovými stokami V1, V2, V3 a V4 v délce cca 930 m a ty mi
podzemními erpacími stanicemi S1, S2, S3 a S4 o vn jších rozm rech 2,6 / 2,6 m.
istírna odpadních vod je navržena pro 600 EO. Je umíst na západn od zastav ného území obce na pravém b ehu
Zásadnického potoka u komunikace ……... ze které je zajišt na dopravní obsluha areálu. OV je navržena jako
mechanicko – biologická s nízko zat žovanou dlouhodobou aktivací a selektorem. Je uspo ádána do monobloku
s podzemím o p dorysných rozm rech 9,0 x 8,6 m. Areál OV je oplocen v ploše cca 32 x 19 m.
V návrhu územního plánu obce in ves je navrhované ešení zakresleno ve výkresech .3 Technická infrastruktura
(m ítko 1 : 10 000) a .5 Odkanalizování.

G.02 Energetika
G.02.1 Zásobování elektrickou energií
S ou a sn ý s ta v
ešeným územím neprochází žádná z tras nad azených energetických soustav. Zástavba v katastrálním území je
napojena elektrickou energií z venkovního vedením 22kV z rozvodny Nymburk - Babín 110/22 kV o výkonu 2 x 400
MVA.
V obci in ves jsou osazeny transforma ní stanice venkovního provedení, p íhradové a zd né, elektrorozvody jsou po
rekonstrukci (p evážn kabelovým vedením). Rozvody 22kV a NN jsou venkovním vedením.
P ehled transforma ních stanic
Technický popis
Ozna ení a místo
Eviden ní íslo
TS – 1 ZD
280 033
TS – 2 bytovky
280 777
TS – 3 autoservis
280 776
TS – 4 obec
280 841
TS – 5 zahušt ní jih
280 775
TS – 6 dílny ZD
280 598
TS – 7 vep ín
280 709
TS – 8 INWALD
280 582
TS – 9 cihelna
280 893

Distribu ní
PTS/250 kVA
PTS/400 kVA
PTS/250 kVA
PTS/250 kVA
PTS/160 kVA
PTS/400 kVA
PTS/ 30 kVA
PTS/100 kVA
PTS/250 kVA

Odb ratelská

Technický stav
sloupová
stožárová
stožárová
stožárová
stožárová
stožárová
stožárová
stožárová
sloupová

V grafické ásti územního plánu jsou zakreslena stávající za ízení - transforma ní stanice spolu s trasami primérního
vedení dopln ná ochrannými pásmy elektrorozvod ).
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Energetická situace je uspokojivá. P i dalším stupni územního plánu bude
stávajících trafostanic, pop ípad návrhem nových transforma ních stanic.

nutné po ítat s rozší ením kapacity

Sekunderní rozvody i rozvody ve ejného osv tlení jsou provedeny p evážn venkovním vedením. Zastav né území
obce je osv tleno výbojkovými svítidly na ocelových výložníkových stožárech nebo ramínkovými svítidly, osazenými
na stožárech nízkého nap tí. Stav vedení NN je OÚ hodnocen jako nevyhovující a poruchový.
Na vr h o va n é e še n í
Provedená rekonstrukce rozvod umož uje napojení navrhovaných lokalit na stávající elektrorozvodnou sí , výkonov
vyhovujících transforma ních stanic.
Navrhované lokality zástavby in ves Východ I. a II. budou napojeny na posílené transforma ní stanice TS – 3
(autoservis) a TS – 4 (obec), které výkonov vyhoví p edpokládané realizaci maximáln 39 RD v návrhovém období.
Další navrhovaná lokalita in ves Jih I., ur ená pro drobnou výrobu bude napojena na transforma ní stanici TS – 5
(zahušt ní jih), která bude rovn ž výkonov posílena na 400 kVA.
Ostatní navrhované lokality rozvoje obce do roku 2015 budou napojeny na stávající trafostanice TS – 1, TS – 2, TS – 6,
které výkonov vyhoví.
Napojení uvažované zástavby ve výhledovém období eší návrh územního plánu obce následovn :
- lokalita Západ I. a II. z výhledov p ebudované TS – 6 (dílny ZD) na V - TS 2 (trafo 400 kVA) a navrhované V –
TS 1 (PTS/400kVA)
- lokalita Jih I.- III. (13 RD) z výhledov navrhované V - TS 1 a v návrhovém období posílené TS – 5 (400 kVA)
O posílení výkonu stanic v návrhovém období nap .TS 1 pop . vybudování výhledové TS pro západní lokalitu bude v
p ípadn nutnosti výstavby rozhodnuto až po up esn ných požadavcích na p íkony el. energie.
Energetická bilance
P edpokládá se že bude do obce zaveden plyn. Požadované el. p íkony jsou závislé na druhu vytáp ní nových RD. K
vytáp ní bude použito jiné topné medium než el..energie p ípadn el. energie bude použito do 10% z celkového po tu
nových RD.
Je uvažováno se stupn m elektrizace A-A1, kde se el. energie používá pro osv tlení domácností,. el. spot ebi e,
p ípadn va ení t.j. cca 8k W/RD se skupinovou soudobostí 0,8.
Lokalita
Sever
Východ I
Východ II
Západ I
Západ II

návrh
1 RD (SM)
2 RD (BV)
26 RD (BV)
11 RD (BV)
2 RD (SM)

Západ III
Jih I
Jih II
Jih III
Jih IV
Obec celkem
v zástavb

0,59 ha VD
28 RD (BV)
11 RD (BV)
3 RD (SM)
31 RD

výhled

1,56 ha VD
0,26 ha VD
0,54 ha VD
2,08 ha VD
8 RD (BV)
11 RD (BV)
12 RD (BV)
15 RD (BV)
14 RD (BV)
34 RD (BV)
26 RD (BV)
35 RD

návrh
10kW
20kW
21kW
10kW
20kW
400kW

výhled

300 kW
80 kW
100 kW
10kW
10kW
10kW
12kW
12kW

100 kW
550 kW

260kW

100kW
650kW

740kW

Nár st spot eby el. energie pro návrhové období do roku 2015 je cca 650kW a pro výhledové období byla stanovena
rezerva 740kW.
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Návrh nových transforma ních stanic
Ozna ení místo

eviden ní

TS – 1 ZD
TS – 2 bytovky
TS – 3 autoservis
TS – 4 obec
TS – 5 zahušt ní jih
TS – 6 dílny ZD
TS – 7 vep ín
TS – 8 INWALD
TS – 9 cihelna
V – TS 1 drobná výroba

280 033
280 777
280 776
280 841
280 775
280 598
280 709
280 582
280 893

íslo

stav (2001)
PTS/250 kVA
PTS/400 kVA
PTS/250 kVA
PTS/250 kVA
PTS/160 kVA
PTS/400 kVA
PTS/ 30 kVA
PTS/100 kVA
PTS/250 kVA

návrh (2015)

výhled (po roce 2015)

vým na trafo 400 kVA
vým na trafo 400 kVA
vým na trafo 400 kVA
vým na trafo 400 kVA

V - TS 2 PTS/400 kVA

V – TS 1 PTS/400 kVA

G.02.2 Zásobování plynem a teplem
S ou a sn ý s ta v
Obec in ves leží p ibližn 12 km severovýchodn od Pod brad. Zastav né území obce slouží v tšinou k bydlení, v
rodinných domech. Bytová zástavba je dopln na b žnými objekty služeb a technické vybavenosti. V obci nejsou
výrazné výrobní podnikatelské aktivity. Je zde n kolik provoz drobné výroby. Návrh nových ploch pro rodinné domy
je vymezen na východním okraji obce (návrhové období do roku 2015), ve výhledovém období po roce 2015 se
p edpokládá rozvoj výstavby na jihu obce. N kolik parcel je také umíst no ve stávající zástavb .
Obec nemá napojení na centrální zásobování teplem. Zástavba je vytáp na lokáln , v tšinou s využitím pevných paliv,
v malé mí e elektrickou energií. Do ešeného území není zatím p iveden zemní plyn. V malé mí e je využíván
p edevším pro va ení propan-butan v tlakových lahvích. Možnost gazifikace obce byla konzultována se zástupci STP.
Obec ani její okolí nejsou dosud plynofikovány. P ibližn 10 km západn od obce prochází od jihu na sever VTL
plynovod 042 DN 200, Pla any-Mladá Boleslav. Jižn od obce je veden VTL plynovod DN 150 od Pod brad do
M stce Králové, okolo vesnic Pátek, Senice a Podmoky. V sou asné dob probíhá výstavba STL plynovod v obcích
Senice, Vrbice a Opo nice. VTL RS pro uvedené obce by m la být umíst na u h bitova v Senici. STP nemá plynofikaci
in vsi v dohledné dob v plánu investic. Pokud by k ní m lo dojít bude nutné finan ní zajišt ní ze strany obce. Trasy
plynovod uvedené ve výkresové dokumentaci jsou pouze orienta ní. Up esn ny budou v p ípad uzav ení smlouvy o
plynofikaci mezi obcí a STP v G G, které by bylo následn zpracováno.Nejbližší napojení na VTL plynovod by bylo
možné po vybudování VTL regula ní stanice na trase mezi Podmoky a Opo nicí (pop ípad ze strany Úmyslovic),
vzdálené od obce 4 - 6 km. Pro obce in ves, Úmyslovice a Velenice ( i další nejbližší okolní) by bylo možné
vypracovat generel plynofikace, který by s vybranou variantou možného napojení na VTL plynovod po ítal.
Bilance pot eb zemního plynu
Bilance pot eb je provedena pro informaci (dle údaj ÚPO o rozvojových p edpokladech sídla). Dále bude up esn na
p i p ípadném zpracování generelu. V kategoriích odb r obyvatelstva je uvažováno s 80% gazifikací ve stávající a
100% v nové zástavb .
Na plochách, navržených k zástavb rodinnými domky, jde p evážn o výstavbu individuální, plochy s navrženým
využitím pro drobnou výrobu a vybavenost v kombinaci s bydlením nejsou pro stanovení odb ru blíže specifikovány.
Pro ú el ÚPO u nové zástavby, návrh i výhled (mimo kategorie obyvatelstvo) vychází výpo et ze specifické pot eby
plynu 34 m3.h-1 na 1 ha (313 kW/ha). Ro ní využití pot eby tepla p edpokládá 2 120 hod./rok.
V kategorii obyvatelstvo vychází výpo et z jmenovitých p íkon jednotlivých spot ebi užívaných v domácnostech a
z ro ních specifických pot eb ZP pro daný druh spot eby. Jednotlivé druhy spot eb a jim odpovídající p íkony jsou
uvedeny v následujících tabulkách:
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3

Pro korekci na sou asnost chodu spot ebi
va ení + TUV
otop v RD

K1 =

-1

Hod. spot eba [m .h ] Ro ní spot
1,2
2,1
2,1
2,5

Druh spot eby
va ení
p íprava TUV
topení b.j.
topení RD - jednogenera ní

3

-1

eba [m .rok ]
200
350
1750
3500

v oblasti jsou použity následující koeficienty sou asnosti odb ru:

1
ln(n + 16)

K2 =

1
n 0,1

K3 =

otop individuální v soust ed né zástavb

kotelny v kategorii

1
n

0 ,15

K4 = 0,8

Koeficienty K byly použity ve vzorci pro hodinovou pot ebu:

Q H 1 = n(1,2 + 2,1)K 1 + 2,5n ⋅ K 2
Q H 2 = n(1,2 + 2,1)K1 + 2,1n ⋅ K 3

(pro RD) [v m3.h-1]
(pro BJ) [v m3.h-1]

Q R1 = n(200 + 350 + 3500)

(pro RD) [v m3.rok-1]

Q R 2 = n(200 + 350 + 1750)

(pro BJ) [v m3.rok-1]

Celkový p edpokládaný hodinový odb r obce ve výhledu je QH=771 m3.h-1 a celkový ro ní odb r je QR=1 431
700 m3.rok-1. Dále bude up esn no v G G, který bude zpracován.
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Celkový p edpokládaný odb r plynu v jednotlivých etapách výstavby je uveden v následující tabulce :

Oblast
Stávající zástavba + MO
Návrh RD + MO
Výhled RD + MO
Celkem

3

-1

3

-1

Q H [m .h ] Q R [tis.m .rok ]
598,76
146,14
225,32
770,22

769,5
249,1
413,1
1 431,70

Na vr h o va n é e še n í
Za p edpokladu zajišt ní finan ního krytí na plynofikaci stanoví St edo eská plynárenská a.s. po dohod s obcí její
zp sob. Lze p edpokládat, že by byla od jihu na hranici obce p ivedena VTL p ípojka plynu v délce cca 4 km. Na míst
územní rezervy stanovené touto dokumentací by byla umíst na plynová regula ní stanice VTL/STL. Na ní naváže STL
distribu ní plynovodní sí obce. Zásobování obce plynem bude provedeno ze STL plynovod z lPe, ada t žká SDR 11.
Ve ejná ást p ípojek bude ukon ena na hranicích pozemk kulovými kohouty jako HUP. Za HUP naváže odb rní
za ízení domovním regulátorem tlaku a plynom rem s dalšími rozvody. Tlakové pom ry v sítí a profily jednotlivých
STL plynovod stanoví výpo et G G, který by byl následn zpracován.
Navrhovaná trasa STL plynovodní sít (v etn uvažovaného umíst ní RS VTL/STL plynu) je zakreslena ve výkrese
.7 Zásobování plynem v m ítku 1 : 2 880.

G.03 Telekomunikace
MÍSTNÍ TELEKOMUNIKA NÍ SÍ
S ou a sn ý s ta v
ešené území je po stránce telekomunika ní za len no do místního telefonního obvodu MTO Dymokury, ÚTO
Nymburk.
Rozvody státního telefonu jsou po áste né rekonstrukci (v polovin obce byla provedena kabelizace sítí). V obci je
telefonní automat a ve ejná telefonní stanice. Stávající analogová telefonní úst edna v Dymokurech umož uje napojení
dalších ú astník .
V obci in ves byl uložen sd lovací kabel MTS podél komunikace od Dymokur do Velenic a osazeny SR. Zbývající
ást obce je napojena na MTS vrchním vedením. Rozvody místního rozhlasu jsou vedeny p evážn vzdušným vedením
po stožárech ve ejného osv tlení, na nichž jsou umíst ny reproduktory.
Ná vr h o vé

e še n í

V ešeném území je provedená nová telekomunika ní sí s dostate nou kapacitou pro p ipojení dalších uživatelských
stanic.
Návrhové lokality jsou navrženy k napojení do stávající telekomunika ní sít . V lokalitách s v tším po tem RD
(Východ I. a II. a výhledov Jih I.-III.) budou osazeny nové ú astnické rozvad e, lokality s menším po tem nových
RD budou p ipojeny p ímo do stávajících ú astnických stanic. Rozvody pro návrhové lokality budou provedeny spolu s
výstavbou ostatních inženýrských sítí.
Je uvažováno se 200% telefonizací obce a pro podnikatelské aktivity dle požadavk na p ipojení. P i provád ní
rekonstrukce a dopln ní stávající sít bude po ítáno s kapacitní reservou i pro výhledová napojení.
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navrhnout dopl ující

Zám r byl konzultován se správci sít SPT Telecom Nymburk. P i zpracování ÚPO bude nutná další konzultace se
správcem sít ( eský Telecom MTÚ Kolín).
Graficky je navrhované ešení dokumentováno ve výkresu .3 Technická infrastruktura, doprava, ÚSES (1 : 10 000) a
.6 Elektrorozvody, telekomunikace (1 : 2 880).
DÁLKOVÉ KABELY
V ešeném územím neprochází žádná trasa dálkových kabel (správce sít SPT-Telecom, p enosová technika - ochrana
dálkových kabel Praha).
RADIORELÉOVÁ TRASA
ešeným územím neprochází trasy radioreléových spoj .
Radiotelefonní systém pokrytí území signálem GSM Global ( spole nost EuroTel ) a Radiomobil (systém Paegas) je
dostate ný.

G.04 Odpadové hospodá ství
Obce jsou podle platného zákona .185/2001 Sb., o odpadech považovány za p vodce komunálního odpadu
vznikajícího na jejich území. Komunální odpad tvo í skupina 20 00 00 Katalogu odpad , za nakládání s dalšími odpady
z pr myslu, zem d lství, ú ad atd. jsou odpov dní jednotliví p vodci, kte í se mohou podílet na obecním systému
pouze s písemným souhlasem obce.
Obec in ves zpracovává p edepsanou evidenci opad a obecní vyhlášku o odpadech. P i obvyklé m rné produkci ve
venkovské zástavb vzniká v obci ro n asi 124 t komunálních odpad . Zbytkový odpad je shromaž ován v b žných
sb rových nádobách 110 l nebo v ozna ených plastových pytlech, svoz provádí odborná firma (TS Nymburk), odpad je
zneškod ován skládkováním na skládce v Benátkách nad Jizerou. Skládka má dostate nou projektovanou kapacitu,
p edpoklad ukon ení innosti je v roce 2017.
V obci je zaveden separovaný sb r ásti využitelného podílu odpad . V in vsi je separováno sklo, plasty a papír
donáškovým systémem na sb rové místo u obecního ú adu. Sb r nebezpe né ásti komunálního odpadu je v in vsi
zajišt n mobilním sb rem od OÚ ve spolupráci s TS Nymburk, obdobným zp sobem je zaveden jednorázový
každoro ní mobilní sb r železa.
Problémem je vznik nelegálních skládek odpad (smetiš ), zejména v blízkosti zástavby obce.
Odpadové hospodá ství v in vsi odpovídá sou asným p edpis m a sou asné úrovni odpadového hospodá ství v R.
Platný zákon o odpadech stanovuje v §44 povinnost p vodce odpad zpracovávat Plán odpadového hospodá ství.
Vzhledem k tomu, že množství komunálního odpadu produkovaného v in vsi nedosahuje 1000t, nemá obce povinnost
plán odpadového hospodá ství zpracovávat. Zpracování návrhu koncepce nakládání s odpady jako sou ásti ÚPO podle
vyhl. .135/2002 Sb., o územn technických podkladech a územn plánovací dokumentaci se jeví jako p ed asné.
Staré zát že
Potenciální staré zát že p edstavují p edevším opušt né nebo nedostate n rekultivované bývalé skládky odpad .
Nelegální skládky odpad byly v in vsi v rámci pr zkum
a rozbor územního plánu zdokumentovány. Na
severovýchod od obce v lokalit Darebnice se nachází bývalá skládka v tšího rozsahu, z ásti po technické rekultivaci,
porostlá ruderálním porostem. Za západní hranicí sou asn zastav ného území se nachází erná skládka zem d lských
stroj a za ízení.
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H.VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÉ KONCEPCE VYUŽITÍ ÚZEMÍ
H.01 Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na
životní prost edí
S ou a sn ý s ta v
Kvalita životního prost edí se podle r zných teoretických studií a terénních výzkum podílí na celkovém zdravotním
stavu lidí asi 20 %. Dalšími 20 % se podílí kvalita a dostupnost zdravotní pé e, sociální a ekonomické podmínky.
Nejv tší vliv - asi 60 % má životní styl jednotlivc (kou ení, nesprávná výživa, nedostatek pohybu a pod.).
V našich klimatických podmínkách tráví obyvatelé p evažující ást života (90 - 95 %) ve vnit ním prost edí. Zne išt ní
tohoto prost edí je výrazn ovliv ováno životním stylem len domácnosti. Nap . hodnocení expozice PM10
(respirabilní frakce polétavého prachu) v rámci Programu Teplice dokládá, že zát ž v neku áckém byt p edstavuje 60 80 % koncentrace zjišt né ve vn jším prost edí, zatímco v ku áckém byt to mohou být i násobky t chto koncentrací.
Obec in ves se v rámci nymburského okresu nachází v oblasti s narušeným životním prost edím.5

H.01.1 Ovzduší
Kvalita ovzduší je jedním z nejd ležit jších ukazatel celkového stavu životního prost edí. Podle nedávno zve ejn né
studie (Kunzli, N. a kol.) je zhruba 6% všech úmrtí ve vysp lých pr myslových státech (studie vycházela z dat v
Rakousku, Švýcarsku a Francii) zap í in no zne išt ným ovzduším. Zhruba polovina t chto úmrtí je zp sobována
výfukovými plyny z automobil .
Imisní situace
Imisní limity látek zne iš ujících ovzduší
Zne iš ující látka

Imisní limity [µg.m-3 ]

Vyjád ená
jako

IHr

IHd

prašný aerosol

PP

60

150

500 Koncentrace IHd a IHk nesmí být v pr b hu

oxid si i itý

SO2

60

150

500 roku p ekro eny ve více než 5 % p ípad

oxid si i itý a prašný aerosol

SO2 + PP

IHk

Obecný požadavek**

250*
80

oxidy dusíku

NO2

oxid uhelnatý

CO

Ozon

O3

olovo v prašném spadu

Pb

0,5

kadmium v prašném spadu

Cd

0,01

pachové látky

IH8h

100

200 Koncentrace IHd a IHk nesmí být v pr b hu

5 000

10 000 roku p ekro eny ve více než 5 % p ípad
160

nesmí být v koncentracích obt žujících obyvatelstvo

5

V komplexním hodnocení kvality životního prost edí podle metodiky Terplanu (1989) bylo posuzováno sedm
vybraných faktor hygienické vhodnosti (koncentrace oxidu si i itého, koncentrace polétavého prachu, jiné plynné
škodliviny, zápach zem d lského p vodu, zápach pr myslového p vodu, hluk z pozemní dopravy, hluk z letecké
dopravy) a p t faktor krajiná ských a urbanistických (krajiná ská hodnota, devastace povrchu, hygienicky nezávadný
zápach, inundace s bodavým hmyzem, ohrožení vegetace imisemi). Syntézou t chto ukazatel bylo na území R
stanoveno 5 kvalitativních t íd ozna ujících stupe kvality prost edí. Uvedené hodnocení vychází z údaj z poloviny
80.- tých let a v sou asnosti má pouze informativní charakter.
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* Vypo ítán aritmetický sou et denních pr m rných koncentrací obou složek
** tj. 95 % kvantil denních koncentrací nesmí p ekro it hodnotu IHd a 95 % kvantil p lhodinových koncentrací nesmí
p ekro it hodnotu IHk.
IHr - pr m rná ro ní koncentrace zne iš ující látky. Pr m rnou koncentrací se rozumí st ední hodnota koncentrace,
zjišt ná na stanoveném míst v asovém úseku jednoho roku jako aritmetický pr m r z pr m rných 24-hodinových
koncentrací.
IHd - pr m rná denní koncentrace zne iš ující látky. Pr m rnou denní koncentrací se rozumí st ední hodnota
koncentrace, zjišt ná na stanoveném míst v asovém úseku 24 hodin, anebo st ední hodnota nejmén dvanácti
rovnom rn rozložených m ení pr m rných p lhodinových koncentrací v asovém úseku 24 hodin (aritmetický
pr m r).
IH8h - pr m rná osmihodinová koncentrace zne iš ující látky. Pr m rnou osmihodinovou koncentrací se rozumí
st ední hodnota koncentrace, zjišt ná na stanoveném míst v asovém úseku osmi hodin.
IHk - pr m rná p lhodinová koncentrace zne iš ující látky. Pr m rnou p lhodinovou koncentrací se rozumí st ední
hodnota koncentrace, zjišt ná na stanoveném míst v asovém úseku 30 minut.
Na území okresu Nymburk je kvalita ovzduší dlouhodob sledována na stálé m ící stanici HMÚ v Rož alovicích,.
Zde nam ené hodnoty budou odpovídat p ibližn hodnotám v in vsi.
1337 Rož alovice,
LED

HMÚ, typ stanice: manuální, rok 1999 [µg.m-3]

ÚNO

B E

DUB

KV

EN

SPM 35

40

42

37

34

29

SO2

15

16

16

12

10

NOx

16

20

11

12

12

EC

LIS

PRO

1999

MAX/DAT

R P

-

38

28

35

128/10.02.

0,00

20

16

16

16

14

316/15.09.

0,29

14

13

20

15

14

56/25.11.

0.00

SRP

ZÁ

30

33

39

10

10

11

13

10

11

ÍJ

V tabulce uvedené hodnoty jsou m sí ní pr m ry vypo tené z pr m rných 24 hodinových koncentrací, denní
maximum v roce s datem výskytu (MAX/DAT) a relativní etnost p ekro ení (R P).
Dlouhodobé i krátkodobé emisní limity byly na uvedené stanici v roce 1999 dodrženy.
Popis stavu zne išt ní ovzduší vý tem úrovní imisních charakteristik látek m ených v dané lokalit a jejich pom ru k
stanoveným imisním limit m je pom rn komplikovaný. Výsledkem snahy nahradit tento komplikovaný popis
jednoduchou, nejlépe slovn vyjád enou klasifikací, jsou r zné konstrukce index kvality ovzduší.
Index kvality ovzduší (IKO) umož uje, jako jeden z existujících metodických postup , souhrnné vyhodnocení kvality
ovzduší na základ m ení nebo výpo tu koncentrací zne iš ujících látek v ovzduší. Index se stanoví z ro ních,
denních nebo krátkodobých koncentrací. Využívá metodu nespojitých lineárních závislostí ke komplexnímu vyjád ení
reálných nam ených nebo vypo tených hodnot sledovaných látek v podob jednoho bezrozm rného ísla v intervalu
od 0 do 6. Index je nezávislý na po tu zahrnutých látek a lze jej využít pro hodnocení a srovnávání delších asových
interval . Do výsledné hodnoty IKO jsou zahrnuty všechny sledovatelné parametry kvality ovzduší, pro které jsou
stanoveny p íslušné limity a navíc IKO obsahuje i len vyjad ující synergii polétavého prachu a oxidu si i itého. Postup
navržený pracovníky Státního zdravotního ústavu Praha umož uje p i azení vypo tené hodnoty IKO jedné ze šesti
úrovní:
0 - 1 isté ovzduší
1 - 2 vyhovující ovzduší
2 - 3 mírn zne išt né ovzduší
3 - 4 zne išt né ovzduší
4 - 5 siln zne išt né ovzduší
5 - 6 ovzduší zdraví škodlivé
IKO vypo ítaný z ro ních pr m rných koncentrací v roce 1999 na stanici Rož alovice má hodnotu IKO = 1,356 tj.
vyhovující ovzduší.
Problémem konstrukce index kvality ovzduší je to, že aplikovanými po etními operacemi dochází de facto ke
stanovování nových, legislativn nezakotvených limitních úrovní hodnocených látek. HMÚ proto souhrnn hodnotí
kvalitu ovzduší jinou metodou, která respektuje stanovené imisní limity.
T íd ní území dle kvality ovzduší ( HMÚ)
T ída
Význam
I
imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny
polovin imisních limit IHx
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II
III
IV
V
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imisní hodnota n které látky je vyšší než 0,5 IHx, ale žádný limit
není p ekro en
imisní limit jedné je p ekro en, imisní hodnoty ostatních
sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovin imisních limit
IHx
imisní limit jedné látky je p ekro en, imisní hodnoty n kterých
dalších látek > 0,5 IHx, ale = IHx
imisní limit více než jedné látky je p ekro en

mírn zne išt né ovzduší
zne išt né ovzduší
siln zne išt né ovzduší
velmi siln zne išt né ovzduší

V tomto souhrnném hodnocení kvality ovzduší ( HMÚ, 1998) je ovzduší v in vsi charakterizováno II.t ídou
zne išt ní (mírné zne išt ní ovzduší). V této úrovni zne išt ní leží asi 27% území R (72% v I., 0,0003% ve III.,
0,25% ve IV. a 0,01% v V. t íd ).
Zdroje zne iš ování
Na území obce in ves nejsou podle REZZO (Registr emisí a zdroj zne iš ování ovzduší) evidovány velké ani
st ední zdroje zne iš ování ovzduší (malé zdroje zne iš ování evidují a zpoplat ují jednotlivé obce). OÚ in ves
žádný malý zdroj neeviduje.
Zna ný vliv na kvalitu ovzduší v lokálním m ítku ale mají i domácí topeništ vytáp ná pevnými palivy. Spalují
p evážn mén kvalitní paliva a zne iš ující látky emitují do blízkosti dýchací zóny. Spalováním hn dého uhlí za
nízkých teplot dochází nap . ke vzniku nemetanových organických látek (VOC) - tj. olefin , aldehyd a keton
s prokázanými nebo pravd podobnými karcinogenními ú inky. Domácí topeništ jsou podle bilan ních výpo t 3.
nejv tším zdrojem VOC v R. V obci je tuhými palivy (p evážn hn dým uhlím) vytáp no asi 90 % domácností.
Domácí kotelny ro n emitují asi 38 t tuhých látek, 48 t oxidu si i itého, 7 t oxid dusíku, 112 t oxidu uhelnatého a 25 t
uhlovodík .
Z uvažovaných zdroj zne iš ování m že mít zna ný vliv provoz zem d lského areálu, kdy nap . chov prasat v
blízkosti obytné zástavby m že být zdrojem emitujícím pachové látky, amoniak a další škodliviny, které mohou
obt žovat obyvatele obce.
Na severovýchodním okraji ešeného území je v provozu areál bývalé cihelny, produkující d ev né uhlí. P estože se
jedná o provoz negativn p sobící na ovzduší, nezhoršuje prost edí v zastav ném území inevsi.
Kvalita ovzduší v in vsi se výrazn neliší od celostátní úrovn a nep edstavuje limit pro rozvoj obce. Urbanistické
ešení p edpokládá v návrhovém období plynofikaci obce, která umožní zm nit zp sob vytáp ní domácností a tím
výrazn snížit emise zne iš ujících látek z t chto zdroj . Emise z automobilové dopravy nemají na rozvoj obce vliv.

H.01.2 Povrchové a podzemní vody
ešené území obce in ves je odvod ováno vodohospodá sky málo významnými toky: Velenickým potokem,
in veským, Zásadnickým a meliora ním kanálem Ze Sytné. Jakost vody není dlouhodob sledována.
V obci je pouze deš ová kanalizace, splaškové vody jsou likvidovány v septicích a jímkách na vyvážení. Jak je u tohoto
systému obvyklé, je ást septik pravd podobn napojena na deš ovou kanalizaci, v tšina jímek net sní a ást
splaškových vod je svedena do trativod . Podle údaj Výzkumného ústavu vodohospodá ského T.G. Masaryka iní
pr m rný specifický odtok v obcích bez OV v kg.obyv-1.rok-1 5,8 BSK5, 0,57 P-celk a 8,8 N-celk. O p ípadném
zne išt ní podzemních vod nejsou údaje k dispozici.
Územní plán obce in ves p edpokládá výstavbu kanaliza ní sít a odvedení splaškových vod na OV Dymokury. P i
b žné ú innosti moderních OV se sníží množství vypoušt ného zne išt ní v jednotlivých ukazatelích o 80 - 90%.

H.01.3 Hluk a vibrace
Hluk je jedním z hlavních faktor ovliv ujících kvalitu p edevším m stského prost edí a je považován za jeden z
nejzávažn jších faktor negativn p sobících na zdravotní stav obyvatel. D sledkem hlukové zát že je zvyšování
celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch spánku, poškozování sluchu i chorobných zm n krevního tlaku. Nár st
ekvivalentní hladiny hluku A o 10 dB se projeví 10 - 12 % p ír stkem celkové nemocnosti. Následky se v tšinou
.z. 2403 – 0999 -03
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projevují s ur itým zpožd ním a s individuálním ú inkem podle citlivosti každého jedince. Více než 90 % hluku je
zp sobováno lidskou inností a z toho p ibližn 80 % hluku je vytvá eno dopravou, zejména automobilovou.
Hygienické limity
(viz. Na ízení vlády R .502/2000 Sb.,o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací)
Nejvyšší p ípustná ekvivalentní hladina hluku LAeqp ve venkovním prostoru se stanoví sou tem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB(A) a korekcí p ihlížejících k místním podmínkám a denní dob .
Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru:
Zp sob využití území
Nemocnice – objekty
Nemocnice – území, lázn , školy, stavby pro bydlení a území
Výrobní zóny bez bydlení

Korekce dB(A)
0*
+5 **) ***)
+ 20***)

Pro no ní dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce – 5 dB.
*)

Pro zdroje hluku uvedené v poznámce **) platí korekce – 5 dB.

**) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (nap íklad továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a
kulturní za ízení) a z jiných stacionárních zdroj nap íklad vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty).
***) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na t chto komunikacích p evažující a v ochranném pásmu
drah, se použije korekce + 5 dB.
V p ípad hluku p sobeného „starou zát ží“ z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 12 dB.
V p ípad
in vsi lze použít korekce +5 dB(A) – stavby pro bydlení obytné soubory na obytném území a menších
sídelních útvar , korekce na denní dobu a dále korekce pro starou zát ž +12 dB (komunika ní sí vybudovanou p ed
1.1.2000). To znamená, že nejvyšší p ípustný hygienický limit je 67 dB(A) ve dne a 57 dB v noci.
Hlavním zdrojem hluku je v in vsi silni ní doprava. Komunikace I/32 zastavitelným územím neprochází, ostatní
komunikace III.t ídy tvo í komunika ní sí zastav ného území obce. Intenzita dopravy je pom rn nízká a proto hluk a
další vlivy dopravy nejsou obyvateli obce vnímány jako vážný negativní faktor. P esto urbanistické ešení navrhuje
plochy pro obytnou výstavbu na okrajích zastav ného území, tudíž minimáln ovlivn ného silni ním provozem
vedeným centrem zástavby.

H.01.4 Radonové riziko
Radon 222Rn je inertní p írodní radioaktivní plyn, bez chuti a zápachu, nepostižitelný lidskými smysly. Radon
vznikající radioaktivním rozpadem horninového uranu je uvol ován ze zrn minerál a m že migrovat do objekt
(zejména do jejich sklepních a p ízemních ástí). Radon se s polo asem rozpadu 3,825 dne dále m ní na izotopy
polonia, olova a vizmutu, které jsou kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové ástice v ovzduší a s nimi jsou
vdechovány do plic. V plicích pak p sobí jako vnit ní zá i e, které mohou iniciovat karcinomy plic. Lidský organismus
m že být ovlivn n radonem pocházejícím ze t í hlavních zdroj : z p dního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiál . První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
Podle odvozené mapy radonového rizika leží in ves v oblasti 1 - s nízkým radonovým rizikem (východní ást
sou asn zastav né území a východní ást správního území) a v oblasti 2 - se st edním radonovým rizikem ( západní
ást správního území obce a západní ást zastav ného území). Zárove jde o oblast s doloženou redistribucí uranu a
s možností lokálních anomálií objemové aktivity radonu v p dním vzduchu.
Kategorie
1. nízké riziko
2. st ední riziko
3. vysoké riziko
propustnost podloží

< 30
30 - 100
> 100
nízká

Objemová aktivita 222Rn [kBq.m-3]
< 20
20 – 70
> 70
St ední

< 10
10 – 30
> 30
Vysoká

V odvozené map radonového rizika je vyjád en potenciální výskyt radonové emanace v jednotlivých typech
geologického prost edí. Rozd lení území do kategorií radonového rizika má pravd podobnostní charakter. Je to
zp sobeno p edevším vysokou plošnou variabilitou objemových aktivit radonu, závislou na ad geologických i
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negeologických faktor . Podrobné posouzení radonové rizikovosti v jednotlivých lokalitách t chto oblastí vyžaduje
p ímá m ení objemové aktivity radonu v detailním m ítku.
Požadavky na omezování ozá ení z radonu a dalších radionuklid stanovila do 1.7.1997 Vyhl. Ministerstva
zdravotnictví R . 76/1991 Sb. V souladu s touto vyhláškou požadoval p íslušný stavební ú ad k vydání stavebního
povolení pro výstavbu a p estavbu budov výsledky m ení radonu na staveništi. 1.7.1997 vstoupil v platnost zákon .
18/1997 Sb. (atomový zákon). Sm rné hodnoty pro rozhodování o protiradonových opat eních, sm rné hodnoty pro
ozá ení osob v d sledku výskytu radonu a další stanoví nový provád cí p edpis – Vyhláška Státního ú adu pro jadernou
bezpe nost . 184/1997 Sb., o požadavcích na zajišt ní radia ní ochrany.
Pro snížení expozice obyvatel je t eba, aby stavební ú ad vyžadoval prospekci radonu na staveništích u nových staveb i
u rekonstrukcí.

H.02 Vyhodnocení urbanistické koncepce z hlediska ochrany p dního fondu
METODIKA VYHODNOCENÍ NÁVRHU ÚPO Z HLEDISKA OCHRANY P DNÍHO FONDU
Vyhodnocení navržené urbanistické koncepce z hlediska ochrany p dního fondu je dokumentováno grafickým
výstupem, tabulkovými p ehledy a textovým komentá em.
Grafický výstup
Samostatnou grafickou p ílohu pro vyhodnocení ochrany p dního fondu p edstavuje výkres .7 P dní fond, ÚSES,
zele v m ítku 1:2880 (v m ítku 1 : 10 000 byla graficky vyjád ena hodnota p dy zákresem BPEJ a investic –
meliorací ve fázi pr zkum a rozbor ÚPO). Ve výkresu .7 jsou vyzna eny náležitosti pot ebné pro posouzení
urbanistické koncepce na základ kritérií ochrany p dního fondu. Z hlediska ochrany zem d lského p dního fondu se
jedná zejména o bonitované p dn ekologické jednotky (BPEJ). Jsou vyzna eny hranice BPEJ, jejich kódy a za azení
do t íd ochrany. Meliorované pozemky, v ešeném území se jedná o odvodn ní, byly p ekresleny z podkladu, které na
vyžádání poskytla Zem d lská vodohospodá ská správa Pod brady (ZVHS). Pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa jsou
vyzna eny dle evidence OkÚ Nymburk. Ve výkresech jsou z hlediska ochrany p dního fondu dále vyzna eny:
- hranice skute n zastav ného území sídla
V grafice je zvýrazn no skute n zastav né území obce (šedivá plocha), které vychází z definice uvedené v novele
zákona .50/1998 Sb.,stavební zákon a z vyhlášky o ochran zem d lského p dního fondu.
- lokality urbanistického rozvoje
Návrh urbanistického ešení je rozd len na lokality urbanistického ešení, dle navrženého funk ního využití. Z hlediska
asového horizontu jsou rozlišeny :
- lokality návrhového období ( erven

árkovan ohrani eny a ozna eny arabskou íslicí)

- územní rezervy pro výhledové období ( erven te kovan ohrani eny a ozna eny písmenem).
Vyhodnocení je provedeno vn hranice sou asn zastav ného území. Tuto hranici stanovil OÚ in ves ve spolupráci s
projektantem na základ metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj. Tento metodický pokyn vymezuje
hranici sou asn zastav ného území takovým zp sobem, že vznikají rozdíly od vymezení dle definice sou asn
zastav ného území uvedené v zákon o ochran zem d lského p dního fondu. V grafice je vyzna ena hranice sou asn
zastav ného území dle metodického pokynu.
Druhy pozemk v lokalitách urbanistického rozvoje jsou p evzaty z mapového podkladu a up esn ny dle poch zky v
terénu. Rámcová charakteristika lokalit návrhového období je uvedena ve dvou tabulkových p ehledech. V prvním jsou
uvedeny dot ené druhy pozemk (kultury) a ve druhém je kvalita dot ené zem d lské p dy rozlišena pomocí t íd
ochrany odvozených z bonitovaných p dn ekologických jednotek. V tomto p ehledu je také uvedeno navržené funk ní
využití pomocí kódu:
BV ... bydlení venkovské
SM ... smíšená místní
VD …drobná výroba a emesla
Podrobn jší charakteristika navrženého využití jednotlivých lokalit je uvedena v kapitole urbanistická koncepce.
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- územní systém ekologické stability
Sou ástí tohoto výkresu je vyzna eno vymezení ÚSES po jeho zapracování do urbanistického ešení ve smyslu pátého
kritéria Metodiky pro vymezování ÚSES. Z grafiky je z ejmé, které zám ry se dostávají do blízkosti ÚSES nebo které
zám ry se dostávají do st etu s vymezeným ÚSES.
Tabulkové p ehledy
Vyhotoveny jsou dva typy tabulkových p ehled . Z jednoho je patrné navržené funk ní využití, dále zda jsou dot eny
meliorace a je v n m uveden rozsah dot ených BPEJ v lokalit v etn jejich za azení do t íd ochrany. Z druhého
p ehledu je patrná struktura dot ených druh pozemk v jednotlivých lokalitách. Tabulkové p ehledy jsou zpracovány
pro návrhové období.
Textový komentá
V textovém komentá i jsou uvedeny všechny informace podstatné pro posouzení urbanistického ešení z hlediska
ochrany p dního fondu. Stru n charakterizovány jsou územní rezervy.
Forma vyhodnocení
Vyhodnocení urbanistického ešení z hlediska ochrany p dního fondu je dokumentováno samostatným grafickým
výstupem v m ítku 1:2880. Ve výkrese jsou vyzna ena kritéria ochrany p dního fondu:
-

zem d lský p dní fond
- hranice bonitovaných p dn ekologických jednotek (BPEJ), kódy BPEJ a z nich odvozené t ídy ochrany
- odvodn né pozemky

-

les

-

pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa dle katastrální mapy a navazující zájmové území v ší i 50 m

Údaje, které lze kvantifikovat, jsou shrnuty do tabulkových p ehled . Jsou v nich uvedeny informace o jednotlivých
lokalitách návrhového období a sumární údaje za celý územní plán.
ZADÁNÍ ÚPO Z HLEDISKA OCHRANY P DNÍHO FONDU
V zadání územního plánu byly uvedeny následující požadavky týkající se ochrany p dního fondu. Konkrétn se jedná o
následující záležitosti:
-

plán nenavrhne nové rozvojové plochy na prvních dvou bonitách
Z tabulkového p ehledu je z ejmé, že jednotlivé lokality se nedotýkají prvních dvou t íd ochrany. Návrhové plochy
jsou p evážn navrženy na zem d lské p d za azené do 3. t ídy ochrany (82,7%). Zbývající zem d lská p da je
za azena do 4. t ídy ochrany (17,3%).

-

plán nenavrhne nové rozvojové plochy na meliorovaných p dách
Tento požadavek Zadání nebyl zcela napln n s ohledem na systematicky odvodn né pozemky, které p iléhají
k západní, severní a jižní hranici skute n zastav ného území sídla. Urbanistická koncepce p edkládá kontinuální
rozvoj sídla a proto jsou lokality 1,6,7 a 8 navrženy na odvodn ných pozemcích. Plošný rozvoj v t chto lokalitách
rozši uje stávající funk ní využití sídla. Tvarem výrazn ji nenarušují organizaci zem d lského p dní fondu. Je
nutné upozornit p ípadné investory na odvodn ných pozemcích, že musí zajistit nezávadnou funk nost
odvodn ných ploch nedot ených zástavbou.

-

koordinace ešení se zpracováním pozemkových úprav
V letošním roce nejsou v k.ú.
jejich zadáním.

-

in ves zadány komplexní pozemkové úpravy a ani pro rok 2002 se neuvažuje s

ešení nenaruší obd lávatelnost p dních celk
Z grafické p ílohy je patrné, že nov navržené rozvojové plochy p evážn navazují na sou asn zastav né území
sídla. Tím výrazn ji nenarušují obd lávatelnost p dních celk .

-

plán nesmí narušit lesní p dy
Les je soust ed n ve východním okraji ešeného území, kde urbanistické ešení nenavrhuje nové rozvojové plochy.
Požadavek zadání je spln n.
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CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉHO EŠENÍ Z HLEDISKA OCHRANY P DNÍHO FONDU.
Navržené urbanistické ešení je z hlediska ochrany p dního fondu rozd leno na jednotlivé lokality urbanistického
rozvoje. Z hlediska asu jsou rozlišeny na lokality návrhového období (ozna eny arabskou íslicí, v grafice ohrani eny
ervenou p erušovanou arou) a územní rezervy (ozna eny velkým písmenem, v grafice ohrani eny ervenou
te kovanou arou). Jednotlivé lokality jsou rozlišeny na územn ucelené prostory podle navržené funkce.
Ná vr h o vé ob d ob í
Lokalita 1 - Sever (smíšené využití)
orná p da; BPEJ 3.20.11(4. t ída ochrany) - 0,14 ha; odvodn no
Lokalita navazuje na severní výb žek sídla. Z jihu je ohrani ena zastav ným územím, z východu komunikací III/3244 a
na severu sousedí s vymezeným územním systémem ekologické stability (ÚSES). Lokalita nenarušuje stávající
organizaci zem d lského p dního fondu.
Lokalita 2 - parkovišt
orná p da; BPEJ 3.20.11(4. t ída ochrany) - 0,14 ha; odvodn ní není dot eno
Lokalita navazuje na severní výb žek sídla. Z jihu je ohrani ena zastav ným územím, z východu a severu ÚSES a ze
západu silnicí III/3244. Zadání požadovalo vy ešit nevhodné parkování p ed Autocentrem Boura. Navržené parkovišt
je v docházkové vzdálenosti k Autocentru. Lokalita nenarušuje stávající organizaci zem d lského p dního fondu.
Lokalita 3 – Východ I. (bydlení venkovské)
orná p da; BPEJ 3.20.11 (4. t ída ochrany) - 0,4 ha; odvodn ní není dot eno
Lokalita je vymezena na severovýchodním okraji sídla. Ze dvou stran je ohrani ena zastav ným územím a ze dvou
zbývajících vymezeným ÚSES. Lokalita nenarušuje stávající organizaci zem d lského p dního fondu.
Lokalita 4 - Východ II. (bydlení venkovské)
orná p da - 3,77 ha; BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany) - 3,58 ha, 3.20.11 (4. t ída ochrany) - 0,19 ha; odvodn ní není
dot eno
Lokalita je vymezena na východním okraji sídla. Ohrani uje ji ze dvou stran zastav né území sídla a ze dvou plochami
vymezenými pro ÚSES, který v této poloze bude také plnit izola ní funkci mezi obytnou plochou a komunikací I/32.
Odvodn ní není dot eno. Lokalita nenarušuje stávající organizaci zem d lského p dního fondu.
Lokalita 5 - parkovišt
orná p da - 0,11 ha; BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany) - 0,01 ha a 3.20.01 (4. t ída ochrany) - 0,1 ha; odvodn ní není
dot eno
Jižní b eh rybníka Zásadník je využíván k rekreaci. Územní plán tento prostor dopl uje o parkovišt .
Lokalita 6 - Jih IV. (drobná výroba)
odvodn ná orná p da (0,32 ha) a ostatní plocha (dle katastrální mapy) - 0,3 ha; BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany) - 0,32
ha
Lokalita je vymezena na jihovýchodním sídla. Ohrani uje ji ze severu zastav né území, z východu stávající
komunikace. Další rozvoj lokality jižním sm rem je limitován ochranným pásmem elektrorozvodu.
Lokalita 7 - Západ II. (smíšené využití)
odvodn ná orná p da (0,36 ha); BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany) - 0,36 ha
Na jihozápadním okraji sídla je vymezena lokalita pro smíšené využití.
Lokalita 8 – Západ III (drobná výroba a emesla)
odvodn ná orná p da - 2,08 ha; BPEJ 3.07.00 (3.t ída ochrany)
Lokalita byla navržena podél komunikace III.t ídy v proluce mezi stávajícím zem d lským areálem a provozem
BIOSu. Ohrani ena je z jihu výše zmín nou komunikací, ze západu a východu sou asn zastav ným územím obce.
Využití funk ní plochy je limitováno vyhlášeným pásmem hygienické ochrany zem d lského areálu, tj. ur eno je pro
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podnikatelské využití – drobnou výrobu a emesla (VD).
V ý hle d o vé úze mn í r e zer v y
Lokalita A – Jih I.-III. (bydlení venkovské)
orná p da, BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany); plocha je z cca 55% odvodn na
Na jižním okraji sídla je vymezena územní rezerva pro bydlení. Ze t í stran je ohrani ena zastav ným územím a
stávající komunikací. Lokalitu bude možné v p ípad pot eby využít postupn . P ibližn st edem lokality prochází ve
sm ru západ – východ terénní p ed l. P ípadný další rozvoj jižním sm rem je limitován ochranným pásmem
elektrorozvod .
Lokalita B – Západ I.-II. (drobná výroba)
orná p da, zahrady; BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany), plocha je odvodn na
Lokalita je vymezena na jihozápadním okraji sídla.
OCHRANA LESA
Urbanistické ešení se nedotýká pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa ani prostoru ve vzdálenosti 50 m od jejich
hranice. V grafice je vymezen územní systém ekologické stability, který je v návaznosti na sídlo navržen jako lesní
porost. V této poloze bude mít ÚSES také funkci izola ní mezi obytnou funkcí a obchvatem silnice I/32. Navržené
zalesn ní je rozd leno na jednotlivé díl í úseky.
Územní plán obce in ves nenavrhuje na lesních plochách rekrea ní ani sportovní plochy.
Zalesn ní
V územním plánu obce in ves nejsou navrženy plochy k zalesn ní. Pozemky, na kterých jsou vymezeny prvky ÚSES
jsou doporu eny k zatravn ní. P esné vymezení ur í projekt územního systému ekologické stability.
L1 - 0,52 ha
Úsek je veden severn od sídla podél západního okraje silnice III/3244. Dot ena je odvodn ná orná p da za azená do
BPEJ 3.20.11 (4. t ída ochrany).
L2 - 1,59 ha
Úsek vedený podél severovýchodního okraje sídla. Dot ena je orná p da za azená do BPEJ 3.20.01 (4. t ída ochrany) a
3.20.11 (4. t ída ochrany). Pozemky nejsou odvodn ny.
L3 - 0,86 ha
Úsek na východním okraji sídla. Tento úsek má také významnou izola ní funkci bydlení (lokalita 4) od silnice I/38,
která je ve vzdálenosti 100 - 150 metr . Dot ena je orná p da za azená do BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany). Pozemky
nejsou odvodn ny.
L4 - 1,59 ha
Prostor východn od kostela sv. Václava sm rem k silnici I/38. Východní okraj sídla má p írodn jší charakter, který je
dán vyšším zastoupením zahrad, sad , luk, pastvin, nelesních d evin a drobnou vodote í. Dot ena je orná p da
za azená do BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany). Pozemky nejsou odvodn ny.
L5 - 0,9 ha
Plocha trojúhelníkového charakteru, vymezená ze západu silnicí I/32, ze severovýchodu rybníkem Zásadník a na
jihovýchod ovocným sadem. Dot ena je orná p da za azená do BPEJ 3.07.00 (3. t ída ochrany). Pozemky nejsou
odvodn ny.
L6 - 0,69 ha
Úsek vedený po východní stran silnice I/38 jihovýchodn od sídla. Dot ena je orná p da za azená do BPEJ 3.07.00 (3.
t ída ochrany) a 3.20.14 (4. t ída ochrany). Pozemky nejsou odvodn ny.
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PROSP ŠNÝCH STAVEB

Ve smyslu § 108, odst. 3 novely zák. . 50/76 Sb. , o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) , lze za
stavby a opat ení ve ve ejném zájmu považovat stavby a opat ení ur ené pro ve ejn prosp šné stavby, pro ve ejné
technické vybavení území, pro ochranu životního prost edí (stavby pro zneškod ování odpad , pro zásobování vodou,
odvád ní odpadních vod a jejich išt ní, pro ve ejnou dopravu, pro ve ejné školství, pro ve ejnou správu…)
Vymezené plochy pro ve ejn prosp šné stavby jsou zakresleny v grafické p íloze této kapitoly, výkresu .9 Ve ejn
prosp šné stavby v m ítku 1 : 2 880 (vý ezu výkresu). Navrhovaná vedení technických sítí a za ízení, která jsou
zahrnuta do ve ejn prosp šných staveb, jsou podrobn ji graficky vyzna ena v p íslušných výkresech .3 – 7.
Pro návrhové období do roku 2015 územního plánu obce in ves se jedná o tyto plochy:
A. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
A.01 Vodní hospodá ství ( viz výkresy .3, 4 a 5)
-

trasy navrhovaných úsek vodovodních ad , v etn nezbytných za ízení

-

trasy vakuových kanaliza ních stok a hlavních stok, sm ujících na
(vakuové a p e erpávací stanice)

OV, v etn p e erpávacích za ízení

A.02 Energetika (viz výkresy .3, 6 a 7)
-

trasy navrhovaného vzdušného vedení i kabelových elektrických vedení

-

trasy spojových kabel , umíst ní uli ních rozvad

-

trasy vedení p ípojky VTL plynu a pozemek pro umíst ní regula ní stanice VTL/STL plynu a trasy rozvod
STL plynu v zastavitelném území

Up esn ní tras technických sítí a umíst ní za ízení technického vybavení na konkrétní pozemky lze provést na základ
zpracování podrobn jší projektové dokumentace k jednotlivým inženýrským sítím.
B. DOPRAVA (viz výkres .1,2 a 3)
-

navržené trasy místních obslužných komunikací v navrhovaných lokalitách urbanistického rozvoje
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J. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
J.01 Limity využití území,vyplývající z platných právních p edpis a
správních rozhodnutí
KULTURNÍ PAMÁTKY A HISTORICKY CENNÉ OBJEKTY
(zák. .20/87 Sb. o státní památkové pé i, ve zn ní zák. .425/90 Sb., vyhláška .66/88 Sb.)
V obci in ves do seznamu nemovitých kulturních památek OkÚ Nymburk : areál kostela sv.Václava ( .1806) a
areál fary ( .10056).
OCHRANA P ÍRODY
Ochranou p írody a krajiny se podle zákona . 114/1992 Sb. rozumí dále vymezená pé e státu a fyzických i
právnických osob o voln žijící živo ichy, plan rostoucí rostliny a jejich spole enstva, o nerosty, horniny,
paleontologické nálezy a geologické celky pé e o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i pé e o vzhled a
p ístupnost krajiny.
Vyhlášené a navržené prvky ochrany p írody se v ešeném území nevyskytují.
Na území obce in ves proto p edstavují v tomto p ípad limity ochrany p írody pouze významné krajinné prvky ze
zákona (nivy vodote í, vodní plocha a lesní porosty) a územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek - ze zákona jsou Velenický potok s p ilehlou nivou, rybník Zásadník a lesní porosty.
Územní systém ekologické stability (ÚSES) - dle zák. 114/92 § 3 písm.a) vzájemn propojený soubor p irozených i
pozm n ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu - je v ešeném území zastoupen
prvky regionálního a místního (lokálního) systému ekologické stability, reprezentovanými :
-

navrženým regionálním biokoridorem RBK I.(teplomilný doubravní)
lokálním biocentrem LBC 1/1 (funk ní)

-

funk ním regionálním biokoridorem RBK II. (mezofilní hájový) s vloženým lokálním biocentrem LBC 1/2

-

navrhovaným lokálním biokoridorem LBK 2 s loženými biocentry LBC 2/2 (funk ní) a LBC 2/1 (navržené)

-

p evážn funk ním lokálním biokoridorem LBK 1

N které prvky ÚSES jsou zárove

v minimální ší i 50 m s vloženým

významnými krajinnými prvky, vyplývajícími ze zákona .114/1992 Sb.

OCHRANA P DNÍHO FONDU
-

zájmové území (pásmo možného dot ení pozemk
pozemku (dle zák. .285/1995 Sb. o lesích)

ur ených k pln ní funkcí lesa) o ší i 50m od hranice

-

na základ bonitovaných p dn ekologických jednotek byly stanoveny stupn p ednosti v ochran ZPF a t ídy
ochrany. Nejkvalitn jší p dy dle vymezení Metodického pokynu OOLŽP MŽP ze dne 1.10.1996 jsou
v nezastavitelném území chrán ny

-

investice v ZPF – odvodn ní v celém plošném rozsahu
- zem d lské vodní toky (vodote e ve správ ZVHS Pod brady)

VODNÍ ZDROJE, VODNÍ PLOCHY A TOKY
-

provozní pásmo vodote í a vodních ploch v ší i 6m od b ehové áry (vyhláška MLVHZ .19/1978 Sb., kterou se
stanoví povinnosti správc vodních tok a upravují se n které otázky týkající se vodních tok v platném zn ní)

-

ochranné pásmo II.stupn p írodních lé ivých zdroj láze ských míst Pod brady – Sadská ( stanovené
usnesením vlády .127 ze dne 2.6.1976) platí pro celé správní území obce in ves

-

hranice zátopového území Q100 dle zákresu nebyla pro rybník Zásadník a pro Jakubský rybník (leží na hranici
ešeného území) k dispozici

VODNÍ HOSPODÁ STVÍ
-

pro vodovodní potrubí platí SN 75 5401, kde je stanoveno doporu ené ochranné pásmo 2 m.
.z. 2403 – 0999 -03
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ENERGETIKA
Zákon . 485/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tví stanoví ochranná
pásma rozvodných za ízení procházejících ešeným územím následovn :
-

venkovní vedení 22kV s ochranným pásmem 10m (7m realizovaná po roce 1995) od krajního vodi e na ob
strany

-

zd ných trafostanic o pr m ru 30m (20m u realizovaných po roce 1995) kolem vlastního objektu

-

stožárových trafostanic o pr m ru 10 m (7m u realizovaných po roce 1995)

-

kabelová vedení 22kV s ochrannými pásmy 1m po obou stranách krajního kabelu

TELEKOMUNIKACE
Ochranná pásma jsou dána zákonem o telekomunikacích z r 1992 a to :
-

sd lovacího kabelového vedení 1m po celé délce trasy na ob strany od krajního kabelu

DOPRAVA
V ešeném území se uplat ují ochranná pásma dopravních staveb (v souladu se zákonem . 13/97 Sb., o pozemních
komunikacích) mimo jeho souvisle zastav né ásti :
-

podél silnice I.t ídy 100 metrové ochranné silni ní pásmo po obou stranách vozovky

-

podél silnic II. a III. t ídy 15 metrové ochranné silni ní pásmo.

V souladu se zákonem . 266/94 Sb. o drahách se v ešeném území uplat uje ochranné pásmo celostátní i regionální
dráhy vedené ve vzdálenosti 60 m po obou stranách dráhy, nejmén však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy.
Z izování staveb v ochranném pásmu drah a jejich provoz je možný pouze se souhlasem Drážního ú adu.
NEROSTNÉ SUROVINY
Do ešeného území nezasahují ložiska nerostných surovin, chrán ná ložisková území ani dobývací prostor, která jsou
podle zák. .44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném zn ní limitem využití
území se stanovenými pravidly využití.
V ešeném území je evidováno sesuvné území .1870 o velikosti 5 x 5 m, které je z hlediska využití území pro zástavbu
limitujícím jevem.
HYGIENA PROST EDÍ
Vyhlášené pásmo hygienické ochrany zem d lského areálu v in vsi je zakresleno stejn jako všechny limitující jevy
ÚPO in ves byly graficky dokumentovány v hlavních výkresech : .1 Hlavní výkres – Návrh využití území obce 1 :
10 000 a .2 Hlavní výkres – Návrh využití území sídla, doprava 1 : 2880.

J.02 Limity využití území, vyplývající z urbanistického návrhu
Územním plánem obce in ves navržené limity p edstavují navržená pásma (ochranná a bezpe nostní) u technických a
dopravních staveb. Jsou vymezena dle platných právních p edpis ( erven 2002) a vztahují se k navrhovaným liniovým
vedením technických sítí a technickým za ízením dle navrhovaného urbanistického ešení :
-

ochranné pásmo navržených kanaliza ních stok v ší i 3 m (dle SN 75 6402)

-

ochranná pásma navržené trafostanice V TS – 1 o pr m ru 20 m kolem vlastního objektu

-

kabelová vedení 22kV s ochrannými pásmy 1m po obou stranách krajního kabelu

-

ochranná a bezpe nostní pásma navrhované p ípojky VTL plynovodu a regula ní stanice STL/VTL plynu
budou vymezena na základ zpracované projektové dokumentace dle p íslušné SN

-

ochranné pásmo STL plynovodu v zastav ném území v ší i 1 m od osy potrubí

Ve výkresech .1 Hlavní výkres – Návrh využití území obce v m ítku 1 : 10 000 a .2 Hlavní výkres – Návrh využití
území sídla, doprava v m ítku 1 : 2 880 je zakreslena hranice zastavitelného území, která je rovn ž navrženým
limitem.
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K. VYMEZENÍ ZÁVAZNÉ

ÁSTI ÚPO

IN VES

K.01 Zásady funk ní a objemové regulace zastavitelného území
Navržené urbanistické ešení odpovídá sou asné pot eb regula ního charakteru a úrovni zpracování návrhu územního
plánu. Jednotlivé pozemky jsou ve výkresu .1 (Hlavní výkres - návrh využití území obce v m ítku 1 : 10 000) a
výkresu .2 (Hlavní výkres – návrh využití území sídla, doprava v m ítku 1 : 2 880) rozd leny do funk ních ploch
podle inností, které se v nich mohou realizovat (a naopak, které jsou na daném pozemku nep ípustné). Regulativy
funk ního využití ploch jsou obsaženy v následující kapitole textu. Každá funk ní složka je up esn na popisem
regulativ funk ního využití pozemk , prostorového a objemového uspo ádání staveb.
Koncepce regulace využití území p edpokládá len ní území podle dominantních inností, p i emž je však nutno brát
v úvahu také vliv okolí. Nap . zastavitelné území obce, ležící podél stávajících tras komunikací III.t ídy doporu ujeme
využít jako prostory pro situování provozoven obsluhy a služeb (SM), pop ípad v centru zástavby sídla kolem návsi
pro situování provozoven ob anského vybavení a služeb (SC). Vlastní obytné území (BV) tak bude "odstín no"
smíšenou místní zónou (SM) p ed rušivým vlivem z dopravy, p edevším silni ní a p ed negativním vlivem provozu
zem d lského areálu.
V urbanistickém návrhu je funk ní regulace jednotlivých pozemk dopln na o prvky objemové regulace pro
modernizaci, p estavbu i novou výstavbu, podrobn ji popsané v kapitole K.01.2 Zásady prostorového uspo ádání a
architektonického ešení objekt v textové ásti územního plánu obce.
Navrhované zásady funk ní regulace v ešeném území lení správní území obce na :
1.

území zastav né a zastavitelné tj. pozemky situované v sou asn zastav ném území obce a pozemky navrhované
pro výstavbu do roku 2015 (v návrhovém období), resp.tvo ící navrhované zastavitelné území obce do roku 2015.

2.

území kulturní krajiny, tj. území, které není obecn ur eno k zastav ní, tj.plochy orné p dy, lesních
pozemk , trvalých travních porost , vodote í jsou navržena dle míry své využitelnosti k ur eným funkcím v území
do krajinných zón produk ních, p írodních nebo smíšených.
Pro oba zmín né druhy územních ploch jsou uvedeny z á va z né re gu l a ti v y v yu ž i tí úze m í v následujícím
len ní :
- ozna ení regulativu využití území dle p íslušného kódu, definující územní zónu dle innosti :
- dominantní využití území
- p ijatelné využití území, innost a umíst ní stavby
- nep ípustné využití území, innost a umíst ní stavby
- regulativy prostorového a objemového uspo ádání zástavby.

R e g u l a t i v v y u ž i t í ú z e m í vymezuje dominantní využití území, pop . více možností využití pozemku,
které lze v daném území uplatnit, aniž by docházelo ke vzájemným st et m.
Území s dominantním zp sobem využití jsou vymezována proto, aby se r zné formy využití nedostaly do st et nebo
se navzájem nevylu ovaly. Z toho d vodu je každému pozemku (ploše) stanoven dominantní zp sob využití území,
jehož požadavk m musí být ostatní p ípustné využití území, innosti a stavby pod ízeny.
Dominantní innost ur uje hlavní orientaci funk ního využití území. P ijatelné innosti nesmí být v konfliktním vztahu
k innosti dominantní a jako takové podléhají ohlašovací povinnosti.
Území smíšená jsou vymezena v p ípadech, kdy nelze stanovit jednu z forem využití území jako dominantní a území
umož uje lokalizaci n kolika inností za podmínky, že bude zabrán no jejich vzájemným kolizím a negativnímu vlivu
navzájem. V takovýchto územích je pak zastoupeno více inností a slouží více ú el m.
innosti, které nejsou v regulativu funk ního využití obsaženy pod žádným z bod , podléhají povolovacímu ízení na
základ platných p edpis a zákon (z oblasti hygieny prost edí, územního, stavebního a ob anského práva, apod.).
V y u ž i t í ú z e m í je takové jeho uspo ádání a využití (pozemk a staveb), které vyhovuje zvolenému
zp sobu nebo ú elu, pro který je plocha ur ena.
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Zde jsou uvád ny údaje o velikostech pozemk a staveb, podmínky pro jejich umíst ní (koeficient zastav ní) a využití
(zp sob zástavby), výšková a plošná omezení p i výstavb (požadavky na velikost a výšku staveb, použité materiály)
Ú elem stanovení zásad funk ní a objemové regulace v ešeném území (regulativ pro zástavbu a využití území) je
zachování a ochrana hodnot a vlastností území.
Kódy využití územních ploch jsou vyzna eny ve výkresu .1 (Hlavní výkres – návrh využití území obce v m ítku 1 :
10 000) a výkresu .2 (Hlavní výkres – návrh využití území sídla,doprava v m ítku 1 : 2 880), kde je patrné i jejich
územní vymezení.
Podle typu kódu je rozlišeno:
I. Území zastavitelné (zastav né a navrhované stavební pozemky): kód je vyzna en dv ma velkými tiskacími písmeny
(p ípadn s dalším indexem) :
BV
Bydlení venkovské
BH
Bydlení hromadné
BR
Bydlení v rozptylu
SM
Smíšené využití – místní
SM1
Smíšené využití – místní specifické
SC
Smíšené využití - centrální
OV
Obslužná sféra – ob anská vybavenost
OD
Dopravní vybavenost
RS
Rekreace – sportovní
VP
Výroba - pr myslová a sklady
VD
- drobná a emeslná
VZ
- zem d lská
ZS
Sídelní zele - ve ejná
ZS3
- nezastavitelné zahrady
I. Území kulturní krajiny - krajinné zóny - pozemky, které nejsou ur eny k zastav ní: kód je vyzna en jedním velkým
písmenem (p ípadn s dalšími indexy funk ního využití) :
P
P írodní zóna
Z
Zem d lská zóna
L
Lesní zóna
S
Smíšené zóny (s indexy dle zastoupených inností):
• Z – zem d lská produkce
• L – lesní produkce
• P – p írodní stabiliza ní funkce
•
V - vodohospodá ská funkce
• U – urbanizovatelné území
• O – ochranná funkce
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využití území

ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ (sou asn zastav né území obce + navrhované stavební pozemky)
I.01 Bydlení venkovské

BV

Regulativy využití území:
A. Dominantní využití:
B yd l e ní - pl oc h y n íz k op od l a ž n í ob yt n é zá sta v b y s dr ob n ý m h o sp od á s k ý m záz e mí m
B. P ijatelné využití:
- nerušící domácí výroba
- drobná hospodá ská a chovatelská a p stitelská innost, provozovaná i ve vlastních ú elových stavbách
- ubytovací za ízení (pensiony) se zajišt ným parkováním host na vlastním pozemku
- individuální rekreace
- maloobchodní a stravovací služby
- za ízení sociálních služeb
- zdravotnická za ízení (ordinace)
- za ízení pé e o d ti a školské za ízení
- kulturní za ízení a stavby pro církevní ú ely (knihovny, galerie)
- drobné sportovní plochy a relaxa ní za ízení
- odstavné plochy, parkovišt a garáže pro osobní automobily, výhradn pro pot ebu obyvatel zóny,
umíst né na vlastním pozemku
- místní obslužné a p ší komunikace
- stavby a za ízení technické vybavenosti
- plochy ve ejné zelen , osázené okrasnou zelení, vybavené prvky drobné architektury a mobiliá em pro
relaxaci; uli ní stromo adí
Za ízení a stavby p ípustného využití sloužící pot ebám obyvatel obce.
C. Nep ípustné využití:
- všechny druhy inností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky narušují obytné prost edí
sousedních byt (i druhotn - nap . zvýšenou nákladní dopravou ... sklady apod.), p edevším se jedná o :
- dopravní terminály a centra dopravních služeb
- umíst ní staveb a za ízení výrobních a skladových
- obchodní za ízení nadmístního významu (velkoprodejny, velkoobchod)
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání pro novostavby a p estavby:
Jednotlivé objekty, pop . seskupení obytných a hospodá ských objekt (statky) jejichž využití odpovídá nárok m na
rodinné bydlení s užitkovými zahradami, o velikosti v rozmezí cca 800 – 1 000 m2. Rodinné domy tradi ní formy
zastav ní, výškov o 1- 2 .nadzemních podlažích s využitelným podkrovím.
P ípadné dostavby proluk, objekt nebo nástavby musí m ítkem, formou zast ešení (výškou ímsy, sm rem a výškou
h ebene) respektovat kontext a charakter okolní zástavby. V p ípad dostavby proluk novými objekty se p edpokládá
dle možností vestavba garáže nebo zajišt ní parkování na vlastním pozemku.
U nových staveb je podmínkou garážování na vlastním pozemku.
St echa sedlová, sklon min.30 %.

I.02. Bydlení hromadné

BH

Regulativy využití území:
A. Dominantní využití:
B yd l e ní v b yt o v ý c h d om ec h

.z. 2403 – 0999 -03
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B. P ijatelné využití :
- ubytovací a sociální služby (pensiony, domy s pe ovatelskou službou)
- maloobchodní a stravovací služby
- zdravotnická za ízení (ordinace)
- za ízení pé e o d ti a základní školské za ízení
- kulturní za ízení a stavby pro církevní ú ely (knihovny, galerie)
- drobné sportovní plochy a relaxa ní za ízení
- odstavné plochy, parkovišt a garáže pro osobní automobily (výhradn pro pot ebu obyvatel zóny)
- místní obslužné a p ší komunikace
- stavby a za ízení technické vybavenosti, ešené jako integrovaná sou ást zástavby
- ve ejná prostranství, osázená okrasnou zelení, vybavená prvky drobné architektury a mobiliá em pro
relaxaci; uli ní stromo adí
Za ízení a stavby p ípustného využití pouze lokálního významu.
C. Nep ípustné využití :
- všechny druhy inností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky narušují obytné prost edí
zóny a sousedních byt (i druhotn - nap . zvýšenou nákladní dopravou ... sklady apod.), p edevším se jedná o :
- dopravní terminály a centra dopravních služeb
- umíst ní staveb a za ízení výrobních a skladových
- obchodní za ízení nadmístního významu (velkoprodejny, velkoobchod)
- chov hospodá ských zví at
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání pro p estavby:
Eventuelní stavební úpravy musí m ítkem, formou zast ešení (výškou ímsy a h ebene) respektovat kontext a
charakter okolní zástavby. Výstavba nových objekt se nep edpokládá.

I.03 Bydlení venkovské v rozptylu

BR

Regulativy využití území:
A. Dominantní využití:
B yd l e ní - pl oc h y n íz k op od l a ž n í ob yt n é zá sta v b y na r oz l e hl ý c h p oz e mc íc h kr a ji n né h o c h ar a kt er u
B. P ijatelné využití:
- nerušící domácí výroba
- drobná hospodá ská a chovatelská a p stitelská innost, provozovaná i ve vlastních ú elových stavbách
- ubytovací za ízení (pensiony) se zajišt ným parkováním host na vlastním pozemku
- lokální maloobchodní a stravovací služby
- za ízení služeb obyvatelstvu
- hygienické služby a relaxa ní za ízení
Za ízení a stavby p ípustného využití sloužící pot ebám obyvatel obce.
C. Nep ípustné využití:
- všechny druhy inností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky narušují obytné prost edí na
sousedních pozemcích obytné zástavby(i druhotn - nap . zvýšenou nákladní dopravou ... sklady apod.),
p edevším se jedná o :
- dopravní terminály a centra dopravních služeb
- umíst ní staveb a za ízení výrobních a skladových
- obchodní za ízení (prodejny)
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání pro novostavby a p estavby:
Jednotlivé objekty, pop . seskupení obytných a hospodá ských objekt (statky) jejichž využití odpovídá nárok m na
rodinné bydlení s užitkovými zahradami,na pozemcích o velikosti nad 1 500 m2. Rodinné domy tradi ní formy
zastav ní, výškov o 1 nadzemním podlaží s využitelným podkrovím.
P ípadné úpravy staveb musí m ítkem, formou zast ešení (výškou ímsy, sm rem a výškou h ebene) respektovat a
charakter okolní krajiny. V p ípad dostavby proluk novými objekty se p edpokládá dle možností vestavba garáže
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nebo zajišt ní parkování na vlastním pozemku.
U nových staveb je podmínkou garážování na vlastním pozemku.
St echa sedlová, sklon min.30 %.

I.04 Smíšené využití - místní

SM

Regulativy využití území :
A.

Dominantní využití:

B yd l e ní – pl o c h \ y n í z k o p od l až n í ob yt n é z á sta vb y s pr o v oz o vn a m i ner u ší cíc h sl uže b
B. P ijatelné innosti:
- provozovny obslužných (servisních) služeb
- ubytovací za ízení (pensiony) se zajišt ným parkováním host na vlastním pozemku
- administrativní a správní za ízení
- maloobchodní a stravovací služby
- za ízení sociálních služeb
- zdravotnická za ízení (ordinace)
- za ízení pé e o d ti a školské za ízení
- školící, výchovná a vzd lávací za ízení
- kulturní za ízení a stavby pro církevní ú ely (knihovny, galerie)
- drobné sportovní plochy, d tská h išt a relaxa ní za ízení nep edstavující areály
- odstavné plochy, parkovišt a garáže pro pot ebu obyvatel zóny a na vlastním pozemku
- místní obslužné a p ší komunikace
- stavby a za ízení technické vybavenosti (dle možností ešená jako integrovaná sou ást zástavby)
- plochy ve ejné zelen , osázené okrasnou zelení, vybavené prvky drobné architektury a mobiliá em pro
relaxaci; uli ní stromo adí
Podnikatelská innost m že být realizována i ve vlastních ú elových stavbách.
Parkování vozidel návšt vník musí být zajišt no na vlastním pozemku.
C. Nep ípustné využití:
- všechny druhy inností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky (i druhotn - nap . zvýšenou
nákladní dopravou ... sklady apod.) narušují životní prost edí stavebních pozemk sousedních obytných staveb
a staveb sloužících ve ejnosti (ob anské vybavenosti nap . ubytovací, školská a zdravotnická), p edevším se
jedná o :
- dopravní terminály a centra dopravních služeb
- umíst ní staveb a za ízení výrobních a skladových
- obchodní za ízení nadmístního významu (velkoprodejny, velkoobchod)
individuální rekreace v rekrea ních stavbách a za ízeních
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání pro novostavby a p estavby:
Stavby, pop . seskupení obytných a ú elových staveb musí architektonickým len ním stavebních forem, a zejména
celkovým objemem zastav ní respektovat m ítko a kontext okolní zástavby.
Individuální zástavba (max. 2 podlaží s využitelným podkrovím) na pozemcích o velikosti cca 1 000 – 1 800 m 2.
St echa sedlová, sklon min. 30 %.

I.05 Smíšené využití - místní specifické

SM1

Regulativy využití území :
A.

Dominantní využití:

B yd l e ní – pl o c h \ y n í z k o p od l až n í ob yt n é z á sta vb y s pr o v oz o vn a m i
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B. P ijatelné innosti:
- provozovny výrobních a servisních služeb
- administrativní a správní za ízení
- maloobchodní a stravovací služby
- za ízení sociálních služeb
- školící, výchovná a vzd lávací za ízení
- drobné sportovní plochy, d tská h išt a relaxa ní za ízení nep edstavující areály
- odstavné plochy, parkovišt a garáže pro pot ebu obyvatel zóny a na vlastním pozemku
- místní obslužné a p ší komunikace
- stavby a za ízení technické vybavenosti (dle možností ešená jako integrovaná sou ást zástavby)
- plochy ve ejné zelen , osázené okrasnou zelení, vybavené prvky drobné architektury a mobiliá em pro
relaxaci; uli ní stromo adí
Podnikatelská innost m že být realizována i ve vlastních ú elových stavbách.
Parkování vozidel návšt vník musí být zajišt no na vlastním pozemku.
C. Nep ípustné využití:
- všechny druhy inností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky (i druhotn - nap . zvýšenou
nákladní dopravou ... sklady apod.) narušují životní prost edí stavebních pozemk sousedních obytných staveb
a staveb sloužících ve ejnosti (ob anské vybavenosti nap . ubytovací, školská a zdravotnická), p edevším se
jedná o :
- dopravní terminály a centra dopravních služeb
- umíst ní staveb a za ízení výrobních a skladových
- obchodní za ízení nadmístního významu (velkoprodejny, velkoobchod)
individuální rekreace v rekrea ních stavbách a za ízeních
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání pro novostavby a p estavby:
Stavby, pop . seskupení obytných a ú elových staveb musí architektonickým len ním stavebních forem, a zejména
celkovým objemem zastav ní respektovat m ítko a kontext okolní zástavby.
Individuální zástavba (max. 2 podlaží s využitelným podkrovím) na pozemcích o velikosti cca 1 000 – 1 800 m 2.
St echa sedlová, sklon min. 30 %.

I.06 Smíšené centrální využití

SC

Regulativy funk ního využití území:
A. Dominantní využití:
B yd l e ní – pl o c h y n íz k op od l až n í o b yt n é zá sta vb y se za íz e n í mi ob s l už n é sf ér y
B. P ijatelné
-

innosti:
ubytovací za ízení (pensiony) se zajišt ným parkováním host na vlastním pozemku
administrativní a správní za ízení
maloobchodní a stravovací služby
za ízení sociálních služeb
zdravotnická za ízení (ordinace)
za ízení pé e o d ti a školské za ízení
školící, výchovná a vzd lávací za ízení
kulturní za ízení a stavby pro církevní ú ely (knihovny, galerie)
drobné sportovní plochy, d tská h išt a relaxa ní za ízení nep edstavující areály
odstavné plochy, parkovišt a garáže pro pot ebu obyvatel zóny a na vlastním pozemku
místní obslužné a p ší komunikace
stavby a za ízení technické vybavenosti (dle možností ešená jako integrovaná sou ást zástavby)
plochy ve ejné zelen , osázené okrasnou zelení, vybavené prvky drobné architektury a mobiliá em pro
relaxaci; uli ní stromo adí

Podnikatelská innost m že být realizována i ve vlastních ú elových stavbách.
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Parkování vozidel návšt vník musí být zajišt no na vlastním pozemku.
C. Nep ípustné využití:
- všechny druhy inností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky (i druhotn - nap . zvýšenou
nákladní dopravou ... sklady apod.) narušují životní prost edí stavebních pozemk sousedních obytných staveb
a staveb sloužících ve ejnosti (ob anské vybavenosti nap . ubytovací, školská a zdravotnická), p edevším se
jedná o :
- dopravní terminály a centra dopravních služeb
- umíst ní staveb a za ízení výrobních a skladových
- obchodní za ízení nadmístního významu (velkoprodejny marketového typu, velkoobchod)
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání pro novostavby a p estavby:
Stavby, pop . seskupení staveb musí architektonickým len ním stavebních forem, formou zast ešení, výškou h ebene a
ímsy a celkovým objemem zastav ní respektovat m ítko a kontext okolní zástavby.
Individuální zástavba (max. 2 podlaží s využitelným podkrovím) na pozemcích o velikosti p evážn nad 1 000 m 2.
St echa sedlová, sklon min. 30 %.
Objekty a za ízení technické vybavenosti budou ešeny p ednostn jako integrovaná sou ást zástavby.

I.07 Obslužná sféra - ob anská vybavenost

OV

Regulativy využití území:
A. Dominantní využití:
O bs l už né za íze n í s prá v ní a k o m er n í o b a ns k é v yb a ve n ost i
B. P ijatelné innosti:
- bydlení správce nebo majitele
- výrobní i nevýrobní služby lokálního významu
- ubytovací za ízení (pensiony) se zajišt ným parkováním host na vlastním pozemku
- drobné sportovní plochy a relaxa ní za ízení
- maloobchodní a stravovací služby
- za ízení sociálních služeb
- parkovišt pro pot ebu zóny
- ú elové a p ší komunikace
- stavby a za ízení technické vybavenosti sloužící pot ebám zóny
- plochy rekrea ní zelen , osázené okrasnou zelení, vybavené prvky drobné architektury a mobiliá em pro
relaxaci
Podnikatelská innost m že být realizována ve vlastních ú elových stavbách.
C. Nep ípustné využití:
- všechny druhy inností, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky (i druhotn - nap . zvýšenou
nákladní dopravou ... sklady apod.) narušují životní prost edí okolních stavebních pozemk a ve ejných ploch,
p edevším se jedná o :
- dopravní terminály a centra dopravních služeb
- umíst ní staveb a za ízení výrobních a skladových
- p stitelská a chovatelská innost
- obchodní za ízení nadmístního významu (velkoprodejny, velkoobchod)
individuální rekreace v rekrea ních stavbách a za ízeních
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání pro novostavby a p estavby:
Jednotlivé stavby a skupiny staveb na pozemcích, jejichž využití je pod ízeno dominantnímu. Výška zástavby 2
nadzemní podlaží a podkroví.
Stavby musí svým m ítkem, formou zast ešení a výškou zástavby odpovídat kontextu a charakteru historicky vyvinuté
venkovské zástavby v obci.
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OD

Regulativy využití území:
A. Dominantní využití:
Tr as y sil n i n í a že lez n i n í d op r a v y, z ác h yt n á pa r k o vi št , ná dr až í ,
h m ot

er pa cí st a ni ce p oh on n ý c h

B. P ijatelné využití :
servisní nevýrobní služby spojené s dopravní vybaveností
- stravovací za ízení (ob erstvení, restaurace)
- krátkodobé ubytování, spojené s provozem hromadné dopravy osob
- plochy ochranné a izola ní zelen , osázené vzrostlou zelení (st ední a vysokou), vybavené prvky drobné
architektury a mobiliá em pro relaxaci; uli ní stromo adí a doprovodná zele
C. Nep ípustné využití:
Zp soby využití odlišné od vyjmenovaných v bodu A. (dominantní využití) a B. (p ípustné využití) nejsou možné.
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání :
Zásady pro uspo ádání území jsou stanoveny v platných SN 73 60 58, SN 73 60 56, ON 73 64 26, SN 73 60 59.
Liniové dopravní stavby musí být citliv za len ny do krajiny, ešení parkoviš a architektonické len ní staveb
(za ízení) dopravní vybavenosti musí len ním stavebních forem a zejména celkovým objemem zástavby respektovat
m ítko a kontext okolí.

I.09 Rekreace a sport

RS

Regulativy funk ního využití území:
A. Dominantní využití :
S p or t a r e la xa c e, ot e v e ná sp or t o vi š t .
B. P ijatelné využití :
- do asné ubytování, stravovací a ubytovací za ízení,
- vyhražené zpevn né plochy pro sport
- sportovní a relaxa ní za ízení klubového charakteru
- letní kina a otev ená kulturní za ízení
- parkovišt a dopravní za ízení, sloužící pot ebám zóny
- ú elové a p ší komunikace
- stavby a za ízení technické vybavenosti
- vyhražená zele , sloužící výhradn pot ebám zóny
Pouze innosti slu itelné s dominantním využitím, které svým provozem neovlivní negativn sousední pozemky.
C. Nep ípustné využití :
- nepovolují se všechny innosti, které jsou v rozporu se stabilizací p írodní složky a nesouvisí s vymezenými
p ijatelnými innostmi dle bodu B.
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání :
Jednotlivé objekty, pop ípad skupiny objekt , jejichž využití odpovídá nárok m rekrea ního nebo aktivního sportu
Povolování výstavby ú elových staveb bude ešeno individuáln , podle konkrétního zám ru.
Výška objekt max. 2. nadzemní podlaží a podkroví, u halových staveb max. 10 m. Podle možností st echa o sklonu
min. 15 %.
Objekty musí architektonickým len ním stavebních forem a celkovým objemem zástavby respektovat m ítko a
kontext okolní zástavby.
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I.10 Výroba pr myslová, sklady

VP

Regulativy funk ního využití území:
A. Dominantní využití :
V ýr ob a pr m ys l o vá vý r ob a , s kl a d o vá n í, vý z ku m ná p ra c o vi š t a vý r ob n í s l už b y.
B. P ijatelné využití :
- správní a administrativní za ízení
- obslužná a lokální administrativa
- stravovací a obchodní za ízení a specifické služby pro lokální pot ebu
- školící, výchovná a vzd lávací za ízení pro pot ebu zóny
- vedlejší innosti ve spojení s primárním pr myslovým využitím,
- plochy vyhražené zelen plnící funkci izola ní a ochrannou
- ú elové komunikace
- odstavné plochy, lokální parkovišt a garáže (servisní provoz) na vyhražených pozemcích sloužící
pot ebám zóny
- dopravní a technické stavby a za ízení ( erpací stanice...).
- drobné sportovní plochy a relaxa ní za ízení klubového charakteru
- bydlení správce (majitele) – služební byty
C. Nep ípustné využití :
-

všechny druhy inností, které by m ítkem zástavby, hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky (i
druhotn - nap . nákladní dopravou apod.) narušovaly nad p ípustnou míru životní prost edí stavebních
pozemk sousedních obytných staveb a pozemk sloužících ve ejnosti, p edevším se jedná o :
- bydlení (krom služebních a pohotovostních byt )
- za ízení ob anské vybavenosti, nap . zdravotnické a sociální služby (nemocnice - l žková odd lení,
domovy d chodc ), za ízení pé e o d ti
- za ízení základního školství
- rekrea ní a kulturní za ízení

Regulativy prostorového a objemového uspo ádání :
Stavby, soubory staveb a technologická za ízení svým architektonickým ešením a celkovým objemem zástavby
respektují m ítko a kontext okolní zástavby.
Skupiny provozních objekt na pozemcích s koeficientem zastav ní max. 40 % (u skladových areál 30 %).
Výška zástavby v úrovni sou asné hladiny, max. 12 m. Stavební objekty a technologická za ízení svým
architektonickým ešením a objemem zástavby respektují m ítko a kontext okolní zástavby.
V zón bude nutné z ídit nezpevn né zatravn né plochy (podíl z celkové plochy min. 40%), ozelen né ke ovou a
stromovou vegetací ochranného a izola ního charakteru.

I.11 Drobná výroba, emesla

VD

Regulativy využití území :
A. Dominantní využití:
Ma l o vý r ob n í a e me sl n á výr ob a , za íz e ní vý r ob n í c h a ne vý r ob n í c h sl u ž e b ( ne l ze v yl ou i t
m ír n ou z á t ž o k o l í)
B. P ijatelné využití:
- vývojová pracovišt
- servisní za ízení
obchodní za ízení místního významu
skladovací za ízení
- do asné ubytovací za ízení sloužící pot ebám zóny
- administrativní a správní za ízením
- maloobchodní a stravovací služby
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školící, výchovná a vzd lávací za ízení
specifická kulturní za ízení a relaxa ní centra nadmístního významu (kasino)
drobné sportovní plochy a relaxa ní za ízení klubového charakteru
bydlení správce (majitele) – služební byty
odstavné plochy, parkovišt a garáže pro pot ebu zóny
stavby a za ízení technické vybavenosti
plochy zelen , osázené okrasnou zelení, vybavené prvky drobné architektury a mobiliá em pro relaxaci;
ochranná a izola ní zele

Parkování vozidel (osobních, nákladních) a provozní techniky musí být zajišt no na vlastním pozemku.
C. Nep ípustné využití:
- všechny druhy inností, které by m ítkem zástavby, hlukem, prachem, exhalacemi nebo organolepticky (i
druhotn - nap . nákladní dopravou apod.) narušovaly nad p ípustnou míru životní prost edí stavebních
pozemk sousedních obytných staveb a pozemk sloužících ve ejnosti, p edevším se jedná o :
- rekreace v rekrea ních stavbách a za ízeních
- za ízení ob anské vybavenosti : zdravotnická a sociální služby, za ízení pé e o d ti atd., která nejsou uvedena
v bodu B.
Regulativy prostorového a objemového uspo ádání :
Stavby, soubory staveb a technologická za ízení svým architektonickým ešením a celkovým objemem zástavby
respektují m ítko a kontext okolní zástavby.
V území budou z ízeny nezpevn né zatravn né plochy (podíl z plochy pozemku min.40 %), sloužící retenci
p ívalových deš ových srážek. Nezastav né plochy budou ozelen ny ke ovou a stromovou vegetací ochranného a
izola ního charakteru.

VZ

I.12 Zem d lská výroba
Regulativy využití území :
A. Dominantní využití:
Z e m d l s ká vý r ob a v z e m d l ské ú e l o v é zá sta v b :
- ch o v h os p od á s ký c h z ví a t
- zpr ac o vá n í r ost l i n n é pr o d u kc e
- vý r ob n í i n e vý r ob n í ze m d l s ké sl už b y
- skl a d y ze m d l ský c h pr o d u k t a z e m d l s ké te c h ni k y
( ne lz e v yl ou i t mír n ou z át ž o k ol í)

B.P ijatelné využití:
- správní a provozní centrum lokálního významu
- ubytování pro sezónní pracovníky
- stravovací a obslužná za ízení lokálního významu
zpracovatelská potraviná ská výroba
- specifické zem d lské skladové provozy (skladování krmiv, hnojiv atd.)
- svoz a zpracování organického odpadu
- provozy drobné a emeslné výroby
- provozy údržby staveb, za ízení a techniky
- stavby a za ízení technické vybavenosti
- bydlení správce (majitele) – služební byty
- odstavné a manipula ní plochy, parkovišt , garáže a erpací stanice PHM sloužící pot ebám zóny
- stavby a za ízení technické vybavenosti
- plochy zelen , osázené okrasnou zelení, vybavené prvky drobné architektury a mobiliá em pro relaxaci;
ochranná a izola ní zele
Parkování vozidel (osobních, nákladních) a zem d lské techniky musí být zajišt no na vlastním pozemku.
C. Nep ípustné využití:
bydlení
- rekreace v rekrea ních stavbách a za ízeních
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za ízení ob anské vybavenosti, která nejsou uvedena v bodu B.

Regulativy prostorového a objemového uspo ádání:
Nové zem d lské ú elové objekty nejsou navrhovány. Eventuální p estavby a novostavby (nap . v rámci krajinných
zón smíšených se zem d lskou produkcí – SZ) musí stavební formou a objemem zástavby respektovat kontext okolí. V
p ípad nového zám ru na plochách mimo zastavitelné území bude konkrétní návrh posuzován v rámci zpracování
zm n územního plánu obce a následného územního rozhodnutí.
Pro stávající stabilizovaný zem d lský areál platí: podíl nezpevn ných ploch na pozemku bude min. 30 %.

I.13 Sídelní zele - ve ejná

ZS

Regulativy využití území :
A. Dominantní využití:
-

Sta b il iz a ce p ír od n í sl o ž k y u vn i t z as ta v n é h o úz e mí s í dl a p e váž n s c har a kt er e m
ve e jn p íst u p n ýc h pl o c h ( ve e jn á a par k o vá z ele ), v yu ž í va n ý c h pr o kaž d od e n n í
re kr eac i. P l oc h y ze le n par k o v u pr a ve n é, v yba ve n é pr v k y z a hr a d n í ar ch i t e kt ur y,
pl a st i ka m i a m ob i l iá e m pr o r el a x ac i.

B. P ijatelné využití:
ve ejné plochy pro sport za p edpokladu uchování p írodní hodnoty území.
- pasivní rekrea ní pobyt
- p ší (pop . cyklistické) komunikace
- obslužná za ízení (ob anské vybavení) formou drobných staveb, pod ízené provozem p írodní hodnot a
rekrea nímu využití území
- pouze ve výjime ných p ípadech (po individuálním posouzení konkrétního zám ru) liniová vedení,
plochy, stavby a za ízení technické vybavenosti
Zahradnická úprava a údržba. P evažující výsadba domácích druh d evin (po konzultaci s orgánem ochrany
p írody.
C. Nep ípustné využití:
Všechny innosti, které jsou v rozporu se stabilizací p írodní složky a nesouvisí s vymezenými p ijatelnými
innostmi dle bodu B. a dále :
- oplocení
- parkování a odstavování vozidel
- vedení silni ní dopravy (nová výstavba)
- intenzivní formy hospoda ení na pozemku.
Prostorové a objemové uspo ádání území :
Nezastavitelné území obce - výjime n je možné situovat drobnou architekturu v souvislosti s úpravou a využitím
parteru.
Zastoupení ploch zpevn ných je minimální s podmínkou jejich prov ení v podrobn jší projektové dokumentaci a po
schválení orgánem ochrany p írody.
Podmínkou trasování nových vedení technických sítí (návrh i realizace) je minimální snížení podílu stávajících porost
a zapojení nové výsadby k p vodní.
P ipouští se výsadba introdukovaných d evin.

I.14 Sídelní zele – nezastavitelné zahrady

ZS3

Regulativy využití území :
A. Dominantní využití:
-

Sta b il iz a ce p í r od n í sl o ž k y u vn i t za s ta v n é h o úz e mí sí d la na p l oc há c h sou kr o m ý c h
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za hr a d.
B. P ijatelné využití:
- p stitelská innost v p im eném pom ru ke krajinným hodnotám území
- rekrea ní pobyt
- ú elové komunikace
- pouze ve výjime ných p ípadech (po individuálním posouzení konkrétního zám ru) liniová vedení,
plochy, stavby a za ízení technické vybavenosti
C. Nep ípustné využití:
Všechny innosti, které jsou v rozporu se stabilizací p írodní složky a nesouvisí s vymezenými p ijatelnými
innostmi dle bodu B.
Prostorové a objemové uspo ádání území :
Nezastavitelné území obce. Zastoupení ploch zpevn ných je minimální s podmínkou jejich prov ení v podrobn jší
projektové dokumentaci.
Podmínkou trasování nových vedení technických sítí (návrh i realizace) je minimální snížení podílu stávajících porost
a zapojení nové výsadby k p vodní.
P evažující výsadba domácích druh d evin (p ipouští se výsadba introdukovaných d evin).
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n eza s ta vi t e l né úze m í)

P

II.01 P írodní zóna
A. Dominantní využití :
zajiš ují napln ní t chto funkcí krajiny:
- u c h o vá n í a vý v o j p v od n í c h a p í r od

bl íz ký c h e k os yst é m

- p í z n i vé p s ob e n í na o k ol n í e k ol o gi c k y mé n

st a bi l ní

á st i kr a ji n y

- u c h o vá n í d r u h o vé h o i ge n o vé h o b oh a ts t ví p v od n í c h dr u h

or g a ni z m .

V p írodních zónách je zahrnut úz e mní s ys t é m e k ol o gi c ké st a bi lit y zejména na regionální úrovni (vyzna en ve
výkresech .1,2 a 8).
B. P ijatelné využití :
- realizace opat ení a inností, sm ujících k dodržení nebo zlepšení podmínek pro p irozený vývoj
p vodních a p írod blízkých ekosystém
- obhospoda ovaní zem d lského a lesního p dního fondu zejména z hlediska
jejich mimoproduk ních funkcí
- u stávající zástavby lze p ipustit pouze základní údržbu
- údržba a ochrana památek a drobné architektury
- výstavba turistických, p ších a cyklistických cest je p ípustná jen v trasách odsouhlasených orgánem
ochrany p írody a za podmínek jím stanovených
- výkon práva myslivosti a rybá ství posoudí orgán ochrany p írody, zda není v rozporu s podmínkami
ochrany p írody
- údržba a ochrana technických sítí a za ízení za podmínek formulovaných orgánem ochrany p írody; jejich
nová výstavba je p ípustná vyjíme n a za podmínky souhlasu daného orgánem ochrany p írody
- revitalizace vodních tok a nádrží za podmínek odsouhlasených orgánem ochrany p írody
- výjime n výstavba ú elových technických staveb na vodních tocích pouze se souhlasem orgánu ochrany
p írody.
C. Nep ípustné využití :
- lokalizace nové výstavby (výjimku pro výstavbu technické infrastruktury posoudí orgán ochrany p írody)
- hospoda ení s prost edky a innostmi, které mohou zp sobit podstatné zm ny biologické rozmanitosti, struktury
a funkce ekosystém
- nevratné poškozování p dního povrchu
- zneškod ování a ukládání odpad
- sbírání rostlin, krom lesních plod
- odchytávání živo ich
- rozši ování geograficky nep vodních druh rostlin a živo ich
- zm na stávajícího vodního režimu pozemk , nesouvisející s hlavní funkcí území
- stavba v podélném sm ru s linií zóny elektrických vedení velmi vysokého nap tí a dálkových produktovod
(ostatní podmínky stanoví p íslušný orgán ochrany p írody)
- provád ní terénních úprav bez souhlasu orgánu ochrany p írody
- oplocování pozemk bez souhlasu orgánu ochrany p írody
- p evod pozemk do kultury ( druhu) orná p da a zahrada
Prostorové uspo ádání území:
Dodržení podmínek využití stanovených orgánem ochrany p írody je podmínkou.
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Z

A. Dominantní využití:
H os p od a e n í n a ze m d ls ké m p d n í m f on d u v yš ší a v ys o ké p ir oz e né pr od u k n í s c h op n os ti .
J sou v yt v o e n y p e d p o kl a d y p r o i nt e nz i vn jší f or m y z e m d l ské h o h os p od a e n í. Zá kl a d n í
f u n kc í je z e m d l s ká vý r oba .
B. P ijatelné využití:
- zem d lská produkce rostlinná a živo išná
- lokalizace zem d lské ú elové výstavby pro prvovýrobu s p ímou vazbou na daný ZPF
- ochrana a údržba chrán ných a krajinných prvk p írody, vymezených Projektem pozemkových úprav
- investice do p dy, ur ené ke zvýšení produkce (meliorace, vodohospodá ské úpravy)
- zakládání rybník
- výstavba za ízení na získávání vody, ur ené k zem d lské innosti
- výstavba za ízení na likvidaci zne iš ujících odpadních vod ze zem d lských provoz zabezpe ujících
rostlinnou a živo išnou výrobu
- údržba a ochrana technických sítí a za ízení
- výstavba zem d lských ú elových komunikací, v etn základní komunika ní sít (p ší, cyklistické, ú elové),
zabezpe ující odpovídající pr chodnost krajiny
- údržba a ochrana kulturních památek a drobné architektu ry.
C. Nep ípustné využití :
- lokalizace výstavby nesouvisejí se zem d lskou prvovýrobou (bydlení, rekreace, vybavenost ob anská,
pr myslová a drobná výroba, sklady, zpracování nerostných a druhotných surovin)
- výstavba na zpracování zem d lské a lesní produkce
- zakládání rekrea ních vodních nádrží
- hospoda ení, p i kterém by byla zne iš ována p da škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a
existenci živých organism
Prostorové uspo ádání území:
Realizací zem d lské innosti nepoškozovat okolní pozemky a vlastnosti zem d lské p dy (fyzikální, biologické,
chemické). Hospoda ení na zem d lské p d tak, aby nebyla kontaminována škodlivými látkami. P ípustné jsou pouze
stavby a innosti, zajiš ující zem d lskou funkci v území.

II.03 Lesní zóna

L

Regulativy využití území :
A. Dominantní využití:
H os p od a e n í na le sní m p d n í m f on d u . Z á kl a d ní f u n kc í je le s ní vý r ob a , p od íz e ná p ož a da v k m
le sní h o h osp od á s ké h o pl á n u ( LHP ) .
B. P ijatelné využití:
- lesní hospodá ství (rostlinné a živo išné)
- lokalizace lesní ú elové výstavby pro prvovýrobu bez možnosti do asného ubytování vlastník (uživatel )
- ochrana a údržba chrán ných prvk p írody
- zakládání, obnova a údržba krajinných prvk
- zakládání rybník pro chov ryb, závlahu nebo ochranu proti vodní erozi
- výstavba technických za ízení zabezpe ujících lesní hospodá skou innost (jímání vody, OV, úpravny
- vody)
- údržba a ochrana technických sítí a za ízení
- výstavba ú elových lesních komunikací – základní komunika ní sít zabezpe ující pro ve ejnost pr chodnost
lesními pozemky.
C. Nep ípustné využití :
- lokalizace výstavby nesouvisející s lesní hospodá skou inností (bydlení, rekreace, ob anská
vybavenost, pr myslová a drobná výroba, sklady zpracování nerostných a druhotných surovin)
- ú elová výstavba na zpracování lesní a jiné produkce
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- zakládání rekrea ních vodních nádrží.
Prostorové a objemové uspo ádání území:
Realizací lesní výroby nepoškozovat sousední pozemky a charakteristiku lesního p dního fondu (fyzikální, biologické,
krajiná ské a ekologické). Hospoda it na lesní p d tak, aby nebyla kontaminována škodlivými látkami. P ípustné jsou
pouze stavby a innosti, zajiš ující lesní funkci v území a respektující požadavky lesního zákona.

II.04 Smíšená zóna (s indexem)

S...

A. Dominantní využití:
P ol yf u n k n í v yu ž i tí kr a j in n é h o úz e mí n e u m ož u je st a n o vi t d om i n a nt n í v yu ž i t í.
B. P ijatelné využití:
Smíšené využití krajinné zóny, umož ující realizaci n kolika zp sob využití území sou asn . Indexem je vyjád en
zp sob p ijatelného využití krajinné zóny smíšené :
Z .. . ze m d lská pr od u kc e
V … v od oh os p od á sk á f u n kce
L .. . l es n í pr od u kc e
P .. . p ír od n í sta b il iz a ní f u n kce ( ze jm é na v p í pa d za h r n u tí p l oc h ÚSE S)
U . .. ur ba n i z o va te l né úz e mí ( ve vý h l e d o v é m o b d ob í v yu ž i te l né p r o úz em n í r oz v oj
ob c e )
O … oc hr a n ná
Další možnosti využití území je nutné individueln posoudit, nap . :
- územní ochranu prvk ÚSES podle zákona .114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny
- lokalizace nové výstavby p ímo související s p ijatelným využitím smíšené krajinné zóny musí být
posouzena z hlediska nenarušení kompromisního využívání zóny
- výstavba technických sítí a za ízení (pro p enos energie a informací, vodního hospodá ství), staveb
produk ních (zem d lských a lesních, které mají p ímou vazbu na dané území – seníky, p íst ešky pro
zví ata atd.), ú elových komunikací – p ších, turistických, cyklistických, stezek pro jízdu na koních
- plochy rekrea ní zelen , osázené okrasnými d evinami, vybavené prvky drobné architektury, místním
informa ním systémem a mobiliá em pro relaxaci
U smíšených krajinných zón se stabilizovanou p írodní složkou (index P) jsou ostatním zájm m nad azeny zájmy
ochrany p írody a krajiny. Obhospoda ování pozemk intenzivními technologiemi a prost edky, které mohou
zp sobit nevratné zm ny podstatné zm ny biologické rozmanitosti, struktury a funkce ekosystém není p ípustné.
Využití území a stavební zám ry posoudí orgán ochrany p írody a krajiny a stanoví pro n konkrétní podmínky.
Zvyšování pom ru zastav ných a zpevn ných ploch není možné bez podrobn jšího prov ení vlivu na vodní režim
krajinné zóny.
C. Nep ípustné využití :
- nová výstavba (s výjimkou staveb uvedených v bodu B.)
- obhospoda ování pozemk zp sobem odlišným od vyjmenovaných v bodu B.(p ípustné využití)
- nevratné poškozování p dního povrchu (t žba nerostných surovin)
- terénní úpravy znehodnocující p írodní hodnotu území a negativn ovliv ující vodní pom ry v území
- úpravy vodního režimu (odvodn ní, nap imování vodote í)
- zm ny druhu pozemk na zem d lské (orná p da, zahrady, sady, vinice atd.), pokud by došlo k negativnímu
p sobení na p írodní složku
- scelování pozemk , pokud toto není v zájmu ochrany p írody a krajiny a nedojde ke snížení prostupnosti
krajiny
- rozši ování geograficky nep vodních druh rostlin a živo ich
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K.01.2 Zásady prostorového uspo ádání a architektonického ešení
staveb
DOSTAVBY A ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVB
Zachování a udržování objekt historicky vyvinutého centra kolem návsi, ochrana proti nevhodnému zp sobu využití
objekt , ochrana rozsahu obnovy a údržby staveb je prioritou v daném území.
Ve stávající zástavb centra obce lze realizovat dostavby a zm ny stávajících staveb jen p i dodržení následujících
obecných podmínek :
Zásadn dodržovat princip kontextuality zástavby, tj. zástavbu proluk, p estavby, nástavby a dostavby je t eba provád t
v takové stavební form a objemovém ešení (hmotové len ní, výška ímsy, výška h ebenu st ešní konstrukce, zp sob
zast ešení, sklon st ešní konstrukce), které vhodným zp sobem navazuje nebo reaguje na p evládající charakter a
výškovou hladinu okolní zástavby.
-

v historicky hodnotné zástavb centra obce

V p ípadech úpravy zast ešení citliv hodnotit p ípadný zásah dostavby a zm n stavby do panoramatu širšího okolí a
zp tn zhodnotit vliv okolních forem a zast ešení stávajících objekt na nov navrhovanou úpravu (resp. vyplývající
požadavky na ešení upravovaného zast ešení) - s cílem dosáhnout souladu a vyváženosti prostorového p sobení.
V rámci stavebních úprav a dostaveb do stávající zástavby se navrhovaná úprava (novostavba) musí p izp sobit
charakteru okolní zástavby svým objemem, výškou (výška ímsy, h ebenu, výška l.N.P.nad úrovní terénu), typem a
ešením zast ešení, umíst ním stavby na pozemku a použitým stavebním materiálem (fasády, st ešní konstrukce),
úpravou nebo obnovou výpln otvor (dve e a okna), st ešní krytinou, omítkami atd. tj. s použitím tradi ních materiál ,
barev a tvar .
P estavby, dostavby i p ípadné asanace objekt provád t s cílem zachovat ve výsledném ešení tradi ní uli ní frontu,
je-li pro danou lokalitu charakteristická a hmotové (pop . barevné) ešení fasád hodnotit z hlediska prostorového vlivu
objektu na okolí;
P i umís ování provozoven obslužné sféry dbát na vhodné ztvárn ní reklamy (výv sní štíty atd.) a vstupu.
Objekty a za ízení technické infrastruktury ešit p edevším jako integrovanou sou ást zástavby - s ohledem na
historickou hodnotu zástavby obce.
Provád t zkvalitn ní stávajících ploch zelen dosadbou vhodných druh d evin s cílem vytvo ení ucelených ploch
zelen v sídle.
Vytvá et p edpoklady pro uspokojení nár stu pot eb parkovacích míst (zejména na vlastních pozemcích).
-

v tradi ní venkovské zástavb (venkovská zástavba)

P i dostavbách a zm nách staveb bude respektováno m ítko p vodní zástavby.
Zásadním požadavkem je

dodržení tradi ní formy zast ešení – sedlová, valbová a objemového ešení staveb.

P i úpravách vjezd a oplocení do hospodá ských usedlostí nerušit p vodní brány a zídky (oplocení).
Tradi ní výpln otvor (dve e, okna) a architektonické detaily stavby neodstra ovat, p ípadn obnovit nebo nahradit
stavebním prvkem s použitím tradi ních materiál a barev.
-

v novodobé hromadné zástavb (bytové domy)

ímsy a h ebene) a architektonickým
Stavební úpravy musí m ítkem, formou zast ešení (výškou
ztvárn ním respektovat kontext a charakter okolní zástavby a p ispívat k celkovému zhodnocení obytného
prost edí dané lokality. Barevné ešení fasád a vým na oken a dve í bude hodnocena z hlediska prostorové p sobnosti
stavby. Budou vytvo eny p edpoklady pro uspokojování nár stu parkovacích ploch v dané lokalit . Dostavba
soust ed ných jednopodlažních garáží není p ípustná.
VÝSTAVBA NA VOLNÝCH PLOCHÁCH V ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ
Výstavba na volných plochách mimo stávající zastav né území bude realizována na plochách ur ených tomuto ú elu
územním plánem obce a celkové prostorové uspo ádání území a architektonické ešení navrhovaných staveb musí
vyhov t obecným požadavk m níže popsaných prostorových regulativ :
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- pro obytnou a smíšenou zástavbu (BV, SC, SM a SM1)
Velikost pozemk pro individuální obytnou zástavbu v izolovaných rodinných domech je stanovena v rozmezí cca
800m2 - 1000 m2(pozemk zóny BV), až 1 800 m2(pozemk ur ených pro smíšené využití).
Výšková hladina zastav ní je stanovena do dvou nadzemních podlaží s využitelným podkrovím. St echa sedlová,
valbová (šikmá) se sklonem min. 35%.
Stavby na pozemcích obytné a smíšené zástavby musí hmotovým len ním (objemovým a p dorysným) a výškou
ímsy vhodn navazovat na kontext okolní zástavby.
Garáže vestav né do objektu (resp. na vlastním pozemku). Parkování bude zásadn zajišt no na vlastním pozemku.
- pro za ízení technické vybavenosti (OT)
Stavby a za ízení technického vybavení území budou navrhována jako integrovaná
(výjime n samostatné stavby), liniová vedení podle možností pod zemí.

sou ást

zástavby

Zpracovaný návrh územního plánu obce in ves bude dopln n o ÚPP (zastavovací studie) nebo ÚPD (regula ní plán)
lokality zástavby – in ves – východ II, ve kterých budou podrobn jší prostorové regulativy up esn ny a
dokumentovány. Všem p edepsaným regulativ m musí navrhovaná zástavba vyhov t.
VÝSTAVBA V ZÓNÁCH KULTURNÍ KRAJINY
Výstavba v kulturní krajin bude výjime n povolena pro takové stavby, jejichž provoz zabezpe uje dominantní funkci
(nebo ve smíšené zón jednu z hlavních funkcí).
Navrhovaná stavba, pop . stavební zásahy do stávajících objekt nesmí narušit dané krajinné prost edí. Výška nov
navrhovaných staveb (navržených úprav) nep esáhne výšku 1.nadzemního podlaží s podkrovím, se st echou sedlovou
nebo valbovou o sklonu min. 40%. Forma a architektonický výraz navrhovaných staveb (stavebních úprav) bude
vycházet z tradi ních dispozic a m ítek objekt , bude odpovídat charakteru p vodní venkovské zástavby v daném
míst . P i realizaci návrhu budou využity tradi ní, v dané lokalit osv d ené stavební materiály. Jejich barevnost a
tvarová r znorodost bude odpovídat místním podmínkám.
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L. ZÁV R
Územní plán obce in ves byl zpracován v souladu s požadavky zák. . 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním ádu (stavební zákon) a vyhláškou . 135/2001 Sb., o územn plánovací dokumentaci a územn plánovacích
podkladech.

L.01 Specifikace lokalit a prostor , doporu ených na prov ení
podrobn jší dokumentací
1.

Plná funk nost územn plánovací dokumentace obce in ves bude zajišt na po projednání územního plánu obce a
jeho schválení zastupitelstvem obce (pop . podrobn jšího stupn projektové dokumentace pro zastavitelné území
obce in ves ve form regula ního plánu). Cílem územního plánu obce je stanovení zásad pro regulaci využití
území a ochranu prostorové struktury a stavebních forem v obci.

2.

V lokalit obytné zástavby in ves – východ II. navržené k zástavb v návrhovém období doporu ujeme
zpracování podrobn jší ÚPP, pop . ÚPD na základ které by bylo možné vydávat územní rozhodnutí o umíst ní
stavby nebo stavební povolení. Jedná se o pozemky zastavitelné v návrhovém období do roku 2015.

3.

Vedení tras inženýrských sítí a up esn ní umíst ní jednotlivých technických za ízení na jednotlivé pozemky bude
p edm tem ešení podrobn jší projektové dokumentace v daném oboru.

4.

Navrhovaná úprava ve ejné zelen za h bitovem by m la být realizována na základ zpracované podrobn jší
dokumentace s p edpokladem realizace nap . v rámci Programu obnovy venkova.

5.

Samostatn by m la být ešena projektová dokumentace navrhovaného systému ekologické stability formou
Projektu územního systému ekologické stability obce in ves.

6.

Úpravy krajinného prost edí, návrh nových tras ú elových komunikací v krajin , výsadby doprovodné a ochranné
zelen budou ešeny v ÚPO in ves jako podklad pro p ípadné zpracování Projektu pozemkových úprav pro
katastrální území in vsi.

L.02 P edpokládané lh ty aktualizace ÚPO in ves
V návrhovém období územního plánu obce nebude platnost ÚPO
zastupitelstvem.

in ves omezována po jeho schválení obecním

Územn plánovací innost je kontinuální a vede v p ípad pot eby k pravidelné aktualizaci ÚPD formou zm n ÚPO.
Pokud si situace nevyžádá aktualizaci (zm ny) schváleného územního plánu obce, je žádoucí prov it vždy po ty ech
letech, zda územní rozvoj sídla odpovídá navrhované koncepci. Vždy po dvanácti letech je vhodné zvážit pot ebu
zásadní aktualizace, resp. zadání nového územního plánu.
Vzniknou–li v pr b hu platnosti schváleného ÚP obce ineves nové požadavky na lokalizaci inností v území nebo
budou–li vy erpány návrhové plochy pro výstavbu, tj. dojde –li ke zm n podmínek na základ kterých byl územní
plán obce schválen, lze na základ zpracovaných zm n územního plánu projednat a schválit zm ny, pop . provést
úpravy schváleného ÚPO. Dle § 30 zák. .50/1976 Sb. musí po izovatel ÚPD brát z etel na využití dosud vymezeného
zastavitelného území. V od vodn ném p ípad m že na návrh po izovatele schvalující orgán spojit zpracování a
projednání nového návrhu ešení nového ÚPO s návrhem zm n platného územního plánu obce.
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L.03 Návrh ešení požadavk obrany a ochrany obyvatelstva
V souladu s požadavky p ílohy .2 ást II. písm k) vyhlášky .135/2001 Sb., o územn plánovacích podkladech a
územn plánovací dokumentaci byly vypracovány následující podklady ke návrhu územního plánu obce in ves :
DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY PRO ÚPO IN VES6
Varování a vyrozum ní obyvatelstva
K varování obyvatelstva bude v obci in ves využívána elektrická siréna OÚ, která je v majetku CO.
Slyšitelnost sirén je dosta ující po celém správním území obce. Pro vyrozum ní obyvatelstva bude navíc využíván
místní rozhlas OÚ.
Vzhledem k tomu, že navrhované lokality zástavby navazují na stávající zastav né území lze p edpokládat, že
slyšitelnost bude dostate ná i v nových lokalitách. V p ípad snížené úrovn slyšitelnosti bude nutné zabezpe it
p íslušným rozší ením místního rozhlasu, pop . zabezpe it informovanost ob an z mobilních zdroj .
Ukrytí obyvatelstva
Na území obce nejsou stálé tlakov odolné kryty CO (STOÚ CO).
Ukrytí pro ostatní obyvatelstvo je plánováno v protiradia ních úkrytech (PRÚ – BS) budovaných po vyhlášení
nouzového nebo vále ného stavu svépomocí obyvatelstvem. PRÚ – BS poskytují ochranu proti radioaktivnímu
zamo ení, ale neposkytují ochranu proti otravným látkám (OL), ani pr myslovým škodlivinám.
S novou výstavbou STOÚ CO není v obci v návrhovém období US po ítáno, p i realizaci zástavby v nových lokalitách
bude ukrytí zajišt no pouze formou PRÚ – BS. Pro tyto úkryty budou navrženy prostory v nov navrhovaných
lokalitách v rámci zpracování projektové dokumentace jednotlivých rodinných dom a vytipovány vhodné prostory ve
stávající zástavb . Plán ukrytí obyvatelstva bude nutné aktualizovat.
Zabezpe ení obyvatelstva prost edky individuální ochrany (PIO)
Prost edky individuální ochrany (PIO) pro obyvatelstvo jsou uloženy ve skladu CO na OÚ. Pro tuto funkci by bylo
možné využít i jiný objekt ob anské vybavenosti, nap . objekt obecního ú adu atd.
Výhledov je uvažováno se snížením po tu sklad CO (nebude muset být v každé obci). Není nutné do budoucna
navrhovat sklad CO, který by zajiš oval p edepsané skladovací podmínky a kapacitu pro sídlo.
Mimo ádné události (MÚ)
V obci in ves je nejv tším nebezpe ím vznik havárie na komunikaci I/32. ešeným územím obce vede jediný
komunika ní tah, kde vzhledem k jeho charakteru m že dojít k dopravní nehod , která by svými ú inky mohla narušit
životní prost edí únikem p epravovaných škodlivin nebo PHM.
Rizikovost zem d lských výrobních a obslužných provoz , které se v ešeném území vyskytují, byla posouzena a do
budoucna nep edstavují potenciální havarijní zdroj. Stejn tak provozy drobné výroby a služeb nep edstavují zvýšené
riziko havárie.
ešeným územím prochází železni ní tra celostátní dráhy, na které rovn ž m že dojít k železni ní nehod (úrov ové
k ížení s komunikací III.t ídy). P ípadná nehoda by mohla v d sledku úniku nebezpe ných látek ohrozit obyvatelstvo a
znehodnotit životní prost edí obce.
Z hlediska možností vznik havarijních situací je obec in ves relativn bezpe né místo. Proto lze do ešeného území
evakuovat osoby z okolních oblastí postižených mimo ádnými událostmi (okresní m sto Nymburk). Pro uvažované
umíst ní evakuovaných osob p edpokládá urbanistická studie obce s využitím prostor v budovách, kde je možné
zajistit náhradní ubytování a stravování (obecní ú ad, mobilní stanová m ste ka v prostoru sportovního areálu,ubytovny
a pensiony v zón bydlení atd.)

6

Doložka civilní ochrany a otázky požární ochrany byla zpracována v rozsahu odpovídajícímu platným právním p edpis m (nap .
zák. .50/1976 Sb. v platném zn ní, vyhl. .135/2001 Sb., zák. .237/2000 Sb., zák. .239/2000 Sb., vyhl.MV R .328/2001Sb.). Její
obsah nenahrazuje havarijní plán obce.
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