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2.  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBROVICE 
      TEXTOVÁ ČÁST- upraveno po společném jednání 
 
2.1.   VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
A SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
2.1.1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLED ISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 
 

Město Dobrovice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán Dobrovice (dále 
také jen „ÚP Dobrovice“), vydaný 20. června 2016 jako opatření obecné povahy č.1/2016 Zastupitelstva 
města Dobrovice a účinný od 7. července 2016.  

Zastupitelstvo města Dobrovice schválilo usnesením č. 60/2018 ze dne 25. června 2018 pořízení 
změny č.1 ÚP Dobrovice z vlastního podnětu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm d) zákona 
č.283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Z hlediska širších územních vztahů nedojde změnou č.1 k žádným zásahům ani úpravám vazeb 
na sousední město Mladá Boleslav a obce Řepov, Kolomuty, Vinařice, Dolánky, Ctiměřice, Semčice, 
Pečice, Kosořice, Luštěnice, Němčice, Brodce, Strašnov a Nepřevázka.  

2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Územím města Dobrovice je dle Aktualizací č.1, 2, 3, 5 a 4 (aktualizace č. 4 PÚR ČR byla schválena 
usnesením vlády č.618 ze dne 12.července 2021Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen 
„PÚR ČR“) prochází rozvojová osy „OS3 Rozvojová osa Praha – Liberec – hranice ČR/Německo, 
Polsko (-Görlitz/Zgorzelec)“,  vymezené pro řešené území správním obvodem města Mladá Boleslav, 
obce s rozšířenou působností (ORP). Změna č.1 není v rozporu s žádnými konkrétními požadavky 
vyplývajících z Aktualizace č.2 PÚR ČR. Pro řešení Změny č.1 nevyplývají z Aktualizace č.2 PÚR ČR 
2008 žádné zvláštní požadavky kromě respektování obecných republikových priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 
– 32.  
Změna č.1 tyto požadavky plně respektuje. 
Řešené území je součástí ORP Mladá Boleslav, pro něž byly pořízeny územně analytické podklady 
(ÚAP) ve smyslu § 26 stavebního zákona. Vzhledem k charakteru změny a vymezení řešeného území 
nevyplývají ze zpracovaných ÚAP pro řešení změny č.1 žádné požadavky, které by znemožnily tento 
záměr na změnu funkčního využití území. 
 
Vyhodnocení souladu s ÚPD kraje (ZÚR Středočeského kraje): 
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - ZÚR Stč. 
kraje,  byla vydána dne 7. února 2012  podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 
22. února 2012. Dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. 
aktualizace ZÚR St č. kraje , účinné od 26. srpna 2015 . Dne 26.dubna 2018  byla vydána 
2.aktualizace ZÚR St č. kraje , která nabyla účinnosti 4. září 2018. 
Řešené území se nachází v rozvojové ose OS3 Praha – Mladá Boleslav – Liberec  a rozvojové oblasti 
OBk2 Mladá Boleslav – Mnichovo Hradišt ě vymezené v ZÚR Stč. kraje. Město Dobrovice je v rámci 
ZÚR vymezeno jako lokální centrum .  
 
Pro území města Dobrovice ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující požadavky: 
- prověřit možnost zlepšení silničního propojení města Dobrovice s Mladou Boleslaví 
- koridor silnice I/38: obchvat Libichova (VPS D044)  
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- koridor železniční trati č.071 v úseku Nymburk – Mladá Boleslav: přeložky a zdvoukolejnění tratě, 
nový úsek silnice III. třídy (VPS D213)  
- územní systém ekologické stability:  
 - regionální biocentrum VPO RC 1234 Mladoboleslavský Chlum 
 - regionální biokoridor VPO RK 384 Telib – Chlum  
- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě 
veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny 
- navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek 
Středočeského kraje  
- upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších 
informací v řešeném území  
Veřejně prospěšné stavby ani jiné koncepční záměry vymezené v ZÚR Stč. kraje nebudou řešenou 
změnou dotčeny.  
 
Koordinační výkres ZÚR Stč. kraje, úplné znění po 2. aktualizaci obsahuje dále tyto jevy a limity: 

-vodní toky  
-ochranná pásma vodních zdrojů 1. a 2. stupně 
-železnice 
-silnice I. a III.třídy 
- koridor silnice I/38: obchvat Libichova (zpřesněný koridor vymezen v rámci platného ÚP)  
- koridor železniční trati č.071 v úseku Nymburk – Mladá Boleslav: přeložky a zdvoukolejnění tratě 
(zpřesněný koridor vymezen v rámci platného ÚP)  
-aktivní sesuvná území  
-chráněné ložiskové území  
-výhradní ložisko 
-nadzemní el.vedení 110 kV 
-plynovody VTL 
-regulační stanice VTL 
-významné radioreléové stanice  
-významné radioreléové paprsky 
-územní systém ekologické stability 
-hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru   
-přírodní park – stav  
-evropsky významná lokalita 
-maloplošné zvláště chráněné území  
-ochranné pásmo letiště Mladá Boleslav s výškovým omezením staveb  
Návrh změny č. 1 je v rámci řešeného území a lokalit změny v souladu s předmětnou nadřazenou 
územně plánovací dokumentací- ZÚR Středočeského kraje ve znění její 1. a 2. aktualizace, výše 
uvedené jevy a limity jsou zobrazeny v koordinačním výkrese grafické části odůvodnění Změny. 

2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANIST ICKÝCH HODNOT 
V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

 Změna č.1 ÚP Dobrovice je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně požadavků na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Změna č.1 je 
v souladu se stávající platnou územně plánovací dokumentací- ÚP Dobrovice, s ohledem na stávající 
podobu území. Dopady lokalit změny na nezastavěné území mají lokální charakter bez možnosti 
negativního ovlivnění krajinného rázu nebo přírodních hodnot území. V případě jediné rozsáhlejší 
zastavitelné plochy B65 doplněné změnou č.1 převedením z plochy územní rezervy se jedná o plošnou 
náhradu zastavitelné plochy B09.2-II, která dosud – od doby platnosti územního plánu- nebyla využita  
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a jejíž umístění bylo z hlediska krajiny méně vhodné.  Zastavitelná plocha B65 se nachází na územní s 
méně kvalitním krajinným rázem tvořeným rozsáhlým půdním blokem bez členění, vhodně navazuje na 
jižní okraj zastavěného území Dobrovice a zde již probíhá projektová příprava území (územní studie a 
navazující DÚR a PSP na umístění komunikace a inž.sítí). 
Změna č.1: 
-vychází z reálných možností města a jeho místních částí a navrhuje účelné využití území a vyvážený 
rozvoj, přiměřený velikosti města a potenciálu území, 
-vytváří předpoklady pro posílení hlavní funkce - bydlení, a zároveň nenarušuje podmínky udržitelného 
rozvoje území, 
-zajišťuje koordinaci veřejných a soukromých zájmů, 
-přispívá ke stabilizaci současného stavu a podpoře kvalitativního rozvoje urbanistických, 
architektonických, kulturních a přírodních hodnot území, 
-přispívá k ochraně nezastavěného území určením podmínek pro hospodárné využívání zastavěného 
území, největší zásah do nezastavěného území tvoří náhradu vypuštěné zastavitelné plochy. Jediná 
nová zastavitelné plocha mimo zastavěné území doplněná změnou č.1 se nachází defacto v rozsáhlé 
proluce mezi srůstající zástavbou sídel Bojetice a Týnec a nezasahuje do volné krajiny.  
-chrání přírodní hodnoty území. 
Návrhem územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území, v souladu s cíli a 
úkoly územního plánování. 
 
2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
Zadání bylo zpracováno podle zákona 183/2006 Sb. Obsah změny č.1 územního plánu Dobrovice 
odpovídá požadavkům přílohy č.2 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
Změna vymezuje 23 změnových lokalit, nové plochy s rozdílným způsobem využití vychází z platné 
územně plánovací dokumentace města. Změna č.2 územního plánu Dobrovice je v souladu 
s požadavky stavebního zákona a s jeho prováděcími předpisy.  
 
2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 A VYHODNOCENÍ SOULADU 

S POKYNY PRO ÚPRAVU NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ  
 
V návrhu zm ěny č.1 ke spole čnému jednání byly zohledn ěny veškeré požadavky, vyplývající ze 
schváleného zadání:  

1. Podněty občanů vymezené v zadání jako Z1-1 až Z1-14 byly změnou č.1 v souladu se zadáním 
zapracovány.  

2. V lokalitě Z1-11 byla požadovaná plocha pro agrolesnickou farmu vymezena s ohledem na přírodní 
charakter lokality pouze na jižní části dotčených pozemků. Část vymezená platným ÚP jako součást 
regionálního biocentra ÚSES (dle aktualizace hranice regionálních prvků ÚSES byla z ÚSES vypuštěna) 
byla ponechána ve funkci NP – plochy přírodní. Lokalita byla vymezena jako plocha NZp – plochy 
zemědělské – přírodní se zastavitelnou částí NZp1 (zastavitelná plocha B66) pro objekty farmy a 
nezastavitelnou částí pro pěstování plodin. Zastavitelná část má v současnosti charakter louky či 
trávníku, na nezastavitelné části začíná přírodní charakter lokality se vzrostlou zelení houstnoucí 
směrem k ploše ÚSES. Severní okraj zastavitelné plochy je zarovnán se sousední zastavitelnou plochou 
O02.  

3. Veškeré podněty města Dobrovice byly v návrhu změny č.1 zohledněny:  
I. Pozemky vymezeny jako funkce BI-stav 
II. Pozemky vymezeny jako funkce DS-stav 

III. Pozemky vymezeny jako funkce DS-návrh. Zařazeno do lokality změny Z1-6. 
IV. Pozemek vymezen jako funkce DS-stav.  
V. Chodník Dobrovice – Úherce, zastavitelná plocha D03, byl protažen až na pozemek parc. č. 

169/13 k.ú. Úherce. Prodloužení bylo bylo vymezeno jako funkce DS-návrh v rámci lokality Z1-
16.  

VI. Vymezení ulice tvořící jižní okraj sídla Holé Vrchy bylo revidováno. Ulice byla vymezena jako 
funkce DS-stav dle stavu v území.  

VII. Pozemek vymezen jako funkce BI-stav.  
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VIII. Chodník byl vymezen jako VPS VD15. 
IX. viz. požadavek V. 
X. Pozemek zařazen do funkce SC - plochy smíšené obytné – v centrech měst - stav dle sousedící 

související plochy SC-stav. 
XI. Kulturní památka rejst. č. ÚSKP 105513 – fara na pozemku parc.č. st. 843 k.ú. Dobrovice byla 

vymezena jako kulturní památka v rozsahu dle památkového katalogu NPÚ. Je zobrazena ve 
výkresu OD1 – koordinační výkres odůvodnění změny č.1.  

XII. Zastavitelná plocha B22 byla oproti zadání ponechána ve stávajícím stavu dle platného ÚP, 
neboť sousedí s pozemkem parc. č. 396/7 k.ú. Týnec u Dobrovice vymezeným v platném ÚP 
jako funkce DS- dopravní infrastruktura, která umožňuje dopravní obsluhu plochy B22.  

XIII. Komunikace v sídle Holé Vrchy byly revidovány. V rámci lokalit změny Z1-18, Z1-19 a Z1-20 
byly pro komunikace v zastavitelných plochách B36, B38 a B39 vymezeno rozšíření na 8 m 
respektive 6,5 v lokalitě Z1-18. Plochy rozšíření byly zařazeny do VPS.  

XIV. Pozemek parc.č. st.7/3 k.ú. Libichov byl zařazen do funkce SV – plochy smíšené obytné – 
venkovské – stav.  

XV. Změnou bylo prověřeno trasování ÚSES. Na základě prověření byly veškeré lokální prvky 
ÚSES ponechány ve stávajícím trasování. Mírně upraveny byly na základě ZÚR Stč. kraje 
regionální prvky ÚSES.  

XVI. Pozemky parc.č. 309/17 a st. 137 byly vymezeny jako funkce BV-stav a zařazeny do 
zastavěného území.  

XVII. Na základě požadavku vymezuje změna č.1 jako VPS navrhované chodníky VD10 - Dobrovice-
Václavská - hřbitov, VD11 – aut. zastávka „V hájku“ - Týnec, VD12 – Bojetice náves – Bojetice 
hřbitov, VD13 – sokolovna Dobrovice – stadion FK a VD14 – ul. Kosořická  - tréninkové hřiště 
FK + sběrný dvůr. Změna dále jako VPS vymezuje návrhové cyklostezky VD16 – Libichov – 
Sýčina a VD17 – Sýčina – Vinařice.  

XVIII. Komunikace D08 v Sýčině byla vymezena jako VPS VD08.  
XIX. Pozemky parc. č. 1264 a st.1265 k.ú. Dobrovice byly převedeny do funkce BI-stav v souladu se 

stavem v území.  
XX. Pozemky parc. č. 708 a 709 k.ú. Dobrovice byly vymezeny v celém rozsahu jako funkce BI-

návrh v rámci zastavitelné plochy B64 jako lokalita Z1-6. V zastavitelné ploše nebyla 
vymezována komunikace vzhledem k nejasnému trasování komunikace s ohledem na budoucí 
výstavbu v zastavitelných plochách B64 a B11. Trasování komunikace bude rozhodnuto v rámci 
projektové přípravy v území.    

XXI. V rámci lokality změny Z1-17 byla vymezena komunikace navazující na stávající komunikaci, 
která je součástí areálů sběrného dvora. Komunikace umožní obsluhu tréninkového hřiště FK, 
ploch RZ a zastavitelné plochy V06.  

XXII. V rámci lokality změny Z1-9 byly pozemky parc. č. 249/14 a 249/29 k.ú. Bojetice vymezeny jako 
funkce BI-stav dle skutečného stavu v území.  

XXIII. Pozemky parc.č. st.843 a 844 byly vymezeny jako funkce OV – občanské vybavení - veřejná 
infrastruktura – stav, neboť se jedná o součást areálu kostela sv. Bartoloměje a fary (část 
pozemku st.843), které jsou vymezený platným ÚP jako funkce OV-stav. 

XXIV. Pozemky parc. č. 309/11, 436/3, 436/6, 436/7, 436/2 a 273/8 byly vymezeny jako funkce DS-
stav v souladu s funkcí dle KN.  

XXV. V souladu s požadavkem byla vypuštěna zastavitelná plocha B09.2-II v lokalitě změny Z1-15.  
4. Dle požadavků obsažených v podkapitole 5.1. Požadavky na urbanistickou koncepci byla revidována 

koncepce vymezení ploch ZS. Viz. kapitola 2.3.3. v rámci popisu lokality Z1-22.  
5. Na základě požadavků podkapitoly 5.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury byla 

v koordinačním výkresu (OD1) odůvodnění změny vymezena ochranná pásma letiště Mladá Boleslav 
6. Dle požadavků podkapitoly 5.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území bylo prověřeno trasování 

prvků ÚSES. Na základě prověření byly mírně revidovány hranice regionálního biokoridoru RBK 384 a 
regionálního biocentra RBC 1234 a uvedeny do souladu se ZÚR Středočeského kraje.  

7. Na základě požadavku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje 
byla pro lokalitu Z1-11 doplněna v regulativech funkce NZp podmínka prokázat vyloučení negativních 
dopadů na biotop zvláště chráněného živočišného druhu krahujec obecný.  

8.  Dle požadavku orgánu státní správy lesa byla do kapitoly E. textové části ÚP doplněna informace o 
nutnosti souhlasu orgánu státní správy lesa s výstavbou v pásmu 50 m od okraje lesa. Pásmo je 
vyznačeno v koordinačním výkresu (č. II.2-a) platného ÚP.  

9. Dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví byla pro pozemek 305/1 k.ú. Úherce (lokalitu Z1-8) 
v regulativech funkce BV stanovena podmínka prokázaní hygienických limitů od blízké výroby v případě 
využití pozemku pro bydlení.  
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V návrhu zm ěny č.1 jsou zohledn ěny veškeré požadavky, vyplývající z Pokyn ů pro úpravu 
návrhu zm ěny č.1 územního plánu Dobrovice po spole čném jednání: 
 SJ*1 Do zadání regulačního plánu RP4 plocha B09.1 byly v rámci kapitoly e) Požadavky na řešení veřejné 
 infrastruktury zapracovány požadavky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.  
SJ*2 Do zadání regulačního plánu RP5 plocha B55.1 a B55.2 byly v rámci kapitoly e) Požadavky na řešení 
 veřejné infrastruktury zapracovány požadavky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.  
SJ*3 Do Podmínečně přípustného využití funkce BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské 
 byla pro zastavitelnou plochu B65 (lokalita Z1-10) doplněna podmínka prokázání splnění hygienických 
 limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v rámci územního řízení staveb pro bydlení.  
SJ*4  Z návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice byla vypuštěna lokalita Z1-11. 
SJ*5 Z návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice byla vypuštěna lokalita Z1-4. 
SJ*6 Do kapitoly 2.8. odůvodnění do podkapitoly Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými 
 přírodními jevy byl podrobněji doplněn již existující popis existujících sesuvů v řešeném území.  
SJ*7 V kapitole 2.3.5. a subkapitoly PRVKY ÚSES A OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY bylo rozšířeno 
 odůvodnění aktualizace regionálních prvků ÚSES a jejich uvedení do souladu se ZÚR Středočeského 
 kraje. Dále byly v návrhu změny č. 1 upraveny ještě drobné okrajové části regionálního biocentra RC 
 1234, které nebyly zapracovány v rámci návrhu pro společné jednání (nebyly v dosahu lokalit změny), a 
 byly tak uvedeny  do souladu se ZÚR. 
SJ*8 Do kapitoly 2.3.4 byly doplněny bilance potřeby vody a množství odváděných splaškových vod, byl 
 doplněn text, týkající se napojení nových zastavitelných ploch na veřejný vodovod a spl.kanalizaci.  
SJ*9 Z legendy koordinačního výkresu byla v položce NZp vypuštěna návrhová plocha a z regularivů ploch 
 NZp byly vypuštěny původně doplněné podmínky pro plochy NZp1 ve vypuštěné lokalitě Z1-11. 
SJ*10 K textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice bylo připojeno Vyhodnocení společného 
 jednání o návrhu změny č.1 ÚP Dobrovice a Pokyny pro úpravu návrhu změny č.1 ÚP Dobrovice po 
 společném jednání.  
SJ*11 Byla provedena aktualizace zastavěného území k datu 10.10.2021. Do zastavěného území byly 
 zařazeny části zastavitelných ploch B03 a B07. 
 
2.3.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, CÍLE ŘEŠENÍ, KONCEPCE  ŘEŠENÍ 

ZMĚNY Č.1   

CÍLE ŘEŠENÍ 
Cílem zpracované změny bylo zapracování nových požadavků na využití území města vyplývající 
z usnesení Zastupitelstva města Dobrovice č. 60/2018 o pořízení změny č.1 z vlastního podnětu. 
Důvody pro pořízení změny byly podněty občanů na změny funkčního využití menších ploch na plochy 
pro bydlení a záměry města zejména v podobě vymezení komunikací a veřejně prospěšných staveb.  

KONCEPCE ŘEŠENÍ Změny č.1   
Změnou č.1 dochází k: 
- aktualizaci zastavěného území  
- vypuštění regulačních plánů RP1 a RP3 a části RP2 z důvodu vymezených návrhů komunikací 
určujících charakter zástavby.  
- k vypuštění ploch územních studií US1 a US3 z důvody již provedené evidence příslušných studií  
- k vymezení regulačních plánů RP4 a RP5 převedením z ploch územních studií US2 a US4. 
- ke změně funkčního využití lokalit změny dle podnětů občanů a záměrů města 
- k revizi vymezení funkčních ploch zahrad na celém území města v zastavěném i nezastavěném 
území. V souvislosti s tím došlo k vymezení nové funkční plochy NZ-ZS – plochy zemědělské – 
zahrady a sady (v nezastavěném území)  
- k úpravě hranic regionálního koridoru ÚSES RBK 384 a regionálního biocentra ÚSES RBC 1234 
Mladoboleslavský Chlum dle ZÚR Středočeského kraje.  
- k vymezení cyklostezek a chodníků dle záměrů města a jejich zařazení do VPS 
- k vymezení nové místní komunikace, k rozšíření několika stávajících místních komunikací a k jejich 
zařazení do VPS 
- k zařazení některých stávajících návrhových komunikací do VPS  
- k vymezení budovy fary na parc.č. st. 843 jako kulturní památky dle skutečného stavu.  
- k vymezení jevů zobrazených v koordinačním výkresu ZÚR Stč. kraje dosud nezobrazených 
v grafické části ÚP v koordinačním výkresu ÚP.   
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- k přeřazení 15 zastavitelných ploch v rámci aktualizace stavu do zastavěného území (již zastavěno 
nebo proluka v zástavbě) 
- k vymezení 2 nových zastavitelných ploch (2 byly vypuštěny po společném jednání)  
- k vymezení 3 nových ploch změn v krajině na nefunkčních částech regionálního biokoridoru a 
regionálního biocentra  
- k úpravě regulativů některých funkčních ploch (BH, BI, BV, RI a NZp) a doplnění regulativů nové 
funkční plochy (NZ-ZS) 
- k zrušení plochy územní rezervy pro bydlení R07 
   
2.3.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Hranice zastavěného území byla aktualizována k datu 10.10.2021, graficky je znázorněna ve výkrese 
Základního členění území a v hlavním výkresu změny č.1 v rozsahu aktualizovaných částí. Od vydání 
platného ÚP došlo k zástavbě zastavitelné plochy V08 pro zemědělskou výrobu v sídle Týnec. Dále 
došlo k zastavění částí zastavitelných ploch pro bydlení B09.1, B16, B19, B20, B21, B30, B39, B43, 
B46, B47, B50 a B54.   
 
2.3.2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ M ĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO 
HODNOT    
Změna č.1 nemění zásadně základní koncepci rozvoje města, stanovenou ve schváleném ÚP 
Dobrovice. Lokality mají zejména lokální charakter. V případě dalších úprav se jedná o změny lokálního 
charakteru nebo o aktualizace stavu a uvedení ÚP do souladu se stavem v území a s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací.  

Změna vychází z charakteru řešeného území a snaží se chránit jeho krajinný ráz, vychází z 
koncepce zákona č.27/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a jeho zásad únosného zatížení 
životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje a dále ze zákona č.214/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. Změna nenarušuje předpoklady k zabezpečení souladu hodnot území. 
Způsob řešení změny územního plánu Dobrovice vytváří prostor pro další regulovaný rozvoj města. 
Konkrétní záměry, které budou důsledkem této změny územního plánu, nevyvolají žádná rizika, která 
by negativním způsobem ovlivnila potřeby života současné generace obyvatel okolních území. 

Systém vymezení ÚSES byl prověřen a na základě tohoto prověření byly revidovány hranice 
regionálního biokoridoru a regionálního biocentra a uvedeny do souladu se ZÚR Středočeského kraje: 
v rámci změny č.1 je upraven rozsah regionálních prvků ÚSES RBK 384 a RBC 1234. Na plochách 
zařazených změnou do ÚSES jsou vymezeny plochy přírodní. Změnou č.1 jsou v grafické části ÚP 
vymezeny přírodní park Chlum a významný krajinný prvek registrovaný Svárovský rybník.    
 
2.3.3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 
Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č.1 respektována. Členění 
území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle schváleného ÚP Dobrovice zůstává 
zachována. Změnou č.1 se urbanistická koncepce částečně upravuje zejména v jihozápadní části 
Dobrovic. Změnou je vypuštěna zastavitelná plocha B09.2-II u ulice Václavská o rozsahu cca. 2,8 ha 
v poloze navazující na hřbitov a naopak doplněna je zastavitelná plocha B65 (resp. převedena z plochy 
územní rezerva) navazující na zastavitelné plochy B07 a B08. Tímto se těžiště nové zástavby přesouvá 
více na jih za ulici Tyršova. Změna č.1 vymezuje 2 nové zastavitelné plochy navazující na stávající 
zastavěné území či se v něm přímo nacházející a na stávající zastavitelné plochy. Změna č.1 mírně 
rozšiřuje dvě zastavitelné plochy pro bydlení a jednu zastavitelnou plochu pro dopravní infrastrukturu.  
K úpravě došlo v rámci revize vymezení ploch zahrad, došlo ke sjednocení a zahrnutí většiny ploch 
zahrad ZS do ploch BV a BI v zastavěném území s ohledem na praxi územního plánování a v souladu 
s platnou  legislativou, jako plochy ZS byly ponechány významné a rozsáhlejší souvislé plochy zahrad 
v zastavěném území. V rámci úpravy koncepce byla vymezena nová funkční plocha pro zahrady mimo 
zastavěné území s ohledem na odlišných charakter zahrad v zastavěném území a ve volné krajině. 
Veškeré zahrady ve volné krajině byly převedeny do funkce NZ – ZS – plochy zemědělské – zahrady a 
sady. Značná část stávajících zahrad v zastavěném území byla s ohledem na jejich charakter a praxi 
územního plánování přeřazena do souvisejících ploch pro bydlení. 
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ZMĚNA č.1 ÚP Dobrovice – tabulka lokalit změny  
označení 
LOKALITY 

ZMĚNY 

 

označe
ní ploch 
v 
lokalitě 

Celková 
rozloha 
lokality 

(ha) 

Stávající funkční využití dle ÚP 
změnou 

navrhované funkční využití 

Rozšíření 
zastavitelné 
plochy (ha) 

Z1-1 
 

- 0,95 
NSp – plochy smíšené nezastavěného 

území – s funkcí přírodní a 
zemědělskou (stav) 

VL – výroba a skladování – lehký průmysl 
(stav) 

 
0 
 

Z1-2 - 0,19 ZS – zeleň souromá a vyhrazená (stav) BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (stav) 0 

Z1-3 - lokalita Z1-3 zadání byla v rámci návrhu změny č.1 sloučena s lokalitou Z1-2 vzhledem na umístění na sousedních pozemcích  

Z1-4 
Vypuštěno 

po SJ 
B20, 
B63 

2,73 

BI – Bydlení – v rodinných domech, městské 
a příměstské (návrh) 

NZ – plochy zemědělské  
NP – plochy přírodní 
regulační plán RP2 

BI – Bydlení – v rodinných domech, městské a 
příměstské (návrh) 

PV – veřejná prostranství (návrh)  
 NP – plochy přírodní 

nová zastavitelná plocha B63 
rušení části regulačního plánu RP2 

+1,13 

Z1-5 - 0,08 ZS – zeleň souromá a vyhrazená (stav) BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (stav) 0 

Z1-6 
B64 0,76 

ZS – zeleň souromá a vyhrazená (stav) 
 BI – Bydlení – v rodinných domech, 

městské a příměstské (stav) 

BI – Bydlení – v rodinných domech, 
městské a příměstské (návrh) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 
(návrh)  

zastavitelná plocha B64 

+0,76 

Z1-7 - 0,16 ZS – zeleň souromá a vyhrazená (stav) BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (stav) 0 

Z1-8 - 0,54 ZS – zeleň souromá a vyhrazená (stav) 
BV – Bydlení – v rodinných domech, 

venkovské (stav) 0 

Z1-9 - 0,01 PV – veřejná prostranství (stav) BI – Bydlení – v rodinných domech, 
městské a příměstské (stav) 0 

Z1-10 
B65 3,51 NZ – plochy zemědělské (stav) 

územní rezerva R07  

BI – Bydlení – v rodinných domech, 
městské a příměstské (návrh) 

zastavitelná plocha B65 
+3,51 

Z1-11 
Vypuštěno 

po SJ 
B66 0,71 NP – plochy přírodní (stav) 

NZp – plochy zemědělské – přírodní 
(návrh) +0,23  

Z1-12 B60 0,03 DS – dopravní infrastruktura – silniční 
(stav) 

BI – Bydlení – v rodinných domech, 
městské a příměstské (návrh) +0,03 

Z1-13 
B60 0,27 

BI – Bydlení – v rodinných domech, 
městské a příměstské (návrh) 

ZP – zeleň přírodního charakteru (stav) 

BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (návrh) +0,14 

Z1-14 - 0,96 NP – plochy přírodní (stav)  NZ-ZS – plochy zemědělské – zahrady a 
sady (stav) 0 

Z1-15 

- 9,23 

BI – Bydlení – v rodinných domech, 
městské a příměstské (návrh) 

ZV – veřejná prostranství – veřejná 
zeleň (návrh)  

Územní studie US2 

BI – Bydlení – v rodinných domech, 
městské a příměstské (stav, návrh) 

 ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň 
(návrh) 

NZ-ZS – plochy zemědělské – zahrady a 
sady (stav)  

regulační plán RP4 

-2,81 

Z1-16 D03 0,07 BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (návrh) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 
(návrh) 0 

Z1-17 V06 0,04 VL – výroba a skladování – lehký 
průmysl (návrh) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 
(návrh) 0 

Z1-18 - 0,08 BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (návrh) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 
(návrh) 0 

Z1-19 B38 0,05 BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (návrh) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 
(návrh) 0 

Z1-20 B36 0,04 BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (návrh) 

DS – dopravní infrastruktura – silniční 
(návrh) 0 

Z1-21 B55.1 
B55.2-

II 
3,80 

BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (návrh) 

 ZV – veřejná prostranství – veřejná 
zeleň (návrh) 

BV – Bydlení – v rodinných domech, 
venkovské (návrh) 

 ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň 
(návrh) 

doplnění podmínky regulačního plánu RP5 

0 

Z1-22 - celé území 
města   revize zahrad a proluk  0 
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V lokalit ě Z1-1 dochází k vymezení stabilizované plochy pro výrobu VL v návaznosti na stávající 
výrobní areál. Plocha má v KN funkční využití manipulační plocha a nemá evidované BPEJ. Lokalita 
byla zařazeno do zastavěného území.    
V lokalitách Z1-2 (slou čeno s lokalitou Z1-3 dle Zadání), Z1-5, Z1-7, Z1-8 a Z1-9 dochází 
k vymezení ploch pro bydlení stav z ploch soukromé zeleně a v případě lokality Z1-9 z plochy dopravní 
infrastruktury. Všechny změny jsou zařazeny na základě schválených podnětů občanů. Jedná se 
defacto o uvedení do souladu se stavem v území, neboť lokality mají podobný charakter jako stávající 
plochy soukromých zahrad zahrnuté v rámci platného ÚP do ploch pro bydlení. Jedná se o stejnou 
problematiku, která je řešena změnou v rámci lokality Z1-22 pro celé území města v rámci revize 
vymezení ploch zahrad v zastavěném území. 
Lokalita Z1-4  byla vypuštěna po společném jednání.  
V lokalitách Z10 a Z15  dochází úpravě koncepce obytné zástavby v jihozápadní části Dobrovic. 
V lokalitě Z1-10 dochází k vymezení zastavitelné plochy B65, která vyplňuje proluku mezi 
zastavitelnými plochami B07 a B08. Jedná se o náhradu územní rezervy pro bydlení R07. Pro území 
jsou již zpracovány územní studie. V lokalitě Z1-15 dochází k vypuštění zastavitelné plochy B09.2-II o 
rozsahu téměř 3 hektary. Celková kapacita bydlení tedy v jihozápadní části Dobrovic zůstává 
zachována s mírným navýšením. Bydlení se tedy přesouvá z ploch u hřbitova se složitými vlastnickými 
poměry jižněji, kde jsou pro komplexní výstavbu v území vhodnější podmínky. V území jižně od ulice 
Tyršova zůstává zachována dobrá dostupnost centra města a zvyšuje se dostupnost některé 
vybavenosti jako lékárna, obchod a park Dobrovice. V lokalitě Z1-15 dochází rovněž k doplnění 
podmínky pořízení regulačního plánu RP4 nahrazující územní studii US2.  
V lokalit ě Z1-6 je vymezena nová zastavitelná plocha B64 včetně obslužné komunikace. Lokalita se 
nachází uvnitř zastavěného území na plochách stávajících soukromých zahrad. Lokalita sousedí se 
stabilizovanými i zastavitelnými plochami pro bydlení a napomůže prostupnosti v území mezi ulicemi 
Vinařická, Petra Bezruče a Zahradní.   
Lokalita Z1-11  byla vypuštěna po společném jednání.  
Lokality Z1-12 a Z1-13  představují rozšíření stávající zastavitelné plochy B60. Jedná se o stávající 
plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně, které ovšem k těmto účelům nejsou využívány.  
Lokalita Z1-14  byla vymezena na základě schváleného podnětu. Jedná se o převedení ploch 
přírodních na plochy zemědělské – zahrady a sady, čímž bude v lokalitě umožněna zemědělská 
činnost. Lokalita nezasahuje do nedalekého lokálního biokoridoru ÚSES LBK 220.  
V lokalitách Z1-16, Z1-17, Z1-18, Z1-19 a Z1-20 dochází k vymezení ploch dopravní infrastruktury 
v podobě nové účelové komunikace, prodloužení plochy chodníku a rozšíření stávajících i návrhových 
komunikací nevyhovujících parametrů. Ve všech případech se lokality nacházejí ve stávajících 
zastavěných nebo zastavitelných plochách.  
V lokalit ě Z1-21 dochází k vymezení podmínky pořízení regulačního plánu RP5 místo stávající 
podmínky územní studie US4. Funkční členění lokality zůstává zachováno.  
Pod lokalitu Z1-22  byly zahrnuty veškeré změny v území vyplývající z celkové revize stávajících 
funkčních ploch ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená. Jedná se o uveden ÚP do souladu se stavem 
v území podle charakteru lokalit, který byl porovnán s funkčním vymezením srovnatelných lokalit 
v rámci platného ÚP. Základní změnu v koncepci tvoří převedení veškerých ploch ZS mimo zastavěné 
území do funkce NZ-ZS – plochy zemědělské – zahrady a sady s ohledem na odlišný charakter 
soukromé zeleně v zastavěném území a ve volné krajině.  
Plochy ZS přiléhající a související s plochami pro bydlení byly zařazeny do funkce bydlení vzhledem 
k podobnému až identickému charakteru stávajících ploch soukromých zahrad, které jsou v rámci 
platného ÚP již do ploch bydlení zahrnuty. Některé plochy ZS mají charakter proluk, pro které není 
opodstatnění v zamezení výstavby s ohledem na zastavěné sousední pozemky. Zařazení těchto lokalit 
do bydlení je opodstatněné i s ohledem na lokality Z1-2, Z1-5 a Z1-7, jejichž charakter je totožný. 
Podněty pro tyto lokality byly schváleny zastupitelstvem obce města, což odůvodňuje stejný postup i u 
dalších lokalit identického charakteru.  
Stejný charakter se objevuje i u několika zastavitelných ploch zejména v sídlech Chloumek a Sýčina. 
Jedná se například o zastavitelné plochy B41, B42, B43, B44, B48 a B52. Tyto zastavitelné plochy 
byly tedy návrhem zm ěny č. 1 převedeny do stabilizovaných ploch  pro bydlení stejně jako 
srovnatelné plochy zahrad zmíněné výše.  
Odlišný charakter mají plochy v severozápadní části Dobrovice u hranic s k.ú. Vinařice, které byly 
zařazeny do funkce veřejné zeleně (ZV) nebo individuální rekreace (RI).  



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBROVICE-UPRAVENO PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ   
 

9 
 

 
2.3.4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMIS ŤOVÁNÍ 
Změnou č.1 není koncepce veřejné infrastruktury, stanovená ÚP Dobrovice zásadně dotčena. 

KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Koncepce dopravní infrastruktury není změnou zásadně dotčena. Dochází pouze k vymezení ploch 
dopravní infrastruktury pro obslužnou komunikaci, prodloužení chodníku a rozšíření obslužných 
komunikací v lokalitách Z1-16 až Z1-20. Dále jsou změnou č.1 doplněny návrhy 6 chodníků podél 
stávajících silnic III. třídy a návrhy 2 cyklostezek z Vinařic do Sýčiny a ze Sýčiny do Libichova.  

KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Změnou č.1 se nemění základní koncepce technického vybavení na území města udaná ve 
schváleném ÚP  Dobrovice. Změna č.1 respektuje stávající i nově navrhovaná zařízení technické 
infrastruktury (vodovody, kanalizace, elektrická vedení, plynovody, sdělovací kabely, apod.), včetně 
příslušných ochranných a bezpečnostních pásem. 
  
VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ 
Celková koncepce zásobování pitnou vodou a odkanalizování na území města není dotčena. V části 
zastavěného území Dobrovice - uvnitř ploch BI byl aktualizován stav vodního toku jako plocha W dle 
údajů mapy KN, včetně vyznačení jeho zatrubněné části. 
Nové zastavitelné plochy mají zajištěný přístup ke kanalizační síti a vodovodu. Pro zastavitelnou plochu 
B65 byla zpracována územní studie Dobrovice U Vrbiček (6/2015), v rámci které je napojení lokality na 
technickou infrastrukturu řešena. Lokalita nabízí kapacitu 34 RD (dle studie). Zastavitelné plochy B60 a 
B64 rozšiřují kapacitu o cca. 10 RD. Naproti tomu vypouští Změna plochy s kapacitou 18 RD (dle studie 
Dobrovice Do Vrbiček, 02/2006).  
V tabulce níže je zobrazen výpočet potřeby vody: 
potřeba vody na obyvatele 
q = 150 l/os./den       
koef. denní potřeby kd = 1,35         
koef. hodinové potřeby kh= 1,8         
Bilance pot řeby pitné vody vyvolaná zm ěnou č.1 ÚP Dobrovice     

  Obyv Qp Qp Qd Qd Qh 
  [m3/den] [l/s] [m3/den] [l/s] [l/s] 

odebráno 45 6,75 0,08 9,11 0,11 0,19 
návrh 104 15,60 0,18 21,06 0,24 0,44 

reálné navýšení 
bilance 59 8,85 0,10 11,95 0,14 0,25 
(bilance produkovaného množství splaškových vod je totožná)     

Dobrovice mají ČOV s kapacitou 3725 EO. K roku 2018 bylo na ČOV napojeno 2133 osob ale pouze 
864 ekvivalentních osob. Při běžném koeficientu využití ČOV (kolem 0,85) zvyšuje Změna zátěž ČOV o 
cca. 50 EO, což je při stávající vysoké kapacitě a zároveň malému využití zanedbatelné.    
 
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Zásobování elektrickou energií bude řešeno v projektové přípravě území, a to včetně návrhu polohy 
nových trafostanic. V plochách změny budou nároky na příkon el. energie vycházet z navrhovaného 
využití plochy. Celková koncepce zásobování elektrickou energií není změnou č.1 dotčena.  
 
ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM 
Změnou není dotčena koncepce zásobování města zemním plynem. Rozvoj zásobování plynem bude 
veden v souladu se stávající koncepcí dle ÚP Dobrovice.  

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Likvidace odpadů bude probíhat způsobem, odpovídajícím stávajícímu řešení území města Dobrovice, 
změna se nedotýká koncepce likvidace odpadů. V lokalitách, řešených změnou, nejsou přípustné 
stavby a provozy, které by byly zdrojem nebezpečných odpadů. 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBROVICE-UPRAVENO PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ   
 

10 
 

KONCEPCE ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 
Změnou č.1 nevymezuje nové plochy pro občanskou vybavenost. Změna č.1 vymezuje jednu 
stabilizovanou plochu občanské vybavenosti v ploše u kostela sv. Bartoloměje na stávajících plochách 
smíšených obytných – centrálních SC. Areál kostela a fary je zařazen do funkce občanské vybavenosti 
a dotčená plocha je součástí areálu a je rovněž ve vlastnictví města.  
Koncepce vymezení ploch občanského vybavení na území města Dobrovice není změnou dotčena. 

KONCEPCE ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ  
Změna nemění koncepci, pouze doplňuje 2 plochy převádí do veřejných prostranství- veřejné zeleně 
(ze ZS-stav převedeno do funkce ZV-stav) v rámci aktualizace stavu- uvedení ÚP do souladu se 
stavem v území v severozápadní části Dobrovice. (č.poz k.ú.Dobrovice:786, 787/1, 790, 791 a 593) 
 
2.3.5. 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 NEROST Ů 

PRVKY ÚSES A OCHRANA P ŘÍRODY A KRAJINY 
Změnou č.1 nedochází k zásahům do koncepce ochrany přírody a krajiny. Do koordinačního výkresu je 
zanesena hranice přírodního parku Chlum, která v některých částech kopíruje hranice vymezených 
prvků ÚSES. 
PRVKY ÚSES: Změna č.1 sama o sobě návrhem jednotlivých lokalit nevyvolává úpravy prvků ÚSES, 
pouze reviduje a mírně upravuje na několika místech hranice regionálního biokoridoru RBK 384 a 
regionálního biocentra RBC 1234 dle nadřazené územně plánovací dokumentace: 
Platný územní plán nebyl dosud na několika místech v souladu se ZÚR a to tak, že drobné plochy 
ÚSES, vymezené v ZÚR buď nebyly v ÚP zaneseny, nebo naopak jako regionální prvky byly v ÚP 
vymezeny plochy nad rámec ZÚR. Hranice těchto prvků ÚSES byly tedy změnou revidovány, 
aktualizovány a uvedeny do souladu s nadřazenou dokumentací- ZÚR Stč. Kraje- s výkresem č. I4 
Veřejně prospěšné stavby a opatření ZÚR Stč. kraje ve znění Aktualizace č. 2.  
Hranice regionálních prvků ÚSES byly upraveny v místech, kde se hranice vymezené v ZÚR a v ÚP 
výrazně liší. Upravené hranice byly zpřesněny na hranici pozemků dle KN (níže výřez výkresů úplného 
znění po 2.aktualizaci ZÚR Stč Kraje: ÚSES a VPS). Do ostatních prvků ÚSES vymezených platným 
Územním plánem není změnou zasahováno.   
Po společném jednání byly uvedeny do souladu se ZÚR ještě drobné okrajové části  RC 1234, které 
nebyly zapracovány v rámci návrhu pro společné jednání (nebyly v dosahu lokalit změny).  
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Na plochách ÚSES, doplněných -rozšířených změnou č.1, nacházejících se na orné půdě, byl změnou 
vymezen návrh ploch přírodních (NP) v rámci ploch změn v krajině K17, K18 a K19, a to z důvodu 
ochrany prvků ÚSES.  
Změnou č.1 tak byl územní plán Dobrovice uveden do souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. Celkové trasovaní a umístění veškerých regionálních prvků ÚSES, jejichž vymezení je se 
ZÚR v souladu, zůstává zachováno, stejně tak prvků lokálního ÚSES. 
 
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Změnou byla do grafické části -koordinačního výkresu doplněna hranice přírodního parku Chlum, která 
v některých částech kopíruje hranice vymezených prvků ÚSES. 
Změna č.1 neovlivňuje celkovou koncepci uspořádaní krajiny. Nejvýznamnější zásah do krajiny 
představuje lokalita Z1-10, ve které dochází k převedení plochy územní rezervy do zastavitelné plochy 
B65. Lokalita se nachází na ploše rozsáhlých půdních bloků. Lokalita vhodně vyplňuje prostor mezi 
zastavitelnými plochami B07 a B08, kde by jinak zůstala rozsáhlá proluka. Záměry v lokalitě jsou již 
zhmotněny v projektové přípravě území. Dopad lokality Z1-10. tak lze označit za pozitivní, neboť 
vhodně doplňuje a dotvoří kontinuální rozhraní města s volnou krajinou místo rozsáhlých ploch polí 
zasahujících do struktury města po zastavení ploch B07 a B08. Naopak plocha B.09-2-II, navazující na 
hřbitov a z hlediska ochrany krajiny nevhodně umístěná, byla změnou vypuštěna.  
 
VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ  
Změna č.1 vymezuje v koordinačním výkresu plochu registrovaného významného krajinného prvku 
VKP Svárovský Rybník. Změna vymezuje nové plochy ÚSES v místech rozšíření RBK 384 a RBC1234, 
které byly doplněny v souladu s nadřazenou ÚPD-ZÚR Stč.kraje. 

OCHRANA ÚZEMÍ PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ   
Do řešeného území nezasahuje žádné záplavové území. V území se nacházejí v značném rozsahu 
aktivní sesuvná území bodová i plošná. Sesuvná území se nacházejí zejména v prostoru regionálního 
biocentra ÚSES RBC Mladoboleslavský Chlum v k.ú. Sýčina a k.ú. Chlum u Mladé Boleslavi. Další 
významný výskyt je u sídel Holé Vrchy a Úherce. Tyto plochy zasahují do některých lokalit změny a 
ploch aktualizací v sídlech Holé Vrchy a Úherce. V těchto plochách změna č.1 nově vymezuje pouze 
aktualizace stavu v území na základě revize ploch zahrad (ZS), plochy dopravní infrastruktury v již 
vymezených zastavitelných plochách (viz. výše). V plochách sesuvných území nejsou změnou č.1 
vymezovány žádné nové rozvojové záměry. V případě převedení ploch zahrad na plochy bydlení 
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v lokalitě Úherce se jedná o stejný stav jako stávající stabilizované plochy v Úhercích, které leží ze 
značné části v sesuvném území.    
Protierozní opatření na zmírnění negativního projevu vodní a větrné eroze, tj. organizační (vhodné 
umístění pěstovaných plodin, pásové pěstování plodin či návrhy vegetačních pásů mezi pozemky), 
agrotechnická a vegetační (půdoochranné obdělávání) a technická (příkopy, průlehy, terasy, protierozní 
nádrže aj.), nejsou předmětem návrhu změny. 
  
REKREACE  
Změnou nejsou vymezena ani dotčena území pro sport a rekreaci. 

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
Do větší části řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území č. 07530000 Bezno (Mělnická 
pánev) se surovinou zemní plyn a černé uhlí. Na jihozápadní okraj k.ú. zasahuje výhradní ložisko 
zemního plynu a černého uhlí č. 3075300 Mělnická pánev.  Tyto plochy je nutné respektovat.  
V řešeném území se nenacházejí žádná poddolovaná území.  
 
2.3.6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍ LNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ  
Změnou č.1 byly částečně doplněny a upraveny Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem. 
V souvislosti s lokalitou Z1-11 byly upraveny regulativy funkce NZp – plochy zemědělské – přírodní. Do 
hlavního využití ploch pro bydlení a rekreaci byly dále doplněny pozemky oplocených i neoplocených 
zahrad. Byly doplněny regulativy nového způsobu využití NZ-ZS – plochy zemědělské – zahrady a sady 
pro soukromou zeleň ve volné krajině.  
Změnou č.1 dochází k částečnému doplnění a dílčím úpravám podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití, stanovených ÚP Dobrovice a k doplnění způsobu využití PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ-
ZAHRADY A SADY (NZ-ZS). 
Úpravy a doplňky jsou vyznačeny v kapitole 2.11 tohoto odůvodnění. 

 
2.3.7. 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 
 
Změnou č.1 dochází v souladu se zadáním k doplnění vymezených veřejně prospěšných staveb 

zejména o rozšíření úseků komunikací a realizace chodníků a cyklostezek: 
VD04 komunikace D04 a D10 obsluhující zastavitelné plochy B04, B58 a B59, včetně rozšíření 

stávající komunikace na pozemku parc.č. 1905, Dobrovice  

VD05  komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B63, propojení ulice na pozemku parc.č. 225/14 na 

silnici III/27514 – vypuštěno po společném jednání 

VD06 rozšíření stávajících komunikací obsluhujících zastavitelnou plochu B39, Holé Vrchy 

VD07  rozšíření stávající komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B36, Holé Vrchy  

VD08  realizace komunikace D08 v rámci zastavitelné plochy B50, Sýčina 

VD09  rozšíření komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B38, Holé Vrchy   

VD10  realizace chodníku podél ulice Václavská od zastávky Dobrovice, Švernovy sady ke hřbitovu 

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 hřbitovu Bojetice 

VD13  realizace chodníku podél ulice Husova od sokolovny (č.p.342) ke stadionu fotbalového klubu 

Dobrovice 
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VD14  realizace chodníku podél ulice Kosořická od sběrného dvora ke stávajícímu chodníku u čerpací 

stanice, Dobrovice 

VD15  chodník podél silnice I/38 v lokalitě Černavka, Libichov 

VD16  cyklostezka Sýčina – Libichov  

VD17  cyklostezka Sýčina – hranice k.ú. Vinařice  

 
2.3.8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO 
Změnou č.1 se nevymezují. 
 
2.3.9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6  STAVEBNÍHO 
ZÁKONA    
Změnou č.1 se nestanovují. 
 
 2.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O 

VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo příslušným Orgánem požadováno.  
 
2.5.   VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY  
 V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM 
 POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
Žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, nejsou 
předmětem řešení změny č.1  
 
2.6.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL 
Změnou č.1 bude ZPF dotčen ve 4 lokalitách změny a v ploše B25. V lokalitě Z1-15 naopak dochází 
k navrácení téměř 3 ha orné půdy v I. třídě ochrany do ZPF oproti platném ÚP.  
 
Tabulka – bilance nových zábor ů ZPF, navržených zm ěnou č.1:   

 
            LOKALITY NOVÝCH ZÁBOR Ů ZPF 
 

označení 
navržené 

využití 

souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad 
výměry 

záboru, na 
které bude 
provedena 

rekultivace na 
zemědělskou 

půdu 

Informace 
o 

existenci 
závlah 

Informace 
o 

existenci 
odvodnění 

Informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm. g)* 

I. II. III. IV. V. 

Z1-vypušt ěno po 
SJ 

BI, DS 1,13   1,13       0       

Z1-6 BI, DS 0,72       0,72   0       

Z1-10 BI 3,41 2,52   0,89     0       
Z1-11 vypušt ěno 

po SJ  
NZp1 0,22     0,22     0       

Z1-12 BI 0,03   0,03       0       
Z1-13 BV 0,14   0,14       0       

Celkem 
zastavitelné 

plochy 
  4,30 2,52 0,17 0,89 0,72 0,00         
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Tabulka –bilance ploch, navrácených zm ěnou č.1 do ZPF:  
 

LOKALITY NAVRÁCENÉ DO ZPF OPROTI ÚP 
 

 

označení navržené 
využití 

souhrn 
výměry 

navrácení 
(ha) 

Výměra navráceného záboru podle tříd 
ochrany (ha) 

 

I. II. III. IV. V.  

Z1-15 NZ-ZS 2,84 2,81 0,03       

 

 
Celkový zábor ZPF: 5,72 4,30 ha  
 
Celkem navrácení do ZPF: 2,84 ha   
 
Zábor ZPF v I. třídě ochrany BPEJ, vyvolaný změnou č.1 je 2,52 ha, plochy navracené do ZPF činí 2,81 
ha, tj. celkový zábor v I.třídě ochrany je o 0,29 ha  menší než v platném ÚP.  
Celkem zábor ve II. třídě ochrany: 1,27 0,14 ha (po odečtení navrácených 0,03 ha) 
Rozloha zábor ů kvalitních p ůd v I. a II. t řídě ochrany se tak zm ěnou č.1 zredukuje o 0,37 ha. 
vzroste pouze o 0,98 ha  
Celkem zábor méně kvalitních půd III. a IV. třídy ochrany: 1,9 1,61 ha  
 

Odůvodn ění zábor ů ZPF:  

K záborům ZPF dochází v několika drobnějších plochách (5 lokalit), převážně na méně kvalitních 
půdách. K novému rozsáhlejšímu záboru v I. třídě ochrany dochází pouze v 1 lokalitě Z1-10, tento 
zábor je však plně kompenzován navrácením půd v I. třídě ochrany v lokalitě adekvátního rozsahu Z1-
15: celkem totiž změna č.1 navrací 2,81 ha půd v I. třídě ochrany a méně zabírá (2,52 ha). Tuto 
náhradu kapacity rušené plochy v lokalitě Z1-15 plochou Z1 –10, která má vhodnější polohu, lze 
považovat za správnou. Zábor II. třídy ochrany o rozsahu 1,27 0,17 ha lze považovat za zanedbatelný 
rovněž za přiměřený. Lokality Z1-12 a Z1-13 o celkové rozloze 0,17 ha se nacházejí na plochách 
vymezených platným ÚP jako veřejná prostranství a veřejná zeleň. Zemědělské využití těchto ploch 
bylo tedy již v rámci platného ÚP vyloučeno.  

Změnou č.1 vzroste se zredukuje rozloha záborů kvalitních půd v I. a II. třídě ochrany o pouhých 0,98 
0,37 ha, což lze vzhledem k rozsahu řešeného území města Dobrovice a rozsahu vymezených 
zastavitelných ploch, z nichž značná část je již od vydání platného ÚP zastavěna (změnou č.1 
převedena do zastavěného území) považovat za zanedbatelné.  

Nové zábory ZPF lze považovat za adekvátní k rozloze a potřebám města. 

 

Níže ve vý řezu výkresu zábor ů vyznačena kompenzace zábor ů  I.třídy ochrany v rámci zm ěny č.1  

(zeleně: navracených 2,81 ha do ZPF  v lokalit ě Z1-15, červen ě: zábor ZPF 2,52 ha - lokalita Z1-10) 
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Zábory PUPFL  

Pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou změnou č.1 dotčeny- k záborům PUPFL změnou č.1 
nedochází. V pásmu 50 m od okraje lesa se nachází pouze nezastavitelná část lokality Z1-11. Dále se 
V pásmu se částečně nachází dvě plochy aktualizované v rámci lokality Z1-22. Obě plochy jsou 
zařazeny do funkce BV-stav a jsou buď zastaveny nebo mají totožný charakter jako plochy zahrad 
zařazené platným ÚP do funkce BV-stav a nacházející se v pásmu 50 m od hranice lesa.  

 
2.7. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č.1 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM 
ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚP. 
 
Změna č.1 vymezuje 2 nové zastavitelné plochy. Z toho jedna plocha je vymezena pro plochy 
zemědělské přírodní, kde lze umístit pouze objekty farmy. Pro bydlení vymezuje změna č.1 nové 
zastavitelné plochy pouze v sídle Dobrovice a v dosahu Dobrovice mezi Bojeticemi a Týncem, což je 
vhodné umístění vzhledem k dostupnosti občanské vybavenosti v Dobrovici.  
U největší nové zastavitelné plochy B65 v lokalitě Z1-10 se jedná o náhradu za vypouštěnou 
zastavitelnou plochu B09.2-II lokality Z1-15 o odpovídající velikosti. Vypuštěním záboru v lokalitě Z1-15 
je kompenzován nový zábor v polohově příhodnější lokalitě Z1-10 v plném rozsahu. 
Nové kapacity představují zastavitelná plocha B63 a B64 a rozšíření zastavitelných ploch B60 o 
celkové rozloze cca 2 ha. Vzhledem k zástavbě v zastavitelných plochách B09.1, B16, B19, B20, B21, 
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B30, B39, B43, B46, B47, B50 a B54 realizované od vydání platného ÚP je doplnění dodatečných 
menších zastavitelných ploch pro bydlení změnou č.1 opodstatněné. Na území města dochází 
postupně k zástavbě proluk a k účelnému využití zastavěného území. 
Pro výrobu ani občanskou vybavenost nejsou změnou č. 1 vymezeny žádné nové zastavitelné plochy.  
 
2.8.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   
 

Změnou č.1 nebudou dotčeny zájmy obrany státu, civilní obrany. 
 
Řešení požadavk ů požární a civilní ochrany 

Požární ochrana:  

-Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou 
č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové komunikace 
v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární 
technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené 
pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m), což bude 
předmětem projektové přípravy území. Přístupové komunikace budou řešeny způsobem 
umožňujícím příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo ochranná pásma 
nadzemních energetických vedení.  

Změnou č.1 není zásadním způsobem dotčeno řešení zásobování požární vodou, vztahující se k 
lokalitě změny. Bude zajištěno splnění požadavků §23 odst.1 vyhl. č. 501/2006- pro plochy určené 
pro zástavbu budou zajištěny zdroje požární vody, přístupové komunikace a nástupní plochy 
v dostatečném rozsahu. 

Pro území lokality změny č.1 platí podmínka řešit jednoznačně zásobování požární vodou a to ve 
vztahu k jejich charakteru: v rámci projektové přípravy území (územní a stavební řízení) bude při 
zajištění dodávky požární vody z obecního vodovodu postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). 
Dimenze vodovodního potrubí musí splňovat požadavky uvedené normy, v případě, že obecní 
vodovod neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být k tomuto účelu odpovídajícím 
způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje.  
Při projektové přípravě území lokality změny budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. 
č. 246/2001 Sb. (o stanovení podmínek požární bezpečnosti). 
 
 
Civilní ochrana :  

Změna č.1 nebude mít vliv na již zapracované požadavky civilní ochrany ve stávajícím ÚP. 

Změnou č.1 ÚP se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č.1 nenavrhuje 
takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování nebezpečných látek. 
 
Požadavky na ochranu ve řejného zdraví  
V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy. 
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin  
Do větší části řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území č. 07530000 Bezno (Mělnická 
pánev) se surovinou zemní plyn a černé uhlí. Na jihozápadní okraj k.ú. zasahuje výhradní ložisko 
zemního plynu a černého uhlí č. 3075300 Mělnická pánev.  Tyto plochy je nutné respektovat.  
V řešeném území se nenacházejí žádná poddolovaná území.  
Požadavky na ochranu geologické stavby území  
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují. 
 
Požadavky na ochranu p řed povodn ěmi a jinými rizikovými p řírodními jevy  
S ohledem na charakter a lokality změny č.1 nebyly požadavky na ochranu před povodněmi stanoveny.  
V území se nacházejí v značném rozsahu aktivní sesuvná území bodová i plošná . Sesuvná území 
se nacházejí zejména v prostoru regionálního biocentra ÚSES RBC Mladoboleslavský Chlum v k.ú. 
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Sýčina a k.ú. Chlum u Mladé Boleslavi. Další významný výskyt je u sídel Holé Vrchy a Úherce. Tyto 
plochy zasahují do některých lokalit změny a ploch aktualizací v sídlech Holé Vrchy a Úherce:  
existující svahové nestability (sesuvy) jsou evidovány Českou geologickou službou (listy databáze 
ZM10 13-11-05 a 03-33-25). Nejvíce existujících sesuvů se nachází v zalesněných plochách přírodního 
parku Chlum severně od Sýčiny, západně až severně od Chloumku a v pásu ve směru západ-východ 
kolem Holých vrchu včetně samotné obce. V prostoru mezi Holými Vrchy a prostorem severně od 
Chloumku se jedná o nejrozsáhlejší plochy v řádu až desítek hektarů tvořící souvislé území. Menší 
sesuvy se nacházejí mezi Úherci a Týncem a středně velké potom severně od Sýčiny. Ve výše 
zmíněných případech se jedná o stabilizované sesuvy. V území se nacházejí aktivní sesuvy 
s rozlohami do jednoho hektaru severně od Sýčiny (č. 23a a 23b listu databáze), západně až severně 
od Chloumku (č. 1a, 2, 3a, 5a, 16a, 16b a 16c), těsně u Holých Vrchů (24a) a západně od Holých 
Vrchů (6a a 25a). 
V těchto plochách změna č.1 nově vymezuje pouze aktualizace stavu v území na základě revize ploch 
zahrad (ZS), plochy dopravní infrastruktury v již vymezených zastavitelných plochách (viz. výše). 
V plochách sesuvných území nejsou změnou č.1 vymezovány žádné nové rozvojové záměry. 
V případě převedení ploch zahrad na plochy bydlení v lokalitě Úherce se jedná o stejný stav jako 
stávající stabilizované plochy v Úhercích, které leží ze značné části v sesuvném území.    
Opatření vůči sesuvným územím nebyly předmětem změny č.1.  
 
2.9.   VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 

Změna č.1 nevymezuje žádné prvky regulačního plánu.  
 
2.10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
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 
 
2.11.  ÚZEMNÍ PLÁN DOBROVICE- TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN  

Viz níže (samostatné stránkování 1-74) 
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2.11. ÚZEMNÍ PLÁN DOBROVICE 
       - TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN 
 

Červeně vyznačeny dotčené kapitoly a úpravy, provedené v rámci změny č.1 
xxxxxxx- doplněno změnou č.1 
xxxxxx - vypuštěno změnou č.1   

xxxxxxx, xxxxxxx - upraveno po společném jednání 
  
 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

A. Vymezení zastav ěného území (str. 05) 
 

B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje j eho hodnot (str. 05) 

B.1. Koncepce rozvoje území 

B.2. Koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 

C. Urbanistická koncepce, v četně vymezení zastavitelných ploch, ploch p řestavby 

a systému sídelní zelen ě (str. 07)  

C.1. Urbanistická koncepce 

C.2. Zastavitelné plochy 

C.3. Přestavbové plochy 

C.4. Plochy systému sídelní zeleně 
 

D. Koncepce ve řejné infrastruktury v četně podmínek pro jejich umís ťování (str. 14) 

D.1. Dopravní infrastruktura 

D.2. Technická infrastruktura 

D.3. Občanská vybavenost, veřejná prostranství 

D.4. Požadavky na uplatňování obrany státu a ochrany obyvatelstva 
 

E. Koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ěny 

v jejich využití, územní systém ekologické stabilit y, prostupnost krajiny, protierozní 

opat ření, ochrana p řed povodn ěmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin 

a podobn ě (str. 20) 

E.1. Plochy změn v krajině 

E.2. Návrh systému ekologické stability 

E.3. Prostupnost krajiny 

E.4. Protierozní opatření 

E.5. Ochrana před povodněmi 

E.6. Rekreační využívání krajiny 

E.7. Dobývání ložisek nerostných surovin 
 

F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným  způsobem využití s ur čením 

převažujícího ú čelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej st anovit, p řípustného 

využití, nep řípustného využití (v četně stanovení, ve kterých plochách je vylou čeno 
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umís ťování staveb, za řízení a jiných opat ření pro ú čely uvedené v § 18 odst. 5 

stavebního zákona), pop řípadě podmín ěně přípustného využití t ěchto ploch a stanovení 

podmínek prostorového uspo řádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného 

rázu (nap říklad výškové regulace zástavby, charakteru a struk tury zástavby, stanovení 

rozmezí vým ěry pro vymezování stavebních pozemk ů a intenzity jejich využití) (str. 27) 

F.1. Řešené území je dle hlavního využití členěno na: 

F.2. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
 

G. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, staveb a opat ření 

k zajiš ťování obrany a ochrany státu a ploch pro asanaci, p ro které lze práva 

k pozemk ům a stavbám vyvlastnit (str. 66) 

G.1. Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

G.2. Seznam veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit 

G.3. Seznam staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

G.4. Seznam ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

G.5. Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům omezit zřízením 

věcného břemene 
 

H. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo, s uvedením v čí prosp ěch je p ředkupní právo z řizováno, parcelních 

čísel pozemk ů, názvu katastrálního území a p řípadn ě dalších údaj ů podle § 5 odst. 1 

katastrálního zákona (str. 67) 
 

I. Stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona (str. 67) 
 

J. Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného budoucího využ ití, 

včetně podmínek pro jeho prov ěření (str. 67) 
 

K. Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno 

zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro j ejí po řízení a p řiměřené lhůty pro 

vložení dat o této studii do evidence územn ě plánovací činnosti (str. 68) 
 

L. Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno 

vydáním regula čního plánu (str. 69) 
 

M. Stanovení po řadí změn v území (etapizace)  (str. 78) 
 

N. Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené grafické části (str. 78) 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

NRBK  nadregionální biokoridor 

RBC  regionální biocentrum 

RBK  regionální biokoridor 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VPO  veřejně prospěšné opatření 

VPS  veřejně prospěšná stavba 
 

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 bylo územním plánem ve znění změny č.1 vymezeno ke dni 10.10.2021 

 

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 J EHO 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. 
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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 

- 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 
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                        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 

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, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

 

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.  
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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, zástavbu v prolukách a zástavbu v již 

rozestavěných lokalitách (B12, B17, B21, B22, B28, B31, B42, B43, B44, B48, B52, B54). 

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

B20, B26-1,  B31, B44, B50, B51, B53, B55,  B59 a B62. 

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 navržený zp ůsob využití 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 6 1,200 
0,80 Dobrovice 

B09.1 

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

45 42 6,024 
5,554 Dobrovice 

B09.2-II 

BI 
- zástavba dle studie „Do Vrbiček“, využití 
plochy je podmíněno přijetím opatření k 
odvodnění spolu s hydrogeolog. Posouzením 
-vypuštěno změnou č.1 

29 3,579 Dobrovice 

B11 
BI 
- zástavba na Vinici  
- na základ ě připomínek plocha rozší řena 

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 základ ě připomínek plocha rozší řena – 
zastavěno 

3 0,240 Bojetice 

B17 BI  
- zástavba v zastavěném území – proluka 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 
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označení 
plochy navržený zp ůsob využití počet 

(RD) 
výměra 

(ha) katastrální území  

B20 

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

9 1,618 Bojetice, Týnec 

B21 BI 
- zástavba v zastavěném území – proluka 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 
0,847 

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 základ ě VP plocha rozší řena 

3 0,441 Úherce 

B30 BV 
- zástavba na severu obce – zastavěno  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 – proluka 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 10  2,883 

0,880 Holé Vrchy 

B40 BV 
- zástavba na severu obce 3 0,330 Chloumek 

B41 BV 
- zástavba v zastavěném území – proluka 1 0,119 Chloumek 

B42 BV  
- zástavba v zastavěném území – proluka 1 0,215 Chloumek 

B43 BV 
- zástavba v zastavěném území – proluka 2 0,235 Chloumek 

B44 BV 
- zástavba na východě obce v zastavěném 2 0,197 Chloumek 
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označení 
plochy navržený zp ůsob využití počet 

(RD) 
výměra 

(ha) katastrální území  

území, využití plochy je podmíněno přijetím  
opatření, která vyřeší odvodnění spolu s 
hydrogeologickým posouzením a zajištěním 
funkčnosti meliorace. – proluka 

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

3 0,589 Chloumek 

B46 BV 
- zástavba na severu obce Sýčina 3 0,580 

0,540 Sýčina 

B47 
BV 
- zástavba na severu obce Sýčina – částečně 
zastavěno a proluka 

5 0,789 Sýčina 

B48 
BV 
- zástavba v proluce ve středu obce – 
částečně zastaveno a proluka 

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 základ ě VP plocha rozší řena 

22 19 2,098 
1,778 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 –proluka 

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 – zastavěno  

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 
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označení 
plochy navržený zp ůsob využití počet 

(RD) 
výměra 

(ha) katastrální území  

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 

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 
0,333 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 

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

11 1,133 Bojetice, Týnec  

B64 
BI 
- zástavba u ulice Vinařická 
- doplněno změnou č.1 

5 0,72 Dobrovice 

B65 

BI 
- zástavba mezi zastavitelnými plochami B07 a 
B08, podmíněno pořízením územní studie ÚS5 
- doplněno změnou č. 1 

31 3,51 Dobrovice 

B66  

NZp1 
- zastavitelná plocha pro objekty farmy, 
severovýchodní okraj sídla Sýčina  
- doplněno změnou č. 1 

0 0,228 Sýčina 

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 
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označení 
plochy navržený zp ůsob využití počet 

(RD) 
výměra 

(ha) katastrální území  

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 ve řejného projednání  

- 0,152 Dobrovice 

D11 
DSmk 
- napojení lokalit B62 
- plocha vzešlá z ve řejného 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 

0,558 Dobrovice 

V02 VC 
- plocha pro cukrovar a lihovar - 19,012 

18,158 Dobrovice 

V03 VC 
- plocha pro cukrovar a lihovar - 32,009 Dobrovice 

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 – zastavěno 

- 0,736 Týnec 

V09 
TO 
- plocha pro kompostárnu 
- plocha vzešlá z ve řejného 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). 
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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) 

 

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. 
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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. 

 

ozn. funk ční využití 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. 

 

ŽELEZNIČNÍ 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.  
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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. funk ční využití katastrální území výměra (ha)  

D02 Dopravní infrastruktura - železniční Sýčina, Dobrovice 1,706 

 

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. 
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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. 

 
 

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. 
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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. 

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 m3/hod.  Tato RS je napojena na VTL  ocelový plynovod 

DN 150 mm o provozním tlaku 4 MPa (provoz od r. 1993).   
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Na stejný VTL plynovod je napojena i VTL RS Dobrovice o výkonu 20000 m3/h. Tato RS je primárně 

určena pro cukrovar v Dobrovici.  

 

Část Libichov je zásobena z VTL RS Luštěnice o výkonu 1200 m3/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. 

 

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, VE ŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Koncepce řešení občanského vybavení a ploch veřejných prostranství je vyznačena graficky 

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

 

 
 

D.4. POŽADAVKY K UPLAT ŇOVÁNÍ 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. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 

STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANA 

PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 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) – 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. 

 

Plochy lesní (NL) 
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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. 

 

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. Při výstavbě v ochranném 

pásmu 50 m od okraje lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesa s umístěním stavby 

v tomto pásmu dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o lesích.  

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. 
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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.  

 

 
 

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 navržený zp ůsob využití 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 0,394 Libichov 
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označení 
plochy navržený zp ůsob využití výměra  

v ha katastrální území  

- realizace části prvku ÚSES / RBK 1224 

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 

 

 

 
 

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  

funk ční 
(ha) 

založit 
(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 
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skladebná 
část ÚSES 

 
název 

 
katastrální území 

rozloha  
v řešeném území  

funk ční 
(ha) 

založit 
(ha) 

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 
 

 

skladebná 
část ÚSES 

 
název 

 
katastrální území 

rozloha  
v řešeném území  

funk ční 
(ha) 

založit 
(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  
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          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 

 

 
 

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. 
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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). 

 
 

E.6. REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ 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 LOŽISEK 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. 

 

 

 

 



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1_kapitola 2.11- ÚP Dobrovice- textová část s vyznačením změn_- upraveno po SJ 
   
 

 

  25 

 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ 

JEJ STANOVIT, 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 

USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP ŘÍKLAD 

VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY Z ÁSTAVBY, STANOVENÍ 

ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)  

 
 

F.1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE DLE HLAVNÍHO VYUŽITÍ 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) 

26) ZELEŇ - soukromá a vyhrazená (ZS) 

27) ZELEŇ - přírodního charakteru (ZP) 

28) ZELEŇ - ochranná a izolační (ZO) 

29) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ) 
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30) PLOCHY LESNÍ (NL) 

31) PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP) 

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

33) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - přírodní (NZp) 

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

 

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 VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

 

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. 

 
 
 
 
 

1) BYDLENÍ - v bytových domech (BH) 

 

Plochy bytových dom ů s p říměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. 
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Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

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

pro hromadné bydlení 

- pozemky oplocených i neoplocených zahrad 
 

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 

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 m2  
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2) BYDLENÍ - v rodinných domech - m ěstské a p říměstské (BI) 

 

Plochy rodinných dom ů s p říměsí nerušících obslužných funkcí místního významu. 
 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech 

- pozemky oplocených i neoplocených zahrad 
 

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. 

- bydlení v ploše B65 (Z1-10)  

Podmínka: prokázání splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

v rámci územního řízení staveb pro bydlení. 
 

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: 
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- není stanoveno 

- zástavba nebytového charakteru o zastavěné ploše do 500 m2  

 

 
 

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

 

Plochy rodinných dom ů s p říměsí nerušících obslužných funkcí, zejména chovu drob ného 

zvířectva a p ěstitelství nesloužící k podnikatelskému využití. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby pro bydlení v rodinných domech 

- pozemky oplocených i neoplocených zahrad 
 

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 
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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. 

- 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. 

- využití pro bydlení v ploše Z1-8 je přípustné s podmínkou prokázání splnění hygienických 

limitů hluku od blízkých ploch výroby např. akustickou studií v rámci územního řízení 

staveb pro bydlení při projektové přípravě území dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a dle 

požadavků §30 zákona č. 258/2000 Sb. 

 
 

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 m2  

 
 

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

 

Stavby pro rodinnou rekreaci v chatách a rekrea čních domcích. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

- stavby pro rodinnou rekreaci   

- pozemky oplocených i neoplocených zahrad 
 

o Přípustné využití:  
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- 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 m2 

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

- intenzita využití pozemků - koeficient zeleně – minimálně 0,5 

 

 
 

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  
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- 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 m2 

včetně 

 
 

6) OBČANSKÉ VYBAVENÍ – ve řejná infrastruktura (OV) 

 

Samostatn ě vymezené plochy ob čanského 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 
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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 

 
 

7) OBČANSKÉ VYBAVENÍ – t ělovýchovná a sportovní za řízení (OS) 

 

Plochy sloužící pro stavby za řízení 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 
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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 

 
 

8) OBČANSKÉ VYBAVENÍ - h řbitovy (OH) 

 

Plochy ur čené k ve řejnému poh řbívání s doprovodnou zelení a stavbami souvisejícím i 

s provozem h řbitova. 

 

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 m ěst (SC) 

 

Plochy smíšené obytné v centrální části m ěsta využívané zejména pro bydlení v bytových 

domech a obslužnou sféru místního i nadmístního výz namu. 

 

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 p říměstské zástavb ě využívané zejména pro bydlení 

v rodinných domech (v č. domů a usedlostí s hospodá řským zázemím), pro obslužnou 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 m2  

 
 

11) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - komer ční (SK) 

 

Plochy smíšené komer ční v městské zástavb ě využívané zejména pro komer ční účely. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  

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



ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1_kapitola 2.11- ÚP Dobrovice- textová část s vyznačením změn_- upraveno po SJ 
   
 

 

  37 

 

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 

 
 

12) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (PV) 

 

Plochy pro zajišt ění významné funkce prostorotvorné a komunika ční. 

 

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:  

-  
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Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- nejsou stanoveny 

 
 

13) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - silni ční (DS) 

 

Plochy dopravní infrastruktury – silni ční zahrnují pozemky staveb a za řízení 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 (DS mk) 

 

Plochy komunikací vymezující dopravní prostor uvnit ř zastavěných částí, p řípadn ě dopravní 

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

komunikace mimo zastav ěné území sloužící k dopravní obsluze a zp řístupn ění nezastav ěných 

pozemk ů. 

 

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 

 
 

15) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – vybavení (DSv) 

 

Plochy dopravní infrastruktury – vybavení zahrnují pozemky staveb a za řízení pozemních 

komunikací a dopravního vybavení území.  

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  
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- 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 

 
 

16) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – železni ční (DZ) 

 

Plochy dopravní infrastruktury – železni ční zahrnují zpravidla obvod dráhy, v četně náspů, 

zářezů, opěrných zdí, most ů, kolejiš ť a doprovodné zelen ě, dále pozemky za řízení pro drážní 

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 
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- 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 

 
 

17) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – inženýrské sít ě (TI) 

 

Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména po zemky vedení, staveb a s nimi provozn ě 

související za řízení 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 
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- 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 

 
 

18) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – plochy pro stavby a za řízení pro nakládání s odpady  (TO) 

                                        

Plochy zahrnují stavby a za řízení určené pro t řídění a deponování odpad ů. 

 

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  
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stavby pro rekreaci 

stavby občanského vybavení  

stavby pro výrobu a skladování, vyjma přípustných 

 

Podmínky prostorového uspořádání 
 

- nejsou stanoveny 

 
 

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

 

Plochy sloužící k umíst ění staveb a za řízení pro výrobu, skladování a manipulaci s produkt y 

a materiály sloužícími k výrob ě 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 
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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. 
 

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 

 
 

20) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – výrobny energie (VE) 

 

Plochy sloužící k umíst ění staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdroj ů. 

 

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 pr ůmysl (VL) 

 

Plochy sloužící k umíst ění staveb pro výrobu, skladování a manipulaci s mat eriály, jejichž 

nároky na p řepravu nevyvolávají p řetížení místní dopravy a p řípadný 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 sloužící k umíst ění staveb pro drobnou a řemeslnou výrobu netovárního charakteru, 

které nevyvolávají zvýšené nároky na dopravu a p řípadný 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 

 
 

23) VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – zem ědělská výroba (VZ) 

 

Plochy sloužící pro umíst ění staveb a za řízení 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 
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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 

-  
 

24) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ (VV) 

 

Koryta vodních tok ů a vodních plochy, které plní funkce vodohospodá řské, ekologicko-

stabiliza ční, estetické, rekrea ční a hospodá řské a zárove ň jsou i významnými krajinnými prvky. 

Mohou být sou částí územních systém ů 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 
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- 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 

 
 

25) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – ve řejná zeleň (ZV) 

 

Plochy ve řejné zelen ě ve form ě ucelených porost ů, které v zástavb ě plní funkci rekrea ční, 

estetickou, zdravotn ě hygienickou a krajinn ě 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:  
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-  

 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- zástavba budovami o zastavěné ploše do 16 m2 včetně 

 
 

26) ZELEŇ – soukromé a vyhrazené (ZS) 

 

Plochy sídelní zelen ě v zastav ěném a zastavitelném území, výjime čně i 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:  

- 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 m2 včetně 

 
 

27) ZELEŇ – přírodního charakteru (ZP) 

 

Plochy zelen ě udržované v p řírod ě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvk ů územního 

systému ekologické stability, protierozní, estetick ou i rekrea ční. Samostatn ě vymezené plochy 

zajiš ťující podmínky pro ochranu p řírody a krajiny. 

 

Podmínky pro využití ploch: 

o Hlavní využití:  
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- 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. 
 

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 izola ční (ZO) 

 

Plochy ochranné a izola ční zelen ě v zastav ěném území a zastavitelných plochách kolem 

komunikací, výrobních podnik ů a zařízení s funkcí hygienickou, vodohospodá řskou, 

půdoochrannou 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 m2 včetně 

 
 

29) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ (NZ) 

 

Plochy sloužící k hospoda ření na zemědělské p ůdě, primárn ě využívané jako plochy orné p ůdy 

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) 
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- 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 

 
 

30) PLOCHY LESNÍ (NL) 

 

Plochy lesní, zastávající funkci hospodá řskou, vodohospodá řskou, rekrea ční, estetickou, 

půdoochrannou a ekologicko-stabiliza ční. Jsou obecn ě významným krajinným prvkem 

a mohou být sou částí územních systém ů 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 
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- 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 

 
 

31) PLOCHY PŘÍRODNÍ (NP) 

 

Plochy zelen ě udržované v p řírod ě blízkém stavu, které mohou plnit funkci prvk ů ÚSES, 

protierozní, estetickou i rekrea ční. Samostatn ě vymezené plochy zajiš ťující podmínky 

pro ochranu p řírody 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  
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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 

 

 

 

 

 
 

32) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ – s funkcí p řírodní a zem ědělskou (NSp) 

 

Nezastavěné plochy s polyfunk čním využitím území, kde p řírodní ekosystémy jsou 

v rovnocenném postavení s hospodá řským využíváním. V řešeném území sem pat ří zejména 

zatravn ěné 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: 
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- stavby, zařízení a jiná opatření omezující funkčnost ÚSES 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- nejsou stanoveny 

 
 

33) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - p řírodní (NZp) 

 

Nezastavěné plochy s polyfunk čním využitím území, kde p řírodní ekosystémy jsou 

v rovnocenném postavení s hospodá řským využíváním. V řešeném území sem pat ří zejména 

zatravn ěné 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 

- v ploše NZp1: umístění staveb farmy pro agrolesnictví,  

      rekreace a ubytování v rámci areálu farmy pouze jako doplňková funkce  
 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 

- podmínkou umístění staveb farmy v ploše NZp1 je prokázání vyloučení negativních 

dopadů na biotop zvláště chráněného živočišného druhu krahujec obecný 
 

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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- v ploše NZp1: maximální výška přípustných staveb je 1 nadzemní podlaží + podkroví, 

koeficient zastavění – maximálně 0,30 

koeficient zeleně – minimálně 0,60 

 
 

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 zeleně mimo zastavěné území, zpravidla oplocené zahrady a sady  
 

o Přípustné využití:  

- veřejná prostranství včetně pěších a cyklistických cest popř. prvků drobné architektury a 
mobiliáře 

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

v nezastavěném území dle příslušného právního předpisu 

- v lokalitě Z1-14: stavby a nutné zázemí pro účely obhospodařování sadu  
 

o Podmíněně přípustné využití:  

- není stanoveno 
 

o Nepřípustné využití:  

- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 

- zástavba budovami o zastavěné ploše do 25 m2 včetně 

- minimalizace zpevněných ploch 
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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 PO ZEMKŮM 

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 POZEMK ŮM 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   

VD04 komunikace D04 a D10 obsluhující zastavitelné plochy B04, B58 a B59, včetně 

rozšíření stávající komunikace na pozemku parc.č. 1905, Dobrovice  

VD05  komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B63, propojení ulice na pozemku parc.č. 

225/14 na silnici III/27514 

VD06 rozšíření stávajících komunikací obsluhujících zastavitelnou plochu B39, Holé Vrchy 

VD07  rozšíření stávající komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B36, Holé Vrchy  

VD08  realizace komunikace D08 v rámci zastavitelné plochy B50, Sýčina 

VD09  rozšíření komunikace obsluhující zastavitelnou plochu B38, Holé Vrchy   

VD10  realizace chodníku podél ulice Václavská od zastávky Dobrovice, Švernovy sady ke 

hřbitovu 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 hřbitovu Bojetice 

VD13  realizace chodníku podél ulice Husova od sokolovny (č.p.342) ke stadionu fotbalového 

klubu Dobrovice 

VD14  realizace chodníku podél ulice Kosořická od sběrného dvora ke stávajícímu chodníku u 

čerpací stanice, Dobrovice 

VD15  chodník podél silnice I/38 v lokalitě Černavka, Libichov 

VD16  cyklostezka Sýčina – Libichov  

VD17  cyklostezka Sýčina – hranice k.ú. Vinařice  
 

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  
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G.2. SEZNAM STAVEB A OPAT ŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU, PRO 

KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM 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 POZEMKŮM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT  

 

V řešeném území nejsou navrhovány plochy pro asanaci.  

 

 
 

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

OMEZIT ZŘÍZENÍM VĚCNÉHO BŘEMENE  

 

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

omezit zřízením věcného břemene. 

 

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, 

PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH 

JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 

KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A P ŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJ Ů 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 KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, 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). 
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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. 
 

K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK 

PRO JEJÍ POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII 

DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

Územní Plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie.  

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 Vrbi ček)“  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 Vrbi ček“  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 KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZADÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU, STANOVENÍ, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULA ČNÍ 

PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U REGULA ČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU 

STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY 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 regula čního plánu (RP1) z podn ětu v lokalit ě 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) Požadavky na vymezení pozemk ů a jejich využití 

• 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. 

c) Požadavky na umíst ění a prostorové uspo řádání 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. 
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• 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) Požadavky 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) Požadavky na řešení ve řejné 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. 

f) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby a ve řejně prosp ěšná opat ření 

• Jako VPS budou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou pro rozvoj řešeného území.  

Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

g) Požadavky na asanace 

• V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

h) Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštníc h právních p ředpis ů 

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

analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. 

i) Výčet druh ů územních rozhodnutí, které regula ční plán nahradí 

• Regulační plán nahradí územní rozhodnutí: 
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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) 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 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 požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o pa rcelaci 

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

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 včetně výkres ů 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. 

 

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 na žádost 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 regula čního plánu (RP2) na žádost  z podn ětu  v lokalit ě 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. Řešené území je zobrazeno ve výkresu č.1 – výkres 
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základního členění území. 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) Požadavky na vymezení pozemk ů a jejich využití 

• 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 m2. 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) Požadavky na umíst ění a prostorové uspo řádání 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. 

• 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) Požadavky 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. 
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• 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) Požadavky na řešení ve řejné 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). 

• Budou stanoveny podmínky pro umisťování nádob na svoz komunálního odpadu. 

Zneškodňování odpadu bude řešeno stejně jako v ostatních částech obce. 

 

f) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby a ve řejně prosp ěšná opat ření 

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

území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

 

g) Požadavky na asanace 

• V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

 

h) Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštníc h právních p ředpis ů 

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

analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. 

 

i) Výčet druh ů územních rozhodnutí, které regula ční plán nahradí 

• Regulační plán nebude nahrazovat žádná územní rozhodnutí. 
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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 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 požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o pa rcelaci 

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

 

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 včetně výkres ů 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. 

 

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 regula čního plánu (RP3) z podn ětu v lokalit ě 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) Požadavky na vymezení pozemk ů a jejich využití 

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

komunikace, veřejná prostranství a pro trasy a zařízení technického vybavení. 
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•  Minimální výměra parcel pro jeden rodinný dům bude v severní části lokality (B04) minimálně 1.000 m2. 

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) Požadavky na umíst ění a prostorové uspo řádání 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. 

• 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) Požadavky 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) Požadavky na řešení ve řejné 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) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby a ve řejně prosp ěšná opat ření 
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• Jako VPS budou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou pro rozvoj řešeného území.  

Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

g) Požadavky na asanace 

• V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

h) Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštníc h právních p ředpis ů 

• 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 druh ů územních rozhodnutí, které regula ční 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) 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 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 požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o pa rcelaci 

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

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 včetně výkres ů 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. 

 

RP4 - zastavitelná plocha B09.1 ( Σ 5,654 ha) 

Pro zastavitelnou plochu B09.1 vymezenou územním plánem na okraji katastrálního území Dobrovice 

u k.ú. Vinařice se ukládá stanovení změn jejích využití regulačním plánem na žádost, 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. 
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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 regula čního plánu (RP4) na žádost v lokalit ě B09.1 
 

a) Vymezení řešeného území 

• Řešené území se nachází na západním okraji katastrálního území Dobrovice u k.ú. Vinařice. 

Lokalita se nachází mezi ulicemi Václavská a Tyršova u hřbitova Dobrovice. Řešené území je 

zobrazeno ve výkresu č.1 – výkres základního členění území. 

 

b) Požadavky na vymezení pozemk ů a jejich využití 

• 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 1.000 m2.  

• 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) Požadavky na umíst ění a prostorové uspo řádání 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 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. 

• 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) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
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• 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. 

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

plochy budou situovány tak, aby umožnily prostup zastavitelným územím severojižním 

směrem zejména v plochách kolem hřbitova.   

 

e) Požadavky na řešení ve řejné 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.  

• Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících budou odpovídat 

požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného 

systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní 

plochy u objekt ů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány. Případný zásah 

požárních jednotek bude proveditelný mimo ochranná pásma nadzemních energetických 

vedení. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových 

plochách, zejména u bytové výstavby. V případech, kdy je nezbytné v řešeném území zřizovat 

slepé komunikace, budou obratiště projektována dle přílohy č. 3 čl. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a dále 

dle čl. 14.2.2 ČSN 73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby komunikace vždy umožňovala bezpečné 

otočení požární techniky. 

• 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).  

• Bude navrženo zásobování vodou k hasebním účelům, a to v souladu s příslušnými 

technickými a právními předpisy. V případě, že nebude možno pokrýt zásobování požární 

vodou ze stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, budou vytvořeny podmínky 

pro výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, studny, odběrní místa z 

vodních ploch atd.). 

• Budou stanoveny podmínky pro umisťování nádob na svoz komunálního odpadu. 

Zneškodňování odpadu bude řešeno stejně jako v ostatních částech obce. 

• Bude zohledněn dopad navrženého řešení regulačním plánem na funkční systém ochrany 

obyvatelstva hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému ochrany 

obyvatelstva včetně varování a informování občanů. 
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f) Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby a ve řejně prosp ěšná opat ření 

• Jako VPS budou vymezeny stavby pro veřejnou infrastrukturu a veřejná prostranství určená 

pro rozvoj řešeného území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

 

g) Požadavky na asanace 

• V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

 

h) Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštníc h právních p ředpis ů 

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

analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. 

 

i) Výčet druh ů územních rozhodnutí, které regula ční plán nahradí 

• Regulační 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 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 požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o pa rcelaci 

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

 

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 včetně výkres ů 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. 

 

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 změn jejích využití regulačním plánem na žádost, kde bude celé území řešeno 
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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 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 Libichov, 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 

• 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 minimálně 1.000 m2. 

• 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) Požadavky na umíst ění a prostorové uspo řádání 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 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. 

• 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) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
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• 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,(aby bylo zamezeno faktickému urbanistickému (hmotovému) spojení Libichova a 

Černavky).    

• Regulační plán bude řešit přístup na zemědělské 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 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.  

• Plochy pro umístění nových komunikací včetně úprav komunikací stávajících budou odpovídat 

požadavkům na zajištění příjezdu a přístupu techniky složek integrovaného záchranného 

systému včetně těžké techniky jednotek požární ochrany, a to i v návaznosti na nástupní 

plochy u objekt ů, kde jsou technickými a právními předpisy požadovány. Případný zásah 

požárních jednotek bude proveditelný mimo ochranná pásma nadzemních energetických 

vedení. S tímto souvisí i řešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových 

plochách, zejména u bytové výstavby. V případech, kdy je nezbytné v řešeném území zřizovat 

slepé komunikace, budou obratiště projektována dle přílohy č. 3 čl. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., 

o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a dále 

dle čl. 14.2.2 ČSN 73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby komunikace vždy umožňovala bezpečné 

otočení požární techniky. 

• 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).  

• Bude navrženo zásobování vodou k hasebním ú čelům, a to v souladu s příslušnými 

technickými a právními předpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vodou ze 

stávajících odběrných míst, ani z požárních vodovodů, budou vytvořeny podmínky pro 

výstavbu a údržbu jiných zdrojů požární vody (požární nádrže, studny, odběrní místa z 

vodních ploch atd.). 

• Budou stanoveny podmínky pro umisťování nádob na svoz komunálního odpadu. 

Zneškodňování odpadu bude řešeno stejně jako v ostatních částech obce. 

• Bude zohledněn dopad nově připravovaných řešení na funkční systém ochrany obyvatelstva 

hendikepovaných a zdravotně postižených občanů a na rozvoj systému ochrany obyvatelstva 

včetně varování a informování občanů. 
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f) Požadavky na etapizaci v území  

• Regulační plán stanoví dvě etapy výstavby v území na základě 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 veřejnou infrastrukturu a veřejná prostranství určená 

pro rozvoj řešeného území.  Prvky VPO nebudou v řešené ploše vymezeny. 

 

h) Požadavky na asanace 

• V rámci řešeného regulačního plánu nebudou navrhovány žádné asanace. 

 

i) Další požadavky vyplývající z ÚAP a ze zvláštníc h právních p ředpis ů 

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

analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů. 

 

j) Výčet druh ů územních rozhodnutí, které regula ční plán nahradí 

• Regulační 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 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. 

 

l) Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o pa rcelaci 

• Součástí regulačního 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 včetně výkres ů 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 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.  

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

 
 

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

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

 

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

 

I.1 - textovou část , která obsahuje 74 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 

 



1 – Vyhodnocení spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice z 07/2020

V Y H O D N O C E N Í 
společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu 

D O B R O V I C E  
Spole né jednání o návrhu zm#ny  . 1 územního plánu Dobrovice z  ervence 2020, vystaveného od 25. srpna 2020 do 8. %íjna 2020,

se uskute nilo v úterý dne 8. zá%í 2020 od 10:00 hodin v zasedací místnosti M#stského ú%adu Dobrovice, Palackého nám#stí 28, Dobrovice, p%ízemí.

 A Z E N Í  P O D Á N Í :   po#adové %íslo 

Stanoviska dot ených orgán# (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) .......................................................................................................... 1 – 17 (celkem 17)
Stanovisko krajského ú&adu jako nad&ízeného orgánu (§ 50 odst. 7 stavebního zákona) .................................................................18  (celkem 1)
P&ipomínky obce, pro kterou se zm(na územního plánu po&izuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona)  .......................................... 19  (celkem 1) 
P&ipomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) ............................................................................................................ 20 – 33 (celkem 14) 
P&ipomínky oprávn(ných investor# (§ 23a a § 50 odst. 3 stavebního zákona) ................................................................................... 34 – 39 (celkem 6) 
P&ipomínky právnických a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) ...................................................................................... 40 – 43 (celkem 4) 

POUŽITÉ ZKRATKY: 

BD = bytový d'm 
bj. = bytová jednotka
KN = katastr nemovitostí
k. ú. = katastrální území
LV = list vlastnictví
parc.  . = parcelní %íslo
Pokyny = pokyny pro úpravu návrhu zm*ny %. 1 ÚP Dobrovice po SJ (SJ*%íslo bodu) 
PUPFL = pozemky ur%ené k pln*ní funkcí lesa
PÚR = Politika územního rozvoje (,eské republiky)
RD = rodinný d'm
RP = regula%ní plán 
regulativy = podmínky stanovené pro využití ploch s rozdílným zp'sobem využití 
SJ = spole%né jednání
správní %ád = zákon %. 500/2004 Sb., správní #ád, ve zn*ní pozd*jších p#edpis'
stavební zákon = zákon %. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním #ádu (stavební 

zákon), ve zn*ní pozd*jších p#edpis'
ÚP = územní plán (Dobrovice) podle stavebního zákona platného od 1. 1. 2007

ÚPD = územn* plánovací dokumentace
ÚS = územní studie
ÚSES = územní systém ekologické stability
VKP = významný krajinný prvek
Zm#na  . 1 = zm*na %. 1 územního plánu Dobrovice
ZPF = zem*d*lský p'dní fond 
Zpráva = zpráva o uplat.ování ÚP Dobrovice s pokyny pro zpracování návrhu Zm *ny %. 1
ZÚR = zásady územního rozvoje (St#edo%eského kraje)
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Příloha č.

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
ZÁV R A OD#VODN NÍ 

PO&IZOVATELE

 Stanoviska dotčených orgánů (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 1 až 17 
1 Hasi ský záchranný sbor 

St%edo eského kraje, 
územní odbor Mladá Boleslav, 
Laurinova ul. 1370/111,  
293 05 Mladá Boleslav 

HSKL- 2998-2/2020 – MB 
ze dne 17. 9. 2020, 
por. Ivana Konývková, DiS. 

Hasi ský záchranný sbor St%edo eského kraje v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o zm#n# n#kterých zákon', ve zn#ní pozd#jších p%edpis', ve smyslu § 50 
odst. 2 zákona  . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním %ádu, ve 
zn#ní pozd#jších p%edpis', posoudil výše uvedenou dokumentaci vyv#šenou 
dne: 16. 09. 2020 na www.dobrovice.cz.
Na základ# posouzení dané dokumentace vydává souhlasné stanovisko. 

Vyjád%ení dot eného orgánu státní správy na úseku požární ochrany, integrova-
ného záchranného systému a ochrany obyvatelstva 
Název dokumentace: Zadání regula ního plánu RP4 – plocha B09.1 
'ešené území: k. ú. Vina%ice 
Hasi ský záchranný sbor St%edo eského kraje v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
zm#n# n#kterých zákon', ve zn#ní pozd#jších p%edpis', ve smyslu § 47 odst. 2 
zákona  . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním %ádu, ve zn#ní poz-
d#jších p%edpis', posoudil výše uvedenou dokumentaci vyv#šenou dne: 16. 09. 
2020 na www.dobrovice.cz.
Na základ# posouzení dané dokumentace uplat*uje následující upozorn#ní. 
Upozorn#ní: 
V technické infrastruktu%e p%i %ešení zásobování vodou požadujeme navrh-
nout i zásobování vodou k hasebním ú el'm, a to v souladu s p%íslušnými tech-
nickými a právními p%edpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vo-
dou ze stávajících odb#rných míst, ani z požárních vodovod', vytvo%it pod-
mínky pro výstavbu a údržbu jiných zdroj' požární vody (požární nádrže, 
studny, odb#rní místa z vodních ploch atd.). 
Plochy pro umíst#ní nových komunikací v etn# úprav komunikací stávajících 
by m#ly odpovídat požadavk'm na zajišt#ní p%íjezdu a p%ístupu techniky složek 
integrovaného záchranného systému v etn# t#žké techniky jednotek požární 
ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objekt', kde jsou technickými 
a právními p%edpisy požadovány. P%ípadný zásah požárních jednotek musí být 
proveditelní mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení.
S tímto souvisí i %ešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových 
plochách, zejména u bytové výstavby. 
V p%ípadech, kdy je nezbytné v %ešeném území z%izovat slepé komunikace, 
musí být obratišt# projektována dle p%ílohy  . 3  l. 3 vyhlášky  . 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn#ní vyhlášky 
 . 268/2011 Sb., a dále dle  l. 14.2.2 ,SN 73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby ko-
munikace vždy umož*ovala bezpe né oto ení požární techniky.

Vzato na v(domí. 

Akceptováno. 

Budou prov*#ena jednotlivá upozorn*ní a v p#í-
pad*, že by je Zadání regula%ního plánu RP4 – plo-
cha B09.1 neobsahovalo, tak bude dopln *no – viz 
Pokyny (bod SJ*1). 
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ZÁV R A OD#VODN NÍ 

PO&IZOVATELE

K vytvo%ení podmínek pro správnou  innost integrovaného záchranného sys-
tému je nutné zejména v oblasti funk nosti systému ochrany obyvatelstva vy-
tvo%it podmínky pro varování a informování ob an). Dále se v#novat rozvoji 
a ochran# kritické infrastruktury, která je nezbytnou sou ástí pot%eb pro udrži-
telný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou sou ástí musí být zohledn#ní do-
padu nov# p%ipravovaných %ešení na funk ní systém ochrany obyvatelstva hen-
dikepovaných a zdravotn# postižených ob an' a na rozvoj systému ochrany 
obyvatelstva. 
Upozor*ujeme na povinnost obce dle § 29 zákona  . 133/85 Sb. o požární 
ochran#, ve zn#ní pozd#jších p%edpis', zabezpe ovat pro pot%eby svého územ-
ního obvodu v rámci ob anské vybavenosti, pop%. ploch ve%ejné vybavenosti 
i výstavbu a údržbu objekt' požární ochrany a požárn# bezpe nostních za%ízení
a umož*ovat dislokaci jednotek hasi ského záchranného sboru. 
P%i %ešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bý-
valých výrobních a skladovacích areál' p%edevším z pohledu bezpe nosti oby-
vatelstva (nebezpe í vzniku požár', mimo%ádných událostí s únikem nebezpe -
ných látek atd.). 

Vyjád%ení dot eného orgánu státní správy na úseku požární ochrany, integrova-
ného záchranného systému a ochrany obyvatelstva 
Název dokumentace: Zadání regula ního plánu RP5 – plocha B55.1 a B55.2 
'ešené území: k. ú. Libichov 
Hasi ský záchranný sbor St%edo eského kraje v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o zm#n# n#kterých zákon', ve zn#ní pozd#jších p%edpis', ve smyslu § 47 
odst. 2 zákona  . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním %ádu, ve 
zn#ní pozd#jších p%edpis', posoudil výše uvedenou dokumentaci vyv#šenou 
dne: 16. 09. 2020 na www.dobrovice.cz. 
Na základ# posouzení dané dokumentace uplat*uje následující upozorn#ní. 
Upozorn#ní: 
V technické infrastruktu%e p%i %ešení zásobováni vodou požadujeme navrh-
nout i zásobování vodou k hasebním ú el'm, a to v souladu s p%íslušnými tech-
nickými a právními p%edpisy. V lokalitách, které nebudou pokryty požární vo-
dou ze stávajících odb#rných míst, ani z požárních vodovod', vytvo%it pod-
mínky pro výstavbu a údržbu jiných zdroj' požární vody (požární nádrže, 
studny, odb#rní místa z vodních ploch atd.). 
Plochy pro umíst#ní nových komunikací v etn# úprav komunikací stávajících 
by m#ly odpovídat požadavk'm na zajišt#ní p%íjezdu a p%ístupu techniky složek 
integrovaného záchranného systému v etn# t#žké techniky jednotek požární 
ochrany, a to i v návaznosti na nástupní plochy u objekt', kde jsou technickými 
a právními p%edpisy požadovány. P%ípadný zásah požárních jednotek musí být 
proveditelní mimo ochranná pásma nadzemních energetických vedení.

Akceptováno. 

Budou prov*#ena jednotlivá upozorn*ní a v p#í-
pad*, že by je Zadání regula%ního plánu RP5 – plo-
cha B55.1 a B55.2 neobsahovalo, tak bude dopl-
n*no – viz Pokyny (bod SJ*2). 
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S tímto souvisí i %ešení odstavných a parkovacích ploch v nových rozvojových 
plochách, zejména u bytové výstavby. 
V p%ípadech, kdy je nezbytné v %ešeném území z%izovat slepé komunikace, 
musí být obratišt# projektována dle p%ílohy  . 3  l. 3 vyhlášky  . 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve zn#ní vyhlášky 
 . 268/2011 Sb., a dále dle  l. 14.2.2 ,SN 73 6110:2006/Z1/Opr.1 tak, aby ko-
munikace vždy umož*ovala bezpe né oto ení požární techniky. 
K vytvo%ení podmínek pro správnou  innost integrovaného záchranného sys-
tému je nutné zejména v oblasti funk nosti systému ochrany obyvatelstva vy-
tvo%it podmínky pro varování a informování ob an). Dále se v#novat rozvoji 
a ochran# kritické infrastruktury, která je nezbytnou sou ástí pot%eb pro udrži-
telný rozvoj posuzovaného území. Nedílnou sou ástí musí být zohledn#ní do-
padu nov# p%ipravovaných %ešení na funk ní systém ochrany obyvatelstva hen-
dikepovaných a zdravotn# postižených ob an' a na rozvoj systému ochrany 
obyvatelstva. 
Upozor*ujeme na povinnost obce dle § 29 zákona  . 133/85 Sb. o požární 
ochran#, ve zn#ní pozd#jších p%edpis', zabezpe ovat pro pot%eby svého územ-
ního obvodu v rámci ob anské vybavenosti, pop%. ploch ve%ejné vybavenosti i 
výstavbu a údržbu objekt' požární ochrany a požárn# bezpe nostních za%ízení
a umož*ovat dislokaci jednotek hasi ského záchranného sboru. 
P%i %ešení zastavitelných ploch zohlednit další vývoj jak nových staveb, tak bý-
valých výrobních a skladovacích areál' p%edevším z pohledu bezpe nosti oby-
vatelstva (nebezpe í vzniku požár', mimo%ádných událostí s únikem nebezpe -
ných látek atd.). 

Od)vodn#ní: 
HZS St%edo eského kraje vycházel p%i vydání stanoviska z t#chto podklad': 
– zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm#n# n#kte-

rých zákon', ve zn#ní pozd#jších p%edpis', kde v souladu s §12 plní Hasi ský
záchranný sbor St%edo eského kraje úkoly obecního ú%adu obce s rozší%enou 
p'sobností, který mimo jiné dle odst. 2 písm. i) uplat*uje stanoviska k územ-
ním plán'm a regula ním plán'm z hlediska své p'sobnosti v požární 
ochran#, integrovaném záchranném systému a ochran# obyvatelstva p%i p%í-
prav# na mimo%ádné události, 

– vyhláška  . 380/2002 Sb., k p%íprav# a provád#ní úkol' ochrany obyvatelstva, 
kde v § 20 jsou uvedeny požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce,  

– Zm#na  . 1 ÚP Dobrovice návrh i od'vodn#ní, zpracovatel Ing. Akad. Arch. 
Petr Foglar, Ing. Arch. Zuzana Foglarová, Ing. Arch. Jakub Kolín z 07/2020. 

P%edložená dokumentace poskytuje dostate ný podklad pro posouzení podle zá-
kona  . 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm#n# n#kterých 
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zákon', ve zn#ní pozd#jších p%edpis' a podle § 20 vyhlášky  . 380/2002 Sb., 
k p%íprav# a provád#ní úkol' ochrany obyvatelstva.

2 Krajská hygienická stanice 
St%edo eského kraje, 
odd*lení hygieny obecné 
a komunální pro okresy Praha-východ 
a Praha-západ, 
Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

KHSSC 43165/2020 
ze dne 21. 9. 2020, 
Bc. Eva Jouklová 

S návrhem zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice se souhlasí. 

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na spln #ní t#chto podmínek:
1. V p%ípad# výstavby obytných objekt' na ploše B65 – BI v lokalit# Z1-10 

(zejména jihovýchodní  ást plochy) situované u stávající plochy VL (výroba 
a skladování, lehký pr'mysl) bude nejpozd#ji p%i územním %ízení (k vydání 
územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo spole  ného souhlasu ke 
stavb#) prokázáno spln#ní hygienických limit' hluku z provozu stávající 
ploch VS v souladu s požadavky § 30, 77 zákona a § 12 na %ízení vlády 
 . 272/2011 Sb., o ochran# zdraví p%ed nep%íznivými ú inky hluku a vibrací, 
ve zn#ní pozd#jších p%edpis' (dále jen „na%ízení“). 

2. Plocha B66 (NZp1) – související  innosti s touto plochou nesmí nadlimitn#
ovlivnit hlukem stávající blízkou obytnou zástavbu jižn # od plochy B66. Toto 
bude %ešeno nejpozd#ji p%i územním %ízení (k vydání územního rozhodnutí, 
územního souhlasu nebo spole ného souhlasu ke stavb#) v souladu s poža-
davky § 30, 77 zákona a § 12 na %ízení vlády  . 272/2011 Sb., o ochran# zdraví 
p%ed nep%íznivými ú inky hluku a vibrací, ve zn#ní pozd#jších p%edpis'. 

Návrh zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice vyhovuje požadavk'm na ochranu ve%ejného 
zdraví a lze k n#mu vydat kladné stanovisko.

Akceptováno. 

Lokalita Z1-10 bude za#azena jako plocha podmí-
n*n* p#ípustného využití pro bydlení – viz Pokyny

(bod SJ*3). 

Vzato na v(domí. 

Plocha B66 (NZp1) bude na základ* stanoviska 
krajského ú#adu, odboru životního prost#edí a ze-
m*d*lství vypušt*na. 

3 Krajská veterinární správa 
pro St%edo eský kraj, 
pracovišt( Mladá Boleslav,

Víta Nejedlého 797,  
293 06 Kosmonosy

SVS/2020/109660-S  
ze dne 23. 9. 2020, 
MVDr. Pavel Bohatec 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro St%edo eský kraj prostu-
dovala výše uvedený návrh zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice a nemá námitky ke zp)-
sobu jeho zpracování. –––––––––––– 

4a Krajský ú%ad St%edo eského kraje, 
&editel krajského ú&adu, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

115413/2020/KUSK 
ze dne 6. 10. 2020, 
Ing. So*a Ku erová 

1. Odbor životního prost%edí a zem#d#lství 
Krajský ú%ad St%edo eského kraje, Odbor životního prost%edí a zem#d#lství, na 
základ# jemu sv#%ených kompetencí podle jednotlivých složkových zákon' na 
úseku životního prost%edí vydává následující: 

Stanovisko dle zákona  . 114/1992 Sb., o ochran# p%írody a krajiny, ve 
zn#ní pozd#jších p%edpis) (Mgr. R. Kou%ík) 
Krajský ú%ad St%edo eského kraje, odbor životního prost %edí a zem#d#lství, jako 
orgán ochrany p%írody a krajiny p%íslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona 
 . 114/1992 Sb., o ochran# p%írody a krajiny, v platném zn#ní (dále jen zákon 
 . 114/1992 Sb.), sd#luje k návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice, že z hlediska 
ochrany zvlášt# chrán#ných území kategorie p%írodní rezervace a p%írodní pa-
mátka, zvlášt# chrán#ných druh' rostlin a dále evropsky významných lokalit 
a pta ích oblastí soustavy Natura 2000, nemá žádné p%ipomínky.
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Krajský ú%ad sd#lil k návrhu zadání zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice, že nesouhlasí
s navrženou lokalitou Z1-11, nacházející se na pozemcích p.  . 92/1, 92/4 a 88/2 
v k.ú. Sý ina, které jsou podle platného ÚP sou ástí ploch p%írodních s p%ekryv-
nou funkcí regionálního biocentra (RBC 1234 Mladoboleslavský Chlum). 
Návrh zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice zde na  ásti uvedených pozemk' p%iléhající
k zastav#nému území vymezuje funk ní plochu NZp1 s možností umíst#ní sta-
veb farmy pro agrolesnictví, rekreaci a ubytování. V  ásti pozemk' navazujících 
sm#rem na sever je navržena funk ní plocha NZp – plochy zem#d#lské – p%í-
rodní, v nichž je možno umís.ovat stavby v nezastav#ném území v souladu 
s jeho charakterem dle p%íslušného právního p%edpisu. Kone n# zbývající  ást
pozemk' v sousedství lesa, která je podle stávajícího ÚP Dobrovice sou ástí re-
gionálního biocentra RBC 1234 Mladoboleslavský chlum, je zm #nou  . 1 ÚP 
z tohoto biocentra vy*ata, p%i emž je ponechána stávající funk ní plocha NP – 
plochy p%írodní, op#t s regulativem umož*ujícím umís.ovat stavby. 
Uvedené %ešení je v p%íkrém rozporu s požadavkem zachování stávajících hranic 
regionálního biocentra, který byl %ádn# od'vodn#n výskytem p%írodních biotop'
a prokázaným hnízd#ním zvlášt# chrán#ných druh' živo ich'. Dále nebyl zo-
hledn#n požadavek na stanovení jednozna ných regulativ' pro umíst#ní staveb 
a zpevn#ných ploch, nebo. regulativy pro plochu NZp navazující NZp1 jsou pa-
radoxn# obecn#ji formulované, p%estože postihují cenn#jší p%írodní biotop. Z to-
hoto d)vodu Krajský ú%ad nesouhlasí s vymezením funk ní plochy NZp 
a zm#nou hranice regionálního biokoridoru v lokalit# Zl-11.

Stanovisko dle zákona  . 334/1992 Sb., o ochran# zem#d#lského p)dního 
fondu, ve zn#ní pozd#jších p%edpis) (Ing. N. M. Rašáková) 
Orgán ochrany zem#d#lského p'dního fondu (dále jen ZPF) p%íslušný dle § 17a 
zákona  .334/1992 Sb., o ochran# ZPF, ve zn#ní pozd#jších p%edpis' (dále jen 
zákona) posoudil dokumentaci „Zm#na  . 1 návrhu ÚP Dobrovice, návrh pro 
spole né jednání“ z  ervence 2020 a na základ# ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
souhlasí s nezem#d#lským využitím následujících lokalit uvedených v kapitole 
„Vyhodnocení p%edpokládaných d'sledk' navrhovaného %ešení na zem#d#lský
p'dní fond a PUPFL“ uvedené dokumentace: 
Zm#na navrhovaného funk ního využití (rozší%ení): 
Z1-6 plochy bydlení v rodinných domech – m#stské a p%ím#stské B1 a dopravní 
infrastruktura – silni ní DS o vým#%e 0,76 ha v IV. t%íd# ochrany. Plocha je ze 
všech stran zastav#na – zastavitelná plocha B64. 
Zl-10 plochy bydlení v rodinných domech – m#stské a p%ím#stské B1 o vým#%e
3,51 ha v II. a III. t%íd# ochrany. Aby mohla být tato plocha realizována, byla 
z návrhu vypušt#na plocha Z1- 15 o vým#%e 2,81 ha, která bude navrácena do 
ZPF. Plocha vhodn# dopl*uje zastav#né území – zastavitelná plocha B65. 
Zl-11 plochy zem#d#lské – p%írodní NZp o vým#%e 0,22 ha v III. t%íd# ochrany. 

Akceptováno. 

Lokalita Z1-11 bude z návrhu zm*ny %. 1 ÚP Dob-
rovice vypušt*na – viz Pokyny (bod SJ*4). 

Neakceptováno. 

Dot%enému orgánu nelze vyhov*t, protože zm*ny %. 1 
upravuje hranici regionálního biocentra RBC 1234 dle 
nad#azené územn* plánovací dokumentace ZÚR. 
Jedná se o požadavek dot%eného orgánu, který je nezá-
konný. Dot%ený orgán dále neuvádí jediný odkaz, že 
na p#edm*tných pozemcích p. %. 92/1, 92/4 a 88/2 
v k.ú. Sý%ina se vyskytují p#írodní biotopy s prokáza-
ným hnízd*ním zvlášt* chrán*ných druh' živo%ich'. 
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Zl-12 plochy bydlení v rodinných domech – m#stské a p%ím#stské B1 o vým#%e
0,03 ha v II. t%íd# ochrany. Plocha je v proluce – B60 (ozna ení ploch v loka-
lit#).
Z1-13 plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV o vým #%e 0,14 ha 
v II. t%íd# ochrany. Plocha je v proluce – B60 (ozna ení ploch v lokalit#). 
Tato lokalita bude navrácena do zem#d#lského p'dního fondu Z1 -15 o vým#%e
2,81 ha v I. a II. t%íd# ochrany. 
Zm#na navrhovaného funk ního využití: 
Z1-1 z plochy NSp na VL výroba a skladování – lehký pr'mysl o vým#%e 0,95 
ha. Plocha v zastavitelném území. 
Z1-2 z plochy ZS na BV bydlení v rodinných domech – venkovské o vým #%e
0,19 ha. Plocha v proluce. 
Z1-7 z plochy ZS na BV bydlení v rodinných domech – venkovské o vým #%e
0,16 ha. Plocha v zastavitelném území. 
Z1-8 z plochy ZS na BV bydlení v rodinných domech – venkovské o vým #%e
0,54 ha. Plocha v zastavitelném území.  
Z1-9 z plochy PV na BI bydlení v rodinných domech – m #stské a p%ím#stské
o vým#%e 0,01 ha. Plochy v zastavitelném území. 
Z1-14 z NP na NZ-ZS plochy zem#d#lské – zahrady a sady o vým#%e 0,95 ha. 
Plocha navazuje na plochu p%írodní. 
Z1-16 z plochy BV na plochy DS dopravní infrastruktura silni  ní o vým#%e 0,07 
ha. Ozna ení ploch v lokalit# – D03. 
Zl-17 z plochy BV na plochy DS dopravní infrastruktura silni  ní o vým#%e 0,04 
ha. Ozna ení ploch v lokalit# – V06. 
Zl-18 z plochy BV na plochy DS dopravní infrastruktura silni  ní o vým#%e 0,08 
ha.
Zl-19 z plochy BV na plochy DS dopravní infrastruktura silni  ní o vým#%e 0,05 
ha. Ozna ení ploch v lokalit# – B38 
Zl-20 z plochy BV na plochy DS dopravní infrastruktura silni  ní o vým#%e 0,04 
ha. Ozna ení ploch v lokalit# – B36. 

Orgán ochrany zem#d#lského p)dního fondu (dále jen ZPF) p%íslušný dle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) a § 17a písm. a) zákona  . 334/1992 Sb., 
o ochran# zem#d#lského p'dního fondu, ve zn#ní pozd#jších p%edpis' (dále jen 
zákon o ochran# ZPF), na základ# ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochran# ZPF 
nesouhlasí s p%edloženým návrhem ÚP Dobrovice z  ervence 2020. 
Rozsah navržené zastavitelné plochy pro bydlení (Z1-4) a související funk ní 
plochy neodpovídá reálnému p%edpokladu demografického vývoje  ili skute -
ným pot%ebám rozvoje obce. 
Od'vodn#ní posuzovaného návrhu ÚPD je nedostate né.

Akceptováno. 

Lokalita Z1-4 bude z návrhu zm*ny %. 1 ÚP Dobro-
vice vypušt*na – viz Pokyny (bod SJ*5). 
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Orgán ochrany ZPF upozor*uje, že nebyla navržena alternativa pro umíst#ní zá-
m#ru na jiné pozemky mimo I. a II. t%ídu ochrany (ustanovení § 7 odst. 1 zákona 
o ochran# ZPF). 
Dle ustanovení § 1 odst. 1 zákona o ochran# ZPF je zem*d*lský p'dní fond zá-
kladním p#írodním bohatstvím naší zem*, nenahraditelným výrobním prost#ed-
kem umož.ujícím zem*d*lskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního 
prost#edí. Ochrana ZPF, jeho zvelebováni a racionální využívání jsou %innosti, 
kterými je také zajiš0ována ochrana a zlepšování životního prost #edí.
Dle ustanovení § 4 odst. I zákona o ochran# ZPF m'že k odn*tí zem*d*lské p'dy
ze ZPF dojít pouze v nezbytném p#ípad#. Nezbytnost navrhovaného %ešení ne-
byla v posuzovaném návrhu územn# plánovací dokumentace prokázána. 
Dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona zem*d*lskou p'du I. a II. t#ídy ochrany lze 
odejmout pouze v p#ípadech, kdy jiný ve#ejný zájem výrazn* p#evažuje nad ve-
#ejným zájmem ochrany ZPF. Tato p%evaha ve%ejného zájmu nebyla prokázána. 
KÚ St%edo eského kraje, Odbor životního prost%edí a zem#d#lství, na základ#
jemu sv#%ených kompetencí podle jednotlivých složkových zákon' na úseku ži-
votního prost%edí: 

zákona  . 100/2001 Sb., o posuzování vliv' na životní prost%edí a o zm#n# n#-
kterých souvisejících zákon' (zákon o posuzování vliv' na životní prost%edí), ve 
zn#ní pozd#jších p%edpis', zákona  . 289/1995 Sb., o lesích a o zm#n# a dopl-
n#ní n#kterých zákon', ve zn#ní pozd#jších p%edpis', zákona  . 254/2001 Sb.,
o vodách a o zm#n# n#kterých zákon', ve zn#ní pozd#jších p%edpis', zákona 
 . 201/2012 Sb., o ochran# ovzduší, ve zn#ní pozd#jších p%edpis', a zákona 
 . 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií zp'sobených vybranými nebez-
pe nými chemickými látkami nebo chemickými sm#smi a o zm#n# zákona 
 . 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), 
ve zn#ní pozd#jších p%edpis', nemá p%ipomínky k návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dob-
rovice, nebo. zm#na ÚP se netýká zájm' uvedených dle zákon' výše, p%ípadn#
Krajský ú%ad není p%íslušný k uplatn#ní stanoviska.

2. Odbor dopravy 
Krajský ú%ad St%edo eského kraje. Odbor dopravy, jako p%íslušný silni ní správní 
ú%ad uplat*ující stanovisko k územn# plánovací dokumentaci z hlediska %ešení sil-
nic II. a III. t%ídy podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona  . 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zn#ní pozd#jších p%edpis' nemá p%ipomínky.
Návrh neobsahuje %ešení silnic II.  i III. t%ídy, proto Odbor dopravy Krajského 
ú%adu St%edo eského kraje není ve v#ci dot eným správním orgánem.

–––––––––––– 

3. Odbor kultury a památkové pé e 
Krajský ú%ad St%edo eského kraje, Odbor kultury a památkové pé e, p%íslušný 
podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona  . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve 
zn#ní pozd#jších p%edpis', nemá k návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice p%ipomínky.

–––––––––––– 
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4b Krajský ú%ad St%edo eského kraje, 
odbor životního prost&edí a zem(d(l-

ství,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

082518/2021/KUSK 
ze dne 16. 9. 2021, 
Ing. Šárka ,ermáková 

Stanovisko dle zákona  . 114/1992 Sb., o ochran# p%írody a krajiny, ve 
zn#ní pozd#jších p%edpis) (Mgr. Kou%ík) 
Krajský ú%ad St%edo eského kraje, odbor životního prost %edí a zem#d#lství, jako 
orgán ochrany p%írody a krajiny p%íslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona 
 . 114/1992 Sb., o ochran# p%írody a krajiny, v platném zn#ní (dále jen zákon 
 . 114/1992 Sb.), sd#luje k žádosti M#stského ú%adu Dobrovice o zm#nu koordi-
novaného stanoviska k návrhu zm#ny  . 1 územního plánu Dobrovice, že nesou-
hlasí s navrhovaným %ešením, konkrétn# zm#nou hranic regionálního bio-
centra RBC 1234 Mladoboleslavský Chlum . 
P%edm#tné regionální biocentrum bylo územním plánem Dobrovice v k.ú. Sý-
 ina vymezeno obecn# v souladu se Zásadami územního rozvoje St%edo eského
kraje (ZÚR), ovšem s drobnými odchylkami (navýšen rozlohy o p %ibližn# 1,6 
ha), jež odrážejí charakter pozemk' a na nich se vyskytujících p%írodních bio-
top'. Z pohledu funk nosti územního systému ekologické stability (ÚSES) je 
toto %ešení vhodné, nicmén# snaha po%izovatele o uvedení územního plánu do 
souladu s nad%azenou dokumentací je rovn#ž legitimní. Nelze se však ztotožnit 
s tvrzením po%izovatele, že nesouhlas orgánu ochrany p%írody a krajiny se zm#-
nou hranic biocentra je nezákonný, a to s od'vodn#ním, že je v rozporu s nad%a-
zenou dokumentací a stanoviskem orgánu územního plánování. 
Situaci, kdy je n#který z prvk' ÚSES vymezen odlišn# v územním plánu 
a v ZÚR lze %ešit dv#ma zp'soby, a to zm#nou územního plánu nebo zm#nou 
ZÚR. Po%izovatel se p%iklonil k prvnímu %ešení, avšak nijak nezohlednil ve%ejný 
zájem, kterým je ochrana p%írody a krajiny, a to podle § 58 odst. 1 zákona 
 . 114/1992 Sb. Krajský ú%ad naproti tomu ve svých stanoviscích 
 .j. 075250/2019/KUSK a  .j. 115413/2020/KUSK opakovan# od'vodnil sv'j
požadavek na zachování hranic biocentra výskytem p%írodních biotop' a proká-
zaným hnízd#ním zvlášt# chrán#ných druh' pták'. Po%izovatel se však soust%e-
dil pouze na technickou zm#nu hranic a sv'j postup %ádn# nezd'vodnil. Dále ne-
reagoval ani na soub#žný požadavek Krajského ú%adu, jenž se týkal stanovení 
regulativ' pro dot ené plochy, které by m#ly, s odkazem na zmín#né p%edm#ty
ochrany, zamezit jejich zastav#ní. Z d'vodu vyjmenovaných závažných pochy-
bení po%izovatele nelze jeho žádosti o zm#nu stanoviska vyhov#t. 
Po%izovatel svým postupem rovn#ž porušil zásadu proporcionality, když v k.ú. 
Sý ina p%istoupil k úprav# hranic prvku ÚSES striktn# podle ZÚR, zatímco 
v k. ú. Holé Vrchy je v platném územním plánu vymezen regionální biokoridor 
RBK 384 Telib – Chlum v rozporu s touto nad %azenou dokumentací. Konkrétn#
zastavitelná plocha B36 v severní  ásti katastrálního území je vymezena p%ímo
v trase tohoto biokoridoru, a koliv na tento rozpor Krajský ú%ad upozor*oval ve 
všech fázích po%izování územního plánu. 

Neakceptováno. 

Dle § 52 odst. 4 stavebního zákona se stanovisk'm,
námitkám a p#ipomínkám ve v*cech, o kterých bylo 
rozhodnuto p#i schválení politiky územního rozvoje 
nebo p#i vydání územního rozvojového plánu, zásad 

územního rozvoje nebo regula%ního plánu vyda-
ného krajem, se nep&ihlíží. 
Ve stanovisku Krajského ú#adu St#edo%eského
kraje, odboru územního plánování a stavebního 
#ádu, %j. 088846/2021/KUSK ze dne 14. 7. 2021, je 
konstatováno, že je zakresleno zp#esn*ní na hranici 
pozemk' RK 384 a RC 1234 ve zm*n* %. l a proto 
lze postupovat v dalším #ízení o zm*n* územního 
plánu. 
K dalším %ástem (odstavc'm) uplatn*ného stano-
viska se po#izovatel nebude vyjad#ovat, jelikož se 
netýkají naší žádosti o zm*nu koordinovaného sta-
noviska ze dne 29. 6. 2021. 
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Krajský ú%ad s odkazem na cíle a úkoly územního plánování uvedené v zákon #

 . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním %ádu (stavební zákon), 
v platném zn#ní ( ást t%etí, hlava I.) navrhuje, aby po%izovatel prost%edky územ-
ního plánování zajistil ochranu volné krajiny, p %írodních biotop', zvlášt# chrá-
n#ných druh' živo ich' a funkci ÚSES. Dokumentaci zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice 
je t%eba v tomto smyslu p%epracovat, navržené %ešení %ádn# od'vodnit, a p%edlo-
žit znovu s žádostí o zm#nu stanoviska. 

5 Magistrát statutárního m#sta
Mladá Boleslav, odbor dopravy 

a silni ního hospodá&ství, 
Komenského nám#stí 61, 
293 49 Mladá Boleslav

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

6 Magistrát statutárního m#sta
Mladá Boleslav, odbor stavební 

a rozvoje m(sta, odd(lení památkové 

pé e,

Komenského nám#stí 61, 
293 49 Mladá Boleslav

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

7 Magistrát statutárního m#sta
Mladá Boleslav, 
odbor životního prost&edí, 
Komenského nám#stí 61, 
293 49 Mladá Boleslav

ŽP-336.2-110023/2020 
ze dne 7. 9. 2020, 
došlo dne 9. 9. 2020

K návrhu zadání zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice uplatnil odbor ŽP vyjád %ení  . j. ŽP - 
336.2 - 47133/2019 ze dne 3. 7. 2019. 

K p%edloženému návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice odbor životního prost %edí 
Magistrátu m#sta Mladé Boleslavi uplat*uje toto stanovisko: 

Z hlediska zákona  . 254/2001 Sb., o vodách a o zm #n# n#kterých zákon)
(vodní zákon), ve zn#ní pozd#jších p%edpis), platí naše vyjád%ení  . j. ŽP-
336.2-47133/2019 ze dne 3. 7. 2019. 

Vy%izuje: Kortusová

Vzato na v(domí. 

Ve fázi spole%ného jednání dot%ený orgán uplat.uje
stanovisko k provedenému #ešení v dokumentaci ná-
vrhu zm*ny %. 1. K návrhu zadání zm*ny %. 1 uplat-
nil dot%ený orgán požadavky. 
Z tohoto d'vodu je jakékoliv se odvolávání na toto 
vyjád#ení bezvýznamné. Nehled* na to, že vyjád#ení
%. j. ŽP-336.2-47133/2019 ze dne 3. 7. 2019 bylo 
uplatn*no po lh't*. 
Návrh zadání zm*ny %. 1 ÚP Dobrovice byl doru%en
dot%enému orgánu dne 31.5.2019, lh'ta pro doru-
%ení vyjád#ení byla do 30.6.2019. Vyjád#ení bylo 
podáno až 3.7.2019. 
K vyjád#ením uplatn*ným po uvedené lh't* se ne-
p#i-hlíží (§ 47 odst. 2 stavebního zákona).

Z hlediska zákona  . 334/1992 Sb., o ochran# zem#d#lského p)dního fondu, 
ve zn#ní pozd#jších p%edpis), je p%íslušným orgánem Krajský ú%ad St%edo es-
kého kraje, odbor životní prost%edí a zem#d#lství, Praha 5, Zborovská 11. 

Vy%izuje: Ing. Zemanová

Vzato na v(domí.

Stanovisko p#íslušného orgánu ZPF, Krajského 
ú#adu St#edo%eského kraje, odboru životního pro-
st#edí a zem*d*lství, je uvedeno pod po#. %. 4 tohoto 
vyhodnocení. 
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Z hlediska zákona  . 114/1992 Sb., o ochran# p%írody a krajiny, ve zn#ní
pozd#jších p%edpis), bez p%ipomínek. 

Vy%izuje: Ing. Novák
–––––––––––– 

8 Ministerstvo dopravy, 
odbor infrastruktury 

a územního plánu,

náb%eží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

9 Ministerstvo obrany, 
sekce nakládání s majetkem, 

odbor ochrany územních zájm#,
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

10 Ministerstvo pr)myslu a obchodu,
odbor hornictví,
Na Františku 1039/32, 
110 15 Praha 1

MPO 545074/2020 
ze dne 31. 8. 2020, 
RNDr. Zden#k Tomáš 

Z hlediska p'sobnosti Ministerstva pr'myslu a obchodu ve v#ci ochrany a vyu-
žívání nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona  .44/1988 
Sb., o ochran# a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve zn #ní pozd#jších
p%edpis', a podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona  . 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním %ádu (stavební zákon), ve zn#ní pozd#jších p%edpis',
uplat*ujeme k návrhu Zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice toto stanovisko: 
S návrhem Zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice souhlasíme. 

––––––––––––

11 Ministerstvo vnitra ,R,
odbor správy majetku, 
PO BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

12 Ministerstvo zdravotnictví, 
,eský inspektorát lázní a z%ídel, 
Palackého nám#stí 375/4, 
128 01 Praha 2

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

13 Ministerstvo životního prost%edí,
odbor výkonu státní správy I, 

ochrana nerostného bohatství,

Koda*ská 1441/46, 101 00 Praha 10 

MZP/2020/500/1902 
ze dne 1. 10. 2020, 
Mgr. Daniela Bauerová 

Jako dot ený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství ve 
smyslu § 15 zákona  . 44/1988 Sb., zákon o ochran# a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), v platném zn#ní, a § 13 odst. 1 zákona  . 62/1988 Sb., zákon 
o geologických pracích, v platném zn#ní, sd#lujeme: 
V zájmovém území se ve smyslu výše uvedených p%edpis' nacházejí limity 
v podob# chrán#ného ložiskového území Bezno a sesuv'. 
Oba limity jsou dokumentací akceptovány. 
Na str. 15 Od'vodn#ní by bylo vhodné se o existujících sesuvech zmínit. 
Proti návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice nemáme žádné námitky.

Akceptováno. 

Do textové %asti od'vodn*ní bude dopln*na zmínka 
o existujících sesuvech – viz Pokyny (bod SJ*6).
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14 Obvodní bá.ský ú%ad pro území 
Hlavního m#sta Prahy a kraje 
St%edo eského, 
Kozí 748/4, PO BOX 31, 
110 01 Praha 1 

SBS 31713/2020/OBÚ-02/1 
ze dne 4. 9. 2020, 
Ing. Josef Pros 

K Vašemu oznámení o konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . l ÚP Dob-
rovice ze dne 14. 8. 2020 ÚP/1917/2020/He, které bylo zaevidované Obvodním 
bá*ským ú%adem pro území Hlavního m#sta Prahy a kraje St%edo eského (dále 
jen „OBÚ“) dne 19. 8. 2020 pod  . j. SBS 31713/2020/OBÚ-02, Vám OBÚ sd#-
luje, že tento citovaný návrh se týká území, které je situováno v  ásti chrán#-
ného ložiskového území Bezno (M#lnická pánev), jehož správou je pov#%ena or-
ganizace ,eská geologická služba, se sídlem Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 – 
Malá Strana, I,: 00025798.

Vzato na v(domí. 

,eská geologická služba žádnou p#ipomínku neu-
platnila. 

15 Státní energetická inspekce,
Územní inspektorát 
pro Hlavní m#sto Prahu 
a St%edo eský kraj, 
Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

16 Státní pozemkový ú%ad, 
Krajský pozemkový ú&ad 

pro St&edo eský kraj, 
pobo ka Mladá Boleslav, 
B#lská 151, 
293 01 Mladá Boleslav 

SPU 312115/2020/Dor 
ze dne 3. 9. 2020, 
Ing. Jitka Dorotková 

Vážení,
k Vašemu dopisu ze dne 14. 8. 2020 Státní pozemkový ú %ad, Pobo ka Mladá 
Boleslav sd#luje, že v KÚ Týnec u Dobrovice v sou asné dob# probíhají kom-
plexní pozemkové úpravy, v rámci, kterých byl nyní schválen plán spole  ných 
za%ízení. ÚP musí tento plán spole ných za%ízení respektovat. 

V KÚ Úherce byly komplexní pozemkové úpravy zahájeny ve %ejnou vyhláškou 
dne 20. 11. 2019. Budoucí návrh plánu spole  ných za%ízení v tomto katastrálním 
území bude zpracován v souladu se schváleným ÚP M#sta Dobrovice. 

Pobo ka Mladá Boleslav vydává vyjád%ení podle §19 písm. k) zák.139/2002 Sb. 
o pozemkových úpravách a pozemkových ú%adech a o zm#n# zákona  .229/1991 
Sb., o úprav# vlastnických vztah' k p'd# a jinému zem#d#lskému majetku, ve 
zn#ní pozd#jších p%edpis'.

Vzato na v(domí. 

Komplexní pozemkové úpravy stále probíhají, zatím 
nejsou schváleny. 

17 Státní ú%ad pro jadernou 
bezpe nost,
Senovážné nám#stí 1589/9, 
110 15 Praha 1

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

Stanovisko nebylo ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#no.

 Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 stavebního zákona) – 18 
18a Krajský ú%ad St%edo eského kraje,

odbor územního plánování 

a stavebního &ádu, 
odd#lení územního plánování, 
Zborovská 81/11, Praha 5 

001345/2021/KUSK 
ze dne 5. 1. 2021, 
Macholdová 

Krajský ú%ad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh 
zm#ny   1 územního plánu z hlediska zajišt#ní koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územn# plánovací dokumentací vydanou krajem a zjistil 
následující závady: 

Neakceptováno. 



13 – Vyhodnocení spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice z 07/2020

Příloha č.
poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
ZÁV R A OD#VODN NÍ 

PO&IZOVATELE

Zm#na územního plánu není v souladu se Zásadami územního rozvoje St%edo-
 eského kraje (dokumentací vydanou krajem), který v zájmovém území %eší
umíst#ní regionálního biokoridoru RK 384 a regionálního biocentra RC 1234. 

P%i zm#n#  . l ÚP se up%es*ují hranice RK 384 a RC 1234, ale tyto úpravy ne-
byly v dokumentaci %ádn# zd'vodn#ny. Od'vodn#ní na str. 10 není dostate né
i s ohledem na stanovisko Odboru životního prost %edí KÚ ze dne 3. 7. 2019 
 j. 336.2-47133/2019 

Dále upozor*ujeme, že textová  ást zm#ny územního plánu není v souladu 
s grafickou  ástí a to Tabulka lokalit zm#n Z1-22 (revize zahrad a proluk) a vý-
kresy lokalit. 

Podle § 54 odst. 6 stavebního zákona je obec povinna bez zbyte  ného odkladu 
uvést do souladu zm#nu územního plánu s územn# plánovací dokumentací vy-
danou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze roz-
hodovat podle  ástí územního plánu, které jsou v rozporu s územn# plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

Dále krajský ú%ad upozor*uje v souladu s ustanovením 58 odst. 3 stavebního zá-
kona na požadavek aktualizace zastav#ného území p%i zpracování zm#ny územ-
ního plánu. Toto je nutné i v souvislosti s výše uvedeným, nebo . je nezbytné vy-
hodnotit využití již vymezených zastavitelných ploch a v p %ípad# jejich zasta-
v#ní je zahrnout do zastav#ného území. 

Krajský ú%ad v p%edloženém materiálu shledal výše uvedené nedostatky, proto 
lze podle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit %ízení o zm#n# územního plánu 
až na základ# potvrzení o odstran#ní nedostatk'.

Umíst*ní regionálního biokoridoru RK 384 a regio-
nálního biocentra RC 1234 není v sou%asn* plat-
ném uzemním plánu správné. Projektant tento fakt 
napravil a uvedl dokumentaci do souladu se ZÚR. 

Akceptováno. 

Od'vodn*ní bude dopln*no – viz Pokyny
(bod SJ*7).

Vzato na v(domí. 

V tabulce lokalit zm*n byly jednotlivé lokality s po-
žadavkem zm*ny ze ZS na BV nebo BI ozna%eny dle 
za#azených podn*t' v zadání. K celkové revizi za-
hrad v zastav*ném území došlo nad rámec t*chto
jednotlivých lokalit, proto byla ješt* jako lokalita 
zm*ny Z1-22 ozna%eno celé území (dle obvyklého 
postupu, dochází-li ke zm*n* v celém území 
obce/m*sta) bez nutnosti ozna%ení všech t*chto
drobných ploch ve vý#ezech grafické %ásti.

Vzato na v(domí. 

Viz p#edešlé odstavce. 

Vzato na v(domí. 

Aktualizace zastav*ného území byla zm*nou %. 1 
provedena k datu 24. lednu 2020. 

Akceptováno. 

Potvrzení o odstran*ní nedostatk' je uvedeno pod 
po#. %. 18 tohoto vyhodnocení. 

18b Krajský ú%ad St%edo eského kraje,
odbor územního plánování 

a stavebního &ádu, 

088846/2021/KUSK 
ze dne 14. 7. 2021, 
Ing. arch. Olga Titzenthale-
rová

Krajský ú%ad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh 
zm#ny územního plánu a konstatuje, že nedostatky uvedené ve stanovisku sp. 
zn. SZ 171144/2020/KUSK  .j. 001345/2021/KUSK ze dne 5. 1. 2021 spo  íva-
jící v up%esn#ní hranic RK 384 a RC 1234 byly odstran#ny. Bylo zakresleno 

Vzato na v(domí.

Po#izovatel bere na v*domí toto skute%nost a dále 
bude pokra%ovat v #ízení o zm*n* %. 1. 
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odd#lení územního plánování, 
Zborovská 81/11, Praha 5

zp%esn#ní na hranici pozemk) RK 384 a RC 1234 ve zm#n#  . l a proto lze 
postupovat v dalším %ízení o územním plánu.
Krajský ú%ad upozor*uje po%izovatele na povinnosti následující po vydání ná-
vrhu zm#ny územního plánu: 
– Opat%it záznamem o ú innosti územního plánu všechna paré zm#ny územního 

plánu a 1 paré v etn# doklad' o jeho po%ízení uložit u obce, pro kterou byl po-
%ízen a dále pak jednotliv# poskytnout zm#nu územního plánu p%íslušnému 
stavebnímu ú%adu, ú%adu územního plánování a krajskému ú%adu, jemuž se 
uvedená dokumentace poskytuje rovn#ž v elektronické verzi ve strojov#  itel-
ném formátu, ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 stavebního zákona. 

– Zve%ejnit zp'sobem umož*ujícím dálkový p%ístup údaje o vydané územn# plá-
novací dokumentaci a místech, kde je možné do této ÚPD a do její dokladové 
dokumentace nahlížet, toto oznámit dot eným orgán'm neuvedeným v od-
stavci 1 § 165 stavebního zákona jednotliv#. 

– Pro ú ely vyhodnocení územn# plánovací  innosti zaslat vypln#ný registra ní
list (p%íloha  . 16 vyhlášky  . 500/2006 Sb.) nad%ízenému orgánu územního 
plánování. 

– Vyhotovení územního plánu zahrnující úplné zn#ní po vydání jeho zm#ny
opat%ený záznamem o ú innosti dle § 55 odst. 5 stavebního zákona.

Vzato na v(domí.

Krajský ú#ad upozor.uje po#izovatele na úkony, 
které je povinen provést dle stavebního zákona. 
Tyto úkony zajistí po#izovatel v souladu se staveb-
ním zákonem a provád*cími p#edpisy.

 Připomínky obce, pro kterou se změna pořizuje (§ 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 19 
19 M#sto Dobrovice, 

Palackého nám#stí 28, 
294 41 Dobrovice

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 20. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

 Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 33
20 M#stys Brodce,

Dobrovická 34, 294 73 Brodce 
Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 

bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).
P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

21 M#stys B%ezno,
B%ezno 13, 
294 06 B%ezno u Mladé Boleslavi

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 20. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

22 Obec Ctim#%ice, 
Ctim#%ice 4, 294 46, Sem ice

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 20. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

23 Obec Kolomuty, 
Kolomuty 2, 293 01 Mladá Boleslav 

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.
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24 Obec Koso%ice,
Koso%ice 31, 294 41 Dobrovice 

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

25 Obec Lušt#nice,
Boleslavská 171, 294 42 Lušt#nice

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

26 Obec N#m ice, 
N#m ice 8, 294 42 Lušt#nice

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 24. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

27 Obec Nep%evázka, 
Nep%evázka 49, 
293 01 Mladá Boleslav

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

28 Obec P# ice, 
P# ice 1, 294 46 Sem ice

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

29 Obec 'epov, 
/epov 36, 293 01 Mladá Boleslav

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 20. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

30 Obec Sem ice,
Sem ice 10, 294 46 Sem ice

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 20. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

31 Obec Strašnov, 
Strašnov 36, 294 31 Krnsko 

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

32 Obec Vina%ice,
Vina%ice 65, 294 41 Dobrovice 

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

33 Statutární m#sto Mladá Boleslav, 
Komenského nám#stí 61, 
293 49 Mladá Boleslav

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

 Připomínky oprávněných investorů (§ 23 a § 50 odst. 3 stavebního zákona) – 34 až 39
34 ,eské dráhy, a.s., 

I,O 70994226, 
náb%eží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.
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35 ,EZ Distribuce, a.s., 
I,O 24729035, 
Teplická 874/8, 405 02 D# ín

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 20. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

36 GasNet, s.r.o.,
I,O 27295567, 
Klišská 940/96, 
400 01 Ústí nad Labem

5002218440, 
ze dne 8. 9. 2020, 
Ing. Karel Pet%ík; 
došlo dne 9. 9. 2020

K návrhu zm#ny ÚP nemáme žádné námitky. 

–––––––––––– 

37 Krajská správa a údržba silnic 
St%edo eského kraje, p%ísp#vková 
organizace, I,O 00066001, 
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 

6084/20/KSUS/MHT/GEIS 
ze dne 28. 8. 2020, 
Geisslerová; 
došlo dne 4. 9. 2020 
pod %j. Vp/2109/2020

Krajská správa a údržba silnic St%edo eského kraje jako správce a zárove* zá-
stupce St%edo eského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnic II. a III. t %ídy 
k výše uvedenému sd#luje: 
· Návrh zm#ny  . 1 ÚP Dobrovic bude v souladu se zásadami územního 

rozvoje St%edo eského kraje 
· V souvislosti s využitím rozvojové lokality respektovat ochranná pásma silnic 

II. a III. t%íd v souladu s ustanovením § 30 zákona o pozemních komunikacích. 
Pro ur ení silni ního pásma není rozhodujícím vymezené zastav#né území 
podle stavebního zákona, ale %ídí se výše citovaným paragrafem zákona o po-
zemních komunikacích. 

· /ešení stávající a budoucí dopravní infrastruktury musí odpovídat vyhl. 
 . 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území 

· Rozvojové lokality musí spl*ovat požadavky pro p%ipojení na stávající a bu-
doucí silnice II. a III. t%íd dle ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích. Po-
 et p%ipojení na tuto silni ní sí. omezit na minimum (nap%. jednou obslužnou 
komunikací) 

· /ešit p#ší a p%ípadn# cyklistickou dopravu (vymezení ploch pro vybudování 
chodník' a cyklostezek, rezerva pro pokládku inž. sítí) a územní rezervy po-
t%ebné pro zajišt#ní dopravní obslužnosti ve smyslu p %íslušných platných ,SN 

Doporu ujeme:
Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic nebo u budou-
cích silnic II. a III. t%íd navrhnout tak, aby byly spln#ny limitní hladiny hluku 
z dopravy ve vnit%ních chrán#ných prostorách staveb a ve venkovním chrán#-
ném prostoru staveb dle Na%ízení vlády  . 272/2011 Sb., o ochran# zdraví p%ed 
nep%íznivými ú inky hluku a vibrací, a zákona  . 258/2000 Sb., o ochran# ve%ej-
ného zdraví. Upozor*uje, že v p%ípad# prokázání nutnosti zajistit protihlukovou 
ochranu území navržených pro bytovou zástavbu, nebudou na náklady majetko-
vého správce provád#na žádná protihluková opat%ení. Veškerá nová obytná zá-
stavba musí být %ešena tak, aby byly spln#ny hlukové hygienické standardy. Po-
kud budou nutná protihluková opat %ení (nap%. protihlukové st#ny, vály), musí 
být realizovány na náklady stavebník' obytných objekt' a budou po celou dobu 
životnosti v majetku a správ# stavebníka/investora.

Vzato na v(domí. 

Spíše než o p#ipomínku k návrhu zm*ny %. 1 se 
jedná o uplatn*ní požadavk' k návrhu zadání 
zm*ny %. 1. 
Všechna sd*lení a doporu%ení uplatn*ná v p#ipo-
mínce jsou ve zm*n* %. 1 #ešena. 
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38 T-Mobile Czech Republic a.s., 
I,O: 64949681, 
Tomí kova 2144/1, 
148 00 Praha 4

Oznámení o míst# a dob# konání spole ného jednání o návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice podle § 50 odst. 2 stavebního zákona 
bylo doru eno dne 19. srpna 2020 (doru%enka uložena u po#izovatele).

P%ipomínka nebyla ve stanovené lh)t# do 8. %íjna 2020, ani po ní, uplatn#na.

39 Vodovody a kanalizace Mladá Bo-
leslav a.s.,  
I,O: 46356983, 
,echova 1151, 
293 01 Mladá Boleslav 

2956/20/Ge, 
ze dne 29. 9. 2020, 
Gemeriová; 
došlo dne 2. 10. 2020 
pod %j. Vp/2394/2020

K návrhu Zm#ny  . 1 ÚP m#sta máme z pohledu vlastníka a provozovatele ve-
%ejného vodovodu a kanalizace tyto p%ipomínky: 

Zm#nou ÚP se nem#ní ani neupravuje základní koncepce technického vybavení 
na území m#sta (vodohospodá%ské sít# – zásobování vodou, odkanalizování) 
daná platným ÚP. P%esto si dovolujeme upozornit na nutnost do %ešení napojení 
nových zástavbových lokalit na ve%ejný vodovod a splaškovou kanalizaci, 
v etn# uvedení bilancí pot%eby vody a množství odvád#ných splaškových vod. 
Pokud tomu tak nebude, doporu ujeme následné zpracování územních studií pro 
jednotlivé zástavbové lokality, které prov#%í možnost napojení na ve%ejnou tech-
nickou infrastrukturu, jež by mohly významn# ovlivnit využití a uspo%ádání 
území.
K %ešení požadavk' požární ochrany: 
Pro území lokality zm#ny  . 1 není možno zajiš.ovat „dodávky požární vody 
z obecního vodovodu“. S tímto %ešením jako provozovatel vodovodní sít# ne-
souhlasíme a požadujeme p%epracování této  ásti zm#ny ÚP. Vzhledem k tech-
nickým parametr'm ve%ejného vodovodu nelze vodovod použít jako požární 
ve smyslu ,SN 73 0873 Požární bezpe nost staveb – zásobování požární vo-
dou.  
Hydranty na vodovodních %adech slouží pouze pro provozní ú ely, a to k odka-
lení, nebo k odvzdušn#ní potrubí. Vodovod není zkolaudován jako požární. 
M#sto musí mít zajišt#nu požární bezpe nost z jiných zdroj'. 

Pro zpracování koncepce zásobování vodou, odkanalizování území a jiných po-
žadavk' na rozší%ení ve%ejné technické infrastruktury je možná konzultace zpra-
covatele ÚP s pracovníky naší spole nosti. 

Žádáme o následné p%edložení (oznámení) upraveného návrhu ÚP m#sta. 

Akceptováno. 

Dokumentace návrhu zm*ny %. 1 bude dopln*na – 
viz Pokyny (bod SJ*8). 

Vzato na v(domí. 

V dokumentaci návrhu zm*ny %. 1 je tato problema-
tika #ešena. 
Pro území lokality zm*ny %. 1 platí podmínka #ešit
jednozna%n* zásobování požární vodou, a to ve 
vztahu k jejich charakteru: v rámci projektové p#í-
pravy území (územní a stavební #ízení) bude p#i za-
jišt*ní dodávky požární vody z obecního vodovodu 
postupováno dle normy ,SN 730873 (2003). 
Dimenze vodovodního potrubí musí spl.ovat poža-
davky uvedené normy, v p#ípad*, že obecní vodovod 
neumožní dodržení p#edepsaných parametr', musí 
být k tomuto ú%elu odpovídajícím zp'sobem využity 
nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje. 
P#i projektové p#íprav* území lokality zm*ny budou 
spln*ny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. 
%. 246/2001 Sb. (o stanovení podmínek požární bez-
pe%nosti).

 Připomínky právnických a fyzických osob (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 40 až 43
40 Magistrát m#sta Mladá Boleslav, 

odbor stavební a rozvoje m#sta, 
Komenského nám#stí 6, 
293 01 Mladá Boleslav,

124222/2020/ÚP/JaDv, 
ze dne 1. 10. 2020; 
došlo dne 7. 10. 2020, 
pod %j. Vp/2431/2020

Magistrát m#sta Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje m#sta, odd#lení
územního plánování jako místn# p%íslušný ú%ad územního plánování a po%izova-
tel ÚP Mladá Boleslav (dále jen „ú%ad územního plánování“) uplat*uje p%ipo-
mínku k návrhu Zm#ny  . l ÚP Dobrovice v souladu s § 6 odst. I písm. g) 
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Ing. arch. Jakub Dvo%ák, 
oprávn#ná ú%ední osoba 

zákona  . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním %ádu (stavební zá-
kon), ve zn#ní pozd#jších p%edpis' (dále jen „stavební zákon“), na základ# § 18 
odst. 3 stavebního zákona. 

Ú%ad územního plánování požaduje v návrhu Zm#ny  . l ÚP Dobrovice prov#%it
následující: 
· Prov#%it možnosti vymezení koridoru tzv. „Bezd# ínské spojky“ pro spojení 

železni ních tratí 071 a 064 v koordinaci s návrhem ÚP Mladá Boleslav, na 
základ# aktuálních podklad' investora zám#ru – Správy železnic, s. o. 

· Prov#%it možnosti vymezení koridoru pro úpravu mimoúrov*ové k%ižovatky 
dálnice D10 a silnic I/38, I/16 v koordinaci s návrhem ÚP Mladá Boleslav, 
na základ# aktuálních podklad' investora zám#ru – /editelství silnic a dál-
nic ,R. 

· Prov#%it možnosti vymezení koridoru pro vedení nové trasy silnice II/610 v 
koordinaci s návrhem ÚP Mladá Boleslav, na základ# aktuálních podklad'
investora zám#ru – Krajská správa a údržba silnic St%edo eského kraje, p. o. 

· Prov#%it možnosti vymezení koridoru pro rozší%ení dálnice D10 v koordinaci 
s návrhem ÚP Mladá Boleslav, na základ# aktuálních podklad' investora zá-
m#ru – /editelství silnic a dálnic ,R

· Prov#%it vymezení výše uvedených koridor' jako koridor' ve%ejn# prosp#š-
ných staveb, pro které je možné pozemky vyvlastnit. 

Uvedené zám#ry jsou sou ástí studie strategických dopravních staveb Mladobo-
leslavska, a p%estože nejsou dosud %ešeny v nad%azené územn# plánovací doku-
mentaci (Zásady územního rozvoje St%edo eského kraje, ve zn#ní jejich aktuali-
zací), je nutné je považovat za zám#ry nadmístního významu, které lze s ohle-
dem na zn#ní § 43 odst. 1 stavebního zákona %ešit územním plánem. 

Ú%ad územního plánování dále požaduje do návrhu Zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice 
doplnit požadavek na celkovou koordinaci návrhu Zm #ny  . 1 Územního plánu 
Dobrovice s po%izovaným návrhem ÚP Mladá Boleslav (který se nyní nachází 
ve fázi vyhodnocování výsledk' projednání návrhu) a s návrhem po%izovaných 
aktualizací Zásad územního rozvoje St%edo eského kraje. P%estože se nejedná 
o aktuáln# platné územn# plánovací dokumentace, je nutné postupovat p %i sou-
b#žném po%izování územn# plánovacích dokumentací ve vzájemné sou innosti 
a koordinovat tak rozvoj území s ohledem na napln#ní smyslu § 18 odst. 3 sta-
vebního zákona. 

Ú%ad územního plánování považuje výše uvedené požadavky za relevantní z d '-
vodu probíhající projek ní a investi ní p%ípravy výše zmín#ných zám#r' a  aso-
vého soub#hu po%izování územn# plánovacích dokumentací, p%i emž návrh ÚP

Vzato na v(domí. 

Uvedené zám*ry nejsou na území m*sta Dobrovice.
Jak uvádí ú#ad územního plánování jedná se zá-
m*ry nadmístního významu, tudíž musí být v prvé 
#ad* #ešený v Zásad územního rozvoje St#edo%es-
kého kraje. 

Neakceptováno. 

P#ípadné požadavky m*l ú#ad územního plánování 
uplatnit již ve fázi projednávání návrhu zadání 
zm*ny %. 1. 
Je pot#eba upozornit ú#ad územního plánování, že 
m*sto Dobrovice již ÚP má od roku 2016 a ten kdo 
je druhý se musí p#izp'sobit. V p#ípad*, že je na 
vaší stran* nep#ekonatelný problém koordinace 
t*chto dvou území je zapot#ebí požádat m*sto o p#í-
padnou zm*nu ÚP.  
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Mladá Boleslav i návrhy aktualizací Zásad územního rozvoje St%edo eského
kraje mohou mít díky konkrétním zám#r'm nadmístního významu územní sou-
vislost a vliv na správní území m#sta Dobrovice. Cílem uplatn#ných požadavk'
je upozornit po%izovatele Zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice na tyto skute nosti a zajistit 
koordinaci ve%ejných a soukromých zájm' v území z d'vodu vytvo%ení podmí-
nek pro možnost realizace zám#r' staveb dopravní infrastruktury významných 
pro rozvoj celého Mladoboleslavska, zasahujících na území více obcí, aby ná-
sledn# bylo omezeno p%ípadné po%izování vyvolaných zm#n územn# plánova-
cích dokumentací, které by  asov# negativn# ovlivnilo p%ípravu a realizaci 
t#chto zám#r'.

41 Petr Cihelník, 
p#edseda OV Libichov

ze dne 1. 10. 2020; 
došlo dne 2. 10. 2020, 
pod %j. Vp/2384/2020

Osadní výbor Libichov podává p %ipomínku k návrhu zm#ny  . 1 ÚP Dobrovice, 
který se týká dopln#ní Zadání regula ního plánu (RP2) na žádost v lokalitách 
B55.1 a B55.2-II takto: 
„Pozemkové parcely p.  . 336/11 a 348/1 ve vlastnictví M#sta Dobrovice bu-
dou prioritn# vy len#ny pro ú ely ob anské vybavenosti m#sta a nebudou 
zastav#ny soukromými subjekty“. 
Od)vodn#ní: V Libichov# krom# objektu bývalé školy a návsi, nejsou jiné plo-
chy v intravilánu vesnice ve vlastnictví m#sta, na kterých by šlo umístit prvky 
ob anské vybavenosti, nap%. víceú elové h%išt# nebo jiné objekty / stavby dopl-
*ující infrastrukturu vesnice. Zvlášt# pokud by došlo k zástavb# lokalit B55.1 a 
B55.2-II v plném rozsahu a dalších lokalit uvnit % vesnice s možností individu-
ální výstavby. P%estože stavební boom není otázkou nejbližších n#kolika let, jiné 
vhodné plochy pro ob anskou vybavenost v horizontu desítek let v Libichov # již 
nebudou k dispozici, považujeme za nutné v RP je takto vymezit a nebrzdit or-
ganický rozvoj vesnice v dalším období. 

Požadavek byl projednán na mimo%ádném setkání OV Libichov dne 26. 9. 2020 
a schválen všemi p%ítomnými  leny OV. 
Pokud by bylo pot%eba p%ipomínku OV Libichov více up%esnit nebo vysv#tlit,
jsme k dispozici.

Neakceptováno. 

Nelze p#edjímat #ešení jednotlivých lokalit. Z tohoto 
d'vodu je práv* podmínkou pro rozhodování 
v tomto území zpracování regula%ního plánu, který 
tyto podrobnosti bude #ešit, v%. p#ípadných ploch 
ob%anské vybavenosti, ve#ejných prostranství atd. 

42 František Henyš, 
Úherce 120, 
294 41 Dobrovice

ze dne 7. 10. 2020; 
došlo dne 8. 10. 2020, 
pod %j. Vp/2444/2020

Stávající zna ku jste nám upravili zm#nou  . l na lokalitu Zl-14 „PLOCHY ZE-
M1D1LSKÉ – ZAHRADY A SADY (NZ-ZS)“, po konzultaci s paní Tichou, 
jsme si ujasnili, že tato zm#na ne%eší náš schválený podn#t – žádost, ve které 
bylo hlavním p%edm#tem %ešení možnosti rekrea ního užívání, což navržená 
zm#na neumož*uje a ne%eší.

Navržení nové zna ky pouze znovu povoluje už povolené. Tedy obhospoda %o-
vání sadu s umíst#ním hospodá%ské budovy v podob# maringotky s p%íst%eškem,
která slouží výhradn# k ú el'm obhospoda%ování sadu. (pozn.: tento objekt bude 
v nejbližší dob# kolaudován)

Neakceptováno. 

Podatel si musí uv*domit, že se pohybujeme v neza-
stav*ném území a není možné, aby jeho p#edstava 
rekreace znamenala stavbu rekrea%ního objektu. 
V dokumentaci je na jeho požadavek reagováno 
speciáln* pro tuto lokalitu p#idáním do p#ípustného 
využití u funk%ního využití pro plochy NZ-ZS „– 
v lokalit* Z1-14: stavby a nutné zázemí pro ú%ely
obhospoda#ování sadu“. 
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Naše p'vodní zna ka je NP – plochy p%írodní (stav). P%i  tení návrhu jsme si 
nejd%íve všimli zm#ny na NZp – plochy zem#d#lské – p%írodní (návrh), který se 
dopl*uje o odrážku: 
- „v ploše NZp1: umíst#ní staveb farmy agrolesnictví, rekreace a ubytování v 
rámci areálu farmy pouze jako dopl*ková funkce.“ 
Záhy jsme však zjistili, že se zm#na týká jiného pozemku. 
Tato zm#na popisuje z velké  ásti náš zám#r, m'žeme %íci, že na pozemku se již 
farma%í formou permakulturního hospoda%ení. Svou  innost budeme dále rozši-
%ovat i na p%ilehlých pozemcích, které nedíln# sousedí s pozemkem  . 170 (roz-
loha p%ilehlých pozemk' je cca 8 000 m2). 
Zna ku Nzp s odrážkou Nzp1 uvádíme jako p%íklad, pon#vadž více vystihuje 
naši p'vodní žádost, která byla schválena. 
Žádáme o p%ehodnocení navržené zm#ny a p%edem d#kujeme za kladné vy%ízení.

43 Ji%í Novák, 
Palackého nám#stí 65, 
294 41 Dobrovice 

ze dne 7. 10. 2020; 
došlo dne 8. 10. 2020, 
pod %j. Vp/2447/2020

Vzhledem k tomu, že byly zbourány historické budovy hospodá %ského dvora, 
který náležel k nyní opravované a památkov# chrán#né budov# fary, mn# není 
další osud této lokality lhostejný. Podle navrhované zm #ny ÚP jsou parcely 
 .  854 a 845 za%azeny do kategorie „ob anská vybavenost“. Tento pojem je 
velmi nekonkrétní a zahrnuje možnost výstavbu takových objekt' jako penzion, 
ubytovna, d'm správce objektu, apod. Toto využití podle mého názoru není 
v souladu s posláním území, na kterém se nachází památkov# chrán#né objekty. 
Proto navrhuji parcely  . 854 a 845 za%adit do kategorie „ve%ejná zele* bez sta-
veb a zpevn#ných ploch“. 

Lokalita „Vinice“ má doposud funkci významné klidové a rekrea ní zóny. Do-
mnívám se, že zamýšlená výstavba na plochách B11, B12, B60 a B64 naruší ne-
jen tento charakter, ale i negativn# ovlivní krajinný ráz a p%írodní hodnoty 
území. Vymezení plochy B64 (doposud orná p'da) pak zasahuje do vlastnic-
kých práv jednoho vlastníka, kterému by se tím p %inejmenším porušila kontinu-
ita vlastních pozemk'. 

Jako velmi negativní prvek vidím plánované propojení ulic Petra Bezru  e
v Dobrovici a Na Pr'honku na Vina%ících (D06). Tyto ulice v podstat# fungují 
v režimu obytná zóna, i když to není vyzna eno dopravními zna kami. Vzájem-
ným propojením se ze dvou slepých ulic pr'jezdní komunikace, která podstatn#
zhorší životní prost%edí v obou lokalitách i na dosud nedot eném území Vinice, 
kudy bude spojka procházet. Tranzitnímu provozu nejsou v'bec p%izp'sobeny 
ani navazující komunikace za západním vyúst#ním ulice Na Pr'honku na Vina-
%ících i v Dobrovici. Ohrožena bude zejména bezpe nost chodc', kv'li zacho-
vání pr'jezdnosti se sníží možnost parkování a zejména ulice Petra Bezru e

Neakceptováno. 

Uvedená p#ipomínka není p#edm*tem projednávané 
zm*ny %. 1 ÚP. 
Zm*na %. 1 žádné pozemky parc %. 854 a 845 neza-
#azuje do ploch ob%anské vybavení – ve#ejná in-
frastruktura, takto již u%inil územní plán v roce 
2016. 

Neakceptováno. 

Plochy B11 a B12 jsou stávající plochy v ÚP, plo-
cha B60 se mírn* rozši#uje z d'vodu sjednocení 
funk%ního využití na celé pozemky vlastníka. 
U plochy B64 (Z1-6) neuplatnil žádný dot%ený or-
gán nesouhlasné stanovisko z d'vod' narušení cha-
rakteru území, ovlivn*ní krajinného rázu a p#írod-
ních hodnot území. 

Neakceptováno. 

Zm*na %. 1 nevymezuje žádné plánované propojení 
ulic Petra Bezru%e v Dobrovici a Na Pr'honku na 
Vina#ících (D06), takto již u%inil územní plán v roce
2016. 
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bude trp#t zvýšeným hlukem a množstvím výfukových plyn'. Toto propojení 
ulic sm#%uje p%ímo proti sou asnému trendu zklid*ování provozu na místních 
komunikacích. 

V#%ím, že moje p%ipomínky budou vzaty v úvahu.

Vypracoval: Bc. Ladislav Vich, DiS. výkonný po%izovatel, PRISVICH, s.r.o. 
Spolupráce: Mgr. Tomáš Sedlá ek, ur ený zastupitel, starosta m#sta

V Dobrovicích dne 8. listopadu 2021 Mgr. Tomáš Sedlá ek
starosta m#sta
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Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice z 07/2020 po společném jednání 

POKYNY PRO ÚPRAVU 
NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBROVICE 

PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

Na základě vyhodnocení výsledků společného jednání, provedeného ve spolupráci 
s určeným zastupitelem, starostou města Mgr. Tomášem Sedláček, a závěrů pořizovatele 
uvedených ve „Vyhodnocení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Dob-
rovice“ stanovuje pořizovatel pro úpravu návrhu změny č. 1 územního plánu Dobrovice 
z června 2020 (dále jen „návrh změny č. 1 ÚP Dobrovice“) po společném jednání kona-
ném dne 8. září 2020 tyto pokyny:*) 

SJ*1. Prověřit jednotlivá upozornění Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Mladá Boleslav, a v případě, že by je „Zadání regulačního plánu 
RP4 – plocha B09.1“ neobsahovalo, tak je zadání doplnit. [1] 

SJ*2. Prověřit jednotlivá upozornění Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Mladá Boleslav, a v případě, že by je „Zadání regulačního plánu 
RP5 – plocha B55.1 a B55.2“ neobsahovalo, tak je do zadání doplnit. [1] 

SJ*3. V kapitole „Af) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využi-
tí“ doplnit pro lokalitu Z1-10, která bude zařazena jako plocha podmíněně přípust-
ného využití pro bydlení následující – „V rámci územního řízení staveb pro bydlení 
bude požadováno prokázání splnění hyg. limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb.“. [2] 

SJ*4. Z návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice vypustit lokalitu Z1-11. [4] 
SJ*5. Z návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice vypustit lokalitu Z1-4. [4] 
SJ*6. Do textové časti odůvodnění změny č. 1 doplnit zmínku o existujících sesu-

vech. [13] 
SJ*7. Řádně v textové časti odůvodnění změny č. 1 zdůvodnit úpravy na základě, kterých 

se dokumentace uvedla do souladu se ZÚR Středočeského kraje. [18a] 
SJ*8. V návrhu změny č. 1 dořešit napojení nových zastavitelných ploch na veřejný vodo-

vod a splaškovou kanalizaci, včetně uvedení bilancí potřeby vody a množství odvá-
děných splaškových vod. [39] 

SJ*9. V koordinačním výkrese v legendě vypustit návrh (plochy změn) u NZp – plochy 
zemědělské – přírodní. 

SJ*10. K textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice připojit „Vyhodno-
cení společného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice“ a „Pokyny pro úpravu 
návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice po společném jednání“. 

SJ*11. Provést aktualizaci zastavěného územní k současnému datu. 
*   *   * 

V Dobrovicích dne 8. listopadu 2021 

Za pořizovatele změny č. 1 
ÚP Dobrovice: 
Bc. Ladislav Vich, DiS. 
výkonný pořizovatel 

*) V případě, že pokyn vyplývá z „Vyhodnocení spole čného jednání o návrhu změny č. 1 ÚP Dobrovice“ – je v hranaté závorce uvedeno 
pořadové číslo příslušného stanoviska či připomínky. 

Mgr. Tomáš Sedláček 
starosta města 
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