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1. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBROVICE 
 TEXTOVÁ ČÁST- upraveno po společném jednání 
 
1) Změnou č. 1 není dot čena textová část ÚP Dobrovice v t ěchto kapitolách: 
 
B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
 
D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH UMÍSŤOVÁNÍ 

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 POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ DLE § 5 
ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

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

N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 
2) Změnou č. 1 je dopln ěna a upravena textová část ÚP Dobrovice v t ěchto kapitolách: 
 
A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Změnou č.1 se text: 
„Na základě zpracování nového územního plánu byla provedena aktualizace a zastavěné území bylo 
dle skutečného stavu vymezeno k srpnu 2015.“  
nahrazuje textem: 
„Zastav ěné území bylo územním plánem ve zn ění změny č.1 vymezeno ke dni 10.10.2021.“  
 
C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 
Celková urbanistická koncepce územního plánu se zásadně nemění a je změnou č.1 respektována.   
 
C.1. Urbanistická koncepce  
V odstavci Priority územního plánu se změnou č.1 upravují odrážky f) a g) takto (doplněný text je 
zvýrazněn, byl vypuštěn výpis zastavitelných ploch):  
„f) Upřednostňovat zástavbu v zastavěném území, zástavbu v prolukách  a zástavbu v již 
rozestavěných lokalitách.“ 
„g) Respektovat podmiňující podmínky výstavby u všech  lokalit.“ 
 
C.2. Zastavitelné plochy  
Změnou č.1 se upravuje tabulka zastavitelných ploch takto: 
z tabulky se vypouští tyto řádky: 

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 

B16 

BI 
- zástavba v zastavěném území, využití plochy 
je podmíněno přijetím opatření k odvodnění 
spolu s hydrogeologickým posouzením 
- na základ ě připomínek plocha rozší řena  

3 0,240 Bojetice 

B17 BI  
- zástavba v zastavěném území  3 0,308 Bojetice 

B21 BI 
- zástavba v zastavěném území  4 0,745 Týnec 

B30 BV 2 0,266 Úherce 
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- zástavba na severu obce  

B32 BV 
- zástavba v zastavěném území  1 0,223 Úherce 

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 

B47 BV 
- zástavba na severu obce Sýčina  5 0,789 Sýčina 

B48 BV 
- zástavba v proluce ve středu obce  2 0,160 Sýčina 

B52 

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

1 0,173 Libichov 

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

1 0,185 Libichov 

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

- 0,736 Týnec 

 
v tabulce se upravují řádky (zvýrazněný text nahrazuje původní text): 

B08 

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

6 0,80 Dobrovice 

B09.1 

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

42 5,554 Dobrovice 

B25 BV 
- zástavba na severozápadě obce 5 0,847 Úherce 

B39 BV 
- zástavba na západě obce 

10  0,880 Holé Vrchy 

B46 BV 
- zástavba na severu obce Sýčina 3 0,540 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 

19 1,778 Sýčina 

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

1 0,333 Dobrovice 

V01 VC 
- plocha pro cukrovar a lihovar - 0,558 Dobrovice 

V02 VC 
- plocha pro cukrovar a lihovar - 18,158 Dobrovice 
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do tabulky se doplňují tyto řádky: 

B63 
BI 
- zástavba mezi Bojeticemi a Týncem 
- dopln ěno změnou č. 1 

11 1,133 Bojetice, Týnec  

B64 
BI 
- zástavba u ulice Vina řická 
- dopln ěno změnou č.1 

5 0,72 Dobrovice 

B65 

BI 
- zástavba mezi zastavitelnými plochami 
B07 a B08, podmín ěno po řízením územní 
studie ÚS5 
- dopln ěno změnou č. 1 

31 3,51 Dobrovice 

B66  

NZp1 
- zastavitelná plocha pro objekty farmy, 
severovýchodní okraj sídla Sý čina  
- dopln ěno změnou č. 1 

0 0,228 Sýčina 

 
E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABI LITY, PROSTUPNOST 
KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBN Ě 
Změnou č.1 není celková koncepce uspořádání krajiny, stanovená ÚP Dobrovic zásadně dotčena. 
 
Změnou č.1 se upravuje 3. odstavec kapitoly takto (zvýrazněný text nahrazuje původní text „soukromé 
a vyhrazené (ZS), přeškrtnutý text se vypouští): 
„Plochy zemědělské – zahrady a sady (NZ – 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.“ 

 
Změnou č.1 se upravuje odrážka d) odstavce Úkoly takto (doplněný text je zvýrazněn): 
„d) Respektovat podmínky činnosti ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Při výstavb ě 
v ochranném pásmu 50 m od okraje lesa je nutný souh las orgánu státní správy lesa 
s umíst ěním stavby v tomto pásmu dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích .“   
 
E.1. Plochy zm ěn v krajin ě 
Změnou č.1 se upravuje tabulka ploch změn v krajině- do tabulky se doplňují 3 řádky: 

K17 
NP  
- realizace části prvku ÚSES / RBC 1234 
Mladoboleslavský Chlum 

8,406 Chloumek 

K18 
NP  
- realizace části prvku ÚSES / RBC 1234 
Mladoboleslavský Chlum 

0,662 Chloumek 

K19 
NP  
- realizace části prvku ÚSES / RBC 1234 
Mladoboleslavský Chlum 

0,401 Chloumek 

 
 
 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM 
PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ ST ANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOU ČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, 
ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POP ŘÍPADĚ 
PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO ŘÁDÁNÍ, 
VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP ŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)  
 
F.1. Řešené území je dle hlavního využití členěno na: 
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Změnou č.1 se seznam ploch s rozdílným způsobem využití doplňuje o 1 řádek: 
„34)  PLOCHY ZEM ĚDĚLSKÉ-ZAHRADY A SADY (NZ-ZS) 

 

F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp ůsobem využití 
 
Hlavní využití článků 1) BH, 2) BI, 3) BV a 4) RI se doplňuje vždy o odrážku:  

- „pozemky oplocených i neoplocených zahrad“ 
 
Podmínečně přípustné využití subkapitoly 2) Bydlení– v rodinných domech– m ěstské a p říměstské  
se doplňuje o odrážku: 

- „bydlení v ploše B65 (Z1-10) 

Podmínka: prokázání spln ění hygienických limit ů hluku dle na řízení vlády č. 

272/2011 Sb. v rámci územního řízení staveb pro bydlení.“ 

Podmínečně přípustné využití subkapitoly 3) Bydlení – v rodinných domech - venkovské  se doplňuje 
o odrážku: 

- „využití pro bydlení v ploše Z1-8 je p řípustné s podmínkou prokázání spln ění 
hygienických limit ů hluku od blízkých ploch výroby nap ř. akustickou studií v rámci 
územního řízení staveb pro bydlení p ři projektové p říprav ě území dle na řízení vlády 
č. 272/2011 Sb. a dle požadavk ů §30 zákona č. 258/2000 Sb. 

 
Vypuštěno po SJ: 
Přípustné využití subkapitoly 33) Plochy zem ědělské – p řírodní (NZp)  se doplňuje o odrážku: 

- „v ploše NZp1: umíst ění staveb farmy pro agrolesnictví, rekreace a ubyto vání v rámci areálu 
farmy pouze jako dopl ňková funkce.“  

Podmínečně přípustné využití ploch NZp – text odrážky se nahrazuje textem: 
- „podmínkou zástavby v ploše NZp1 je prokázání vylou čení negativních dopad ů na biotop 

zvlášt ě chrán ěného živo čicha druhu krahujec obecný“ 
Podmínky prostorového uspořádání ploch NZp – text odrážky se nahrazuje textem:  

- „v ploše NZp1:  maximální výška zástavby je 1 nadze mní podlaží + podkroví, 
   koeficient zastav ění – maximáln ě 0,30 
   koeficient zelen ě – minimáln ě 0,60“ 

 

Změnou č.1 se do podkapitoly F.2 doplňuje způsob využití NZ-ZS a stanoveny podmínky pro využití 

takto:   

34)  PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ-ZAHRADY A SADY                                                           (NZ-ZS) 

 

Plochy sídelní zelen ě v nezastav ěném území, s omezenou p řístupností, které nejsou za členěny 

do ploch jiného zp ůsobu využití. 

Podmínky pro využití ploch: 
o Hlavní využití:  

- plochy soukromé zelen ě mimo zastav ěné území, zpravidla oplocené zahrady a sady  
o Přípustné využití:  

- veřejná prostranství v četně pěších a cyklistických cest pop ř. prvk ů drobné 
architektury a mobiliá ře 

- oplocení 
- stavby, za řízení a jiná opat ření, které lze v souladu s jeho charakterem umís ťovat 

v nezastav ěném území dle p říslušného právního p ředpisu 
- v lokalit ě Z1-14: stavby a nutné zázemí pro ú čely obhospoda řování sadu 

o Podmín ěně přípustné využití:  
- není stanoveno 

o Nepřípustné využití:  
- veškeré stavby a činnosti neslu čitelné a nesouvisející s hlavním a p řípustným 

využitím 
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Podmínky prostorového uspo řádání: 
- zástavba budovami o zastav ěné ploše do 25 m2 v četně 
- minimalizace zpevn ěných ploch 

 

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 
STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 
 

G.1. Seznam VPS, pro které lze práva k pozemk ům a stavbám vyvlastnit  
 
Odstavec Dopravní infrastruktura se změnou č.1 doplňuje o tyto řádky: 
 

„VD04 komunikace D04 a D10 obsluhující zastavitelné  plochy B04, B58 a B59, v četně 
rozší ření stávající komunikace na pozemku parc. č. 1905, Dobrovice  

VD05  komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B 63, propojení ulice na pozemku 
parc. č. 225/14 na silnici III/27514 

VD06 rozší ření stávajících komunikací obsluhujících zastavitel nou plochu B39, Holé 
Vrchy 

VD07  rozší ření stávající komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B36, Holé Vrchy  
VD08  realizace komunikace D08 v rámci zastavitelné  plochy B50, Sý čina 
VD09  rozší ření komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B38 , Holé Vrchy   
VD10  realizace chodníku podél ulice Václavská od z astávky Dobrovice, Švernovy sady 

ke h řbitovu Dobrovice 
VD11  realizace chodníku podél silnice III/27514 od  zastávky Dobrovice, V hájku na 

Týnec 
VD12  realizace chodníku podél silnice III/27513 z bojetické návsi ke h řbitovu Bojetice 
VD13  realizace chodníku podél ulice Husova od soko lovny ( č.p.342) ke stadionu 

fotbalového klubu Dobrovice 
VD14  realizace chodníku podél ulice Koso řická od sb ěrného dvora ke stávajícímu 

chodníku u čerpací stanice, Dobrovice 
VD15  chodník podél silnice I/38 v lokalit ě Černavka, Libichov 
VD16  cyklostezka Sý čina – Libichov  
VD17  cyklostezka Sý čina – hranice k.ú. Vina řice“  

 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO 
VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
Změnou č.1 se z kapitoly vypouští text: 

„R07 - plocha územní rezervy pro bydlení (Dobrovice)“ 

 

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PR O JEJÍ POŘÍZENÍ A 
PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
ČINNOSTI 
Změnou č.1 se znění celé kapitoly nahrazuje textem:  

„Územní Plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je  rozhodování o zm ěnách v území 

podmín ěno zpracováním územní studie.“ 

 

L. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 
PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ REGULA ČNÍHO PLÁNU, STANOVENÍ, 
ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULA ČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U 
REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ 
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Změna č.1 vypouští podkapitolu „RP1- zastavitelné plochy B50 a D08“ v plném rozsahu, včetně zadání 
regulačního plánu RP1. 
 
Změnou č.1 se v podkapitole „RP2- zastavitelné plochy B02 a B20“ nahrazuje veškerý text: „z podnětu“  
textem: „na žádost“ 
Ze Zadání regulačního plánu (RP2) se z odstavce a) vypouští text:  
„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.“ 
se nahrazuje textem: „Řešené území je zobrazeno ve výkresu č.1 – výkres základního členění 
území.“  
 
Změna č.1 vypouští podkapitolu „RP3 - zastavitelné plochy B04 a D04, B58, B59 a D10“ v plném 
rozsahu, včetně zadání regulačního plánu RP3. 
 
Změnou č.1 se doplňuje podkapitola 
„RP4 - zastavitelná plocha B09.1“  včetně Zadání regulačního plánu RP4 tohoto znění: 
 
„RP4 - zastavitelná plocha B09.1 ( Σ 5,654 ha) 
 
Pro zastavitelnou plochu B09.1 vymezenou územním pl ánem na okraji katastrálního území Dobrovice u 
k.ú. Vina řice se ukládá stanovení zm ěn jejích využití regula čním plánem na žádost, kde bude celé území 
řešeno komplexn ě, včetně regulace zástavby, velikosti pozemk ů a jejich procentuální zastav ěnosti. 
Navržené plochy zm ěn jsou ur čené pro bydlení v rodinných domech, respektive pro jejich dopravní 
napojení. 
Zvláštní d ůraz bude kladen na řešení místních obslužných komunikací a napojení na inženýrské sít ě. 
Nové místní komunikace musí být pr ůjezdné, slepé pouze výjime čně. V případě slepých musí být zajišt ěn 
prostor pro umíst ění oto čky pro nákladní automobily (hasi či, svoz odpadu, údržba komunikace, apod.). 
 

 
Zadání regula čního plánu (RP4) na žádost v lokalit ě B09.1 

a) Vymezení řešeného území 
• Řešené území se nachází na západním okraji katastrál ního území Dobrovice u k.ú. Vina řice. 

Lokalita se nachází mezi ulicemi Václavská a Tyršov a u hřbitova Dobrovice. Řešené území je 
zobrazeno ve výkresu č.1 – výkres základního členění území. 

b) Požadavky na vymezení pozemk ů a jejich využití 
• Regula ční plán vymezí pozemky pro výstavbu rodinných dom ů, a dále pozemky pro zele ň, 

obslužné komunikace, ve řejná prostranství a pro trasy a za řízení technického vybavení. 
•  Minimální vým ěra parcel pro jeden rodinný d ům bude 1.000 m 2.  
• Pozemky ve řejných prostranství s obslužnými a zklidn ěnými komunikacemi budou vymezeny tak, 

aby byl zajišt ěn přístup pro vozidla požární techniky a vozidla pro od voz odpadu. 
c) Požadavky na umíst ění a prostorové uspo řádání staveb 
• Urbanistická a hmotová struktura bude definována ta k, aby tvo řila plynulý p řechod hustší 

stávající zástavby do volné krajiny a byl zachován charakteristický ráz lokality. Nové objekty 
musí svou hmotou a umíst ěním respektovat tradi ční hodnoty a m ěřítka v míst ě obvyklé. 

• Bude navržena jednopodlažní zástavba se sedlovou st řechou (sklon 20 – 45°), která umožní 
využitelné podkroví. H řeben o maximální nivelit ě 9 metrů nad okolním terénem bude orientován 
kolmo na osu p řilehlé komunikace. 

• Pro umíst ění a prostorové uspo řádání staveb budou RP stanoveny závazné podmínky, u rčující 
výšku zástavby, typ st řechy, uli ční i stavební čáry, pop řípadě podrobn ější regulativy využití 
pozemk ů, vzdálenosti a polohy staveb. 

• Zastav ěná plocha nadzemními stavbami nesmí p řesáhnout 30 % celkové plochy pozemku, a podíl 
zeleně musí být minimáln ě 60 % výměry parcely. 

• RP bude respektovat p řípadná platná územní rozhodnutí a stavební povolení , která nabydou 
účinnosti p řed schválením tohoto zadání.  

• Pro jasnou identifikaci budou v grafické části definovány sou řadnice x,y (v sou řadném systému 
S – JTSK) os navržených komunikací, od kterých pak budou odvozeny stavební čáry a stavební 
hranice. 
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• Zastavitelné části pozemku (stavby) budou umíst ěny tak, aby byly napojeny na obslužné 
a zklidn ěné komunikace a na sít ě technické infrastruktury. Dopravu v klidu bude řešena 
na vlastních pozemcích a na ve řejných komunikacích. 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
• Bude chrán ěn a rozvíjen charakter ulicové zástavby rodinnými d omy nacházející se v sousedství 

lokality a dále krajinný ráz okolní kultivované kra jiny. 
• Navržené komunikace, pop řípadě obytné ulice budou dopln ěny listnatými d řevinami domácího 

původu. 
• V rámci ploch ve řejné zelen ě bude zajišt ěna prostupnosti krajiny, respektive nezastavitelné 

plochy budou situovány tak, aby umožnily prostup za stavitelným územím severojižním sm ěrem 
zejména v plochách kolem h řbitova.   

e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 
• Dopravní obsluha bude řešena v návaznosti na stávající systém.  
• Řešení dopravní infrastruktury bude zahrnovat vešker é veřejné automobilové komunikace, 

chodníky, parkování na ve řejných plochách a zásady vjezdu na pozemky. Budou s tanoveny 
podmínky a kapacity odstavování automobil ů. Vlastní obsluha bude řešena p řevážně formou 
obytných ulic.   

• Plochy pro umíst ění nových komunikací v četně úprav komunikací stávajících budou odpovídat 
požadavk ům na zajišt ění příjezdu a p řístupu techniky složek integrovaného záchranného 
systému v četně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v náv aznosti na nástupní plochy 
u objekt ů, kde jsou technickými a právními p ředpisy požadovány. P řípadný zásah požárních 
jednotek bude proveditelný mimo ochranná pásma nadz emních energetických vedení. S tímto 
souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvo jových plochách, zejména u 
bytové výstavby. V p řípadech, kdy je nezbytné v řešeném území z řizovat slepé komunikace, 
budou obratišt ě projektována dle p řílohy č. 3 čl. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve zn ění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a dále dle čl. 14.2.2 ČSN 
73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby komunikace vždy umož ňovala bezpe čné oto čení požární techniky. 

• Bude vy řešena veškerá technická infrastruktura, nezbytná pr o obsluhu řešeného území, v četně 
pot řebných za řízení a ploch také vn ě řešeného území (zásobování pitnou vodou, splašková 
kanalizace, odvád ění deš ťových vod, zásobování elektrickou energií a plynem,  veřejné 
komunika ční sít ě, způsob likvidace odpad ů).  

• Bude navrženo zásobování vodou k hasebním ú čelům, a to v souladu s p říslušnými technickými 
a právními p ředpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární  vodou ze stávajících odb ěrných 
míst, ani z požárních vodovod ů, budou vytvo řeny podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdroj ů 
požární vody (požární nádrže, studny, odb ěrní místa z vodních ploch atd.). 

• Budou stanoveny podmínky pro umis ťování nádob na svoz komunálního odpadu. 
Zneškod ňování odpadu bude řešeno stejn ě jako v ostatních částech obce. 

• Bude zohledn ěn dopad nov ě připravovaných řešení na funk ční systém ochrany obyvatelstva 

hendikepovaných a zdravotn ě postižených ob čanů a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva 

včetně varování a informování ob čanů. 

f) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby a ve řejně prosp ěšná opat ření 
• Jako VPS budou vymezeny stavby pro ve řejnou infrastrukturu a ve řejná prostranství ur čená pro 

rozvoj řešeného území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 
g) Požadavky na asanace 
• V rámci řešeného regula čního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

h) Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštníc h právních p ředpis ů 
• Pro zpracování regula čního plánu se nestanovují žádné další požadavky vyp lývající z územn ě 

analytických podklad ů a ze zvláštních právních p ředpis ů. 
i) Výčet druh ů územních rozhodnutí, které regula ční plán nahradí 
• Regula ční plán nebude nahrazovat žádná územní rozhodnutí. 

j) Požadavky ze záv ěrů zjiš ťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv ů na životní prost ředí a po řizování regula čního plánu spojují 

• Záměr nebude posuzován z hlediska vliv ů na životní prost ředí, protože zám ěr nepodléhá 
posouzení dle p řílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozd ějších p ředpis ů (jedná se 
o podlimitní zám ěr k bodu 10.6. Kategorie II této p řílohy). 

• Řešená plocha nepodléhá zvláštním požadavk ům chrán ěných území, p řírodních park ů 
a regionálního územního systému ekologické stabilit y ani evropsky významné lokality (EVL) 
nebo pta čí oblasti, proto je možné vylou čit významný vliv na EVL a pta čí oblasti. 

k) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o pa rcelaci 
• Součástí regula čního plánu nebude dohoda o parcelaci (ani plánovací  smlouva). 
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l) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu regula čního plánu a obsahu jeho od ůvodn ění s ohledem 
na charakter území a problémy k řešení v četně výkres ů a počtu vyhotovení. 

• Textová část: 
o Textová část regula čního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném p řílohou č 11 k 

vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
• Grafická část: 

o Grafická část regula čního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném p řílohou č 11 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

• Počet vyhotovení: 
o Dokumentace bude zpracovaná v po čtu 4 vyhotovení + 1 x v digitální podob ě. 

 
 
 
Změnou č.1 se doplňuje podkapitola  
 „RP5 - zastavitelné plochy B55.1 a B55.2 – II“ včetně  Zadání regulačního plánu RP5 tohoto znění: 
 
RP5 - zastavitelné plochy B55.1 a B55.2 - II ( Σ 3,800 ha) 
 
Pro zastavitelné plochy B55.1 a B55.2 - II vymezené  územním plánem mezi sídly Libichov a Černavka se 
ukládá stanovení zm ěn jejích využití regula čním plánem na žádost, kde bude celé území řešeno 
komplexn ě, včetně regulace zástavby, velikosti pozemk ů a jejich procentuální zastav ěnosti. Navržené 
plochy zm ěn jsou ur čené pro bydlení v rodinných domech, respektive pro jejich dopravní napojení. 
Zvláštní d ůraz bude kladen na řešení místních obslužných komunikací a napojení na inženýrské sít ě. 
Nové místní komunikace musí být pr ůjezdné, slepé pouze výjime čně. V případě slepých musí být zajišt ěn 
prostor pro umíst ění oto čky pro nákladní automobily (hasi či, svoz odpadu, údržba komunikace, apod.). 
 

Zadání regula čního plánu (RP5) na žádost v lokalitách B55.1 a B55 .2 - II 

a) Vymezení řešeného území 

• Řešené území se nachází v katastrálním území Libicho v, mezi sídly Libichov a Černavka. Řešené 
území je zobrazeno ve výkresu č.1 – výkres základního členění území. 

b) Požadavky na vymezení pozemk ů a jejich využití 
• Regula ční plán vymezí pozemky pro výstavbu rodinných dom ů, a dále pozemky pro zele ň, 

obslužné komunikace, ve řejná prostranství a pro trasy a za řízení technického vybavení. 
•  Minimální vým ěra parcel pro jeden rodinný d ům bude minimáln ě 1.000 m2. 
• Pozemky ve řejných prostranství s obslužnými a zklidn ěnými komunikacemi budou vymezeny tak, 

aby byl zajišt ěn přístup pro vozidla požární techniky a vozidla pro od voz odpadu. 
c) Požadavky na umíst ění a prostorové uspo řádání staveb 
• Urbanistická a hmotová struktura bude definována ta k, aby tvo řila plynulý p řechod hustší 

stávající zástavby do volné krajiny a byl zachován charakteristický ráz lokality. Nové objekty 
musí svou hmotou a umíst ěním respektovat tradi ční hodnoty a m ěřítka v míst ě obvyklé. 

• Bude navržena jednopodlažní zástavba se sedlovou st řechou (sklon 20 – 45°), která umožní 
využitelné podkroví. H řeben o maximální nivelit ě 9 metrů nad okolním terénem bude orientován 
kolmo na osu p řilehlé komunikace. 

• Pro umíst ění a prostorové uspo řádání staveb budou RP stanoveny závazné podmínky, u rčující 
výšku zástavby, typ st řechy, uli ční i stavební čáry, pop řípadě podrobn ější regulativy využití 
pozemk ů, vzdálenosti a polohy staveb. 

• Zastav ěná plocha nadzemními stavbami nesmí p řesáhnout 30 % celkové plochy pozemku, a podíl 
zeleně musí být minimáln ě 60 % výměry parcely. 

• RP bude respektovat p řípadná platná územní rozhodnutí a stavební povolení , která nabydou 
účinnosti p řed schválením tohoto zadání.  

• Pro jasnou identifikaci budou v grafické části definovány sou řadnice x,y (v sou řadném systému 
S – JTSK) os navržených komunikací, od kterých pak budou odvozeny stavební čáry a stavební 
hranice. 

• Zastavitelné části pozemku (stavby) budou umíst ěny tak, aby byly napojeny na obslužné 
a zklidn ěné komunikace a na sít ě technické infrastruktury. Dopravu v klidu bude řešena 
na vlastních pozemcích a na ve řejných komunikacích. 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
• Bude chrán ěn a rozvíjen charakter ulicové zástavby rodinnými d omy nacházející se v sousedství 

lokality a dále krajinný ráz okolní kultivované kra jiny. 
• Navržené komunikace, pop řípadě obytné ulice budou dopln ěny listnatými d řevinami domácího 

původu, a to zejména v návaznosti na navržený lokální  biokoridor. 
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• V rámci ploch ve řejné zelen ě bude zajišt ěna prostupnosti krajiny, respektive nezastavitelné 
plochy budou situovány tak, aby umožnily prostup za stavitelným územím severojižním sm ěrem 
(aby bylo zamezeno faktickému urbanistickému (hmoto vému) spojení Libichova a Černavky)    

• Regula ční plán bude řešit p řístup na zem ědělské pozemky v sousedství řešeného území. 
e) Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 
• Dopravní obsluha bude řešena v návaznosti na stávající systém. Řešení dopravní infrastruktury 

bude zahrnovat veškeré ve řejné automobilové komunikace, chodníky, parkování n a veřejných 
plochách a zásady vjezdu na pozemky. Budou stanoven y podmínky a kapacity odstavování 
automobil ů. Vlastní obsluha bude řešena p řevážně formou obytných ulic.  

• Plochy pro umíst ění nových komunikací v četně úprav komunikací stávajících budou odpovídat 
požadavk ům na zajišt ění příjezdu a p řístupu techniky složek integrovaného záchranného 
systému v četně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v náv aznosti na nástupní plochy 
u objekt ů, kde jsou technickými a právními p ředpisy požadovány. P řípadný zásah požárních 
jednotek bude proveditelný mimo ochranná pásma nadz emních energetických vedení. S tímto 
souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvo jových plochách, zejména u 
bytové výstavby. V p řípadech, kdy je nezbytné v řešeném území z řizovat slepé komunikace, 
budou obratišt ě projektována dle p řílohy č. 3 čl. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve zn ění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a dále dle čl. 14.2.2 ČSN 
73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby komunikace vždy umož ňovala bezpe čné oto čení požární techniky. 

• Bude vy řešena veškerá technická infrastruktura, nezbytná pr o obsluhu řešeného území, v četně 
pot řebných za řízení a ploch také vn ě řešeného území (zásobování pitnou vodou, splašková 
kanalizace, odvád ění deš ťových vod, zásobování elektrickou energií a plynem,  veřejné 
komunika ční sít ě, způsob likvidace odpad ů).  

• Bude navrženo zásobování vodou k hasebním ú čelům, a to v souladu s p říslušnými technickými 
a právními p ředpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární  vodou ze stávajících odb ěrných 
míst, ani z požárních vodovod ů, budou vytvo řeny podmínky pro výstavbu a údržbu jiných zdroj ů 
požární vody (požární nádrže, studny, odb ěrní místa z vodních ploch atd.). 

• Budou stanoveny podmínky pro umis ťování nádob na svoz komunálního odpadu. 
Zneškod ňování odpadu bude řešeno stejn ě jako v ostatních částech obce. 

• Bude zohledn ěn dopad nov ě připravovaných řešení na funk ční systém ochrany obyvatelstva 

hendikepovaných a zdravotn ě postižených ob čanů a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva 

včetně varování a informování ob čanů. 

f) Požadavky na etapizaci v území  
• Regula ční plán stanoví dv ě etapy výstavby v území na základ ě etap vymezených v ÚP.   

g) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby a ve řejně prosp ěšná opat ření 
• Jako VPS budou vymezeny stavby pro ve řejnou infrastrukturu a ve řejná prostranství ur čená pro 

rozvoj řešeného území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 
h) Požadavky na asanace 
• V rámci řešeného regula čního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

i) Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštníc h právních p ředpis ů 
• Pro zpracování regula čního plánu se nestanovují žádné další požadavky vyp lývající z územn ě 

analytických podklad ů a ze zvláštních právních p ředpis ů. 
j) Výčet druh ů územních rozhodnutí, které regula ční plán nahradí 
• Regula ční plán nebude nahrazovat žádná územní rozhodnutí. 

k) Požadavky ze záv ěrů zjiš ťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy 
posuzování vliv ů na životní prost ředí a po řizování regula čního plánu spojují 

• Záměr nebude posuzován z hlediska vliv ů na životní prost ředí, protože zám ěr nepodléhá 
posouzení dle p řílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozd ějších p ředpis ů (jedná se 
o podlimitní zám ěr k bodu 10.6. Kategorie II této p řílohy). 

• Řešená plocha nepodléhá zvláštním požadavk ům chrán ěných území, p řírodních park ů 
a regionálního územního systému ekologické stabilit y ani evropsky významné lokality (EVL) 
nebo pta čí oblasti, proto je možné vylou čit významný vliv na EVL a pta čí oblasti. 

l) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o pa rcelaci 
• Součástí regula čního plánu nebude dohoda o parcelaci (ani plánovací  smlouva). 

m) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu regula čního plánu a obsahu jeho od ůvodn ění s ohledem 
na charakter území a problémy k řešení v četně výkres ů a počtu vyhotovení. 

• Textová část: 
o Textová část regula čního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném p řílohou č 11 k 

vyhlášce č. 500/2006 Sb. 
• Grafická část: 
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o Grafická část regula čního plánu bude vypracována v rozsahu požadovaném p řílohou č 11 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

• Počet vyhotovení: 
o Dokumentace bude zpracovaná v po čtu 4 vyhotovení + 1 x v digitální podob ě.“ 

 
M. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
Změnou č.1 se upravuje 1.věta  2. odstavce takto (upravené části zvýrazněny): 
„Návrh územního plánu Územní plán  Dobrovice ve znění změny č.1 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.“  
  
3) Grafická část ÚP Dobrovice je zm ěnou č.1 dopln ěna o vý řezy změnou dot čených 
výkres ů a jeden samostatný výkres: 
 
legenda hlavního výkresu 
I.2-b1 - hlavní výkres – výřez č.1        1:5000 
I.2-b1 - hlavní výkres – výřez č.2        1:5000 
I.2-b1 - hlavní výkres – výřez č.3        1:5000 
I.2-b1 - hlavní výkres – výřez č.4        1:5000 
I.2-b1 - hlavní výkres – výřezy č.5,7        1:5000 
I.2-b1 - hlavní výkres – výřez č.6        1:5000 
I.2-b1 - hlavní výkres – výřez č.8-13        1:5000 
legenda výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
I.2-c – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – výřez č.2   1:5000 
I.2-c – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – výřez č.3   1:5000 
I.2-c – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – výřezy č.5/7   1:5000 
I.2-c – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – výřez č.6   1:5000 
I.2-c – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – výřez č.9   1:5000 
I.2-c – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – výřez č.14  1:5000 
I.2-c – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  – výřez č.15  1:5000 
I.2-d – výkres etapizace  – výřez č.1        1:10 000 
I.2-e – výkres vymezení ÚSES  – výřezy č.3 a č.4/10,5/7,11     1:10 000 
 
Samostatný výkres: 
I.2-a – výkres základního členění území       1:10000  

 

4) Údaje o po čtu list ů změny č.1 ÚP Dobrovice 
 
Změna:  
10 listů textové části, 18 listů grafické části, 1 samostatný výkres  
Odůvodnění změny:  
17 listů textové části + 74 listů kapitoly 2.11-textové části ÚP Dobrovice s vyznačením změn,  
3 listy grafické části, 1 samostatný výkres 

 
 
GRAFICKÁ ČÁST 
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