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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

 

Na základě zpracování nového územního plánu byla provedena aktualizace a zastavěné území bylo 

dle skutečného stavu vymezeno k srpnu 2015.  

 

Zastavěné území je zakresleno graficky ve Výkrese základního členění území (příloha I.2 - a), 

v Hlavním výkrese (příloha I. 2 - b1), v Dopravní a technické infrastruktuře – Výkres vodního 

hospodářství (příloha I.2 - b2), v Dopravní a technické infrastruktuře – Výkres energetiky 

a telekomunikace (příloha I. 2 - b3), ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

(příloha I.2 - c), ve Výkrese etapizace (příloha I.2 - d) a ve Výkresu vymezení ÚSES (příloha I.2 - e). 

 

Celková plocha vymezeného zastavěného území je 361,24 ha, což je 14,67 % z celkového řešeného 

území (2462,94 ha) 

 

 

 

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

 

B.1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ 

       

Město Dobrovice se nachází na severovýchodě Středočeského kraje. Území města Dobrovice je 

vymezeno administrativně správním územím města, které zahrnuje katastrální území Dobrovice, 

Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Libichov, Sýčina, Týnec, Úherce. Z hlediska státní správy je 

správním obvodem pověřeného Městského úřadu Dobrovice, příslušnou obcí s rozšířenou působností 

Mladá Boleslav.  

Hlavním cílem rozvoje Dobrovice je v souladu s cíli územního plánování vytvářet podmínky 

pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Pro splnění tohoto cíle se navrhuje optimální rozvoj ploch 

bydlení, rekreace, výroby, občanského vybavení, průmyslu, zemědělské výroby, skladování, dopravní 

a technické infrastruktury. 

 

Koncepce rozvoje vychází z těchto prioritních podmínek: 

- obnova a rozvoj za současného respektování architektonických, urbanistických 

a archeologických hodnot v území 

- respektování reliéfu okolí, polohy jako základního krajinotvorného prvku v území 

- ochrana kompaktního charakteru sídla a stanovení podmínek zajišťujících přiměřený 

a postupný rozvoj zástavby 

- posílení vzájemných prostorových a funkčních vazeb obce a jejích místních částí 

- zajištění podmínek pro další rozvoj obytné funkce území, při zachování charakteru stávající 

zástavby v jednotlivých částech katastrálního území; Dobrovice – městský typ zástavby, 

Bojetice, Týnec – příměstský typ a Holé Vrchy, Chloumek, Libichov, Sýčina a Úherce – 

venkovský typ 
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- vytvoření podmínek pro rozvoj, existenci a funkčnost stávajících průmyslových, zemědělských 

výrobních ploch v území 

- respektování limitů využití území 

- zajištění územních podmínek pro respektování a rozvoj stávajícího občanského vybavení 

- zajištění ochrany, příp. realizaci navržených prvků územního systému ekologické stability 

a zlepšování biologické prostupnosti krajiny 

- prověření dopravní obslužnosti a napojení na rozvody technické infrastruktury nově 

navrhovaných rozvojových lokalit 

- vytvoření podmínek pro záměry a ochranu hodnot vyplývajících z nadřazené územně plánovací 

dokumentace 

- respektovat a zpřesnit navrhované koridory přeložek silnic I/38 obchvat Libichova  

- respektovat a zpřesnit záměr výstavby zdvoukolejnění tratě č. 071 Nymburk – Mladá Boleslav  

- ochrana zemědělského půdního fondu jako jedné z hlavních složek životního prostředí 

 

 

B.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

 

Součástí navrhované koncepce je rovněž ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

 

Historické a kulturní podmínky 

- nemovité kulturní památky a kulturní památky včetně jejich prostředí  

památkově hodnotné objekty 

- území s prokázaným výskytem archeologického dědictví 

 

Urbanistické podmínky 

- historická, urbanistická struktura města 

 

Přírodní a geologické podmínky 

- přírodní hodnoty 

           chráněná území 

                        Evropsky významná lokalita Chlum u Nepřevázky 

                        Přírodní park Chlum 

                        významný krajinný prvek - Svárovský rybník 

           významné krajinné prvky  

krajinný ráz 

památné stromy 

prvky územního systému ekologické stability 

- stávající zeleň v jednotlivých částech zastavěného území města 

- les a vzdálenost 50 m od okraje lesa 

- zdroje vody a jejich pásma hygienické ochrany 

- nerostné suroviny 

- sesuvné plochy 
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Civilizační a technické podmínky 

- cestní síť v krajině, značené turistické a cykloturistické trasy 

- občanská vybavenost veřejného charakteru, obslužnost hromadnou dopravou, sportovní 

plochy 

- významné prvky sídelní zeleně 

- systémy technické infrastruktury jako základní hodnoty nezbytné pro trvalé bydlení 

 

 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Základní urbanistická koncepce vychází z dosavadního stavebního vývoje založeného na centrické 

struktuře zastavování poloh historického centra rozloženého na křížení komunikací III/27944, III/27511 

a III/27513. Tyto komunikace protínají město a vytváří základní sektory obytnou a výrobní.  

 

 

C.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 

 

Koncepce respektuje postavení města ve struktuře osídlení jako její základní jednotky, které má 

příznivé podmínky zejména pro rozvoj bydlení a ekonomických aktivit. 

 

Město s obcemi bude i nadále rozvíjeno jako souvisle urbanizovaný celek a bude i nadále zachován 

její městský charakter v Dobrovici a venkovský charakter obcí Bojetice, Týnec, Holé Vrchy, Chloumek, 

Libichov, Sýčina a Úherce.  Respektována bude rovněž převládající hladina zástavby. 

 

Urbanistická koncepce řešení ploch s rozdílným způsobem využití je vyznačena graficky v Hlavním 

výkrese (příloha I.2 - b1). 

 

Priority územního plánu: 

a) Při navrhování respektovat stávající urbanistickou strukturu a charakter daného místa.       

b) Nové stavby na stavebním pozemku vždy umisťovat v návaznosti na okolní zástavbu.  

c) Respektovat formy bydlení charakteristické pro určitou oblast. 

d) V souladu s platnou legislativou respektovat při návrhu a rekonstrukci staveb objekty 

nemovitých kulturních památek, kulturních památek a památkově hodnotných objektů, včetně 

jejich prostředí. 

e) Při navrhování a realizaci staveb splňovat požadavky a podmínky pro výstavbu na území 

s archeologickými nálezy ve smyslu platné legislativy. 

f) Upřednostňovat zástavbu v zastavěném území a zástavbu v již rozestavěných lokalitách (B12, 

B17, B21, B22, B28, B31, B42, B43, B44, B48, B52, B54). 

g) Respektovat podmiňující podmínky výstavby u lokalit B02, B04, B07, B08, B09, B16, B20, 

B26-1,  B31, B44, B50, B51, B53, B55,  B59 a B62. 



ÚP Dobrovice – Textová část  červen 2016 
 

 

URBAPLAN s.r.o.  8 

h) Územně chránit plochy územní rezervy R01 pro chodník ke hřbitovu a R02 varianta obchvatu 

z ÚAP ORP Mladá Boleslav. 

i) Nelegalizovat nepovolené stavby pro trvalé bydlení a rekreaci na plochách určených územním 

plánem k jinému funkčnímu využití. 

j) Samostatně vymezené plochy pro individuální rekreaci již dále ve volné krajině nerozšiřovat. 

k) Zajistit podmínky pro existenci občanského vybavení - rozhledny (O01) a sportoviště (O02) 

l) Vytvořit podmínky pro existenci areálu zemědělské výroby (V08) při zachování hygienických 

podmínek bydlení v obci. 

m) Umožnit využití území V01, V02 a V03 pro plochy cukrovaru a lihovaru z důvodu odsunutí 

převážné části výrobní od centra města, následné rozšíření aktivit na dnes využívaných 

výrobních plochách pro kulturně vzdělávací formy, které již dnes mimo ekonomickou stabilitu 

území poskytuje.   

n) U výrobních staveb zajistit, aby veškeré činnosti svými účinky na životní prostředí 

nepřekračovaly nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech. 

o) Doplnit stávající technickou infrastrukturu – inženýrské sítě. 

p) Vytvořit podmínky pro zapojení řešeného území do systému cyklostezek a cyklotras. 

q) Respektovat podmínky při výstavbě a činnosti v plochách potenciálních sesuvů dle registru 

České geologické služby. 

r) Při využití navržených lokalit B02, B03, B04, B05, B14, B15, B18, B19, B20, B23,B24, B25, 

B26 a V01, V02, V03 a V05 bude řešeno zajištění prostupnosti krajiny pro biotu. Prostupnost 

musí být zajištěna pro druhy obývající jak samotné předmětné plochy, tak i přilehlé území 

s ohledem na migrační potřeby živočichů a v kontextu s využitím okolních ploch. 

 

 

C.2. ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

 

 Označení ploch je shodné s grafickou částí územního plánu v měřítku 1 : 5 000. 

 V rámci zastavitelných ploch budou respektovány limity využití území vyplývající se zvláštních 

právních předpisů a rozhodnutí. 

 Zastavitelné plochy jsou vymezeny v zásadě v bezprostřední návaznosti na zastavěné území 

 Zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly F. Stanovení podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.... této dokumentace. 
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označení 
plochy 

navrţený zpŧsob vyuţití 
počet 
(RD) 

výměra 
(ha) 

katastrální území 

B02 

BI 
- zástavba na východě Dobrovice s veřejnou 
zelení, využití plochy je podmíněno vydáním 
regulačního plánu a realizací podmiňujícího 
dopravního napojení D05 

18 3,467 Dobrovice 

B03 
BI 
- zástavba dle studie „Dobrovice - východ“ 

19 2,586 Dobrovice, Týnec 

B04 

BI 
- zástavba na východě Dobrovice, využití 
plochy je podmíněno vydáním regulačního 
plánu a realizací podmiňujícího dopravního 
napojení D04 

10 1,270 Dobrovice 

B06 
BI 
- zástavba na jihu Dobrovice 

2 0,262 Dobrovice 

B07 

BI 
- zástavba na jihu Dobrovice dle studie 
„Dobrovice jihozápad (U Vrbiček)“, využití 
plochy je podmíněno přijetím opatření k 
odvodnění spolu s hydrogeolog. posouzením 

48 7,354 Dobrovice 

B08 

BI, ZV 
- zástavba - Husova ulice, využití plochy je 
podmíněno splněním hygienických limitů 
uvedených v příslušných předpisech 

9 1,200 Dobrovice 

B09.1 

BI 
- zástavba dle studie „Do Vrbiček“, využití 
plochy je podmíněno přijetím opatření k 
odvodnění spolu s hydrogeolog. posouzením 

45 6,024 Dobrovice 

B09.2-II 

BI 
- zástavba dle studie „Do Vrbiček“, využití 
plochy je podmíněno přijetím opatření k 
odvodnění spolu s hydrogeolog. posouzením 

29 3,579 Dobrovice 

B11 
BI 
- zástavba na Vinici  
- na základě připomínek plocha rozšířena 

6 1,141 Dobrovice 

B12 
BI 
- plocha pro RD u vodojemu Vinice 

1 0,192 Dobrovice 

B14 
BI 
- zástavba na jihozápadě obce 

1 0,173 Bojetice 

B15 
BI 
- zástavba na jihozápadě obce 

1 0,140 Bojetice 

B16 

BI 
- zástavba v zastavěném území, využití plochy 
je podmíněno přijetím opatření k odvodnění 
spolu s hydrogeologickým posouzením 
- na základě připomínek plocha rozšířena 

3 0,240 Bojetice 

B17 
BI  
- zástavba v zastavěném území 

3 0,308 Bojetice 

B18 
BI  
- zástavba na severu obce 

12 2,182 Bojetice, Týnec 

B19 
BI  
- zástavba na severu obce 

3 0,365 Týnec 

B20 

BI  
- zástavba při komunikaci III/27514, využití 
plochy je podmíněno vydáním regulačního 
plánu  

9 1,618 Bojetice, Týnec 
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označení 
plochy 

navrţený zpŧsob vyuţití 
počet 
(RD) 

výměra 
(ha) 

katastrální území 

B21 
BI 
- zástavba v zastavěném území 

4 0,745 Týnec 

B22 
BV 
- zástavba na západě obce  

3 0,485 Týnec 

B23 
BV 
- zástavba na jihu obce 

2 0,255 Týnec 

B25 
BV 
- zástavba na severozápadě obce 

5 
 

0,781 
Úherce 

B26.1 

BV 
- zástavba na severozápadě obce, využití 
plochy je podmíněno respektováním 
kanalizačního přivaděče Dobrovice – Úherce  

5 0,852 Úherce 

B26.2-II 
BV 
- zástavba na severovýchodě obce 

5 0,529 Úherce 

B27 
BV 
- zástavba na jihozápadě obce 

6 0,776 Úherce 

B28 
SV 
- zástavba v zastavěném území 

3 0,712 Úherce 

B29 

BV 
- zástavba na severu obce 
- dle DOSS plocha zredukována 
- na základě VP plocha rozšířena 

3 0,441 Úherce 

B30 
BV 
- zástavba na severu obce  

2 0,266 Úherce 

B31 

BV 
- zástavba na východě obce, využití plochy je 
podmíněno realizací podmiňujícího dopravního 
napojení D07 

5 0,651 Úherce 

B32 
BV 
- zástavba v zastavěném území 

1 0,223 Úherce 

B33 
BV 
- zástavba na východě obce 

1 0,192 Úherce 

B34 
BV 
- zástavba na východním okraji Úherců 

8 1,089 Úherce 

B36 
BV 
- zástavba na severovýchodě obce 

5 0,708 Holé Vrchy 

B37 
BV 
- zástavba na jihu obce 

2 0,349 Holé Vrchy 

B38 
BV 
- zástavba na západě obce 

7 0,973 Holé Vrchy 

B39 
BV 
- zástavba na západě obce 

20 2,883 Holé Vrchy 

B40 
BV 
- zástavba na severu obce 

3 0,330 Chloumek 

B41 
BV 
- zástavba v zastavěném území 

1 0,119 Chloumek 

B42 
BV 
- zástavba v zastavěném území 

1 0,215 Chloumek 

B43 
BV 
- zástavba v zastavěném území 

2 0,235 Chloumek 

B44 

BV 
- zástavba na východě obce v zastavěném 
území, využití plochy je podmíněno přijetím 
opatření, která vyřeší odvodnění spolu s 
hydrogeologickým posouzením a zajištěním 
funkčnosti meliorace. 

2 0,197 Chloumek 
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označení 
plochy 

navrţený zpŧsob vyuţití 
počet 
(RD) 

výměra 
(ha) 

katastrální území 

B45 
BV 
-zástavba na jihu obce 
- dle DOSS plocha zredukována 

3 0,589 Chloumek 

B46 
BV 
- zástavba na severu obce Sýčina 

3 0,580 Sýčina 

B47 
BV 
- zástavba na severu obce Sýčina 

5 0,789 Sýčina 

B48 
BV 
- zástavba v proluce ve středu obce 

2 0,160 Sýčina 

B49 
BV 
- zástavba při komunikaci III/27944 

1 0,265 Sýčina 

B50 

BV 
- zástavba na jihu obce, využití plochy je 
podmíněno vydáním regulačního plánu 
a realizací podmiňujícího dopravního napojení 
D08 
- dle DOSS plocha zmenšena 
- na základě VP plocha rozšířena 

22 2,098 Sýčina 

B51 

BV 
- zástavba na východě obce, využití plochy je 
podmíněno přijetím opatření, která vyřeší 
odvodnění spolu s hydrogeologickým 
posouzením a zajištěním funkčnosti meliorace. 
- dle DOSS plocha zmenšena 

4 0,809 Sýčina 

B52 

BV 
- plocha pro rodinný dům v proluce, v 
zastavěném území na severu Libichova při 
komunikaci III/2754 

1 0,173 Libichov 

B53 

BV 
- plocha pro rodinný dům na severním okraji 
obce Libichov při komunikaci III/2754, využití 
plochy je podmíněno přijetím opatření, která 
vyřeší odvodnění spolu s hydrogeologickým 
posouzením a zajištěním funkčnosti meliorace. 

1 0,339 Libichov 

B54 
BV 
- plocha pro rodinný dům na severu Libichova 
při komunikaci III/2754 

1 0,185 Libichov 

B55.1 
BV 
- zástavba západně od centra Libichova 

10 1,244 Libichov 

B55.2-II 
BV, ZV 
- zástavba západně od centra Libichova 

19 2,556 Libichov 

B56 
RI 
- plocha pro individ. rekreaci na jihu Dobrovice 

- 0,195 Dobrovice 

B57 
RI 
- plocha pro individ. rekreaci v sousedství 
pensionu na jihu obce Holé Vrchy 

- 0,356 Holé Vrchy 

B58 

BI 
- zástavba na východě Dobrovice, využití 
plochy je podmíněno vydáním regulačního 
plánu a realizací podmiňujícího dopravního 
napojení D10 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

3 0,441 Dobrovice 
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označení 
plochy 

navrţený zpŧsob vyuţití 
počet 
(RD) 

výměra 
(ha) 

katastrální území 

B59 

BI 
- zástavba na východě Dobrovice, využití 
plochy je podmíněno splněním hygienických 
limitů uvedených v příslušných předpisech 
a dále vydáním regulačního plánu a realizací 
podmiňujícího dopravního napojení D10 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

2 0,349 Dobrovice 

B60 
BI 
- plocha pro rod. dům u vodojemu Vinice 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

1 0,168 Dobrovice 

B61 
BV 
- zástavba na jihu obce 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

1 0,144 Týnec 

B62 

BI 
- zástavba na severozápadě obce, využití 
plochy je podmíněno realizací podmiňujícího 
dopravního napojení D11 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

4 0,182 Bojetice 

T01 
TI 
- plocha pro transformovnu 110/22kV 

- 0,440 Dobrovice 

D01 
DS 
- obchvat Libichova komunikace I/38 

- 12,433 Libichov 

D02 
DZ 
- zdvoukolejnění tratě č. 071 

 - 1,706 Libichov, Dobrovice 

D03 
DS 
- chodník Dobrovice-Úherce 

-  0,385 Dobrovice, Úherce 

D04 
DS 
- napojení lokality B04 (B58 a B59), podm. RP 

- 0,283 Dobrovice 

D05 
DSmk 
- napojení lokality B02 

- 0,083 Dobrovice 

D06 
DSmk 
- rozšíření komunikace u lokality B12 

- 0,027 Dobrovice 

D07 
DS 
- rozšíření komunikace k lokalitě B31 

- 0,119 Úherce 

D08 
DS 
- komunikační napojení lokality B50, podm. RP 

- 0,289 Sýčina 

D09 
DS 
- obslužná komunikace k zahrádkářské kolonii 

- 0,144 Dobrovice 

D10 
DS 
- napojení lokalit B58 a B59 (B04), podm. RP 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

- 0,152 Dobrovice 

D11 
DSmk 
- napojení lokalit B62 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

- 0,129 Bojetice 

O01 
OV 
- plocha pro rozhlednu 

- 0,223 Bojetice 

O02 
OS 
- rekreační sportoviště navazující na 
zastavěné území    

 0,314 Sýčina 

V01 
VC 
- plocha pro cukrovar a lihovar 

- 9,736 Dobrovice 

V02 
VC 
- plocha pro cukrovar a lihovar 

- 19,012 Dobrovice 

V03 
VC 
- plocha pro cukrovar a lihovar 

- 32,009 Dobrovice 
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označení 
plochy 

navrţený zpŧsob vyuţití 
počet 
(RD) 

výměra 
(ha) 

katastrální území 

V04 
VL 
- plocha pro výrobu a skladování 

- 3,787 Dobrovice 

V05 
VL 
- plocha pro výrobu a skladování při 
komunikaci III/27511 

- 17,711 Dobrovice 

V06 
VL 
- plocha pro výrobu a skladování  

- 0,6 Dobrovice 

V08 
VZ 
- plocha pro zemědělskou výrobu navazující 
na plochu bioplynné stanice 

- 0,736 Týnec 

V09 
TO 
- plocha pro kompostárnu 
- plocha vzešlá z veřejného projednání 

 0,491 Týnec 

 

 
 

C.3. PŘESTAVBOVÉ PLOCHY  

 

- v území nejsou vymezovány žádné přestavbové plochy 

 

 

 

C.4. PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 

Mimo zastavěné území zahrnují plochy systému sídelní zeleně zejména plochy zemědělské, plochy 

zemědělské - soukromé a vyhrazené, plochy smíšené nezastavěného území, plochy lesní a plochy 

přírodní. V zastavěném území jsou plochy zeleně součástí zejména ploch bydlení, občanského 

vybavení, plochy veřejného prostranství - veřejná zeleň a ploch zeleně soukromé. 

Ozelenění komunikací je zahrnuto do ploch dopravní infrastruktury (dle odst. 3, § 9 vyhlášky 

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území). 

 

Úkoly: 

a) Při rozvoji nové výstavby a přestavbě je nutno chránit stávající zeleň a realizovat navrhovanou 

zeleň jako nedílnou součást výstavby. 

b) Obnovovat a doplňovat stávající zeleň kolem vodotečí, rybníků, komunikací a polních cest. 

c) Usilovat o propojení zeleně v zastavěném území s okolní krajinou. 

 

Vymezení systému sídelní zeleně 

Územní plán respektuje stávající plochy vnitrosídelní zeleně. Chrání je tím, že je vymezuje jako 

samostatný druh ploch s rozdílným způsobem využití, tj. jako plochy systému sídelní zeleně: 

- Zeleň na veřejných prostranstvích (ZV) 

- Zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) 

- Zeleň přírodního charakteru (ZP) 

- Zeleň izolační (ZO) 
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Mimo samostatné plochy s rozdílným způsobem využití je systém sídelní zeleně tvořen: 

- Plochami zeleně, která je v územním plánu zahrnuta do jiných ploch s rozdílným způsobem 

využití. Je tvořena zelení veřejně přístupnou, zelení soukromou (např. zeleň v rámci areálů 

občanské vybavenosti, bydlení), zelení liniovou a zelení solitérní (doprovodná a břehová zeleň 

vodních toků, ozelenění komunikací, stromořadí, apod.). 

 

Úkoly: 

- Při rozvoji nové výstavby a přestavbě je nutno chránit stávající zeleň a realizovat navrhovanou 

zeleň jako nedílnou součást výstavby. 

- Obnovovat a doplňovat stávající zeleň kolem vodotečí, rybníků, komunikací a polních cest. 

- Usilovat o propojení zeleně v zastavěném území s okolní krajinou. 

- Při výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních výhledů a průhledů.  

- Navrhovat ozelenění, které vychází z uplatňování původních druhů. 

 

 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH 

UMÍSŤOVÁNÍ 

 

 

D.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  

 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury je vyznačena graficky v Dopravní a technické infrastruktuře – 

Výkres vodního hospodářství (příloha I.2 - b2). 

 

Vymezené zastavitelné plochy dopravní infrastruktury (D01 – D11) jsou specifikovány v textové části 

návrhu územního plánu, kapitole C.2 Zastavitelné plochy. 

 

DOPRAVA SILNIČNÍ 

  

Páteřními komunikačními trasami širšího spádového území jsou silnice I. třídy a to rychlostní 

komunikace R I/10 vedoucí ve směru od Prahy na severovýchod, přes Mladou Boleslav k hraničnímu 

přechodu do Polska, silnice I/16 vedoucí od Mladé Boleslavi, dále na Jičín a silnice I/38 vedoucí od 

Mladé Boleslavi s R I/10 a dále k Nymburku.  

 

Kromě asi 2,2 km dlouhého úseku silnice I/38, procházejícího katastrem Libichova, jsou výše popsané 

trasy vedeny mimo vlastní řešené území. Trasa R10 tvoří v severovýchodním cípu k.ú. Chloumek 

u Mladé Boleslavi hranici řešeného území bez jakékoliv komunikační vazby. 

 

Hlavním koncepčním prvkem návrhu řešení dopravy je vymezení plochy pro obchvat Libichova silnice 

I/38 a komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch. 
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ozn. funkční vyuţití katastrální území výměra (ha) 

D01 Dopravní infrastruktura - silniční Libichov 12,433 

D04 Dopravní infrastruktura - silniční Dobrovice 0,283 

D05 Dopravní infrastruktura - silniční Dobrovice 0,083 

D06 Dopravní infrastruktura - silniční Dobrovice 0,027 

D07 Dopravní infrastruktura - silniční Úherce 0,119 

D08 Dopravní infrastruktura - silniční Sýčina 0,289 

D09 Dopravní infrastruktura - silniční Dobrovice 0,144 

D10 Dopravní infrastruktura - silniční  Dobrovice 0,152 

D11 Dopravní infrastruktura - silniční  Bojetice 0,129 

 

Doprava v klidu 

 

V přípustném využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití je umožněna realizace ploch, 

staveb a zařízení pro parkování a odstavování vozidel. 

 

Územní plán respektuje stávající plochy pro dopravu v klidu. 

 

 

ŢELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 

Řešeným územím prochází jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 071 Nymburk - Mladá 

Boleslav. Ve vztahu k městu je železnice využívána zejména pro nákladní dopravu. 

 

Pro obsluhu jižního a jihovýchodního výrobního sektoru slouží systém vleček z železniční stanice.  

 

Dle podkladů se předpokládá zdvoukolejnění celého úseku tratě č. 071 Nymburk - Mladá Boleslav 

od Mladé Boleslavi po Nymburk včetně přeložek trati zlepšujících směrové poměry trati. Řešeného 

území se týká úsek km cca 58,5 – 61,5. 

 

ozn. funkční vyuţití katastrální území výměra (ha) 

D02 Dopravní infrastruktura - železniční Sýčina, Dobrovice 1,706 
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DOPRAVA PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ 

 

Trasování pro cyklisty pěší a cyklisty je umožněno v rámci stanovených podmínek využití ploch 

s rozdílným způsobem využití. 

 

Územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy, turistické trasy procházející řešeným územím. 

 

 

DOPRAVA LETECKÁ 

 

Severovýchodně řešeného území je lokalizováno veřejné vnitrostátní letiště Mladá Boleslav (LKMB), 

které provozuje Aeroklub Mladá Boleslav. Svými ochrannými pásmy zasahují severozápadní část 

řešeného území - Chloumek, Sýčina. 

 

Jihozápadní část území je omezena ochranným pásmem vojenského letiště v Milovicích. 

 

Územní plán ho respektuje jako limit. 

 

Úkoly: 

a) Podporovat realizaci úprav na komunikacích II. a III. třídy, jejichž cílem bude zabezpečení 

parametrů stanovených kategorizací silnic. 

b) Podporovat realizaci obchvatu silnice I/38. 

c) Realizovat chodník podél silnice II/27944 mezi Dobrovicí a obcí Úherce. 

d) Podporovat a spolupracovat při realizaci účelových místních komunikací pro napojení nových 

zastavitelných ploch. 

e) Zajistit ochranu územní rezervy R01 pro chodník Bojetice – hřbitov a R02 – obchvat 

komunikace III/27944 z ÚAP ORP Mladá Boleslav. 

f) Respektovat úz. rezervu R02 pro napojení silnice III/27944 na I/38. Varianta přeložky z ÚAP.  

g) Podporovat úpravy na místních účelových komunikacích, jejichž cílem bude úprava šířkových 

parametrů těchto komunikací dle příslušných právních předpisů.  

h) Respektovat ochranná pásma silnic II. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Při dimenzování místních komunikací nutno respektovat normu ČSN 736110. Nové místní 

komunikace budou navrženy tak, aby umožnily příjezd požárních vozidel v souladu s ČSN 

730802, případně s ČSN 730804. 

j) Respektovat drážní ochranná pásma dle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

k) V chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby nesmí dojít k překročení 

hygienických limitů hluku v denní ani v noční době. 

l) Respektovat plochy pro zdvoukolejnění úseku tratě č. 071 Nymburk - Mladá Boleslav. 
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D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Koncepce řešení technické infrastruktury je vyznačena graficky v Dopravní a technické infrastruktuře – 

Výkres vodní hospodářství (příloha I.2 - b2). 

 

D.2.1.  VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Město Dobrovice a místní části Bojetice, Holé Vrchy, Chloumek, Sýčina, Týnec a Úherce zásobuje 

pitnou vodou skupinový vodovod Dobrovice, který bude v zastavěném území dále rozšiřován. V roce 

2013 byl realizován vodovodní přivaděč Mladá Boleslav - Dobrovice.   

Ve městě Dobrovice je vybudovaný jednotný kanalizační systém pro veřejnou potřebu a čistírna 

odpadních vod. Jednotná kanalizace a čistírna města byla uvedena do trvalého provozu v roce 1997. 

V místních částech města Dobrovice - Holé Vrchy, Chloumek, Libichov, Sýčina a Úherce není 

kanalizace pro veřejnou potřebu. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody 

od trvale žijících obyvatel jsou zejména akumulovány v bezodtokových jímkách, příp. jsou 

zachycovány v septicích nebo likvidovány v DČOV. Dešťové vody jsou odvedeny záchytnými příkopy, 

v Libichově i dešťovou kanalizací, mimo zástavbu. Technologický provoz cukrovaru má samostatné 

vodní hospodářství, které je nezávislé na veřejném vodovodu a kanalizaci.  

Úkoly: 

a) V místech navrhované zástavby realizovat v předstihu vodovodní a kanalizační síť. 

b) Realizovat vodovodní přivaděč obce Ctiměřice na VDJ Holé Vrchy (VT2). 

c) Podporovat koncepci individuálního čištění odpadních vod jednotlivými původci. 

d) Realizovat systém odkanalizování obce Úherce na ČOV Dobrovice (VT3). 

e) Realizovat systém odkanalizování obce Semčice (VT4). 

f) Podporovat výhledový záměr odkanalizování obce Sýčina do ČOV Dobrovice a obce Holé 

Vrchy do navrhované ČOV Kolomuty. 

g) Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch u rodinných domů zůstanou na vlastních 

pozemcích. Srážkové vody musí být řešeny v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního 

zákona.  

h) Srážkové vody z nových komunikací budou odvedeny mimo systém stávající kanalizace. 

i) Respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

j) Respektovat pásma hygienické ochrany vodních zdrojů. 

k) Pro potřeby správy a údržby vodních toků po předchozím projednání s vlastníky pozemků 

mohou dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů mohou využívat správci vodních toků pozemky sousedící 

s korytem vodního toku v řešeném území do 6 m od břehové čáry na obě strany. 

l) Navrhovat pouze taková řešení, která zabezpečí při využívání vodních toků, rybníků 

a údolních niv nenarušení jejich obnovy a zamezí ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační 

funkce. 
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m) Územní plán předpokládá napojení zastavitelných ploch na stávající vodovodní síť. Konkrétní 

řešení zásobování v jednotlivých rozvojových plochách bude předmětem dalšího stupně 

dokumentace. 

n) Navržená zástavba musí respektovat stávající vodovodní řady i přivaděče a jejich ochranná 

pásma, týká se to zejména zastavitelné plochy B03, B07, B09, B11, B14, B17, B18 a B26   

 

D.2.2.  ELEKTROROZVODY 

 

Celé území je výkonově zásobeno vedením 22 kV z TR 100/22 kV Mladá Boleslav, která je dále 

napojena vedením 110 kV na rozvodnu Čechy - střed. 

 

Dále řešeným územím prochází dvojité vedení 110 kV z rozvodny Čechy - střed do TR 110/22 kV 

Mladá Boleslav a do TR 110/22 kV Škoda. 

 

Koncepce distribuce elektrické energie zůstane zachována. 

 

Úkoly:  

a) V místech navrhované zástavby rozšiřovat rozvody elektrické energie etapovitě v souladu 

s požadavky distributora. 

b) V zastavěné části obce prioritně preferovat rozvody elektrické energie zemním kabelem.  

c) Respektovat návrhovou plochu u rybníka Herždán pro novou transformovnu 110/22 kV. 

d) Nárůst spotřeby energie bude řešen úpravami zařízení distribuční soustavy, případně nově 

vybudovaným zařízením. 

e) Nutno respektovat ochranná pásma elektrizační soustavy v souladu se zákonem č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

          

D.2.3.  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

 

Dobrovice (Sýčina, Dobrovice/Bojetice/Týnec, Úherce) je zásobena zemním plynem z VTL RS 

Dobrovice město o celkovém výkonu 1500 m
3
/hod.  Tato RS je napojena na VTL  ocelový plynovod 

DN 150 mm o provozním tlaku 4 MPa (provoz od r. 1993).   

 

Na stejný VTL plynovod je napojena i VTL RS Dobrovice o výkonu 20000 m
3
/h. Tato RS je primárně 

určena pro cukrovar v Dobrovici.  

 

Část Libichov je zásobena z VTL RS Luštěnice o výkonu 1200 m
3
/hod. RS je napojena na VTL 

ocelový plynovod DN 200 mm o provozním tlaku 4 MPa (r. 1959). 

Ve všech obcích je STL plynovodní síť o provozním tlaku 300 kPa. 
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Úkoly: 

a) Podporovat využití plynu jako významného topného média v území. 

b) Podporovat napojení jednotlivých návrhových lokalit na plynovodní rozvody. 

c) Respektovat ochranná pásma a bezpečnostní pásma plynovodů a plynovodních zařízení 

dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a dle zákona č. 670/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

D.2.4.  TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 

 

Řešené území je plně pokryto telekomunikačními sítěmi, a to jak kabelovými, tak vzdušnými.  

 

Úkoly: 

a) Respektovat stávající trasy telekomunikačních kabelů a radioreléových spojů. 

b) Při nové výstavbě nenarušit šíření TV signálu. 

c) Respektovat ochranná pásma telekomunikačních zařízení dle zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, respektovat ČSN 736005 - 

Prostorová úprava vedení technického vybavení. 

 

D.2.5.  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

Stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem komunálního odpadu, separovaným sběrem 

a sběrnými dvory zůstane zachován.   

 

Úkoly: 

a) Rozšířit sortiment tříděného sběru o další suroviny a organické odpady. 

b) Snižovat podíl odpadů ukládaných na skládky. 

 
 

D.3. OBČANSKÁ VYBAVENOST, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Koncepce řešení občanského vybavení a ploch veřejných prostranství je vyznačena graficky 

v Hlavním výkrese (příloha I.2 - b1). 

Vymezené zastavitelné plochy občanského vybavení (O01 a O02) jsou specifikovány v textové části 

návrhu územního plánu, kapitole C.2 Zastavitelné plochy. 

Stávající plochy občanského vybavení a veřejných prostranství jsou v územním plánu respektovány. 

 

Úkoly: 

a) Respektovat stávající plochy a stavby občanského vybavení a plochy veřejných prostranství. 

b) Zajistit podmínky pro další rozvoj zařízení občanského vybavení (O01 a O02). 
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D.4. POŢADAVKY K UPLATŇOVÁNÍ OBRANY STÁTU A OCHRANY OBYVATELSTVA 

 

Řešené území je dotčeno radioreléovými trasami MO a jejich vymezenými ochrannými pásmy. 

 

Úkoly: 

a) Při návrhu staveb respektovat požadavky civilní a požární ochrany, dle platných předpisů. 

b) Respektovat podmínky činnosti ve vymezeném území Ministerstva obrany. 

c) Respektovat radioreléové trasy Ministerstva obrany, včetně ochranných pásem. 

 

 

 

 

E. KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŢITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 

STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA 

PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŢISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

A PODOBNĚ 

 

Koncepce uspořádání krajiny včetně návrhu územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) 

je vyznačena graficky v Hlavním výkrese (příloha I.2 - b1). 

 

Nezastavěné území obce je rozděleno na plochy s rozdílným způsobem využití. Podmínky pro změny 

v jejich využití jsou stanoveny v kapitole F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití textové části návrhu územního plánu.  

 

Plochy zemědělské - soukromé a vyhrazené (ZS) 

Plochy sloužící k hospodaření na zemědělské půdě v zastavěném, zastavitelném území 

i v nezastavěném území, s omezenou přístupností, které nejsou začleněny do ploch 

zemědělských obhospodařovaných. 

 

Plochy lesní (NL) 

Plochy lesní, zastávající funkci hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační, estetickou, 

půdoochrannou a ekologicko-stabilizační. Jsou obecně významným krajinným prvkem a mohou 

být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES). 

 

Plochy přírodní (ZP) 

Plochy zeleně udržované v přírodě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvků ÚSES, 

protierozní, estetickou i rekreační. 

Samostatně vymezené plochy zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny. 
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Plochy vodní a vodohospodářské (W)  

Koryta vodních toků a vodních plochy, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko-

stabilizační, estetické, rekreační a hospodářské a zároveň jsou i významnými krajinnými prvky. 

Mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES). 

 

Další plochy, které se mohou vyskytovat mimo zastavěné území: 

Plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) 

Plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace (DSmk) 

Plochy dopravní infrastruktury - vybavenost (DSv) 

Plochy dopravní infrastruktury - drážní (DZ) 

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

 
 
Úkoly: 

a) Při činnosti v území respektovat podmínky ochrany přírody. 

b) Při navrhování respektovat a chránit navržený systém ÚSES. 

c) Zajistit ochranu stávajících a podporovat vznik nových přírodních interakčních prvků v krajině.  

d) Respektovat podmínky činnosti ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. 

e) Vodní toky, rybníky a údolní nivy patří podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů mezi významné krajinné prvky (VKP), které jsou 

chráněny před poškozováním a ničením. Dle § 4, odst. 2 citovaného zákona se využívají 

pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. 

f) V území neprovádět úpravy pozemků a meliorace v rozsahu, který by snížil přirozenou 

akumulaci vod, biodiverzitu a ekologickou stabilitu. 

g) Zastavitelné plochy - Dobrovice V01, V02, V03, V05, Chloumek B56, B44, Úherce B34, 

Libichov B55, B53, Sýčina B50, B51 - stanovena podmínka zajištění nenarušení funkčnosti 

meliorace a zpracování hydrogeologického posouzení. 

h) Podporovat příklon k extenzivnímu hospodaření na zemědělských pozemcích. 

i) Zajistit podmínky pro obnovu tradice solitérních stromů v krajině a doplnění mimoletní zeleně 

(interakční prvky) dřevinami přirozeného charakteru. 

j) Zabezpečit ochranu stávajících solitérních dřevin v krajině a podporovat jejich doplnění. 

Na všech plochách s rozdílným způsobem využití je možná výsadba zeleně, včetně náhradní 

výsadby.  

k) Z hlediska prostupnosti krajiny v oblasti Týnce a Dobrovice je v zastavitelných plochách B02 

a B20 podmíněno rozhodování o změnách vydáním regulačního plánu, který zajistí - v rámci 

veřejné zeleně -  návaznosti - prostupnost krajiny. 

l) Respektovat podmínky činnosti v chráněném ložiskovém území.  
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E.1. PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ  

 

- označení ploch je shodné s grafickou částí územního plánu v měřítku 1 : 5 000 

- zkratka funkčního využití odpovídá označení funkcí dle kapitoly F. Stanovení podmínek pro využití 

ploch s rozdílným způsobem využití.... této dokumentace 

 

označení 
plochy 

navrţený zpŧsob vyuţití 
výměra  

v ha 
katastrální území 

K01 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBK 215 Dobrovka II   

2,042 Sýčina, Dobrovice 

K02 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBK 264 Pazderna  

0,696 Dobrovice 

K03 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBC319 K Pazderně 

2,975 Dobrovice 

K04 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBK 265 U Svárova-K 
Pazderně 

4,873 Dobrovice, Úherce 

K05 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBC 320 U Svárova 

3,881 Úherce 

K06 
 NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBK 220 Bojetický rybník - 
Utopenský 

1,162 
Bojetice, Dobrovice, 

Týnec 

K07 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBC 220 

0,164 
Bojetice, Dobrovice, 

Týnec 

K08 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBK 221 Holé Vrchy - 
Utopenský 

3,547 Holé Vrchy, Týnec 

K09 
 NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBK 220 Bojetický rybník - 
Utopenský 

1,603 
Bojetice, Dobrovice, 

Týnec 

K10 
NP 
- realizace prvku ÚSES/ LBK 217 Na matce -Doubrava 

0,793 Sýčina 

K11 
NP 
- realizace prvku ÚSES / LBC 272 V ladě 

3,186 Libichov, Sýčina 

K12 
NP 
- realizace části prvku ÚSES / LBK 215 – Dobrovka I 

0,809 Libichov 

K13 
NP 
- realizace části prvku ÚSES / LBK 260 – Za humny u 
Němčic 

0,260 Libichov 

K14 
NP 
- realizace části prvku ÚSES / LBC 314 

3,175 Libichov 

K15 
NP 
- realizace části prvku ÚSES / LBK 216 

1,612 Libichov 

K16 
NP 
- realizace části prvku ÚSES / RBK 1224 

0,394 Libichov 
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E.2. NÁVRH SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY 

 

Návrh systému ekologické stability je vyznačen graficky v Hlavním výkrese (příloha I.2 - b1) 

a ve Výkresu vymezení ÚSES (příloha I.2 - e). 

 

Plochy změn v krajině vymezené z důvodu realizace cílového stavu Územního systému ekologické 

stability jsou specifikovány v textové části návrhu územního plánu, kapitole E.1 Plochy změn v krajině. 

  

V řešeném území jsou příslušnými dokumenty vymezeny skladebné části nadregionálního 

a regionálního ÚSES. Návrh lokálního územního systému ekologické stability v Dobrovici vychází 

z revize stávajících Generelů ÚSES. 

 

Územní plán vymezuje na úroveň jednotlivých pozemků skladebné části ÚSES.  

 

Vymezené skladebné části nadregionál. a regionálních systémů ekologické stability na území obce:  

 

 regionální biocentra  RBC 1234 Mladoboleslavský Chlum 

 regionální biokoridory    RBK 384 Telib - Chlum  

RBK 1224 Strašnovský les - Dubový les (navazující na RBC 

1017 Strašnovský les, které kopíruje svojí hranicí hranici 

řešeného území (hranici katastrální)    

 

Tabulky skladebných částí ÚSES 

skladebná 
část ÚSES 

 
název 

 
katastrální území 

rozloha  
v řešeném území 

funkční 
(ha) 

zaloţit 
(ha) 

LBK 215 Dobrovka I Libichov 0,714 0,809 

LBK 216  Na stráňkách Libichov - 1,910 

LBK 217 Na matce - Doubrava Sýčina 1,892 0,993 

LBK 218 Vinařický potok - Vrahule Sýčina, Dobrovice 0,249 - 

LBK 219 Dobrovka II Sýčina, Dobrovice 3,699 2,064 

LBK 220 Bojetický potok - Utopenský Bojetice, Dobrovice, Týnec 4,921 3,415 

LBK 221 Holé Vrchy - Utopenský Holé Vrchy, Týnec 0,589 3,603 

LBK 260 Za humny u Němčic Libichov - 0,336 

LBK 264 Pazderna Dobrovice 0,328 0,696 

LBK 265 U Svárova - K Pazderně Dobrovice, Úherce 0,595 4,995 

LBK 266 Vlkava - Dobrovická stoka na hranici řešeného území - - 

C E L K E M 12,978 18,821 
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skladebná 
část ÚSES 

 
název 

 
katastrální území 

rozloha  
v řešeném území 

funkční 
(ha) 

zaloţit 
(ha) 

LBC 220 Boží Voda Bojetice 0,05 - 

LBC 221 Zákoutí u Holých Vrch Holé Vrchy, Bojetice 10,459 - 

LBC 222 U Holých Vrchů Holé Vrchy 3,776 - 

LBC 272 V ladě Libichov, Sýčina - 3,632 

LBC 273 Studený Bojetice 1,037 - 

LBC 274  Stráně Utopenský Týnec, Úherce 14,452 - 

LBC 314 Libichov Libichov 1,054 3,236 

LBC 317 Svárovský rybník Dobrovice 0,437 - 

LBC 319 K Pazderně Dobrovice - 3,307 

LBC 320 U Svárova Úherce - 4,173 

C E L K E M 31,265 14,348 

 

C E L K E M 44,243 33,169 

 

Úkoly: 

a) Podporovat realizaci cílového stavu Územního systému ekologické stability 

              regionální biocentra - RBC 1234 Mladoboleslavský Chlum 

                 regionální biokoridory - RBK 384 Telib - Chlum, 

               Realizace části regionálního biokoridoru RBK 1224 Strašnovský les - Dubový les 

 

b) Zabezpečit realizaci cílového stavu Územního systému ekologické stability  

                Realizace části lokálního biokoridoru LBK 219 

                Realizace části lokálního biokoridoru LBK 264 

                Realizace lokálního biocentra LBC 319  

          Realizace lokálního biokoridoru LBK 265  

          Realizace lokálního biocentra LBC 320 

          Realizace části lokálního biokoridoru LBK 220 

          Realizace části lokálního biokoridoru LBK 220 

          Realizace části lokálního biokoridoru LBK 221 

          Realizace části lokálního biokoridoru LBK 220 

          Realizace části lokálního biocentra LBC 217 

          Realizace lokálního biocentra LBC 272 

          Realizace části lokálního biokoridoru LBK 215 

          Realizace části lokálního biocentra LBC 260 

          Realizace části lokálního biocentra LBC 314 

          Realizace regionálního biokoridoru LBK 216 
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E.3. PROSTUPNOST KRAJINY 

 

V rámci správního území je cestní síť v krajině vyhovující. 

Územní plán vymezuje v krajině nové plochy dopravní. Jedná se o obchvat Libichova komunikace I/38 

dle záměru z nadřazené územně plánovací dokumentace a plocha rezervy pro komunikaci I/38-

III/27944  z ÚAP  ORP Mladá Boleslav. 

Prostupnost krajiny nesmí být narušena oplocováním pozemků ve volné krajině (za „oplocení“ nejsou 

považovány oplocenky na PUPFL z důvodů ochrany před škodami způsobenými zvěří a dočasná 

oplocení pastvin). Oplocení jako stavba může být realizováno pouze v rámci současně zastavěného 

nebo zastavitelného území, přičemž musí zůstat zachováno napojení základního komunikačního 

systému města na síť účelových komunikací v krajině.  

Další cesty je možné zřizovat v nezastavěném území v rámci stanovených podmínek pro využití ploch 

s rozdílným způsobem využití.  

 

 

E.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

 

Územní plán nevymezuje plochy pro realizaci samostatných protierozních opatření. 

 

Jako opatření s protierozním významem lze charakterizovat vymezení ploch územního systému 

ekologické stability a realizace protierozních opatření jsou dle podmínek využití ploch s rozdílným 

využitím na nezastavěném území přípustná, příp. podmíněně přípustná. Pro snížení dešťového 

odtoku bude využita přirozená i umělá retence území.  

 

 

E.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 

Řešeným územím protéká několik méně významných vodotečí. 

 

Jihovýchodní část území odvodňuje Dobrovická stoka. Dobrovka, která pramení u Bezděčína, a její 

přítoky Němčický, Bojetický a Vinařický potok jsou vesměs upraveny. Dobrovka protéká jen 

jihozápadním cípem k.ú. Dobrovice, toto sídlo odvodňuje Bojetický potok jím procházející, kde je 

ve značné délce zatrubněn.  

 

Územní plán nevymezuje plochy pro realizaci protipovodňových opatření. 

 

V rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného 

území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedocházelo ke zhoršení odtokových 

poměrů. Odvodnění nutno řešit kombinovaným systémem přirozené/umělé retence, např. vsakem 

na pozemcích, odvedením obvodovým drenážním systémem do jímek v nejnižším místě plochy 

(regulovaný odtok do recipientu, popř. následné využití vody pro zálivku v době sucha). 

 



ÚP Dobrovice – Textová část  červen 2016 
 

 

URBAPLAN s.r.o.  26 

 

E.6. REKREAČNÍ VYUŢÍVÁNÍ KRAJINY 

 

Pro rekreaci jsou v rámci ploch bydlení vymezeny plochy stávajících zahrad.  

 

Výstavba objektů individuální rekreace je s ohledem na zachování krajinného rázu ve volné krajině 

vyloučena.  

 

Územní plán vytváří podmínky pro posílení funkce rekreace. 

 

 

E.7. DOBÝVÁNÍ LOŢISEK NEROSTÝCH SUROVIN 

 

V územním plánu jsou dle evidence Česká geologická služba (dále ČGS) evidovány chráněná 

ložisková území: 

 

 CHLÚ 07530000 Bezno (Mělnická pánev)   černé uhlí 

- zasahuje svým východním cílem do jižní poloviny území 

   CHLU 10520000 Řepov cihlářská surovina 

- vně hranice, severně území částí Bojetice a Holé Vrchy 

  

Úkoly: 

a) Respektovat podmínky činnosti v chráněném ložiskovém území. 

b) Na chráněném ložiskovém území nepovolovat stavby a opatření, jež by trvale omezily nebo 

zcela vyloučily případné budoucí využití ložiska. 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŦSOBEM 

VYUŢITÍ S URČENÍM PŘEVAŢUJÍCÍHO ÚČELU VYUŢITÍ (HLAVNÍ VYUŢITÍ), 

POKUD JE MOŢNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 

VYUŢITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO 

UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ 

V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŢITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 

KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 

CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY 

PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŦ A INTENZITY JEJICH VYUŢITÍ) 

 

 

F.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE DLE HLAVNÍHO VYUŢITÍ ČLENĚNO NA: 

 
1) BYDLENÍ - v bytových domech (BH) 

2) BYDLENÍ - v rodinných domech - městské a příměstské (BI) 

3) BYDLENÍ - v rodinných domech - venkovské (BV) 

4) REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

5) REKREACE – zahrádkové osady (RZ) 

6) OBČANSKÉ VYBAVENÍ - veřejná infrastruktura (OV) 

7) OBČANSKÉ VYBAVENÍ - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

8) OBČANSKÉ VYBAVENÍ - hřbitovy (OH) 

9) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - v centrech měst (SC) 

10) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské (SV) 

11) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - komerční (SK) 

12) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV) 

13) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční (DS) 

14) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - místní komunikace (DSmk) 

15) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - vybavení (DSv) 

16) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - železniční (DZ) 

17) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - inženýrské sítě (TI) 

18) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) 

19) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - cukrovar, lihovar (VC)  

20) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - výrobny energie (VE) 

21) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - lehký průmysl (VL) 

22) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - drobná a řemeslná výroba (VD) 

23) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ - zemědělská výroba (VZ) 

24) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (W) 

25) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - veřejná zeleň (ZV) 
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26) ZELEŇ - soukromá a vyhrazená (ZS) 

27) ZELEŇ - přírodního charakteru (ZP) 

28) ZELEŇ - ochranná a izolační (ZO) 

29) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ) 

30) PLOCHY LESNÍ (NL) 

31) PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP) 

32) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - s funkcí přírodní a zemědělskou (NSp) 

33) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - přírodní (NZp) 

 

Vymezenému způsobu využití ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel 

umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná 

opatření, která podmínkám využití ploch s rozdílným způsobem využití neodpovídají, nesmějí být 

na těchto plochách umístěny nebo povoleny. 

 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vyznačeny graficky v Hlavním výkrese (příloha I.2 - b1) 

a v grafické části Odůvodnění územního plánu, respektive v Koordinačním výkrese (příloha II.2 - a). 

 

 

F.2. PODMÍNKY PRO VYUŢITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŦSOBEM VYUŢITÍ 

 

Ke každému typu ploch jsou územním plánem stanoveny: 

 podmínky pro využití ploch s určením: 

- hlavní využití 

- přípustné využití 

- podmíněně přípustné využití 

- nepřípustné využití 

 podmínky prostorového uspořádání dle platných právních předpisů, pokud není uvedeno jinak 

 

Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině, mimo hranice 

zastavěného území a zastavitelných ploch, lze v rámci pozemkových úprav měnit využití území 

bez nutnosti změny územního plánu, a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvalý 

travní porost, vodní plocha a lesní pozemek. 

 

Stavby navržené jako podmíněně přípustné lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce, 

na jejímž území má být stavba umístěna. Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat podmínky 

pro umístění takové stavby. U těchto staveb nemohou být použity zjednodušující postupy 

dle stavebního zákona. 
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1) BYDLENÍ - v bytových domech (BH) 

 

Plochy bytových domŧ s příměsí nerušících obsluţných funkcí místního významu. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby pro bydlení v bytových domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí 

pro hromadné bydlení 

 

o Přípustné využití:  

- ubytovací služby provozované v rámci staveb bytových domů 

- stavby bezprostředně související s bydlením a podmiňující bydlení, a stavby a zařízení, 

které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemku bytového domu 

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně 

přípustného využití, chodníky apod.) 

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím 

- garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním počtu odpovídajícímu počtu 

bytů 

- sportovní a dětská hřiště jako doprovodné stavby hlavního využití 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- služby a provozovny slučitelné s bydlením v rámci staveb bytového domu, které svým 

provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení 

za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými 

limity a dopravní zátěží), 

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, 

jejichž umístění a ochranné pásmo neznemožní funkci hlavního, přípustného 

a podmíněně přípustného využití (zejména podzemní vedení technické infrastruktury) 

 

o Nepřípustné využití:  

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani v podmíněně přípustném 

využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a výrobu 

neslučitelnou s funkcí bydlení, 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani v podmíněně přípustném 

využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a výrobu 

neslučitelnou s funkcí bydlení 
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Podmínky prostorového uspořádání: 

- výška nové zástavby maximálně 3 nadzemní podlaží a podkroví 

- intenzita využití pozemků – koeficient zastavěné plochy – maximálně 0,4 

- intenzita využití pozemků – koeficient zeleně – minimálně 0,4 

- nové stavby, které lze umístit na pozemku bytového domu, nebudou umístěny 

ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice lesních pozemků 

- zástavba nebytového charakteru o zastavěné ploše do 500 m
2 
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2) BYDLENÍ - v rodinných domech - městské a příměstské (BI) 

 

Plochy rodinných domŧ s příměsí nerušících obsluţných funkcí místního významu. 
 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech 

 

o Přípustné využití:  

- zástavba nízkopodlažními bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími 

a podkrovím 

- související stavby lokálního občanského a technického vybavení  

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- sportovní a dětská hřiště 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

- další stavby a zařízení (včetně pro podnikání), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům 

v takto vymezené ploše 
 

o Podmíněně přípustné využití:  

- stavby a činnosti v plochách sesuvů dle registru České geologické služby 

Podmínka: Zajištění stability objektů a přilehlých ploch nutno prokázat odborným 

stanoviskem. 

- zástavba zastavitelných ploch B02, B04, B58, B59 a B62 

Podmínka: Realizace podmiňujícího dopravního napojení. 

- využití zastavitelných ploch B02 a B20 

Podmínka: V rámci ploch veřejné zeleně zajistit návaznost prostupnosti krajiny. 

- zástavba zastavitelné plochy B08 

Podmínka: Hluková studie. 

- využití zastavitelných ploch B07, B09.1 a B09.2-II, B16 

Podmínka: Přijetí opatření k odvodnění spolu s hydrogeologickým posouzením. 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále:  

       - mobilní domy 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- není stanoveno 

- zástavba nebytového charakteru o zastavěné ploše do 500 m
2 
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3) BYDLENÍ - v rodinných domech - venkovské (BV) 

 

Plochy rodinných domŧ s příměsí nerušících obsluţných funkcí, zejména chovu drobného 

zvířectva a pěstitelství neslouţící k podnikatelskému vyuţití. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby pro bydlení v rodinných domech 

 

o Přípustné využití:  

- zástavba nízkopodlažními bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími 

a podkrovím 

- související stavby lokálního občanského a technického vybavení  

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- sportovní a dětská hřiště 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva, které nejsou určeny 

k podnikatelským účelům 

- přestavba stávajících staveb na objekty pro individuální rekreaci 

- další stavby a zařízení (včetně pro podnikání), které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům 

v takto vymezené ploše. 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, 

jejichž umístění a ochranné pásmo neznemožní funkci hlavního, přípustného 

a podmíněně přípustného využití (zejména podzemní vedení technické infrastruktury) 

- služby a provozovny slučitelné s bydlením v rámci staveb rodinného domu, které svým 

provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení 

za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména 

hygienickými limity a dopravní zátěží) a svou celkovou podlahovou plochou nepřekročí 

celkovou podlahovou plochu stavby pro bydlení nebo rekreaci 

- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva, které nejsou určeny 

k podnikatelským účelům 

- stavby a činnosti v plochách sesuvů dle registru České geologické služby 

Podmínka: Zajištění stability objektů a přilehlých ploch nutno prokázat odborným 

stanoviskem. 

- využití zastavitelné plochy B26 - 1 

Podmínka: Respektovat kanalizační přivaděč Dobrovice – Úherce. 

- zástavba zastavitelných ploch B31 

Podmínka: Realizace podmiňujícího dopravního napojení. 
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- využití zastavitelných ploch B50 

Podmínka: Před povolením umístění stavby musí být prokázán soulad s požadavky 

právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech. 

- využití zastavitelných ploch B44, B50, B51 a B53 

Podmínka: přijetí opatření k vyřešení odvodnění spolu s hydrogeologickým posouzením 

a zajištěním funkčnosti meliorace. 

 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím a dále: 

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 

- mobilní domy 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- výšková regulace nové zástavby - 2 nadzemní podlaží s možností podsklepení, není-li 

v Zadání regulačního plánu (RP1) uvedeno jinak  

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,35 

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,40 

- nová zástavba o zastavěné ploše do 500 m
2
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4) REKREACE – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 

 

Stavby pro rodinnou rekreaci v chatách a rekreačních domcích. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby pro rodinnou rekreaci   
 

o Přípustné využití:  

- stavby bezprostředně související s rodinnou rekreací a ji podmiňující, a stavby a zařízení, 

které mohou být dle ustanovení stavebního zákona na pozemku rodinné rekreace 

umístěny 

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně 

přípustného využití, chodníky apod.) 

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí s rekreací a jsou s ní slučitelné 

(např. informační a turistické služby, hygienická zařízení apod.) 

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím 

- sportovní a dětské hřiště 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

- další stavby a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s individuální rekreací 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, 

jejichž umístění a ochranné pásmo neznemožní funkci hlavního, přípustného 

a podmíněně přípustného využití (zejména podzemní vedení technické infrastruktury) 

 

o Nepřípustné využití:  

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném 

využití a zároveň s nimi nesouvisející 

- samostatně stojící garáže, veřejná tábořiště, mobilní domy 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- stavby nejvýše s jedním nadzemním podlažím a podkrovím 

- zastavěná plocha stavby pro rodinnou rekreaci včetně verand, vstupů a podsklepených 

teras max. 80 m
2
 

- intenzita využití pozemků - koeficient zastavění – maximálně 0,3 

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,5 
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5) REKREACE – zahrádkové osady (RZ) 

 

Plochy zahrádkových osad zpravidla se zahrádkovými chatami. 

 

Podmínky pro využití ploch:; 

o Hlavní využití:  

- zahrádkové chaty 
 

o Přípustné využití:  

- skleníky, stavby a konstrukce pro drobnou pěstitelskou a chovatelskou činnost 

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty  

- parkovací plochy pro osobní automobily uživatelů 

- stavby pro technickou infrastrukturu 

- plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále: 

- garáže 

- mobilní domy 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- zástavba nejvýše s jedním nadzemním podlažím a podkrovím o zastavěné ploše do 25 m
2 

včetně 
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6) OBČANSKÉ VYBAVENÍ – veřejná infrastruktura (OV) 

 

Samostatně vymezené plochy občanského vybavení. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby a zařízení pro školství a kulturu 

- stavby a zařízení pro veřejnou správu 

- stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální péči 

- stavby a zařízení veterinární 

- stavby a zařízení pro ochranu obyvatelstva 

- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej 

- stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování 

- stavby a zařízení pro nevýrobní služby 

- stavby a zařízení pro neveřejnou administrativu 

- stavby a zařízení pro vědu a výzkum 

 

o Přípustné využití:  

- stavby a zařízení souvisejících nevýrobních služeb 

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití apod.) 

- sportovní a dětská hřiště 

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, 

jejichž umístění a ochranné pásmo neznemožní funkci hlavního a přípustného využití 

(zejména podzemní vedení technické infrastruktury) 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní 

Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

 

o Nepřípustné využití:  

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani v podmíněně přípustném 

využití a zároveň s nimi nesouvisející, zejména stavby pro skladování a výrobu 

neslučitelné s funkcí hlavního využití 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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7) OBČANSKÉ VYBAVENÍ – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) 

 

Plochy slouţící pro stavby zařízení tělovýchovy a sportu. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- sportovní hřiště,  

- koupaliště, plavecký bazén,  

- tělocvičny, fitcentra, 

- klubovny a šatny, tribuny, 

- dětská hřiště, 

- kluziště 

 

o Přípustné využití:  

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky 

apod.) 

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím 

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní 

- stavby pro stravování, vzdělávání, výchovu a kulturu 

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, 

pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití 

 

o Nepřípustné využití:  

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném 

využití a zároveň s nimi nesouvisející 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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8) OBČANSKÉ VYBAVENÍ - hřbitovy (OH) 

 

Plochy určené k veřejnému pohřbívání s doprovodnou zelení a stavbami souvisejícími 

s provozem hřbitova. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy pro pohřbívání 

- stavby a zařízení pro pohřbívání a související stavby a zařízení 

 

o Přípustné využití:  

- účelové komunikace, komunikace pro pěší  

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky 

apod.) 

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily související s hlavním využitím 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 
 

o Podmíněně přípustné využití:  

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, 

pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití 

- drobné služby a provozovny pro funkci hlavního využití 

 

o Nepřípustné využití:  

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném 

využití a zároveň s nimi nesouvisející 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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9) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – v centrech měst (SC) 

 

Plochy smíšené obytné v centrální části města vyuţívané zejména pro bydlení v bytových 

domech a obsluţnou sféru místního i nadmístního významu. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy pro polyfunkční stavby pro bydlení v bytových domech a občanskou vybavenost 

v centrální části města 

 

o Přípustné využití:  

- bydlení v bytových domech a rodinných domech 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- vestavěné garáže jako doplňující využití k funkci hlavní 

- stavby a zařízení občanského vybavení netvořící ucelené areály 

- dětská hřiště 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

- soukromá zeleň 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- stavby pro dopravní vybavenost území - hromadné garáže a parkovací domy pro osobní 

automobily 

Podmínka: Pouze jako integrovaná součást polyfunkčního objektu bydlení nebo občanské 

vybavenosti. 

- stavby drobné řemeslné výroby (výroba netovárního charakteru malého objemu přepravy 

a s malým počtem zaměstnanců – do 10 osob) 

- Podmínka: Nebude negativními vlivy zasahovat vně výrobních prostorů 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město a obce 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- nejsou stanoveny 
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10) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské (SV) 

 

Plochy smíšené obytné ve venkovské a příměstské zástavbě vyuţívané zejména pro bydlení 

v rodinných domech (vč. domŧ a usedlostí s hospodářským zázemím), pro obsluţnou sféru 

místního významu a nerušící výrobní činnosti.  

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby pro bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím 

- stavby a zařízení pro nerušící podnikatelskou činnost 
 

o Přípustné využití:  

- zástavba nízkopodlažními bytovými domy s nejvýše dvěma nadzemními podlažími 

a podkrovím 

- stavby a zařízení občanského vybavení lokálního významu 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- stavby a zařízení pro samozásobitelskou zemědělskou činnost 

- stavby pro dopravní vybavenost území 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- sportovní a dětská hřiště 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře  

- soukromá zeleň 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 

- veškeré stavby a zařízení nesouvisející s hlavním a přípustným využitím a dále: 

- mobilní domy 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nová zástavba o zastavěné ploše do 500 m
2 
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11) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - komerční (SK) 

 

Plochy smíšené komerční v městské zástavbě vyuţívané zejména pro komerční účely. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- polyfunkční stavby pro bydlení, občanskou vybavenost a nerušící výrobní činnosti 
 

o Přípustné využití:  

- bydlení v bytových domech a rodinných domech, včetně doplňkových staveb 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- vestavěné garáže jako doplňující využití k funkci hlavní 

- stavby a zařízení občanského vybavení 

- stavby a zařízení nerušící drobné výroby a skladování 

- stavby pro dopravní vybavenost území 

- dětská a sportovní hřiště 

- veřejná prostranství, plochy zeleně, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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12) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV) 

 

Plochy pro zajištění významné funkce prostorotvorné a komunikační. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy veřejných prostranství (zejména náměstí, náves) 
 

o Přípustné využití:  

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- občanské vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství 

- plochy veřejné zeleně 

- parkovací plochy pro uživatele a návštěvníky  

- tržiště 

- prvky drobné architektury a mobiliáře 

- dětská hřiště  
 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 
 

o Nepřípustné využití:  

-  

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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13) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silniční (DS) 

 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních 

komunikací a dopravního vybavení území.  

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- silnice a místní komunikace včetně chodníků 

- účelové komunikace 

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- stavební součásti komunikací (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, ...)  

 

o Přípustné využití:  

- veřejné odstavné a parkovací plochy 

- autobusové zastávky 

- stavby pro technickou vybavenost mimo staveb pro odstraňování odpadů 

- stavby dopravního zařízení a dopravního vybavení, servisy, opravny 

- doplňková zařízení obchodu, služeb a veřejného stravování 

- garáže pro osobní a nákladní automobily 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- zeleň ochranná a izolační 

- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře 

- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině, pro protipovodňová opatření  

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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14) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – místní komunikace (DSmk) 

 

Plochy komunikací vymezující dopravní prostor uvnitř zastavěných částí, případně dopravní 

spojení mezi zastavěnými částmi místních částí obce. Dále jsou zde zahrnuty místní 

komunikace mimo zastavěné území slouţící k dopravní obsluze a zpřístupnění nezastavěných 

pozemkŧ. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- silnice a místní komunikace včetně chodníků 

- účelové komunikace 

- komunikace pro pěší a cyklisty 

- stavební součásti komunikací (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, ...)  

 

o Přípustné využití:  

- veřejné odstavné a parkovací plochy 

- autobusové zastávky 

- stavby pro technickou vybavenost mimo staveb pro odstraňování odpadů 

- stavby dopravního zařízení a dopravního vybavení, servisy, opravny 

- doplňková zařízení obchodu, služeb a veřejného stravování 

- garáže pro osobní a nákladní automobily 

- zeleň ochranná a izolační 

- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře 

- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině, protipovodňová opatření  

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

-  

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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15) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – vybavení (DSv) 

 

Plochy dopravní infrastruktury – vybavení zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních 

komunikací a dopravního vybavení území.  

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy odstavných a parkovacích stání 

- samostatné a řadové garáže 

- záchytná parkoviště, nádraží autobusové dopravy 

- stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy opěrné zdi, 

hygienická zařízení, informační a reklamní zařízení apod.) 

- stavby dopravní infrastruktury 

- stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití 

- autobusové zastávky 

 

o Přípustné využití:  

- obslužná zařízení a informační stánky 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- čerpací stanice pohonných hmot 

 

o Nepřípustné využití:  

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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16) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ţelezniční (DZ) 

 

Plochy dopravní infrastruktury – ţelezniční zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspŧ, 

zářezŧ, opěrných zdí, mostŧ, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro dráţní 

dopravu. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- železniční tratě a kolejiště železničních stanic 

- železniční vlečky, překladiště a nákladové obvody 

- stavby pro železniční dopravu - stavby pro odbavování cestujících, čekárny apod. 

- stavební součásti železničních tratí (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, ...) 

 

o Přípustné využití:  

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 

- stavby pro dočasné ubytování zaměstnanců 

- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej, veřejné stravování jako doplňkové aktivity 

péče o cestující 

- stavby pro administrativu, správu a provoz železniční dopravy 

- stavby pro skladování související s provozem železniční dopravy 

- stavby pro technologické vybavení související s provozem železniční dopravy 

- stavby pro nakládání s odpady (třídírny, překladiště apod.) související s provozem 

železniční dopravy 

- odstavné a parkovací plochy 

- skladové a manipulační plochy 

- liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití 

- vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy 

drážní dopravy 

- zeleň ochranná a izolační 

- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- stavby pro bydlení (služební, zaměstnanecké) 

Podmínka: Pouze jako provozní součást areálů. 

 

o Nepřípustné využití:  

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny 
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17) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – inţenýrské sítě (TI) 

 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně 

související zařízení technického vybavení.  

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby a zařízení pro odkanalizování a čištění odpadních vod 

- stavby a zařízení pro zásobování vodou 

- stavby a zařízení pro zásobování elektrickou energií 

- stavby a zařízení pro zásobování plynem 

- stavby a zařízení pro zásobování teplem 

- stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace 

 

o Přípustné využití:  

- stavby související se správou a provozem staveb a zařízení technického vybavení (např. 

stavby pro skladování) 

- stavby pro technologické vybavení 

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 

- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci 

- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla 

a mechanizaci 

- skladové a manipulační plochy, provozní nádrže 

- stavby pro řemeslnou výrobu a služby související se správou staveb a sítí technického 

vybavení 

- plochy zeleně 

- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře  

- stavby a činnosti pro revitalizační opatření v krajině, pro protipovodňová opatření  

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- zastavitelná plocha T01  

Podmínka: Realizace opatření k zajištění ochrany ptáků. 

 

o Nepřípustné využití:  

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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18) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady (TO) 

                                        

Plochy zahrnují stavby a zařízení určené pro třídění a deponování odpadŧ. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití 

- stavby pro třídění a deponování odpadů 

- sběrné dvory 

 

o Přípustné využití 

- kompostárny 

- stavby související se správou a provozem zařízení 

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 

- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci 

- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla 

a mechanizaci 

- stavby pro technickou vybavenost  

- stavby pro řemeslnou výrobu a služby související s provozem 

- plochy zeleně 

 

o Podmíněně přípustné využití 

- není stanoveno 
 

o Nepřípustné využití 

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména: 

stavby pro bydlení  

stavby pro rekreaci 

stavby občanského vybavení  

stavby pro výrobu a skladování, vyjma přípustných 

 

Podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny 
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19) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – cukrovar, lihovar (VC) 

 

Plochy slouţící k umístění staveb a zařízení pro výrobu, skladování a manipulaci s produkty 

a materiály slouţícími k výrobě cukru a lihu. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby a zařízení pro výrobu cukru a lihu 

- stavby a zařízení sloužící ke zpracování, úpravě a využití druhotných surovin z výroby 

cukru a lihu, včetně staveb a zařízení pro výrobu energií  

 

o Přípustné využití:  

- stavby související se správou a provozem zařízení 

- stavby pro skladování 

- stavby pro výrobu, mimo staveb hlavního využití, které svými negativními vlivy 

nad přípustnou mez nepřekračují hranice areálu 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura 

- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci 

- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla 

a mechanizaci 

- servisy a opravny 

- stavby občanské vybavenosti a služeb 

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 

- plochy zeleně 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 

Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- nakládání s odpady 

Podmínka: Povolení s nakládáním s odpady dle příslušných právních přepisů. Pouze jako 

provozní součást staveb nebo areálů. 

- stavby a zařízení s negativními vlivy na životní prostředí přesahujícími hranice areálu 

Podmínka: Před povolením umístění staveb je třeba prokázat, že nedojde během 

výstavby a provozu, k významnému překročení stávajících hodnot hlukového, pachového 

ani imisního zatížení v území. 

Podmínka: Ze zpracovaného vyhodnocení SEA vyplývá, že v plochách pro rozšíření 

cukrovaru byl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů. Tyto výskyty bude nutné 

ověřit biologickým průzkumem zájmového území provedenými před realizací konkrétních 

záměrů v této lokalitě. 
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o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím, zejména: 

- stavby pro výrobu s negativními vlivy na životní prostředí 

- stavby pro bydlení, vyjma podmínečně přípustných  

- stavby pro rekreaci  

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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20) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – výrobny energie (VE) 

 

Plochy slouţící k umístění staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojŧ. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- výroba obnovitelné energie z bioplynu 
 

o Přípustné využití:  

- stavby k využívání bioplynu, 

- stavby související technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické 

infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního a přípustného využití, chodníky 

apod.) 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, 

pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití 
 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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21) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – lehký prŧmysl (VL) 

 

Plochy slouţící k umístění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s materiály, jejichţ 

nároky na přepravu nevyvolávají přetíţení místní dopravy a případný negativní vliv jejich 

technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálu. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování, jejichž vlivy na životní prostředí a na dodržení 

zdravých životních podmínek nepřesáhují hranici areálu 
 

o Přípustné využití:  

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 

- stavby občanské vybavenosti a služeb 

- stavby související se správou a provozem zařízení 

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 

- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci 

- servisy a opravny 

- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla 

a mechanizaci 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- plochy zeleně 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 

Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- nakládání s odpady 

Podmínka: Povolení nakládání s odpady dle příslušných právních předpisů. 

Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město 

- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy z provozu na životní prostředí a na dodržení 

zdravých životních podmínek přesáhují hranici areálu 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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22) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – drobná a řemeslná výroba (VD) 

 

Plochy slouţící k umístění staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu netovárního charakteru, 

které nevyvolávají zvýšené nároky na dopravu a případný negativní vliv jejich technologií 

a činností nezasahuje mimo hranice areálu. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby a zařízení pro výrobu a skladování netovárního charakteru do 25 zaměstnanců 

 

o Přípustné využití:  

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 

- stavby občanské vybavenosti a služeb 

- stavby související se správou a provozem zařízení 

- servisy a opravny 

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 

- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura  

- plochy zeleně 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný ráz a dálkové pohledy na město 

- veškeré stavby a zařízení, jejichž vlivy z provozu na životní prostředí a na dodržení 

zdravých životních podmínek přesáhují hranici areálu 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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23) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – zemědělská výroba (VZ) 

 

Plochy slouţící pro umístění staveb a zařízení zemědělské výroby. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby pro chov hospodářských zvířat 

- stavby pro skladování produktů živočišné výroby 

- stavby pro přípravu a skladování krmiv a steliva 

- stavby pro pěstování rostlin 

- stavby pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby 

 

o Přípustné využití:  

- stavby pro skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin 

a rostlinných produktů a pro zemědělské služby 

- stavby pro přidruženou drobnou a řemeslnou výrobu 

- stavby doplňkové občanské vybavenosti související s hlavním využitím 

- stavby doplňkové dopravní infrastruktury související s hlavním využitím 

- stavby související se správou, provozem a údržbou zařízení 

- místní a účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 

- garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci 

- odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla 

a mechanizaci 

- stavby pro technickou vybavenost  

- plochy zeleně 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- stavby pro bydlení (např. služební, zaměstnanecké, ...) 

Podmínka: Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- nakládání s odpady 

Podmínka: Povolení nakládání s odpady dle příslušných právních předpisů. 

Pouze jako provozní součást staveb nebo areálů. 

- bioplynová stanice 

Podmínka: Výroba zajištěna výhradně zpracováním zemědělských produktů. 

- stavby a činnosti v plochách sesuvů dle registru České geologické služby 

Podmínka: Zajištění stability objektů a přilehlých ploch nutno prokázat odborným 

stanoviskem. 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a zařízení narušující krajinný raz a dálkové pohledy na město 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- nejsou stanoveny 
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24) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV) 

 

Koryta vodních tokŧ a vodních plochy, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko-

stabilizační, estetické, rekreační a hospodářské a zároveň jsou i významnými krajinnými prvky. 

Mohou být součástí územních systémŧ ekologické stability (ÚSES). 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- vodní plochy a toky přirozené, upravené i umělé s vodohospodářskou funkcí 

a ekologickou stabilizací krajiny 

- vodní plochy a toky s funkcí estetickou, rekreační a hospodářskou 

 

o Přípustné využití:  

- stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití 

- zařízení a údržba vodních toků a vodních děl 

- zavodněné a suché rýhy 

- stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi, cyklostezky) 

- související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže) 

- výústní objekty liniových staveb technické infrastruktury odvádějící přečištěné odpadní 

vody a dešťové vody do vodního toku  

- břehové porosty vodních ploch a toků 

- založení prvků územního systému ekologické stability 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno    

 

o Nepřípustné využití:  

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním nebo přípustném využití a zároveň s nimi 

nesouvisející a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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25) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – veřejná zeleň (ZV) 

 

Plochy veřejné zeleně ve formě ucelených porostŧ, které v zástavbě plní funkci rekreační, 

estetickou, zdravotně hygienickou a krajinně ekologickou.  

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- veřejná zeleň  

- komunikace pro pěší  

 

o Přípustné využití:  

- sportovní a dětská hřiště 

- veřejná prostranství, prvky drobné architektury a mobiliáře  

- účelové komunikace  

- stavby související se správou a údržbou 

- liniové stavby pro technickou vybavenost, objekty lokální technické vybavenosti 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

-  

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- zástavba budovami o zastavěné ploše do 16 m
2
 včetně 
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26) ZELEŇ – soukromé a vyhrazené (ZS) 

 

Plochy sídelní zeleně v zastavěném a zastavitelném území, výjimečně i v nezastavěném území, 

s omezenou přístupností, které nejsou začleněny do ploch jiného zpŧsobu vyuţití. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- samostatně vymezené zahrady a ovocné sady 

- samostatně vymezené plochy zeleně občanské vybavenosti a výroby 

 

o Přípustné využití:  

- samostatně vymezené zahrady a ovocné sady 

- samostatně vymezené plochy zeleně občanské vybavenosti a výroby 
 

o Podmíněně přípustné využití:  

- plochy pro parkování osobních automobilů uživatelů   

Podmínka: Pouze v zastavěném nebo zastavitelném území.     

- soukromé bazény 

Podmínka: Pouze v zastavěném nebo zastavitelném území.     

- stavby související se správou a údržbou 

Podmínka: Pouze v zastavěném nebo zastavitelném území.     

 

o Nepřípustné využití:  

-  

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- zástavba budovami o zastavěné ploše do 25 m
2
 včetně 
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27) ZELEŇ – přírodního charakteru (ZP) 

 

Plochy zeleně udrţované v přírodě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvkŧ územního 

systému ekologické stability, protierozní, estetickou i rekreační. Samostatně vymezené plochy 

zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti zemědělského půdního fondu, 

jež souhrnně vytvářejí plochy původních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak 

uchování druhového a genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry 

- plochy územních systémů ekologické stability 

 

o Přípustné využití:  

- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně 

zalesnění 

- pozemky zemědělského půdního fondu určené pro extenzivní hospodaření způsobem 

šetrným k přírodním ekosystémům 

- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní 

ekologicky méně stabilní části krajiny 

- změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních dřevin 

- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj 

přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny 

- turistické trasy po vyznačených cestách, naučné stezky 

- vodní toky a plochy udržované v přírodě blízkém stavu 

- protierozní prvky přírody 
 

o Podmíněně přípustné využití:  

- plochy místních a účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských 

a lesních pozemků a pro zajištění prostupnosti krajiny 

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury nerušící funkční využití ploch přírodních 

Podmínka: Investor stavby musí prokázat, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru 

jiným způsobem, využití nebrání funkčnosti prvků územního systému ekologické stability. 

- plochy pro realizaci protipovodňových opatření v souladu s charakterem daného 

ekosystému 

- skladebné části ÚSES v ploše chráněného ložiskového území Syřenov 

Podmínka: Při činnosti zajistit budoucí obnovu dočasně omezené funkce územního 

systému ekologické stabilit po ukončení případné těžby. 
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o Nepřípustné využití:  

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném 

využití a zároveň s nimi nesouvisející 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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28) ZELEŇ – ochranná a izolační (ZO) 

 

Plochy ochranné a izolační zeleně v zastavěném území a zastavitelných plochách kolem 

komunikací, výrobních podnikŧ a zařízení s funkcí hygienickou, vodohospodářskou, 

pŧdoochrannou a estetickou. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy veřejně přístupné zeleně ochranné a izolační 

 

o Přípustné využití:  

- prvky drobné architektury a mobiliáře  

- účelové, cyklo a pěší komunikace 

- stavby a zařízení technické infrastruktury nenarušující ochrannou a izolační funkci zeleně  

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti, vyjma uvedených v hlavním a přípustném využití 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- stavby pro technickou vybavenost do 25 m
2 
včetně 
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29) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ) 

 

Plochy slouţící k hospodaření na zemědělské pŧdě, primárně vyuţívané jako plochy orné pŧdy 

a pastviny. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy zemědělsky využívané  

 

o Přípustné využití:  

- zemědělské účelové komunikace 

- protierozní prvky přírody, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s drobnými 

remízy, porosty podél mezí 

- keřové a nelesní stromové porosty 

- stavby sloužící k vodohospodářským melioracím pozemků  

- zavodněné a suché rýhy  

- plochy rychle rostoucích dřevin (dle registru půdy) 

- prvky drobné architektury a mobiliáře  

- stavby, zařízení a opatření k zajištění protipovodňové ochrany 

- účelové, cyklo a pěší komunikace 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat 

v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura 

Podmínka: Investor stavby musí prokázat, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru 

jiným způsobem. 

 

o Nepřípustné využití:  

-  

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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30) PLOCHY LESNÍ (NL) 

 

Plochy lesní, zastávající funkci hospodářskou, vodohospodářskou, rekreační, estetickou, 

pŧdoochrannou a ekologicko-stabilizační. Jsou obecně významným krajinným prvkem 

a mohou být součástí územních systémŧ ekologické stability (ÚSES). 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- lesní porosty pro hospodářské účely 

- lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
 

o Přípustné využití:  

- nelesní stromové porosty 

- vodní plochy a toky 

- stavby a zařízení lesního hospodářství  

- lesnické účelové komunikace 

- stavby a zařízení lesního hosp. (hospodářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, ...) 

- ochrana evropsky významné lokality CZ0210109 Chlum u Nepřevázky 

- prvky drobné architektury a mobiliáře  

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- účelové, pěší a cyklistické komunikace 

Podmínka: Investor stavby musí prokázat, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru 

jiným způsobem, komunikace povedou po stávajících cestách 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat 

v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu 

Podmínka: Maximální zohlednění vymezeného územního systému ekologické stability 

při zachování jeho funkčnosti. 

- technická infrastruktura a související dopravní infrastruktura 

Podmínka: Investor stavby musí prokázat, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru 

jiným způsobem. 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti, vyjma uvedených v hlavním, přípustném a podmíněně 

přípustném využití 

- stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- nejsou stanoveny 
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31) PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP) 

 

Plochy zeleně udrţované v přírodě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvkŧ ÚSES, 

protierozní, estetickou i rekreační. Samostatně vymezené plochy zajišťující podmínky 

pro ochranu přírody a krajiny. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy biocenter a biokoridorů ÚSES 

- plochy zvláště chráněných částí přírody  
 

o Přípustné využití:  

- travní porosty 

- keřové a nelesní stromové porosty 

- vodní plochy a toky, zavodněné a suché rýhy v přírodě blízkém stavu  

- břehové porosty vodních ploch a toků 

- protierozní prvky přírody 

- prvky drobné architektury a mobiliáře  

- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat 

v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- účelové, pěší a cyklistické komunikace 

Podmínka: Investor stavby musí prokázat, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru 

jiným způsobem. 

- stavby a zařízení technické infrastruktury, které nenarušují hlavní využití  

Podmínka: Investor stavby musí prokázat, že nemůže dosáhnout realizace svého záměru 

jiným způsobem. 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím a dále: 

- stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

 

- nejsou stanoveny 
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32) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – s funkcí přírodní a zemědělskou (NSp) 

 

Nezastavěné plochy s polyfunkčním vyuţitím území, kde přírodní ekosystémy jsou 

v rovnocenném postavení s hospodářským vyuţíváním. V řešeném území sem patří zejména 

zatravněné plochy.  

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy s převažující přírodní funkcí, které zahrnují krajinnou zeleň  

 

o Přípustné využití:  

- plochy zemědělské, zvláště TTP, v omezeném rozsahu i orná půda 

- keřové a nelesní stromové porosty 

- vodní toky a plochy 

- břehové porosty vodních toků 

- zavodněné a suché rýhy  

- prvky drobné architektury a mobiliáře  

- účelové, cyklo a pěší komunikace 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat 

v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím a dále: 

- stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- nejsou stanoveny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚP Dobrovice – Textová část  červen 2016 
 

 

URBAPLAN s.r.o.  65 

 

33) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - přírodní (NZp) 

 

Nezastavěné plochy s polyfunkčním vyuţitím území, kde přírodní ekosystémy jsou 

v rovnocenném postavení s hospodářským vyuţíváním. V řešeném území sem patří zejména 

zatravněné plochy.  

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- plochy s převažující zemědělskou chovnou přírodní funkcí, které zahrnují krajinnou zeleň  

 

o Přípustné využití:  

- plochy zemědělské, zvláště TTP, v omezeném rozsahu i orná půda 

- keřové a nelesní stromové porosty 

- vodní toky a plochy 

- břehové porosty vodních toků 

- zavodněné a suché rýhy  

- prvky drobné architektury a mobiliáře  

- účelové, cyklo a pěší komunikace 

- stavby, zařízení a jiná opatření, které lze v souladu s jeho charakterem umísťovat 

v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu 

 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím a dále: 

- stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- nejsou stanoveny 
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G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŦM 

A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

Veřejně prospěšné stavby (VPS) jsou graficky vyznačeny ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, 

opatření a asanací (příloha I.2 - c). 

 
 

G.1. SEZNAM VPS, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŦM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

 

Dopravní infrastruktura  VD  

VD01  realizace obchvatu Libichova - silnice I/38  

VD02  realizace zdvojkolejení železniční trati 

VD03  realizace chodníku podél komunikace III/27944 Dobrovice - Úherce   
 

Technická infrastruktura   VT  

VT2 - realizace vodovodního přivaděče obce Ctiměřice na VDJ Holé Vrchy  

VT3 - realizace systému odkanalizování obce Úherce  

       VT4 - realizace systému odkanalizování obce Semčice  

 

 
 

G.2. SEZNAM STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŦM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 

V řešeném území nejsou navrhovány stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

 

 

G.3. SEZNAM PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŦM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT  

 

V řešeném území nejsou navrhovány plochy pro asanaci.  

 

 

 

G.4. SEZNAM VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŦM 

OMEZIT ZŘÍZENÍM VĚCNÉHO BŘEMENE  

 

V řešeném území nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům 

omezit zřízením věcného břemene. 
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H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 

PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH 

JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŦ, NÁZVU 

KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŦ DLE § 5 ODST. 1 

KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 

Územní plán nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo. 

 

 

 

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA 

 

Návrh Územního plánu Dobrovice nestanovuje žádná kompenzační opatření podle §50 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).   

 

 

 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŦ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŢNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŢITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

 

Plochy a koridory územních rezerv graficky vyznačeny ve Výkrese základního členění území (příloha 

I.2 - a), v Hlavním výkrese (příloha I.2 - b1) a Výkrese etapizace (příloha I.2 - d). 

 

R01 - koridor územní rezervy pro realizaci chodníku při komunikaci III/27513 z obce 

ke hřbitovu - Bojetice   

R02 - koridor územní rezervy pro napojení silnice III/27944 na I/38. Varianta přeložky 

z územně analytických podkladů  

Podmínka:  

Prověřit odůvodnitelnost a proveditelnost v rámci dopravní studie. 

 

R03 - plocha územní rezervy pro bydlení (Sýčina) 

R04 - plocha územní rezervy pro bydlení (Chloumek) 

R05 - plocha územní rezervy pro bydlení (Holé Vrchy) 

R06 - plocha územní rezervy pro bydlení (Dobrovice) 

R07 - plocha územní rezervy pro bydlení (Dobrovice) 

R08 - plocha územní rezervy pro bydlení a plochy zeleně (Bojetice) 

 

Podmínky využití ploch: 

Nepřípustná realizace jakýchkoliv staveb, zařízení, opatření i úprav krajiny, jejichž realizace by 

výrazně znesnadnila nebo zvýšila náklady na případné budoucí využití ploch územní rezervy. 
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K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŦ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŦTY PRO VLOŢENÍ DAT O TÉTO STUDII 

DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

Územní plán vymezuje následující plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno zpracováním územní studie; označení těchto ploch je vymezeno graficky ve Výkrese 

základního členění území (příloha I.2 - a) a v Hlavním výkrese (příloha I.2 - b1). 

 

US1 - zastavitelná plocha B07 

- Územní studie „Dobrovice jihozápad (U Vrbiček)“ byla Radou města Dobrovice vzata 

na vědomí Usnesením č. 30-18/2015, a to 31. 10. 2015, zpracovatel Ing. arch. Samková 

a Ing. arch. P. Krajíčková. 

 

US2 - zastavitelná plocha B09.1 a B09.2 - II 

- Územní studie „Do Vrbiček“ byla schválena 22. srpna 2007 ÚÚP Mladá Boleslav, 

zpracovatel Ing. arch. V. Poláčková, UP-24 

 

US3 - zastavitelná plocha B03 

- Územní studie „Dobrovice – Východ“ byla schválena 20. října 2011 ÚÚP Mladá 

Boleslav, zpracovatel UP-24, Ing. arch. V. Poláčková 

 

US4 - zastavitelná plocha B55.1 a B55.2 - II 

- Územní studie bude řešit základní prostorové uspořádání zástavby v dané lokalitě spolu 

s parcelací a dopravní a technickou infrastrukturou. 

- V souladu s podmínkami využití ploch pro bydlení bude ÚS řešit v území i plochy zeleně 

a veřejná prostranství. 

- Lhůta pro vložení dat jsou 4 roky. 
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L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŦ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ 

PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŢÁDOST, A U REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU 

STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŦTY PRO JEHO VYDÁNÍ 

 

Územní plán vymezuje následující plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 

podmíněno vydáním regulačního plánu; označení těchto ploch je vymezeno graficky ve Výkrese 

základního členění území (příloha I.2 - a) a v Hlavním výkrese (příloha I.2 - b1). 

 

RP1 - zastavitelné plochy B50 a D08 (Σ 2,488 ha) 

Pro zastavitelné plochy B50 a D08 vymezené územním plánem v jihozápadní části Sýčiny se ukládá 

stanovení změn jejích využití regulačním plánem z podnětu, kde bude celé území řešeno komplexně, 

včetně regulace zástavby, velikosti pozemků a jejich procentuální zastavěnosti. Navržené plochy 

změn jsou určené pro bydlení v rodinných domech, respektive pro jejich dopravní napojení. 

Zvláštní důraz bude kladen na řešení místních obslužných komunikací a napojení na inženýrské sítě. 

Nové místní komunikace musí být průjezdné, slepé pouze výjimečně. V případě slepých musí být 

zajištěn prostor pro umístění otočky pro nákladní automobily (hasiči, svoz odpadu, údržba 

komunikace, apod.). 

 

Zadání regulačního plánu (RP1) z podnětu v lokalitě B50 a D08 

 

a) Vymezení řešeného území 

 Řešené území se nachází v jihozápadní části Sýčiny při páteřní komunikaci III/27944. Lokalita 

na východě plynule navazuje na stabilizované území vesnického charakteru a na severu 

na vznikající rodinnou zástavbu. Jedná se o pozemky p.č. 345/1, 352/1, 357/35, 257/6, 

257/63, 257/44, 257/56, 257/57, 257/58, 257/8, 257/9, 257/10, 257/32, 257/33, 257/34, 

257/12, 257/1 v k.ú. 761630 Sýčina. Součástí řešeného území budou také nezbytné plochy 

a trasy technického a dopravního vybavení mimo vymezené hranice. 

 

b) Poţadavky na vymezení pozemkŧ a jejich vyuţití 

 Regulační plán vymezí pozemky pro výstavbu rodinných domů, a dále pozemky pro zeleň, 

obslužné komunikace, veřejná prostranství a pro trasy a zařízení technického vybavení.  

 Minimální výměra parcel pro jeden rodinný dům se nepředepisuje, v lokalitě se předpokládá 

zachování současné osnovy majetkoprávní struktury, přičemž liniové pozemky budou příčně 

rozděleny navrženou komunikací.  

 Pozemky veřejných prostranství s obslužnými a zklidněnými komunikacemi budou vymezeny 

tak, aby byl zajištěn přístup pro vozidla požární techniky a vozidla pro odvoz odpadu. 
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c) Poţadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

 Urbanistická a hmotová struktura bude definována tak, aby tvořila plynulý přechod hustší 

stávající zástavby do volné krajiny a byl zachován charakteristický ráz lokality. Nové objekty 

musí svou hmotou a umístěním respektovat tradiční hodnoty a měřítka v místě obvyklé. 

 Navržená jednopodlažní zástavba bude odpovídat v lokalitě typickým úzkým podlouhlým 

domům se sedlovou střechou (sklon 20 – 45°), která umožní využitelné podkroví. Hřeben 

o maximální nivelitě 9 metrů nad okolním terénem bude orientován severojižním směrem. 

 Při západní hraně lokality budou navrženy dvoupodlažní domy spíše čtvercového půdorysu 

s plochou střechou. 

 Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou RP stanoveny závazné podmínky, 

určující výšku zástavby, typ střechy, uliční i stavební čáry, popřípadě podrobnější regulativy 

využití pozemků, vzdálenosti a polohy staveb. 

 Zastavěná plocha nadzemními stavbami nesmí přesáhnout 35 % celkové plochy pozemku, 

a podíl zeleně musí být minimálně 40 % výměry parcely. 

 RP bude respektovat případná platná územní rozhodnutí a stavební povolení, která nabydou 

účinnosti před schválením tohoto zadání.  

 Pro jasnou identifikaci budou v grafické části definovány souřadnice x,y (v souřadném 

systému S – JTSK) os navržených komunikací, od kterých pak budou odvozeny stavební čáry 

a stavební hranice. 

 Zastavitelné části pozemku (stavby) budou umístěny tak, aby byly napojeny na obslužné 

a zklidněné komunikace a na sítě technické infrastruktury. Dopravu v klidu bude řešena 

na vlastních pozemcích a na veřejných komunikacích. 

 

d) Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 Regulační plán bude respektovat přírodní podmínky, stanovené v platném územním systému 

ekologické stability. Dále bude chránit charakter dosavadní venkovské zástavby nacházející 

se v sousedství a její krajinný ráz. 

 Navržené komunikace, popřípadě obytné ulice budou doplněny listnatými dřevinami domácího 

původu, a to zejména v návaznosti na navržený lokální biokoridor. 

 

e) Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 Dopravní obsluha bude řešena v návaznosti na stávající systém. Řešení dopravní 

infrastruktury bude zahrnovat veškeré veřejné automobilové komunikace, chodníky, parkování 

na veřejných plochách a zásady vjezdu na pozemky. Budou stanoveny podmínky a kapacity 

odstavování automobilů. Vlastní obsluha bude řešena převážně formou obytných ulic. 

 Bude vyřešena veškerá technická infrastruktura, nezbytná pro obsluhu řešeného území, 

včetně potřebných zařízení a ploch také vně řešeného území (zásobování pitnou vodou, 

splašková kanalizace, odvádění dešťových vod, zásobování elektrickou energií a plynem, 

veřejné komunikační sítě, způsob likvidace odpadů). 

 Budou stanoveny podmínky pro umisťování nádob na svoz komunálního odpadu. 

Zneškodňování odpadu bude řešeno stejně jako v ostatních částech obce. 
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f) Poţadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 

 Jako VPS budou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou pro rozvoj řešeného 

území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

 

g) Poţadavky na asanace 

 V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

 

h) Další poţadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisŧ 

 Pro zpracování regulačního plánu se nestanovují žádné další požadavky vyplývající z územně 

analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. 

 

i) Výčet druhŧ územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

 Regulační plán nahradí územní rozhodnutí: 

o o umístění stavby veřejných komunikací a inženýrských sítí, vymezení stavebních 

pozemků rodinných domů, veřejné zeleně a prostranství, podmínky pro umístění staveb 

rodinných domů, podmínky pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

o o dělení a scelování pozemků, 

o o změně využití území. 

 

j) Poţadavky ze závěrŧ zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se 

postupy posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

 Záměr nebude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, protože záměr nepodléhá 

posouzení dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (jedná se 

o podlimitní záměr k bodu 10.6. Kategorie II této přílohy). 

 Řešená plocha nepodléhá zvláštním požadavkům chráněných území, přírodních parků 

a regionálního územního systému ekologické stability ani evropsky významné lokality (EVL) 

nebo ptačí oblasti, proto je možné vyloučit významný vliv na EVL a ptačí oblasti. 

 

k) Případné poţadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

 Součástí regulačního plánu nebude dohoda o parcelaci (ani plánovací smlouva). 

 

l) Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odŧvodnění 

s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně výkresŧ a počtu vyhotovení. 

 Textová část: 

o Textová část regulačního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném přílohou č 11 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 Grafická část: 

o Grafická část regulačního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném přílohou č 11 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 Počet vyhotovení: 

o Dokumentace bude zpracovaná v počtu 4 vyhotovení + 1 x v digitální podobě. 
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RP2 - zastavitelné plochy B02 a B20 (Σ 4,973 ha) 

Pro zastavitelné plochy B02 a B20 vymezené územním plánem na styku katastrálních území 

Dobrovice, Týnec a Bojetice se ukládá stanovení změn jejích využití regulačním plánem z podnětu, 

kde bude celé území řešeno komplexně, včetně regulace zástavby, velikosti pozemků a jejich 

procentuální zastavěnosti. Navržené plochy změn jsou určené pro bydlení v rodinných domech, 

respektive pro jejich dopravní napojení. 

Zvláštní důraz bude kladen na řešení místních obslužných komunikací a napojení na inženýrské sítě. 

Nové místní komunikace musí být průjezdné, slepé pouze výjimečně. V případě slepých musí být 

zajištěn prostor pro umístění otočky pro nákladní automobily (hasiči, svoz odpadu, údržba 

komunikace, apod.). 

 

Zadání regulačního plánu (RP2) z podnětu v lokalitě B02 a B20 

 

a) Vymezení řešeného území 

 Řešené území se nachází na trojmezí katastrálních území Dobrovice, Týnec a Bojetice, 

respektive na severovýchodním okraji Dobrovice, jihozápadním okraji Týnce a jihovýchodním 

okraji Bojetic. Lokalita je rozdělena silnicí III/27514, která není součástí řešeného území, na 

dvě nestejně velké části. Lokalita plynule navazuje na stabilizované území s rodinnými domy 

ve všech zmíněných katastrech. Jedná se o pozemky p.č. 1928/1, 1928/15, 1928/18, 1928/19, 

1928/20, 1928/27, 1928/28, 1928/29, 1928/30, 1928/32, 1928/33, 1928/35, 1928/36, 1928/37, 

1928/38, 1928/39, 1928/40 v k.ú. 627470 Dobrovice; pozemky p.č. 224/1 a 224/2 v k.ú. 

606928 Bojetice a pozemky p.č. 97/2, 100/1, 108/1, 393/1 v k.ú. 772267 Týnec u Dobrovice. 

 

b) Poţadavky na vymezení pozemkŧ a jejich vyuţití 

 Regulační plán vymezí pozemky pro výstavbu rodinných domů, a dále pozemky pro zeleň, 

obslužné komunikace, veřejná prostranství a pro trasy a zařízení technického vybavení. 

  Minimální výměra parcel pro jeden rodinný dům bude v jižní části lokality (B02) minimálně 

1.000 m
2
. V severní části lokality (B20) se minimální výměra pozemku nepředepisuje, nebude 

zde však překročen počet 9 RD. 

 Pozemky veřejných prostranství s obslužnými a zklidněnými komunikacemi budou vymezeny 

tak, aby byl zajištěn přístup pro vozidla požární techniky a vozidla pro odvoz odpadu. 

 

c) Poţadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

 Urbanistická a hmotová struktura bude definována tak, aby tvořila plynulý přechod hustší 

stávající zástavby do volné krajiny a byl zachován charakteristický ráz lokality. Nové objekty 

musí svou hmotou a umístěním respektovat tradiční hodnoty a měřítka v místě obvyklé. 

 Hustší zástavba se předpokládá v návaznosti na Bojetice a Dobrovici, řidší naopak 

v návaznosti na Týnec. 

 Bude navržena jednopodlažní zástavba se sedlovou střechou (sklon 20 – 45°), která umožní 

využitelné podkroví. Hřeben o maximální nivelitě 9 metrů nad okolním terénem bude 

orientován kolmo na osu přilehlé komunikace. 
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 Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou RP stanoveny závazné podmínky, 

určující výšku zástavby, typ střechy, uliční i stavební čáry, popřípadě podrobnější regulativy 

využití pozemků, vzdálenosti a polohy staveb. 

 Zastavěná plocha nadzemními stavbami nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy pozemku, 

a podíl zeleně musí být minimálně 60 % výměry parcely. 

 RP bude respektovat případná platná územní rozhodnutí a stavební povolení, která nabydou 

účinnosti před schválením tohoto zadání.  

 Pro jasnou identifikaci budou v grafické části definovány souřadnice x,y (v souřadném 

systému S – JTSK) os navržených komunikací, od kterých pak budou odvozeny stavební čáry 

a stavební hranice. 

 Zastavitelné části pozemku (stavby) budou umístěny tak, aby byly napojeny na obslužné 

a zklidněné komunikace a na sítě technické infrastruktury. Dopravu v klidu bude řešena 

na vlastních pozemcích a na veřejných komunikacích. 

 

d) Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 Bude chráněn a rozvíjen charakter ulicové zástavby rodinnými domy nacházející se 

v sousedství lokality a dále krajinný ráz okolní kultivované krajiny. 

 Navržené komunikace, popřípadě obytné ulice budou doplněny listnatými dřevinami domácího 

původu, a to zejména v návaznosti na navržený lokální biokoridor. 

 V rámci ploch veřejné zeleně bude zajištěna prostupnosti krajiny, respektive nezastavitelné 

plochy budou situovány tak, aby umožnily prostup zastavitelným územím severojižním 

směrem, respektive aby bylo zamezeno faktickému urbanistickému (hmotovému) spojení 

Dobrovice a Bojetic s Týncem.   

 Veřejná prostranství budou dále navržena v návaznosti na sousední LBK 220. 

 Regulační plán bude řešit přístup na zemědělské pozemky v sousedství řešeného území. 

 Regulačním plánem bude řešeno zajištění prostupnosti krajiny pro biotu. Prostupnost musí být 

zajištěna pro druhy obývající jak samotné plochy B02 a B20, tak i přilehlé území s ohledem na 

migrační potřeby živočichů a v kontextu s využitím okolních ploch, vhodnost navrženého 

řešení je třeba podložit odborným zhodnocením problematiky a terénním průzkumem. 

 

e) Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 Dopravní obsluha bude řešena v návaznosti na stávající systém. Regulační plán zohlední 

podmiňujícího dopravní napojení v rámci zastavitelné plochy D05 (DSmk). 

 Řešení dopravní infrastruktury bude zahrnovat veškeré veřejné automobilové komunikace, 

chodníky, parkování na veřejných plochách a zásady vjezdu na pozemky. Budou stanoveny 

podmínky a kapacity odstavování automobilů. Vlastní obsluha bude řešena převážně formou 

obytných ulic. 

 Bude vyřešena veškerá technická infrastruktura, nezbytná pro obsluhu řešeného území, 

včetně potřebných zařízení a ploch také vně řešeného území (zásobování pitnou vodou, 

splašková kanalizace, odvádění dešťových vod, zásobování elektrickou energií a plynem, 

veřejné komunikační sítě, způsob likvidace odpadů). 
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 Budou stanoveny podmínky pro umisťování nádob na svoz komunálního odpadu. 

Zneškodňování odpadu bude řešeno stejně jako v ostatních částech obce. 

 

f) Poţadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 

 Jako VPS budou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou pro rozvoj řešeného 

území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

 

g) Poţadavky na asanace 

 V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

 

h) Další poţadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisŧ 

 Pro zpracování regulačního plánu se nestanovují žádné další požadavky vyplývající z územně 

analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. 

 

i) Výčet druhŧ územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

 Regulační plán nebude nahrazovat žádná územní rozhodnutí. 

 

j) Poţadavky ze závěrŧ zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se 

postupy posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

 Záměr nebude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, protože záměr nepodléhá 

posouzení dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (jedná se 

o podlimitní záměr k bodu 10.6. Kategorie II této přílohy). 

 Řešená plocha nepodléhá zvláštním požadavkům chráněných území, přírodních parků 

a regionálního územního systému ekologické stability ani evropsky významné lokality (EVL) 

nebo ptačí oblasti, proto je možné vyloučit významný vliv na EVL a ptačí oblasti. 

 

k) Případné poţadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

 Součástí regulačního plánu nebude dohoda o parcelaci (ani plánovací smlouva). 

 

l) Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odŧvodnění 

s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně výkresŧ a počtu vyhotovení. 

 Textová část: 

o Textová část regulačního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném přílohou č 11 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 Grafická část: 

o Grafická část regulačního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném přílohou č 11 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 Počet vyhotovení: 

o Dokumentace bude zpracovaná v počtu 4 vyhotovení + 1 x v digitální podobě. 
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RP3 - zastavitelné plochy B04 a D04, B58, B59 a D10 (Σ 2,586 ha) 

Pro zastavitelné plochy B04 a D04, B58, B59 a D10 vymezené územním plánem na východě 

katastrálního území Dobrovice se ukládá stanovení změn jejích využití regulačním plánem z podnětu, 

kde bude celé území řešeno komplexně, včetně regulace zástavby, velikosti pozemků a jejich 

procentuální zastavěnosti. Navržené plochy změn jsou určené pro bydlení v rodinných domech, 

respektive pro jejich dopravní napojení. 

Zvláštní důraz bude kladen na řešení místních obslužných komunikací a napojení na inženýrské sítě. 

Nové místní komunikace musí být průjezdné, slepé pouze výjimečně. V případě slepých musí být 

zajištěn prostor pro umístění otočky pro nákladní automobily (hasiči, svoz odpadu, údržba 

komunikace, apod.). 

 

Zadání regulačního plánu (RP3) z podnětu v lokalitě B04 a D04, B58, B59 a D10 

 

a) Vymezení řešeného území 

 Řešené území se nachází na severovýchodním okraji katastrálního území Dobrovice. Oblast 

na severu navazuje na silnicí III/27944 (9. května) a na západě na ulici K Rybníku. Lokalita 

plynule navazuje na stabilizované území s rodinnými domy a na rekreační oblast při Dlouhém 

rybníku (Herdžán). Jedná se o pozemky p.č. 1886/1, 1887/4, 1888, 1903/1, 1903/6, 1903/7, 

1903/14, 1903/15, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1905, 1911, 1912 v k.ú. 627470 Dobrovice. 

 

b) Poţadavky na vymezení pozemkŧ a jejich vyuţití 

 Regulační plán vymezí pozemky pro výstavbu rodinných domů, a dále pozemky pro zeleň, 

obslužné komunikace, veřejná prostranství a pro trasy a zařízení technického vybavení. 

  Minimální výměra parcel pro jeden rodinný dům bude v severní části lokality (B04) minimálně 

1.000 m
2
. V jižní části lokality (B58 a B59) se minimální výměra pozemku nepředepisuje, 

nebude zde však překročen počet 3, respektive 2 RD tak, že na pozemku p.č. 1886/1 smí být 

umístěn jeden RD, na pozemku 1887/4 dva RD a na pozemku 1888 taktéž max. dva RD. 

 Pozemky veřejných prostranství s obslužnými a zklidněnými komunikacemi budou vymezeny 

tak, aby byl zajištěn přístup pro vozidla požární techniky a vozidla pro odvoz odpadu. 

 

c) Poţadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb 

 Urbanistická a hmotová struktura bude definována tak, aby tvořila plynulý přechod hustší 

stávající zástavby do volné krajiny a byl zachován charakteristický ráz lokality. Nové objekty 

musí svou hmotou a umístěním respektovat tradiční hodnoty a měřítka v místě obvyklé. 

 Bude navržena jednopodlažní zástavba s šikmou střechou (sklon 20 – 45°), která umožní 

využitelné podkroví. Hřeben bude o maximální nivelitě 9 metrů nad okolním terénem. V území 

se předpokládá výstavba domů spíše čtvercového půdorysu. 

 Pro umístění a prostorové uspořádání staveb budou RP stanoveny závazné podmínky, 

určující výšku zástavby, typ střechy, uliční i stavební čáry, popřípadě podrobnější regulativy 

využití pozemků, vzdálenosti a polohy staveb. 

 Zastavěná plocha nadzemními stavbami nesmí přesáhnout 30 % celkové plochy pozemku, 

a podíl zeleně musí být minimálně 60 % výměry parcely. 
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 RP bude respektovat případná platná územní rozhodnutí a stavební povolení, která nabydou 

účinnosti před schválením tohoto zadání.  

 Pro jasnou identifikaci budou v grafické části definovány souřadnice x,y (v souřadném 

systému S – JTSK) os navržených komunikací, od kterých pak budou odvozeny stavební čáry 

a stavební hranice. 

 Zastavitelné části pozemku (stavby) budou umístěny tak, aby byly napojeny na obslužné 

a zklidněné komunikace a na sítě technické infrastruktury. Dopravu v klidu bude řešena 

na vlastních pozemcích a na veřejných komunikacích. 

 

d) Poţadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

 Bude chráněn a rozvíjen charakter ulicové vilové zástavby rodinnými domy nacházející se 

v sousedství lokality a dále krajinný ráz okolní kultivované krajiny. 

 Komunikace, popřípadě obytné ulice budou doplněny listnatými dřevinami domácího původu. 

 Budou navržena veřejná prostranství s veřejnou zelení v rozsahu požadovaném vyhláškou 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 

e) Poţadavky na řešení veřejné infrastruktury 

 Dopravní obsluha bude řešena v návaznosti na stávající systém. Regulační plán bude 

respektovat podmiňující dopravní napojení a propojení v rámci zastavitelných ploch D04 

a D10 (DS), stejně tak stávající plochy dopravní infrastruktury. 

 Řešení dopravní infrastruktury bude zahrnovat veškeré veřejné automobilové komunikace, 

chodníky, parkování na veřejných plochách a zásady vjezdu na pozemky. Budou stanoveny 

podmínky a kapacity odstavování automobilů. Vlastní obsluha bude řešena převážně formou 

obytných ulic. 

 Bude vyřešena veškerá technická infrastruktura, nezbytná pro obsluhu řešeného území, 

včetně potřebných zařízení a ploch také vně řešeného území (zásobování pitnou vodou, 

splašková kanalizace, odvádění dešťových vod, zásobování elektrickou energií a plynem, 

veřejné komunikační sítě, způsob likvidace odpadů). 

 Budou stanoveny podmínky pro umisťování nádob na svoz komunálního odpadu. 

Zneškodňování odpadu bude řešeno stejně jako v ostatních částech obce. 

 

f) Poţadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 

 Jako VPS budou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou pro rozvoj řešeného 

území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

 

g) Poţadavky na asanace 

 V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

 

 

 

 



ÚP Dobrovice – Textová část  červen 2016 
 

 

URBAPLAN s.r.o.  77 

h) Další poţadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštních právních předpisŧ 

 Pro zpracování regulačního plánu se nestanovují žádné další požadavky vyplývající z územně 

analytických podkladů. 

 Vzhledem k umístění lokality B59 v blízkosti cukrovaru bude v regulačním plánu prokázáno 

splnění hygienických limitů uvedených v příslušných právních předpisech. 

 

i) Výčet druhŧ územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí 

 Regulační plán nahradí územní rozhodnutí: 

o o umístění stavby veřejných komunikací a inženýrských sítí, vymezení stavebních 

pozemků rodinných domů, veřejné zeleně a prostranství, podmínky pro umístění staveb 

rodinných domů, podmínky pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

o o dělení a scelování pozemků, 

o o změně využití území. 

 

j) Poţadavky ze závěrŧ zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se 

postupy posuzování vlivŧ na ţivotní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují 

 Záměr nebude posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, protože záměr nepodléhá 

posouzení dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (jedná se 

o podlimitní záměr k bodu 10.6. Kategorie II této přílohy). 

 Řešená plocha nepodléhá zvláštním požadavkům chráněných území, přírodních parků 

a regionálního územního systému ekologické stability ani evropsky významné lokality (EVL) 

nebo ptačí oblasti, proto je možné vyloučit významný vliv na EVL a ptačí oblasti. 

 

k) Případné poţadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci 

 Součástí regulačního plánu nebude dohoda o parcelaci (ani plánovací smlouva). 

 

l) Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odŧvodnění 

s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně výkresŧ a počtu vyhotovení. 

 Textová část: 

o Textová část regulačního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném přílohou č 11 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 Grafická část: 

o Grafická část regulačního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném přílohou č 11 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 Počet vyhotovení: 

o Dokumentace bude zpracovaná v počtu 4 vyhotovení + 1 x v digitální podobě. 
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M. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

 

Územní plán stanovuje pro zastavitelné plochy se stanovením pořadí změn (výstavba možná až 

po využití sousední časově předcházející plochy). Využitím plochy se míní to, že v ploše překročí 

součet rozlohy pozemků s již zkolaudovanými stavbami 70 % celkové výměry lokality. 

 

Návrh územního plánu Dobrovice vymezil plochy pro bydlení druhé etapy B09.2-II Dobrovice o rozloze 

3,579 ha, B26.2-II Úherce o rozloze 0,529 ha a B55.2-II Libichov o rozloze 2,556 ha. Etapizace je 

zobrazena graficky ve Výkrese etapizace (příloha I.2 - d). 

 

 

 

N. ÚDAJE O POČTU LISTŦ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŦ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

Návrh Územního plánu Dobrovice obsahuje (bez odůvodnění územního plánu): 

 

I.1 - textovou část, která obsahuje 78 stran vydávaného textu 

 

I.2 - grafickou část, která obsahuje 6 výkresů na 10 listech: 

 I.2 – a Výkres základního členění území 1 : 10 000 

 I.2 – b1 Hlavní výkres 1 : 5 000 

 I.2 – b2 Dopravní a technická infrastruktura – Výkres vodního hospodářství 1 : 5 000                        

 I.2 – b3 Dopravní a technická infrastruktura – Výkres energetiky a telekomunikací 1 : 5 000                    

I.2 – c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

I.2 – d Výkres etapizace 1 : 10 000 

I.2 – e Výkres vymezení ÚSES 1 : 10 000 

 

 

 

 

 

 

 


