ÚZEMNÍ PLÁN DOMÁNOVICE

Říjen 2022
Ing. arch. Milan Salaba
Mgr. Petr Koloušek

Obec Dománovice
Dománovice 9, 280 02 Kolín
Zastupitelstvo obce Dománovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů za použití
ustanovení § 43 odst. (4) stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává svým usnesením č. ………………………………………… ze dne …………………………………...

Územní plán Dománovice

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU DOMÁNOVICE
správní orgán, který územní plán vydal

usnesením č.

datum nabytí účinnosti územního plánu

podpis

razítko

Zastupitelstvo obce Dománovice
osoba splňující kvalifikační požadavky

Karolina Kraicová,
referent územního plánování
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
odbor investic a územního plánování

Ú
Z
E
M
N
Í

objednatel OBEC DOMÁNOVICE
Dománovice 9
280 02 Kolín
starostka Květoslava Vedralová
místostarosta Josef Novotný

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN pořizovatel
odbor investic a

P
L
Á
N
D
O
M
Á
N
O
V
I
C
E

územního plánování
Karlovo nám. 78
280 12 Kolín
Karolina Kraicová osoba splňující
kvalifikační požadavky

zhotovitel ING. ARCH. MILAN SALABA
Štefánikova 77/52
150 00 Praha 5
autorizovaný architekt Ing. arch. Milan Salaba
(č. aut. ČKA 1467)

Ing. arch. Milan Salaba řešitelský tým
Mgr. Petr Koloušek
Ing. Štěpán Vizina

Obsah
A
A.1
A.2
A.2.1
A.2.2
A.3
A.3.1
A.3.2
A.3.3
A.3.3.1
A.3.3.2
A.3.4
A.4
A.4.1
A.4.1.1
A.4.1.2
A.4.2
A.4.2.1
A.4.2.2
A.4.2.3
A.4.3
A.4.3.1
A.4.3.2
A.4.3.3
A.4.3.4
A.4.3.5
A.4.4
A.4.4.1
A.4.4.2
A.4.5
A.5

A.5.1
A.5.2
A.5.3
A.5.4
A.5.5
A.5.6
A.5.7
A.5.8
A.5.9
A.5.10
A.6

A.6.1
A.6.2

Textová část ................................................................................................................................................................1
Vymezení zastavěného území ...............................................................................................................................1
Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ................................................1
Koncepce rozvoje území obce ..............................................................................................................................1
Ochrana a rozvoj hodnot území obce ................................................................................................................ 2
Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem
využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně .............................................. 3
Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice ............................................................................. 3
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití .............................................................................................. 3
Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P) ..........................................................................4
Zastavitelné plochy ..................................................................................................................................................4
Plochy přestaveb ...................................................................................................................................................... 5
Systém sídelní zeleně ............................................................................................................................................. 5
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její využití ............................ 5
Technická infrastruktura – energetika a spoje .............................................................................................. 5
Zásobování elektrickou energií ........................................................................................................................... 5
Telekomunikační spoje ........................................................................................................................................... 6
Technická infrastruktura – vodní hospodářství ............................................................................................. 6
Zásobování pitnou vodou ....................................................................................................................................... 6
Odkanalizování a čištění odpadních vod ........................................................................................................... 6
Dešťové vody ............................................................................................................................................................. 6
Dopravní infrastruktura ......................................................................................................................................... 7
Silniční síť ................................................................................................................................................................... 7
Místní a účelové komunikace ............................................................................................................................... 7
Cesty pro pěší a cyklisty ........................................................................................................................................ 7
Veřejná doprava ....................................................................................................................................................... 7
Parkování (doprava v klidu) .................................................................................................................................. 7
Občanské vybavení, veřejný prostor ..................................................................................................................8
Občanská vybavenost .............................................................................................................................................8
Veřejný prostor .........................................................................................................................................................8
Odpadové hospodářství ..........................................................................................................................................8
Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání
ložisek nerostných surovin a podobně .............................................................................................................8
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití ......................8
Vymezení ploch změn v krajině ........................................................................................................................... 9
Ochrana přírody a krajiny ...................................................................................................................................... 9
Územní systém ekologické stability ................................................................................................................. 10
Prostupnost krajiny ............................................................................................................................................... 10
Protierozní opatření ............................................................................................................................................... 11
Ochrana před povodněmi ..................................................................................................................................... 11
Rekreace .................................................................................................................................................................... 11
Staré ekologické zátěže ........................................................................................................................................ 11
Dobývání nerostů .................................................................................................................................................... 11
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 vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně
přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby,
charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních
pozemků a intenzity jejich využití) .................................................................................................................... 12
Použité pojmy .......................................................................................................................................................... 12
Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití .................. 14

A.7

A.11

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit ................................................................................................................................................ 33
vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel
pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona33
Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona....................................... 33
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření ............................................................................................................................ 33
Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ................. 33

B

Grafická část územního plánu .......................................................................................................................... 34

C
C.1
C.2

Textová část odůvodnění .................................................................................................................................... 35
Postup při pořízení územního plánu ............................................................................................................... 35
Soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem ..................................................................................................................................................... 35
Soulad s politikou územního rozvoje .............................................................................................................. 35
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ..................................................................... 41
Soulad s cíli a úkoly územního plánování ..................................................................................................... 48
Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ................................................ 49
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů............................................... 49
Stanoviska k návrhu územního plánu podle § 50, odst. (2) stavebního zákona ............................... 49
Stanoviska k návrhu územního plánu podle § 52, odst. (3) stavebního zákona ............................... 50
Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek podle § 53,
odst. (1) stavebního zákona ................................................................................................................................. 51
Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí .............. 51
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) ....... 51
Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ........................ 52
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch ............................................................................................................................................. 52
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ........................................................................................................ 52
Vymezení zastavěného území ........................................................................................................................... 52
Demografický rozbor ........................................................................................................................................... 53
Rozvojové plochy v předchozím územním plánu ........................................................................................ 56
Koncepce rozvoje .................................................................................................................................................. 56
Plochy s rozdílným způsobem využití ............................................................................................................ 58
Odůvodnění navržených zastavitelných ploch a ploch přestaveb .......................................................... 61
Ochrana a rozvoj hodnot..................................................................................................................................... 63
Dopravní infrastruktura ...................................................................................................................................... 64
Technická infrastruktura – energetika............................................................................................................67
Technická infrastruktura – vodní hospodářství .......................................................................................... 68
Zásobování pitnou vodou .................................................................................................................................... 68
Požární ochrana .....................................................................................................................................................69
Odkanalizování a čištění odpadních vod ........................................................................................................ 70
Dešťové vody .......................................................................................................................................................... 70
Občanská vybavenost .......................................................................................................................................... 70
Veřejný prostor, systém sídelní zeleně .......................................................................................................... 71
Odpadové hospodářství ........................................................................................................................................72
Koncepce uspořádání krajiny .............................................................................................................................72
Odůvodnění ploch změn v krajině .....................................................................................................................72
Ochrana přírody a krajiny ....................................................................................................................................72
Územní systém ekologické stability .................................................................................................................73
Prostupnost krajiny .............................................................................................................................................. 75
Protierozní opatření ............................................................................................................................................. 75

A.8
A.9
A.10

C.2.1
C.2.2
C.3
C.4
C.5
C.5.1
C.5.2
C.5.3
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.10.1
C.10.2
C.10.3
C.10.4
C.10.5
C.10.6
C.10.7
C.10.8
C.10.9
C.10.10
C.10.10.1
C.10.10.2
C.10.10.3
C.10.10.4
C.10.11
C.10.12
C.10.13
C.10.14
C.10.14.1
C.10.14.2
C.10.14.3
C.10.14.4
C.10.14.5

C.10.14.6
C.10.14.7
C.10.14.8
C.10.14.9
C.10.14.10
C.10.15
C.10.16
C.10.17
C.10.18
C.10.19
C.11
C.12
C.13

C.16
C.17
C.17.1
C.17.2

Ochrana před povodněmi ....................................................................................................................................76
Rekreace ...................................................................................................................................................................77
Staré ekologické zátěže .......................................................................................................................................77
Dobývání nerostů ...................................................................................................................................................77
Použité pojmy ..........................................................................................................................................................77
Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace ...........................................................................................79
Regulační plán, územní studie, dohoda o parcelaci ....................................................................................79
Územní rezervy .......................................................................................................................................................79
Návrh řešení požadavků civilní ochrany obyvatelstva ..............................................................................79
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR (MO) ............................................................................................... 80
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních vztahů ................................ 81
Vyhodnocení splnění požadavků zadání ......................................................................................................... 81
Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§
43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení ............................................ 82
Výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení ........................................................... 82
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na
pozemky určené k plnění funkcí lesa ............................................................................................................. 83
Použitá metodika ................................................................................................................................................... 83
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ....... 83
Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných rozvojových ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy .... 83
Údaje o uskutečněných investicích do půdy ................................................................................................. 85
Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu, opatřeních k zajištění ekologické stability
krajiny a pozemkových úpravách .................................................................................................................... 85
Zdůvodnění navrhovaného řešení ................................................................................................................... 85
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa ............................................................................................................................................................... 87
Legislativní východiska ....................................................................................................................................... 87
Základní charakteristika ..................................................................................................................................... 88
Způsob vyhodnocení ............................................................................................................................................. 88
Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění................................................................... 88
Vyhodnocení připomínek .................................................................................................................................... 89
Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 50 odst. 3 stavebního zákona ........ 89
Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 52 odst. 3 stavebního zákona ........ 90

D

Grafická část odůvodnění územního plánu ................................................................................................... 90

C.14
C.15
C.15.1
C.15.2
C.15.2.1
C.15.2.2
C.15.2.3
C.15.2.4
C.15.3
C.15.3.1
C.15.3.2
C.15.3.3

Seznam obrázků a tabulek ...................................................................................................................................................................... 93
Seznam zkratek

..................................................................................................................................................................................... 94

Územní plán Dománovice

A

TEXTOVÁ ČÁST

A.1

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je vymezeno ke dni 31. 10. 2020 a je patrné z výkresu základního členění území,
hlavního výkresu a koordinačního výkresu.

A.2

ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

A.2.1

Koncepce rozvoje území obce

Základní členění řešeného území:
 zastavěné území:
 sídlo Dománovice zahrnující všechny zastavěné plochy se souvisejícími pozemky;
 nezastavěné území:
 plochy zemědělské, přírodní, lesní, vodní plochy a toky (část), plochy smíšené nezastavěného
území, dále také stavby liniového charakteru, které jsou vymezeny v samostatných plochách
(síť významných komunikací pro pozemní přepravu – silnice) nebo jsou zahrnuty v ostatních
plochách s rozdílným způsobem využití (stavby technické infrastruktury a komunikace
nižšího významu) – více viz podmínky využití těchto ploch v kapitole A.6.
 rozvojové plochy:
 zastavitelné plochy v zastavěném území nebo na něj navazující – majoritně plochy pro
bydlení, dále plochy pro smíšené využití (bydlení s komerční i nekomerční vybaveností) a
zeleň;
 plocha přestavby určená k opětovnému využití části zastavěného území;
 plocha změny v krajině – opatření pro vylepšení krajinného rázu;
Principy koncepce rozvoje území obce:
 Navržený rozvoj sídla odpovídá jeho stávajícímu uspořádání, velikosti a urbanistické struktuře.
Rozvoj sídla je koncipován s ohledem na veškeré známé skutečnosti, platnou legislativu a
související dokumentace (zejména politiku územního rozvoje ČR a zásady územního rozvoje
Středočeského kraje).
 Zastavitelné plochy se nachází pouze v návaznosti na sídlo (zastavěné území), s výjimkou plochy
Z05 pro ČOV. Jsou využity veškeré vhodné rezervy v zastavěném území (plocha P01) plochy jsou
určeny pro bydlení a související funkce (zeleň, veřejná prostranství).
 Navržené krajinné opatření slouží k vylepšení krajinného rázu na pomezí sídla a nezastavěného
území v lokalitě výrobního areálu. Dále jsou pro vylepšení krajinného rázu vytipovány místa pro
založení liniové zeleně, resp. doprovodné zeleně u pozemních komunikací (bez navržených
ploch k tomuto účelu).
 Návrh územního systému ekologické stability je rovněž nedílnou součástí územního plánu.
 V sídlech jsou vymezena, a podmínkami k jejich využití chráněna stávající významná veřejná
prostranství. Jako součást sídelní zeleně v plochách Z01, Z03 a Z04 se předpokládá založení
ploch veřejných prostranství. Nová veřejná prostranství je také podle potřeby přípustné
zakládat ve většině sídelních ploch i v případě, kdy se nejedná o jejich hlavní využití.
 Pozemní komunikace jsou stabilizovány v samostatných plochách nebo jsou součástí jiných
ploch s rozdílným způsobem využití. Jsou vytvořeny podmínky pro doplnění sítě pozemních
komunikací pro dopravní obsluhu v rozvojových plochách (v plochách PP nebo v rámci jiných
ploch). Dále je navrženo doplnění komunikací pro pěší a cyklisty. K tomuto účelu nejsou

1

Územní plán Dománovice










A.2.2

vymezovány samostatné plochy, dopravní infrastrukturu lze ale umisťovat v plochách
s rozdílným způsobem bez výraznějších omezení. Předpokládá se zejména vytvoření pěšího
spojení mezi plochou Z04 a centrem sídla a cesty v krajině.
Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj lokálních sítí technické infrastruktury, počítá se zejména
s posílením zásobování elektrickou energií a zavedením kanalizační sítě.
V plochách smíšených obytných je možné provozovat komerční i nekomerční činnosti , pokud
nebudou narušovat obytné prostředí. Přípustná je podnikatelská činnost v menší míře i
v plochách obytných (BV).
Změny v území (výstavba nových budov, přestavby a dostavby stávajících objektů) jsou
podmíněny omezením výšky staveb, aby nedocházelo k tvorbě dominant a nová zástavba
přibližně držela stávající výškovou hladinu. Dále jsou pro novou obytnou výstavbu stanoveny
limity maximálního využití stavebních pozemků (zastavěnost), minimálního podílu zeleně a
minimální velikosti pozemku. Pro ochranu krajinného rázu je dále požadováno dodržet
charakter stávající zástavby, a stavby proto mohou mít pouze šikmé střechy a stanovený
půdorys.
Hodnoty v území (zejména přírodní hodnoty, dále lokální kulturní a civilizační hodnoty) jsou proti
negativním zásahům chráněny členěním na plochy s vhodným způsobem využití a stanovenými
podmínkami prostorového využití (viz bod výše).
Koncepce zahrnuje podmínky pro ochranu nezastavěného území. Jsou stanovena omezení pro
stavby v nezastavěném území a zcela vyloučena obytná, či jiná nežádoucí výstavba bez vazby na
stávající sídlo. Zábor lesních pozemků není navržen, vodní plochy a toky jsou respektovány.

Ochrana a rozvoj hodnot území obce

V řešeném území se nachází hodnoty v členění na kulturní:
 významné stavby,
 urbanisticky hodnotné území,
 území archeologických nálezů II. kat.,
civilizační:
 síť významných pozemních komunikací a sítě veřejné technické infrastruktury,
a přírodní:
 přírodní rezervace Dománovický les
 EVL Dománovický les a EVL Kozí hůra,
 lokality výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin,
 památný strom Dománovický břek
 předmět obecné ochrany území – ÚSES, významné krajinné prvky ze zákona, krajinný ráz území
Hodnoty jsou v územním plánu specifikovány a jsou stanoveny podmínky jejich zachování a možného
rozvoje. Specifikace hodnot území je uvedena v kapitole odůvodnění C.10.7.
Návrhy opatření (obecně pro ochranu a rozvoj hodnot):
 Vyloučení veškerého rozvoje v přírodně nejhodnotnějších částech řešeného území.
 Vyloučení rozvoje bez návaznosti na zastavěné území a omezení umisťování staveb
v nezastavěném území (staveb podle § 18 odst. 5, stavebního zákona).
 Začlenění hodnot do ploch s rozdílným způsobem využití, které nejlépe odrážejí charakter
příslušných hodnot.
 Vyloučení forem rozvoje, které neodpovídají uspořádání a rázu sídla.
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 Stanovení podmínek pro využití ploch, které neumožní vznik dominant v území, plošně a
hmotově nevhodné zástavby, popřípadě dalších negativních prvků.
 Pro vylepšení krajinného rázu jsou navrhována opatření na pomezí sídla a nezastavěného území
ve formě ploch zeleně (zeleň sídelní, zeleň soukromá, plochy smíšené nezastavěného území) a
navržena k doplnění doprovodná zeleň komunikací.

A.3

URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A
SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

A.3.1

Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice

Řešené území zahrnuje jediné sídlo – Dománovice. Rozvoj formou výstavby není navrhován jinde
v území bez vazby na toto sídlo (výjimkou je plocha Z05 pro ČOV).
Koncepce rozvoje sídla Dománovice:
Zastavěné území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití odpovídajícím současnému stavu
v území a jako podklad pro stanovení tohoto využití sloužila katastrální mapa. Vhodné plochy byly
navrženy ke změně způsobu využití. V rámci zastavěného území sídla je navrhována transformační
plocha P01 v místě areálu bývalého statku. Po obvodu sídla jsou doplněny zastavitelné plochy různé
velikosti – rozsáhlejší plocha pro obytnou výstavbu Z01 na severu sídla (a navazující rezerva R01 pro
stejné využití), drobná plocha pro obytnou výstavbu Z02 na západě, rozsáhlejší plocha pro obytnou
výstavbu Z03 na jihovýchodě sídla a v tomtéž prostoru dále plocha Z04 pro smíšenou obytnou zástavbu.
Zcela na hranici s nezastavěným územím jsou některé plochy ohraničeny plochami zeleně (ZZ, ZS),
k obdobnému účelu slouží plocha K01 (využití MN), část plochy Z04, které se pro výstavbu nehodí, je
rovněž vymezena jako zeleň sídelní.

A.3.2

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku celé řešené území a jsou znázorněny v
hlavním (a koordinačním) výkresu. Jednotlivým typům ploch jsou přiřazeny způsoby jejich využití v
členění:
 hlavní využití, které je pro danou plochu vhodné;
 přípustné využití, které je také možné realizovat (např. doplňkově, v míře znatelně nižší, než
hlavní využití);
 podmíněně přípustné využití, které je možné realizovat za splnění daných podmínek
 nepřípustné využití, které není možné realizovat.
Dále jsou v odůvodněných případech stanoveny podmínky prostorového uspořádání, popřípadě další
regulace.
Dle časového horizontu jsou plochy s rozdílným způsobem využití rozlišeny na stav a návrh (návrh se
týká rozvojových ploch).
Plochy s rozdílným způsobem využití jsou členěny dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. a dále členěny podle
standardu zpracování územních plánů vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2019.
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Definují se následující kategorie ploch s rozdílným způsobem využití:
Plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

Legenda hlavního výkresu (typ plochy dle
standardu MMR)

Kód
plochy

§ 4 plochy bydlení

bydlení venkovské

BV

§ 6 plochy občanského vybavení

občanské vybavení veřejné
občanské vybavení - sport
občanské vybavení - hřbitovy

OV
OS
OH

§ 7 plochy veřejných prostranství

vybraná veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch

PP

§ 8 plochy smíšené obytné

smíšené obytné venkovské

SV

§ 9 plochy dopravní infrastruktury

doprava silniční
doprava jiná

DS
DX

§ 10 plochy technické infrastruktury

vodní hospodářství

TW

§ 11 plochy výroby a skladování

výroba zemědělská a lesnická

VZ

§ 13 plochy vodní a vodohospodářské

vodní plochy a toky

WT

§ 14 plochy zemědělské

zemědělské

AZ

§ 15 plochy lesní

lesní

LE

§ 15 plochy přírodní

přírodní

NP

§ 17 plochy smíšené nezastavěného území

plochy smíšené nezastavěného území

MN

§ 3 odst. (4) zeleň*

zeleň – zahrady a sady
zeleň sídelní

ZZ
ZS

*pozn.: V souladu s § 3 odst. (4) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území je
využita možnost podrobněji členit plochy s rozdílným způsobem využití. Jedná se o plochy zeleně, které
nejsou výše zmíněnou vyhláškou samostatně specifikovány.
Podmínky využití všech ploch s rozdílným způsobem využití jsou obsahem kapitoly A.6.

A.3.3

Vymezení zastavitelných ploch (Z) a ploch přestavby (P)

A.3.3.1

Zastavitelné plochy

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy, značené indexem Z a pořadovým číslem, jejich seznam je
uveden v tabulce 1 a graficky jsou vyjádřeny ve výkresu základního členění území a hlavním výkresu.
Tabulka 1 navržené zastavitelné plochy, navržené využití a výměra
Označení

Návrh využití

Výměra (ha)

Z01

dotvoření obytné zóny na severu sídla - bydlení venkovské (BV), přechod do krajiny
a veřejný zeleň - zeleň sídelní (ZS)

1,17

Z02

doplnění sídla na jeho západním okraji - bydlení venkovské (BV)

0,23

Z03

doplnění sídla na jeho jihovýchodním okraji při silnici č. III/32719 - bydlení
venkovské (BV), přechod do krajiny – zahrady (ZZ), veřejné prostranství – zeleň
sídelní (ZS)

1,56

Z04

doplnění sídla na jeho jihovýchodním okraji při silnici č. III/32719 - smíšené obytné
venkovské využití (SV), veřejné prostranství - zeleň sídelní (ZS), pěší propojení do
centra sídla (liniově vyznačeno)

0,43

Z05

plocha pro ČOV - vodní hospodářství (TW)

0,06

Celkem
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A.3.3.2

Plochy přestaveb

Územní plán vymezuje plochy přestavby, značené indexem P a pořadovým číslem, jejich seznam je
uveden v tabulce 2 a graficky jsou vyjádřeny ve výkresu základního členění území a hlavním výkresu.
Tabulka 2 navržené plochy přestavby, navržené využití a výměra
Označení

Návrh využití

Výměra (ha)

P01

znovuvyužití areálu bývalého statku - bydlení venkovské (BV)

0,58

Celkem

A.3.4

0,58

Systém sídelní zeleně

Návrhy opatření pro zachování a rozvoj systému sídelní zeleně:
 Vymezení ploch veřejných prostranství (zeleň sídlení, veřejná prostranství s převahou
zpevněných ploch), ve kterých je umisťování zeleně hlavním využitím a doplnění těchto plocha
po obvodu sídla (plochy Z01, Z03 a Z04).
 Vymezení ploch zahrad na okrajích sídla, ve směru ke zdrojům negativních vlivů nebo v dalších
místech, kde je nevhodné umisťovat další obytnou výstavbu, ale umožnit činnosti spojené
s bydlením či hospodařením. Zahrady jsou vymezeny jako součást plochy Z03 na hraně
směřující do nezastavěného území.
 Začlenění ploch soukromé i veřejné zeleně do jiných ploch s rozdílným způsobem využití a
možností zakládání další veřejné zeleně v těchto plochách.
 Vymezení krajinné zeleně v návaznosti na sídlo (zejména plochy MN, dále NP, LE), která je
pokračováním sídelní zeleně. Krajinná zeleň (MN) je navržena v ploše K01 na přechodu sídla do
nezastavěného území v lokalitě zemědělského výrobního areálu – pro vylepšení krajinného
rázu.
 V území je identifikována liniová zeleň podél komunikací (doprovodná zeleň), která sídlo
propojuje s přírodě blízkými plochami, popřípadě jiná zeleň, která je nicméně s ohledem na
plošné parametry včleněna do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Pro zlepšení vazeb
sídla s krajinou se k doplnění navrhují další prvky liniové zeleně bez vymezení samostatných
ploch k tomuto účelu, zejména podél stávajících i navržených cest v krajině.

A.4

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ,
VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ VYUŽITÍ

A.4.1

Technická infrastruktura – energetika a spoje

Uvedeny jsou pouze druhy, které s územím souvisejí v současnosti nebo v návrhovém či výhledovém
horizontu.
A.4.1.1

Zásobování elektrickou energií

Návrhy opatření ve vztahu k zásobování území elektrickou energií:
 Samostatné plochy nebo koridory pro technickou infrastrukturu tohoto druhu se nevymezují.
 Posílení distribuční sítě bude realizováno dle využití rozvojových ploch, které to svým způsobem
využití a nároky na odběr elektrické energie vyžadují.
 Stávající systém zásobování elektrickou energií není koncepcí dotčen. Zařízení a sítě distribuce
elektrické sítě včetně ochranných pásem jsou v územním plánu vyobrazeny a uvedeny.
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 Elektrické vedení, transformační stanice a jiná související zařízení lze v případě potřeby
umisťovat v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kap. A.6.2)
v nezbytném rozsahu v celém řešeném území, pokud ve výjimečných případech není uvedeno
jinak.
A.4.1.2

Telekomunikační spoje

Návrhy opatření ve vztahu k zásobování území elektrickou energií:
 Samostatné plochy nebo koridory pro technickou infrastrukturu tohoto druhu se nevymezují.
 Stávající systém telekomunikačních spojů není koncepcí dotčen. Zařízení a sítě telekomunikací
včetně ochranných pásem jsou v územním plánu uvedeny a respektovány.
 Nízkonapěťové telekomunikační rozvody a jiná telekomunikační zařízení lze v případě potřeby
umisťovat v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kap. A.6.2)
v nezbytném rozsahu v celém řešeném úz., pokud ve výjimečných případech není uvedeno jinak.

A.4.2

Technická infrastruktura – vodní hospodářství

Uvedeny jsou pouze druhy, které s územím souvisejí v současnosti nebo v návrhovém horizontu.
A.4.2.1

Zásobování pitnou vodou

Návrhy opatření ve vztahu k zásobování území pitnou vodou:
 Samostatné plochy nebo koridory pro technickou infrastrukturu tohoto druhu se nevymezují.
 Nové rozvojové plochy budou zásobeny z vlastních nebo obecních studní.
 Je nutné sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat platné
vyhlášce, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.
A.4.2.2

Odkanalizování a čištění odpadních vod

Domy jsou v současnosti vybaveny vlastním systémem likvidace odpadních vod (jímkami s odvozem na
ČOV, domovními ČOV apod.), ve výhledovém horizontu se uvažuje o vybudování systému gravitační
splaškové kanalizace včetně ČOV.
Návrhy opatření ve vztahu k odvádění a čištění odpadních vod:
 Plocha pro ČOV na pozemku při vodoteči severně od sídla (plocha Z07).
 Do doby vybudování nového systému odvádění a čištění odpadních vod budou u nových
rozvojových ploch odpadní vody likvidovány individuálně stávajícím povoleným způsobem.
A.4.2.3

Dešťové vody

Návrhy opatření ve vztahu k dešťovým vodám:
 Srážkové vody se musí přednostně zasakovat vhodným technickým zařízením do terénu
(vegetační plochy a pásy, zatravňovací tvárnice, příkopy a vsakovací jámy, retenční objekty pro
retardaci řízeného odtoku apod.) na pozemcích producentů, nebo odvádět samostatnou
dešťovou kanalizací do recipientu (§ 20 odst. 5 písmeno c vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů).
 V případě výstavby nových rozvojových lokalit budou povrchové vody z urbanizovaného území
dle možností přednostně řešeny možností zasakováním. Ověření vhodnosti zásaku bude
prokázáno hydrogeologickým posudkem.
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A.4.3

Dopravní infrastruktura

Uvedeny jsou pouze druhy, které s územím souvisejí v současnosti nebo v návrhovém horizontu.
A.4.3.1

Silniční síť

Silniční síť je uvažována jako stabilizovaná a nejsou v ní navrženy směrové ani plošné změny.
Návrhy opatření ve vztahu k silniční síti:
 Případné úpravy v silniční síti lze provádět v rámci k tomu vymezených ploch (DS) nebo
v odůvodněných případech mimo ně.
A.4.3.2

Místní a účelové komunikace

Návrhy opatření pro rozvoj místních a účelových komunikací:
 Stavební pozemky v navržených rozvojových plochách budou dopravně obslouženy ze
stávajících veřejných komunikací, které vždy dosahují k hranicím ploch.
 Místní obslužné komunikace budou dobudovány v ploše Z01 zejména v rámci části plochy
s využitím PP, popřípadě ZS.
 Dopravní infrastrukturu tohoto druhu je přípustné umisťovat ve všech plochách a při dodržení
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití (kap. A.6).
A.4.3.3

Cesty pro pěší a cyklisty

Návrhy opatření pro rozvoj sítě cest pro pěší a cyklisty:
 V rámci plochy Z04 a stávající plochy veřejné občanské vybavenosti bude doplněna komunikace
pro pěší spojující jihovýchodní cíp území s centrem obce.
 V nezastavěném území jsou směrově navrženy cesty přednostně pro bezmotorovou dopravu
v místech dříve existujících cest – severně od plochy Z01 jako propojení na obec Choťovice,
jihozápadním směrem od sídla (trafostanice) a v jihovýchodní části území ve směru na obec
Radovesnice II.
 Cestní síť lze v řešeném území rozvíjet v rámci podmínek využití ploch (viz kap. A.6), nejsou
proto vymezovány plochy ani koridory pro tento účel.
 Rozvoj sítě cyklotras je převzat z podkladů (ÚAP), cyklotrasa je plánována po silnicích III. třídy
č. 32712 a 32719.
A.4.3.4

Veřejná doprava

Návrhy opatření pro rozvoj veřejné dopravy:
 Nejsou navrhována konkrétní opatření pro tento druh dopravy, v rámci stávajících ploch
dopravní infrastruktury, veřejných prostranství, popřípadě dalších, je možné provádět úpravy
parametrů autobusových zastávek.
A.4.3.5

Parkování (doprava v klidu)

Návrhy opatření pro rozvoj dopravy v klidu:
 Parkování osobních automobilů bude řešeno na pozemcích rodinných domů, popřípadě dalších
funkčních celků. Pro parkování budou také využívány veřejné komunikace.
 Veřejné parkovací plochy nejsou navrhovány.
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A.4.4
A.4.4.1

Občanské vybavení, veřejný prostor
Občanská vybavenost

Návrhy opatření pro rozvoj dopravy v klidu:
 V rámci plochy Z04 je umožněno umístit zařízení veřejné i komerční občanské vybavenosti,
pokud to bude pro rozvoj obce posouzeno jako účelné.
 Stávající občanská vybavenost je stabilizována v příslušných plochách (občanské vybavení
veřejné, hřbitovy, smíšené obytné plochy), tyto plochy nejsou redukovány.
A.4.4.2

Veřejný prostor

Návrhy opatření pro ochranu a rozvoj veřejného prostoru:
 Stávající veřejná prostranství nejsou redukována, jsou vymezena samostatně (plochy PP a ZS),
nebo jako součást jiných ploch s rozdílným způsobem využití.
 Žádná z navrhovaných ploch není natolik rozsáhlá, aby bylo nutné v jejím rámci navrhovat
plochu pro veřejné prostranství, přesto jsou součástí rozsáhlejších ploch Z01, Z03 a Z04 části
vymezené pro sídelní zeleň, která slouží zároveň jako veřejné prostranství.
 Ve všech sídelních plochách je přípustné doplňkově zakládat veřejná prostranství.

A.4.5

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je zachováno ve stávající podobě.

A.5

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH
VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

A.5.1

Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Koncepce uspořádání krajiny je vyjádřena:
 základním členěním území dle způsobu využití ploch na část zastavěnou, nezastavěnou
(nezastavitelnou) a zastavitelnou (resp. dle provozovaných činností na přírodní, produkční a
obytnou);
 členěním krajiny na plochy s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek jejich využití
(viz kapitola A.6), při uspořádání ploch mimo zastavěné území jsou uplatněny zejména
(sestupně dle zastoupení):
 plochy zemědělské (AZ),
 plochy přírodní (NP),
 plochy lesní (LE),
 plochy smíšené nezastavěného území (MN),
 doprava silniční (DS),
V zájmu trvale udržitelného rozvoje jsou realizována opatření (případně se prolínající):
 Zachování, ochrana a obnova znaků krajiny (vodní toky a plochy, lesy, drobné prvky zeleně
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zemědělské krajiny, cesty atp.) při respektování požadavků současného hospodářského využití
území, provozních vztahů a prostorotvorných vazeb; návrh ploch krajinných přednostně na
pozemcích, které měly historicky podobné využití.
Zachování charakteristického způsobu využití krajiny a její historicky prověřené struktury,
vytvoření podmínek pro užívání obnovitelných/neobnovitelných zdrojů a udržitelné hospodaření
v krajině (zejména zemědělství a lesnictví).
Opatření pro podporu retence a optimalizaci vodního režimu krajiny vymezením a návrhem
ekologicky stabilnějších prvků krajiny, ploch lesních (LE), smíšených nezastavěného území
(MN);
Umožněním obnovy a budování drobných vodních ploch přírodního charakteru v plochách
zemědělských, lesních a smíšených nezastavěných (AZ, LE, MN);
Zachování a rozvíjení přírodních hodnot, biodiverzity a ekologické stability, mj. vymezením ÚSES
a respektováním prvků ochrany přírody a krajiny všech druhů.
Vytvoření podmínek pro ochranu a rozvíjení estetických kvalit, jako předpokladu obytnosti
krajiny, např. ochrana významných výhledů a pohledových horizontů, podpora diverzity využití
krajiny, doplnění liniové zeleně podél komunikací;
Vhodný přechod sídla do krajiny (plochy ZS, ZZ, MN aj. na okraji zastavěného a zastavitelného
území).
Územní plán vymezuje plochy změn v krajině, které jsou vyjmenovány v kapitole A.5.2.

A.5.2

Vymezení ploch změn v krajině

Územní plán vymezuje plochy změn v krajině, značené indexem K a pořadovým číslem. Seznam ploch
změn v krajině je uveden v tabulce 3 a graficky jsou vyjádřeny ve výkresu základního členění území,
hlavním a koordinačním výkresu.
Tabulka 3 navržené plochy změn v krajině, navržené využití a výměra
Označení

Návrh využití

K01

plocha smíšená nezastavěného území – přechod sídla do krajiny, doplnění
systému sídelní zeleně po obvodu sídla

Celkem

A.5.3

Výměra (ha)
0,28

0,28

Ochrana přírody a krajiny

Ochranu a rozvoj přírodních hodnot zajišťuje územní plán způsoby uvedenými v kapitole A.2.2 v případě:
 zvláště chráněného území PR Dománovický les a jeho ochranného pásma;
 evropsky významných lokalit Dománovický les (CZ0214010) a Kozí hůra (CZ0210022);
 lokalit výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (chráněné taxony hnědásek
osikový, hořeček nahořklý, pěchava slatinná, pryšec lesklý);
 významných krajinných prvků ze zákona – lesů, rybníka a vodních toků;
 hodnotnějších ploch, které tvoří systém ÚSES, dalších ekologicky stabilnějších segmentů
krajiny, zejména podpůrných opatření ÚSES (drobné krajinné prvky);
 ochrany krajinného rázu v území (např. ochrana a rozvoj znaků krajinného rázu - rozmístění a
způsob využití ploch drobné krajinné zeleně, charakteru přechodu sídla a krajiny aj.).
Další opatření ve vztahu k ochraně přírody a krajiny:
 V součinnosti s protierozními opatřeními (viz kapitola A5.5) jsou zachovány vegetační prvky
volné krajiny, jako znaky krajinného rázu (liniová vegetace podél cest, meze aj.), vymezené jsou
zejména v plochách MN. V případě, že velikost jejich plochy je mimo měřítko územního plánu
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(většinou malá šířka u liniových prvků), jsou součástí dalších ploch (typicky DS, WT, AZ ale i
dalších), v rámci kterých jsou jejich existence, obnova i nové založení přípustným nebo hlavním
využitím (viz kapitola A.6). Stávající liniová zeleň je vyznačena v koordinačním výkrese, a jsou
vytipována místa, ve kterých se navrhuje doplnění těchto prvků pro vylepšení krajinného rázu,
zlepšení vazeb sídla s nezastavěnou krajinou.
 S ohledem na ochranu krajinného rázu řeší koncepce vhodný přechod sídla a krajiny (ploch ZS,
ZZ a MN na pomezí zastavěného a nezastavěného území), tyto plochy jsou ve vhodných místech
navrženy k doplnění.
 S ohledem na ochranu krajinného rázu a charakter využití území upřesňuje územní plán
podmínky pro umisťování staveb ve volné krajině pro účely uvedené v § 18 odst. (5) stavebního
zákona (viz regulativy).

A.5.4

Územní systém ekologické stability

V řešeném území jsou vymezeny následující prvky ÚSES:
Regionální úroveň:
Biokoridor RK1271 K72-Žehuňská obora
Lokální úroveň:
Na lokální úrovni je ve vazbě na regionální úroveň a dle návrhu Plánu ÚSES ORP Kolín navržen jeden
lokální biokoridor a jedno lokální biocentrum.
Tabulka 4 návrh prvků ÚSES v řešeném území
Výměra (ha) - BC

Typ - označení

Název

RK1271

K72-Žehuňská obora

0,4

LC

Dománovický les

56,18

LK

-

1,1

délka v řešeném území (km) - BK

Koordinace s ostatními zájmy v území:
 Vymezení skladebných prvků je v souladu s návrhem ÚP, nedochází ke střetům se
zastavitelnými plochami.
Návaznost na okolní území:
 vymezení systému ÚSES je v souladu s napojením na sousední území.

A.5.5

Prostupnost krajiny

Návrhy opatření ve vztahu k prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy:
 Prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy je zajištěna návrhem ÚSES a dalšími podmínkami
pro využití území uvedenými v kapitole A.6 (zejména omezení možnosti oplocovat pozemky
mimo zastavěné území), a obecně malou mírou zahuštění civilizačními prvky.
Návrhy opatření ve vztahu k prostupnosti krajiny pro člověka:
 Prostupnost volnou krajinou pro člověka není žádným způsobem na úrovni územního plánu
omezována, s ohledem na absenci propojení v některých směrech je ve stopách historických
cest směrově navrženo doplnění cestní sítě (konkrétněji v kap. A.4.3).
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A.5.6

Protierozní opatření

Návrhy opatření ke snížení erozních rizik:
 Vymezení stávajících ploch drobné krajinné zeleně (meze, údolnice, liniová vegetace cest aj.).
 Respektování vymezených krajinných prvků ve veřejném registru půdy (LPIS), zejména
v plochách smíšených nezastavěného území (MN).
 Zachování ploch lesních (LE) a ploch přírodních (NP, zahrnujících plochy v chráněných územích,
včetně lesů) s vysokou retenční funkcí.

A.5.7

Ochrana před povodněmi

V územním plánu nejsou obsaženy konkrétní návrhy na snížení nebo eliminaci povodňových rizik.

A.5.8

Rekreace

Návrhy opatření ve vztahu k rekreaci:
 Koncepce stabilizuje současná veřejná prostranství, veřejnou zeleň a další plochy sloužící pro
každodenní rekreaci obyvatel území i jeho návštěvníky.
 Jsou navrženy k doplnění plochy zeleně sídelní (v plochách Z01, Z03, Z04), zahrad (Z03) a dále
navržena k doplnění liniová zeleň podél vybraných cest a dalších komunikací.
 Koncepce zahrnuje podmínky pro rozvoj cestní sítě, zakládání komunikací pro bezmotorovou
dopravu (s vytipovanými směry cest k doplnění). Stanovování turistických stezek a cyklotras
(vyznačen je návrh cyklotrasy po silnicích č. 32712 a 32719 je možné ve všech plochách
s rozdílným způsobem využití, pokud není v odůvodněních případech uvedeno jinak.
 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v sídelních plochách – nekomerční i komerční aktivity
doplňující infrastrukturu pro cestovní ruch jsou umožněny ve všech sídelních plochách
s ohledem na podmínky využití těchto ploch (viz kap. A.6.2).

A.5.9

Staré ekologické zátěže

V území se nenachází žádná stará ekologická zátěž.

A.5.10

Dobývání nerostů

Území není z hlediska dobývání nerostů zájmové, a nejsou proto navrženy změny ve využití nerostných
surovin v řešeném území.
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A.6

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 VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO
VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

A.6.1

Použité pojmy

Následující definice pojmů jsou zavedeny pro užívání v rámci vymezení a kontroly regulativů tohoto
územního plánu a jejich účelem je co nejpřesnější popis těchto regulativů..
Pojmy vycházející z definic uvedených ve stavebních zákoně (č. 183/2006 Sb., zejména odst. 1, § 2) a
prováděcích vyhláškách tohoto zákona nejsou uváděny, pokud není jejích znění rozšířeno či upřesněno.
Pojmy, které jsou ustáleny v odborné literatuře, nejsou v tomto soupisu uvedeny.
Doprovodná zeleň
značí liniovou vysokou zeleň nebo alej, případně keřové porosty podél stávajících i nově navrhovaných
pozemních komunikací a cest, vodotečí apod., které mají estetickou, krajinotvornou a/nebo protierozní
funkci.
Drobná vodní plocha přírodního charakteru
má plochu do velikosti 2 000 m2, slouží k přirozenému zadržování vody, podpoře ekologické stability a
druhové rozmanitosti. Charakteristické je zasazení nádrže do terénu, organické tvarování zátopy
(využití přirozených, nepravidelných tvarů), nerovné dno bez pravidelného vyspádování, pozvolné břehy
(široké mělčiny) a přirozená vegetace břehů.
Charakter zástavby
označuje tvar a sklon střech, vnější materiálové a barevné ztvárnění, půdorys a objem staveb.
Krajinné prvky
jsou přírodní nebo uměle vytvořené útvary (meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí
a solitérní dřeviny), nejčastěji ve volné zemědělské krajině (mimo intravilán a souvislé lesní porosty).
Charakterem (typ vegetace, specifický ráz a velikost) se liší od převažujících zemědělských ploch s
polními kulturami; dotváří krajinný rámec, plní mimoprodukční funkce hospodaření v krajině a
prostorově ovlivňují zemědělskou činnost. Jsou předmětem společenského, právem chráněného zájmu,
k jejich zachování v původním stavu, bez nežádoucích vlivů ze zemědělského a lesního hospodaření.
Maximální intenzita využití pozemků = koeficient zastavěné plochy
je určen v podmínkách prostorového uspořádání ploch; je to maximální podíl zastavěné plochy
stavebního pozemku z celkové plochy stavebního pozemku.
Maximální výška zástavby
je určena v podmínkách prostorového uspořádání ploch; je to svislá vzdálenost mezi nejvyšším místem
původního rostlého terénu na obvodu zastavěné plochy stavby a nejvyšším místem střešní konstrukce
stavby, v případě plochých střech nejvyšším místem atiky.
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Minimální koeficient zeleně
je určen v podmínkách prostorového uspořádání ploch; je to minimální podíl součtu všech
nezpevněných ploch (plochy, které nejsou zastavěné ani zpevněné) stavebního pozemku z celkové
rozlohy stavebního pozemku.
Negativními vlivy
se rozumí nepříznivé vlivy na kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví. Jedná se např. o účinky, které
zhoršují hlukové poměry, kvalitu a čistotu ovzduší, pachovou zátěž v území, mikroklima, čistotu
povrchových nebo podzemních vod, případně znečišťují půdu, zhoršují půdní poměry, mají nepříznivé
dopady na horninové prostředí anebo na životní podmínky pro biotu.
Nerušící funkce
jsou činnosti v území spojené s výrobou, službami a ostatní občanskou vybaveností, jejichž účinky a
vlivy staveb a dalších zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují
životní prostředí na okolních pozemcích a v okolních stavbách nad míru obvyklou a přípustnou
v obytných územích.
Plocha (=plocha s rozdílným způsobem využití)
je souvislá část území se stanovenými podmínkami využití a prostorového uspořádání (tj. regulativy); je
definována v textové a grafické části územního plánu názvem, kódem a vymezením barevné plochy
v hlavním a koordinačním výkresu.
Pohledově exponovaná místa
jsou místa z daleka dobře viditelná, obyčejně na horizontech a ve vrcholových partiích kopců.
Stavební pozemek
je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním
rozhodnutím anebo regulačním plánem; vymezuje se vždy tak, aby svými vlastnostmi, zejména
velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění,
realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující
veřejně přístupnou pozemní komunikaci.
Stavební pozemek je vždy součástí jedné plochy.
Stavební pozemek pro umístění rodinného domu nelze vymezit na souboru pozemků, jehož jednotlivé
pozemky svými výše uvedenými vlastnostmi umožňují umístění rodinných domů samostatně na těchto
jednotlivých pozemcích.
Střecha plochá
je střecha se sklonem nižším než 30° a dále střecha pultová, pilová, válcová a jiná atypická.
Střecha šikmá
je střecha klasická sedlová, valbová, polovalbová nebo stanová a jejich kombinace při sklonu 30° a
vyšším.
Veřejná prostranství
zahrnují podle zákona o obcích náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k
tomuto prostoru.
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Zastavěná plocha stavby
je plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i
podzemních podlaží do vodorovné roviny; plochy lodžií a arkýřů se započítávají; u objektů poloodkrytých
(bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími
líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny; u zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových
svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do
vodorovné roviny.
Zastavěná plocha stavebního pozemku
je součet zastavěných ploch všech staveb (nebo částí staveb dle předchozího odstavce) umístěných na
stavebním pozemku.
Zpevněné plochy
jsou komunikace, manipulační a odstavné plochy, chodníky, zpevněné dvorky, otevřené nepodsklepené
terasy, zpevněné plochy pro zahradní sezení, bazény v úrovni terénu a zpevněné plochy pro
demontovatelné bazény; za zpevněnou plochu se považuje rovněž dlažba ze zatravňovacích dlaždic.

A.6.2

Podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití

Při rozhodování v území se uplatňují podmínky v článcích pod čísly 1-7, v případě konfliktu mezi
podmínkami, který není výslovně upraven, je vždy přednostně platná podmínka v článku s nižším
číslem.
(1) Obecné podmínky pro celé řešené území
 podmínky pro využití ploch se vztahují na nově zřizované nebo rozvíjené činnosti (nové stavební
akce vyžadující umístění stavby, stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu); stávající
činnosti, vzniklé a provozované na základě platných předpisů, nejsou zpochybňovány způsobem
využití a prostorovými regulativy podle územně plánovací dokumentace, schválené nebo vydané
později;
 využití ploch, resp. činnosti definované v podmínkách pro využití ploch jako přípustné, nesmí být
v konfliktním vztahu k hlavnímu využití; mají charakter doplňujícího využití;
 pokud určitá posuzovaná činnost, resp. účel stavby nebo využití území není specifikována
v hlavním, přípustném, podmíněně přípustném nebo nepřípustném využití plochy, je považována
za činnost nebo využití přípustné, pokud není v rozporu s hlavním využitím plochy, zejména
z hlediska hygienické ochrany prostředí, vlivu na krajinný ráz a další hodnoty v řešeném území;
 ve všech plochách platí nutnost zajistit na pozemku vsak vodních srážek, případně jejich
dostatečnou retenci po dobu potřebnou k jejich vsaku;
 ve všech plochách při veškerých činnostech platí nutnost respektovat ochranná pásma
technické infrastruktury za podmínek subjektů odpovědných za provoz příslušných staveb a sítí.
(2) Podmínky pro vodní toky
 podél drobných vodních toků v území je v šíři 6 m stanoven nezastavitelný manipulační pruh;
dopravní a technická infrastruktura, a stavby pro vodní hospodářství se povolují při splnění
všech dále uvedených podmínek.
(3) Podmínky pro plochy a koridory ÚSES
 v plochách ÚSES nelze umisťovat stavby a zpevňovat plochy, s výjimkou realizace dopravní a
technické infrastruktury, kterou pro nepřiměřené náklady nelze realizovat jinde, vždy však musí
být dbáno na zachování funkcí ÚSES a dodrženy všechny dále uvedené podmínky; oplocení lze
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v prvcích ÚSES umístit za předpokladu, že nebude podstatným způsobem dotčena funkce prvku
ÚSES, a dále všude tam, kde bylo o jeho umístění úředně rozhodnuto před platností tohoto
územního plánu;
 v nezbytných případech lze v plochách ÚSES provádět terénní úpravy za splnění podmínky, že
nedojde k narušení funkcí prvku ÚSES (např. velké převýšení – změna charakteru stanovištních
podmínek a přerušení biokoridoru); posouzení míry narušení bude provedeno specialistou
(biolog, fytocenolog, entomolog aj.) a/nebo autorizovaným projektantem ÚSES v oborové
dokumentaci.
(4) Upřesnění podmínek umisťování staveb v nezastavěném území podle odst. 5 § 18 zákona č.
183/2006 Sb., (stavebního zákona)
 umisťovat stavby pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu je dovoleno za podmínek
uvedených v regulativech jednotlivých kategorií ploch (pod bodem 7 této kapitoly), v přírodně
hodnotných plochách (EVL, území se zvláštní ochranou přírody a krajiny, ÚSES) lze takové
stavby umisťovat jen v odůvodněných případech a pouze v nejnutnějším rozsahu, kdy nelze
trasy za normálních okolností vést mimo tyto plochy);
 stavby dopravní infrastruktury (komunikace místní a účelové) mimo plochy DS lze v nezbytném
rozsahu opatřit zpevněným povrchem pouze v odůvodněných případech, kdy je to z hlediska
provozu na těchto komunikacích nezbytné (např. obsluha zastavěného území, kterou nelze
realizovat jiným způsobem), a nebude to příkře v rozporu s krajinným rázem v místě;
 oplocení je vyloučeno kromě činností, které to svou povahou vyžadují (např. specifické způsoby
hospodaření na zemědělské půdě jako některé typy ovocnářství, zelinářství, lesní, ovocné,
okrasné a jiné školky, výběhy pro chovnou zvěř, pastviny pro hospodářská zvířata, výzkumné
plochy, objekty historické zeleně aj.);
 vylučuje se umístění staveb pro lesnictví jinde než v lese a do vzdálenosti 100 m od okraje lesa,
dále se tyto stavby vylučují v území přírodní rezervace a v evropsky významných lokalitách;
podmínka se netýká oplocení;
 stavby pro zemědělství (typu přístřešky pro zvířata, kůlny, sklady a mezisklady zemědělských
surovin a produktů, sklady zemědělské techniky a nářadí, apod. – vždy však musí být zřejmá
souvislost se zemědělstvím) se povolují za následujících podmínek:
 zastavěná plocha 1 stavby max. 300 m2 a souboru staveb max. 1 000 m2;
 maximální výška zástavby 7 m;
 vylučuje se podsklepení budov;
 stavby se umisťují v těsné blízkosti sídla nebo na okraji půdních bloků, vždy v místech, která
nejsou pohledově exponovaná (neuplatňují se v dálkových pohledech, tj. nachází se v
blízkosti ploch vegetace v krajině, ve sníženém terénu apod.);
 stavby se vylučují v území přírodní rezervace a v evropsky významných lokalitách;
 stavby pro rekreaci typu ekologická a informační centra a hygienická zařízení se vylučují ve
všech plochách;
 stavby pro vodní hospodářství je dovoleno umisťovat, pokud bude jejich charakter odpovídat
charakteru ploch, ve kterých budou umístěny, a budou v souladu s ochranou přírody a krajiny
(významně nenaruší funkci ÚSES, nepovedou k významnému narušení krajinného rázu, tj.
nesníží jeho estetickou a přírodní hodnotu.
(5) Podmínky pro zastavěné území a zastavitelné plochy
 podmínky pro využití plochy a podmínky prostorového uspořádání se vztahují vždy ke každému
stavebnímu pozemku v rámci příslušné plochy;
 stavební pozemek je vždy součástí jedné plochy;
 maximální výška zástavby nezahrnuje komíny, stožáry, antény, hromosvody, solární panely,
větrníky apod., pokud jejich výška nepřekročí 2 m nad stanovenou maximální výšku zástavby –
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v opačném případě (je-li jejich výška více než 2 m nad stanovenou maximální výšku zástavby) je
pro umístění takových zařízení nutné vždy samostatně prokázat, že nenaruší krajinný ráz,
charakter území, a jeho architektonické a urbanistické hodnoty;
 v případě, že na zastavěném stavebním pozemku neumožňuje stanovený koeficient „maximální
intenzity využití pozemků“ popř. „minimální koeficient zeleně“ realizovat přístavby nebo
dostavby, lze připustit individuální přizpůsobení těchto koeficientů, přičemž při posuzování
záměru se bude postupovat s ohledem na charakter zástavby v lokalitě záměru (tj. tento postup
lze aplikovat zejména v lokalitách s těsnější zástavbou s malými stavebními pozemky popřípadě
jinde tam, kde před platností tohoto územního plánu nebyly koeficienty dodrženy a jejich
individuální úpravou nebudou dotčeny požadavky platných právních předpisů či charakter
zástavby v lokalitě);
(6) Zvláštní podmínky využití rozvojových ploch
P01

-

dopravní obsluha stavebních pozemků v ploše bude řešena v dalších řízeních, a to
takovým způsobem, aby všechny stavební pozemky byly dopravně obslouženy
z veřejných komunikací, nebo prostřednictvím věcného břemene

Z04

-

součástí plochy bude komunikace pro pěší – směrově vyznačená ve výkresové části
dokumentace
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(7) Podmínky pro využití ploch v jednotlivých kategoriích
kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

BV

bydlení (§4)

bydlení venkovské

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití:
 různé typy rodinných domů a vesnických stavení s možností chovatelského a pěstitelského
zázemí pro samozásobení
přípustné využití:
 doprovodné stavby související s bydlením
 rodinná rekreace
 nerušící drobná a řemeslná výroba
 nerušící obslužné funkce místního významu
 na pozemcích rodinných domů dále jedna stavba pro podnikatelskou činnost (viz odst. (4) § 21
vyhl. č. 501/2006 Sb.)
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 zeleň obytná, veřejná, ochranná (izolační)
 veřejná prostranství
nepřípustné využití:
 výroba a skladování s výjimkou drobné nerušící (viz přípustné využití)
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 30 % na stavebních pozemcích o velikosti do 1 500 m2
 20 % na stavebních pozemcích větších než 1 500 m2
minimální koeficient zeleně:
 40 % na stavebních pozemcích o velikosti do 1 500 m2
 60 % na stavebních pozemcích větších než 1 500 m2
maximální výška zástavby:
 9m
 2 nadzemní podlaží a podkroví
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 min. 700 m2 pro novou zástavbu nebo pro dělení pozemků za účelem umístění nového rodinného
domu, přičemž výměra pozemku se stávajícím rodinným domem (včetně tohoto domu) nesmí
klesnout pod 700 m2
charakter výstavby
 musí odpovídat charakteru stávající zástavby obvyklému v řešeném území v těchto bodech:
 šikmé střechy
 půdorys hlavní budovy obdélníkového tvaru s poměrem stran alespoň 1,5:1 s hlavním štítem
směřujícím k souvisejícímu veřejnému prostranství
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

OV

občanské vybavení (§6)

občanské vybavení veřejné

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 převážně nekomerční občanská vybavenost, sloužící pro vzdělávání a výchovu, vědu a výzkum,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva
přípustné využití
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 komerční vybavenost a služby doplňkového charakteru vůči hlavnímu využití
 plochy a stavby pro sport a tělovýchovu nekomerčního charakteru
 zeleň veřejná, ochranná (izolační)
 veřejná prostranství
nepřípustné využití
 rekreace
 výroba a skladování
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 40 %
minimální koeficient zeleně:
 30 %
maximální výška zástavby:
 10 m
 2 nadzemní podlaží a podkroví
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
charakter výstavby
 musí odpovídat charakteru stávající zástavby obvyklému v řešeném území v těchto bodech:
 šikmé střechy
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

OS

občanské vybavení (§6)

občanské vybavení - sport

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 stavby a plochy pro sport a tělovýchovu
přípustné využití
 stavby a zařízení sloužící jako zázemí pro hlavní využití
 komerční vybavenost a služby doplňkového charakteru vůči hlavnímu využití
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 zeleň veřejná, ochranná (izolační)
 veřejná prostranství
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 20 %
minimální koeficient zeleně:
 40 %
maximální výška zástavby:
 6m
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
charakter výstavby

 není stanoven
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

PP

veřejná prostranství (§7)

vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 veřejně přístupné plochy v sídlech nebo v návaznosti na ně s významnou prostorotvornou a
komunikační funkcí včetně veřejných komunikací
přípustné využití
 technická infrastruktura
 doprava v klidu
 malé vodní plochy
 zeleň veřejná, ochranná (izolační)
podmíněně přípustné využití
 veškeré dále uvedené stavby lze v plochách umístit pouze za podmínky, že stavby svým
charakterem a účelem odpovídají umístění ve veřejném prostoru, svým měřítkem a ztvárněním
respektují místní podmínky, podstatně nebrání volnému pohybu osob veřejným prostorem,
popřípadě provozu na pozemních komunikacích:
 dětská hřiště a malá sportoviště
 plochy a stavby veřejné dopravy
 drobné stavby sídelního parteru související s využíváním veřejného prostoru
 drobné stavby kulturního a historického významu
 drobné stavby občanské vybavenosti
 oplocení a jiné formy ohrazení
 je přípustné pouze v odůvodněných případech, např. pokud je to nezbytné pro ochranu zdraví,
majetku, přírodních prvků apod., tímto nesmí být podstatně dotčena funkce ploch pro veřejný
užitek
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním, přípustným nebo podmíněně přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 není stanovena
minimální koeficient zeleně:
 není stanoven
maximální výška zástavby:
 6m
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
charakter výstavby
 není stanoven
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

SV

smíšená obytná (§8)

plochy smíšené obytné – venkovské

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 různé typy rodinných domů a vesnických stavení
 občanská vybavenost – veřejná infrastruktura
 občanská vybavenost komerční (obchod, ubytování, pohostinství a další služby bez negativních
vlivů)
přípustné využití
 bydlení seniorů s možností souvisejících služeb, sociální byty, apod. – platí pro plochu Z04
 drobná a řemeslná (manufakturní) výroba včetně zemědělské bez negativních vlivů
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 rodinná rekreace
 zeleň obytná, veřejná, ochranná (izolační)
 veřejná prostranství
nepřípustné využití
 výroba a skladování s výjimkou případů uvedených v přípustném využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 30 % na stavebních pozemcích o velikosti do 1 500 m2
 20 % na stavebních pozemcích větších než 1 500 m2
minimální koeficient zeleně:
 40 % na stavebních pozemcích o velikosti do 1 500 m2
 60 % na stavebních pozemcích větších než 1 500 m2
maximální výška zástavby:
 9m
 2 nadzemní podlaží a podkroví
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 min. 800 m2 pro novou zástavbu nebo pro dělení pozemků za účelem umístění nového rodinného
domu, přičemž výměra pozemku se stávajícím rodinným domem (včetně tohoto domu) nesmí
klesnout pod 800 m2
charakter výstavby
 musí odpovídat charakteru stávající zástavby obvyklému v řešeném území v těchto bodech:
 šikmé střechy
 půdorys hlavní budovy obdélníkového tvaru s poměrem stran alespoň 1,5:1 s hlavním štítem
směřujícím k souvisejícímu veřejnému prostranství
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

DS

dopravní infrastruktura (§9)

doprava silniční

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 silnice a další pozemní komunikace
přípustné využití
 technická infrastruktura
 cesty pro pěší a cyklisty, chodníky
 plochy pro veřejnou dopravu
 veřejná prostranství
 doprovodné stavební konstrukce a vybavenost silnic, terénní úpravy (náspy, zářezy)
 zeleň ochranná (izolační) a doprovodná
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
 nejsou stanoveny

22

Územní plán Dománovice

kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

DX

dopravní infrastruktura (§9)

doprava jiná

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (v článcích 1 - 7) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 místní komunikace – nezpevněné cesty s doprovodnou zelení
přípustné využití
 technická infrastruktura
 veřejná prostranství
 terénní úpravy (náspy, zářezy)
 zeleň veřejná, ochranná (izolační)
 drobné stavby kulturního významu (drobné sakrální stavby apod.)
podmíněně přípustné využití
 zpevnění povrchu komunikací je přípustné pouze za splnění všech následujících podmínek:
 je ve veřejném zájmu (např. slouží k obsluze zástavby v zastavěném území nebo staveb
veřejné dopravní infrastruktury)
 nebude významně negativně ovlivňovat hydrologické podmínky a retenci vody v krajině,
nebo budou zahrnuta vhodná opatření k minimalizaci tohoto negativního vlivu
 bude minimalizován vliv na krajinný ráz, tj. zejména bude v maximální možné míře
zachována stávající doprovodná zeleň, či doplněna nová v místech, kde není zastoupena
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
 nejsou stanoveny
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

TW

technická infrastruktura (§10)

vodní hospodářství

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 plochy a stavby pro zásobování vodou a likvidaci odpadních vod
přípustné využití
 stavby a ostatní technická vybavenost související s hlavním využitím
 dopravní infrastruktura
 zeleň ochranná (izolační) a doprovodná
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 není stanovena
minimální koeficient zeleně:
 není stanoven
maximální výška zástavby:
 5m
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
charakter výstavby
 není stanoven
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

VZ

výroba a skladování (§11)

výroba zemědělská a lesnická

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 zemědělská a lesnická výroba
přípustné využití
 plochy určené pro stavby a činnosti související se zemědělskou a lesnickou prvovýrobou (např.
dílny, přístřešky a stání pro mechanizaci, odstavné plochy apod.)
 administrativní zázemí
 plochy a stavby pro skladování a manipulační činnosti
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 jiná výroba, skladování a služby v souladu s hlavním využitím
 zeleň ochranná (izolační) a doprovodná
 vodní plochy
nepřípustné využití
 bydlení
 rekreace
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 není stanovena
minimální koeficient zeleně:
 není stanoven
maximální výška zástavby:
 10 m
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
charakter výstavby
 není stanoven
Další regulace:
 významné negativní vlivy na prostředí nesmí překročit hranice ploch
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

WT

vodní a vodohospodářská (§13)

vodní plochy a toky

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 vodní plochy a koryta vodních toků, jiné vodohospodářské využití
přípustné využití
 prvky krajinné zeleně
 zeleň ochranná (izolační) a doprovodná
 drobné stavby související s údržbou a užíváním vodních ploch a toků
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 zeleň ochranná (izolační) a doprovodná
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 není stanovena
minimální koeficient zeleně:
 není stanoven
maximální výška zástavby:
 5m
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
charakter výstavby
 není stanoven
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

AZ

zemědělská (§14)

zemědělské

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 zemědělský půdní fond
přípustné využití
 drobné vodní plochy a toky
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 zeleň ochranná (izolační) a doprovodná
 opatření pro zvýšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační
opatření (krajinné prvky; např. meze, zatravněné údolnice, remízy aj. drobná krajinná zeleň)
 drobná krajinná architektura a mobiliář
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
 nejsou stanoveny
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

LE

lesní (§15)

lesní

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
přípustné využití
 drobné vodní plochy a toky
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační
opatření
 drobná krajinná architektura a mobiliář
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
 nejsou stanoveny
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

NP

přírodní (§17)

přírodní

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 plochy zvýšených přírodních a krajinných hodnot (dominantně dřevinná, přírodě blízká vegetace,
prvky ÚSES)
přípustné využití
 vodní plochy přírodního charakteru a vodní toky, mokřady, nebo periodicky vlhká místa a
prameniště plochy extenzivních trvalých travních porostů, případně extenzivních sadů
 opatření pro zlepšení zadržování vody v krajině, protipovodňová, protierozní a ekostabilizační
opatření
podmíněně přípustné využití
 specifické hospodaření na lesních pozemcích (např. výběrný způsob nebo maloplošná forma
podrostního hospodaření), za podmínky, že nedojde k narušení plnění funkcí přírodních ploch
(např. plošné kácení dřevin, terénní úpravy a jiné nevhodné činnosti z hlediska obecné i zvláštní
ochrany přírody a krajiny)
 specifické formy hospodaření na zemědělských plochách (extenzivní hospodaření), za podmínky,
že nedojde k narušení plnění funkcí přírodních ploch
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura, pokud nebude narušen hlavní účel ploch
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
 nejsou stanoveny
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

MN

smíšená nezastavěného území (§17)

smíšené nezastavěného území

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 krajinné prvky a rozptýlená zeleň s ekologicko-stabilizační funkcí ve vztahu k okolním plochám
přípustné využití
 drobné vodní plochy přírodního charakteru a vodní toky
 izolační a doprovodná zeleň
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
 nejsou stanoveny
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

ZZ

jiné využití (§3 odst. 4)

zeleň - zahrady a sady

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 plochy veřejně nepřístupné nebo omezeně přístupné zeleně v sídlech rekreačního nebo
produkčního charakteru
přípustné využití
 drobné stavby související s údržbou a užíváním zeleně
 drobné stavby související s plochami bydlení, pokud s nimi tvoří jeden související celek
 nezbytná technická a dopravní infrastruktura
 drobné vodní plochy a toky
 veřejná prostranství
 izolační zeleň
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 10 %
minimální koeficient zeleně:
 80 %
maximální výška zástavby:
 6m
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
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kód plochy

plocha dle vyhl. 501/2006 Sb.

legenda hlavního výkresu (typ plochy dle standardu)

ZS

jiné využití (§3 odst. 4)

zeleň sídelní

pro plochy platí podmínky uvedené v první části kapitoly A.6.2 (pod čísly 1 - 6) a následující podmínky:

Podmínky pro využití ploch:
hlavní využití
 doprovodná zeleň a zeleň plnící estetickou, kompoziční, rekreační, zdravotní a ekostabilizační
funkci v sídlech (v libovolné kombinaci), převážně veřejně přístupná s mírou úprav podle
charakteru plochy
přípustné využití
 plochy veřejných prostranství včetně místních a účelových komunikací
 drobná architektura a mobiliář
 hřiště přírodního charakteru (s nezpevněným nebo zpevněným, ale propustným povrchem)
 vodní plochy a toky
 nezbytná technická infrastruktura
 pěstitelské využívání plochy ve veřejném zájmu (arboretum, obecní sad, komunitní zahrada aj.)
podmíněně přípustné využití
 oplocení a jiné formy ohrazení
 je přípustné pouze v odůvodněných případech, např. pokud je to nezbytné pro ochranu zdraví,
majetku, přírodních prvků apod., tímto nesmí být podstatně dotčena funkce ploch pro veřejný
užitek
nepřípustné využití
 jiné využití nesouvisející s hlavním nebo přípustným
Podmínky prostorového uspořádání:
maximální intenzita využití pozemků:
 není stanovena
minimální koeficient zeleně:
 není stanoven
maximální výška zástavby:
 6m
rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
 není stanoveno
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A.7

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,
STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Jsou navrhovány následující plochy k tomuto účelu:
Tabulka 5 PLOCHY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
Označení
plochy

Druh
záměru

Upřesnění záměru, pro který je možné práva k pozemkům
vyvlastnit

VT01

technická infrastruktura

plocha pro komunální ČOV

A.8

VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO
ZÁKONA

Plochy pro tento účel nejsou navrhovány.

A.9

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Kompenzační opatření nejsou navrhována, nebylo požadováno zpracování posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast.

A.10

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ

Vymezuje se územní rezerva R01 pro využití BV – bydlení venkovské. Výměra rezervy je 1,18 ha.

A.11

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

Textová část územního plánu má 33 stran formátu A4, grafická část územního plánu obsahuje 3
výkresy formátu A2+.
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B

GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Grafická část územního plánu obsahuje následující výkresy:
01 – Výkres základního členění území (formát A2+, 59,4 × 59,4 cm, měřítko 1: 5 000),
02 – Hlavní výkres (formát A2+, 59,4 × 59,4 cm, měřítko 1: 5 000),
03 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát A2+, 59,4 × 59,4 cm, měřítko
1: 5 000).
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C

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

C.1

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Pořízení územního plánu Dománovice bylo schváleno zastupitelstvem obce Dománovice na zasedání
konaném dne 14. 6. 2017. Zároveň bylo usneseno, že pořizovatelem dokumentace bude Městský úřad
Kolín (Odbor investic a územního plánování, Oddělení investic, rozvoje a územního plánování), a
určeným zastupitelem starostka obce Květoslava Vedralová.
Návrh zadání byl vypracován a projednán podle odst. 1 – 4 § 47 stavebního zákona a podle odst. 5 § 47
stavebního zákona schválen zastupitelstvem obce Dománovice.
Návrh územního plánu podle odst. 1 § 50 stavebního zákona, zpracovaný na základě schváleného
zadání, byl projednán na společném jednání konaném dne 10. 11. 2021 na Městském úřadě v Kolíně.
Stanoviska uplatněná k návrhu územního plánu, ze kterých plynou požadavky na úpravu jeho znění,
spolu se způsobem jejich zohlednění v dokumentaci ÚP jsou uvedeny v kap. C.5. Připomínky k návrhu
územního plánu, společně s návrhem jejich vyhodnocení, jsou uvedeny v kap. C.17.1.
Krajský úřad Středočeského kraje ve stanovisku podle odst. 7 § 50 stavebního zákona, č. j.
035847/2022/KUSK ze dne 18. 3. 2022, upozornil na nedostatky v dokumentaci, které byly na základě
toho opraveny a podle nového vyjádření vydaného pod č. j. 053802/2022/KUSK ze dne 2. 5. 2022 bylo
Krajským úřadem potvrzeno, že lze zahájit řízení o územním plánu podle § 52 stavebního zákona, ke
kterému byla postoupena upravená dokumentace na základě výsledků předchozího projednání.
Veřejné projednání návrhu ÚP bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na den 20. 6. 2022. K projednání byly
přizvány všechny subjekty, které jsou v zákoně vyjmenovány. Stanoviska uplatněná k návrhu, ze
kterých plynuly připomínky nebo požadavky na úpravu dokumentace, jsou uvedeny v kapitole C.5.2.
Námitky včetně rozhodnutí o nich a odůvodnění těchto rozhodnutí jsou uvedeny v kapitole C.16.
Připomínky včetně jejich vyhodnocení jsou uvedeny v kapitole C.17.2. Z výsledků veřejného projednání
nevyplynuly žádné podstatné úpravy dokumentace. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení
připomínek byly doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu, k návrhům
nebyly uplatněny žádné požadavky ani připomínky.
Územní plán přezkoumaný podle odst. 4 § 53 stavebního zákona, včetně jeho odůvodnění, byl následně
připraven k předložení zastupitelstvu obce Dománovice.

C.2

SOULAD NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

C.2.1

Soulad s politikou územního rozvoje

Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 (schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. 7.
2009 ve znění Aktualizací č. 1 (schválené dne 15. 4. 2015), č. 2 a 3 (schválených dne 15. 4. 2015), č. 5
(schválené dne 17. 8. 2020) a č. 4 (schválené dne 12. 7. 2021), jsou pro řešené území závazné tyto
skutečnosti:
 K řešenému území se vztahují republikové priority (kap. 2.2 PÚR).
 Řešené území neleží v rozvojové oblasti ani ose republikového významu (kap. 3 PÚR).
 Řešené území je zahrnuto do specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém
ohrožení území suchem (kap. 4 PÚR).
 Do řešeného území nezasahují koridory dopravní infrastruktury (kap. 5 PÚR).
 Do řešeného území nezasahují koridory technické infrastruktury (kap. 6 PÚR).
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 K řešenému území se nevztahují žádné další úkoly (kap. 7 PÚR).
Požadavky PÚR ČR, které se vztahují k řešenému území, jsou uvedeny níže kurzívou, v odrážkách je
uvedeno vyhodnocení jejich zohlednění v ÚP Dománovice.

2

REPUBLIKOVÉ PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

2.2
(14)

Republikové priority
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní,
přírodní a užitné hodnoty.
 Ochrana a rozvoj hodnot jsou jedním z hlavních principů územního plánu Dománovice.
Z tohoto důvodu územní plán obsahuje pouze takové záměry, které nebudou na hodnoty
negativně dopadat a zároveň obsahuje podmínky pro jejich udržení a rozvoj. Viz kap. C.10.7 a
další.

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru
zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především
orné půdy a ekologických funkcí krajiny.
 V celkovém součtu, a s ohledem na charakter řešeného území zahrnujícího převážně kvalitní
půdy, je vliv na zemědělskou půdu nízký, jak je doloženo v kapitole C.15.
 Ekologické funkce krajiny jsou podpořeny návrhem příslušných opatření – ÚSES,
protierozními opatřeními a plochami změn v krajině.

(15)

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.
 Segregace obyvatel není v území patrná a územní plán na tuto skutečnost nemá žádný vliv.

(16)

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os,
ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.
 Územní plán nevytváří podmínky pro rozvoj žádné činnosti nebo využití významně na úkor
jiné – je podpořen zejména rozvoj bydlení a veřejné infrastruktury, což je využití pro obec
typické. Rozvoj obce je navržen přiměřený, s ohledem na charakter a hodnotu území.

(16a)

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a
regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování
prostorových, odvětvových a časových hledisek.


(17)
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Území je z tohoto hlediska nevýznamné a principy integrovaného rozvoje území nebylo
účelné zahrnovat.

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky problémových
regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.
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(18)

Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro
posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z
hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.


(19)

S řešeným územím priorita nesouvisí.

Územním plánem nelze podstatně přispět k této prioritě, vazby na městské oblasti jsou
vyhodnoceny jako odpovídající.

Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů a
ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území
bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb
revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a
lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné
využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie,
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
 Plochy brownfields nejsou v území identifikovány.

(20)

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při
územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a
kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.
Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní
volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích,
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti
vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytvářet
podmínky pro využití přírodních zdrojů.
 Nejsou navrhovány záměru tohoto druhu, s potenciálně významným vlivem na sídla a krajinu
v řešeném území.

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a
pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch
pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny,
uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů.
 Prostupnost pro volně žijící živočichy i pro člověka je na vysoké úrovni a územní plán v tomto
ohledu nenavrhuje žádná opatření s významným vlivem na tento stav. Viz kap. C.10.14.4.

(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových
osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou
činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých ploch nezastavěného
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé
rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.
 Priorita se území přímo netýká. Zeleň na území obce není navržena k redukci, naopak je
v příhodných místech navržena k doplnění v plochách ZS, ZZ a dalších.

(22)

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji
hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská,
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hipo).
 Potenciál pro cestovní ruch v území je v obecném pohledu nízký, a proto nejsou zahrnuty
žádné konkrétní záměry tohoto druhu. Infrastrukturu pro cestovní ruch je možné rozvíjet
v rámci podmínek využití ploch. Viz kap. C.10.14.7.

(23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované
sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění
odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí
nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od
vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně
předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení
negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).
 Rozvoj dopravní infrastruktury (vyjma obsluhy stavebních pozemků) není navrhován, jelikož
k takovému kroku nejsou žádné důvody. Viz kap. C.10.8.
 Umístění dopravní ani technické infrastruktury podle tohoto územního plánu nemůže mít
negativní vliv na prostupnost krajiny.

(24)

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v
souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a
rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční,
cyklistickou).
 Viz výše. Řešeného území se priorita prakticky netýká, jedná se o venkovskou oblast mimo
rozvojové osy/oblasti.

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních
limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu.
V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány,
vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch
v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.
 Priorita se řešeného území netýká.

(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet
a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k
řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam,
kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních
opatření v případě dopadů změny klimatu.
 Území není ohroženo žádnými riziky, která jsou sledována.
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V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje
vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. Při vymezování zastavitelných ploch
zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.
 Podmínka vsaku srážkových vod nebo jejich akumulace po dostatečně dlouhou dobu je
v územním plánu stanovena.

(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit
zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod.
 Priorita se řešeného území netýká. Území povodněmi není ohroženo.

(27)

Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a
tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj
digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní
dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky
možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí
ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.
 Územní plán zahrnuje podmínky pro rozvoj těch druhů veřejné infrastruktury, které jsou pro
území příhodné v míře odpovídající navrženému rozvoji území. Stávající infrastruktura je
zachována v plném rozsahu.

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní
železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě
pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy,
protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech
regionech.
 Rozvoj dopravní infrastruktury (vyjma obsluhy stavebních pozemků) není navrhován, jelikož
k takovému kroku nejsou žádné důvody. Viz kap. C.10.8.

(28)

Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu
kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.
 Návrh rozvoje veřejné infrastruktury odpovídá jejímu stavu a požadavkům plynoucím
z předpokládaného vývoje zástavby a obyvatelstva obce. Stávající infrastruktura je zachována
v plném rozsahu.

(29)

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.
 V území je provozována pouze pozemní doprava, veřejná doprava je realizována autobusy.
Není navrhována změna tohoto stavu.

(30)

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.
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 Územní plán navrhuje úpravu koncepce odvádění a čištění odpadních vod.
 Zásobování pitnou vodou je zachováno ve stávajícím režimu, nejsou podmínky pro změnu
stavu a změnu nepředpokládá ani plán rozvoje vodovodů a kanalizací.

(31)

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.
 Území není z hlediska výroby elektrické energie podstatné a nejsou v tomto ohledu
navrhována žádná konkrétní opatření.

4
4.2

SPECIFICKÉ OBLASTI
Koncepce

(75b) SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem
Úkoly pro územní plánování:
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí
a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování
jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik
a zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným
poměrem ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní
toky s doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké
plochy orné půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),
 Retenční schopnost krajiny je vyhodnocena jako dobrá, pro její podporu jsou navrženy
specifické podmínky využití vybraných zemědělských pozemků, plochy a liniové prvky zeleně.
Je požadováno likvidovat srážkové vody na pozemcích rodinných domů.

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu
ostatních vodních prvků v krajině,
 Vodní toky v území jsou malého významu, bez niv. Jsou zachovány dle současného stavu.

c)

vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných
územích, tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a
zasakování vody,

 Je požadováno likvidovat srážkové vody na pozemcích rodinných domů.

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm.
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí,
zasakovacích pásů a příkopů,
 Pro zlepšení retenční schopnosti krajiny jsou navrženy specifické podmínky využití vybraných
zemědělských pozemků, plochy a liniové prvky zeleně členící krajiny a doplňující sídlo.

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro
zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek,
zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou
situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů
vody,
 Sídlo není vybaveno veřejným vodovodem a vzhledem k jeho malému rozsahu je rozvoj této
infrastruktury v současné době vyhodnocen jako neúčelný. Podmínky využití území ale
umožňují rozvoj technické infrastruktury bez větších omezení, proto je při změně podmínek
možné situaci přehodnotit bez nutnosti změny ÚP.
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f)

pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp.
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině)
využívat zejména územní studie krajiny.

 Viz body výše.

C.2.2

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Závaznou územně plánovací dokumentací pro řešené území (územní plán) jsou zásady územního
rozvoje Středočeského kraje ve znění aktualizace č. 1 a 2, která nabyla účinnosti 4. 9. 2018. Pro územní
plán jsou zásadní tyto skutečnosti a z nich vyplývající požadavky na řešení územního plánu:
 v území platí priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území
(kapitola 1 přílohy č. 1 ZÚR);
 řešené území neleží v rozvojové oblasti ani ose (viz výkres I. 1 ZÚR a kapitola 2 přílohy č. 1 ZÚR);
 řešené území neleží ve specifické oblasti (viz výkres I. 1 ZÚR a kapitola 3 přílohy č. 1 ZÚR);
 do řešeného území nezasahuje plocha nebo koridor dopravní či technické infrastruktury nebo
jiné záměry nadmístního významu (viz výkres I. 2 ZÚR a kapitola 4.1, 4.2, 4.3 přílohy č. 1 ZÚR);
 do řešeného území zasahuje územní systém ekologické stability regionální úrovně (viz výkres II.
3 ZÚR a kapitola 4.4 přílohy č. 1 ZÚR) – regionální biokoridor RK1271 K72-Žehuňská obora;
 v území se nachází hodnoty přírodní (PR a EVL Dománovický les, EVL Kozí Hůra, VKP mimo
CHKO, skladebné části ÚSES) a pro ÚP vyplývá upřesnění územních podmínek koncepce
ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území (viz kapitola 5 přílohy č. 1
ZÚR);
 krajinným typem v řešeném území je krajina zvýšených hodnot H12 (viz výkres I. 3 ZÚR a
kapitola 6 přílohy č. 1 ZÚR);
 do řešeného území zasahuje veřejně prospěšné opatření ÚSES – RK1271 (viz výkres I. 4 ZÚR a
kapitola 7 přílohy č. 1 ZÚR).
Vyhodnocení splnění požadavků ZÚR Středočeského kraje v členění dle přílohy č. 1, OOP ZÚR SK
(kurzívou původní text, v odrážkách vyhodnocení):

1.
(01)

STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského
kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a
udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních
plánů a při rozhodování o změnách ve využití území.
 Bez bližšího posouzení, které nebylo požadováno provést, lze pouze vyjádřit přesvědčení, že
územním plánem není narušena rovnováha územních podmínek pro udržitelný rozvoj. Jsou
v přiměřeném rozsahu rozvíjeny již přítomné civilizační prvky (bydlení, veřejná
infrastruktura) při udržení vysoké úrovně životního prostředí a ochrany hodnot.

(02)

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v
Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008; schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro
realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření
stanovených v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).
 Řešeného území se uvedené záměry netýkají.
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(03)

Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se
soustředěnou podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky,
kterými jsou na území Středočeského kraje:
II. hospodářsky slabé regiony: Milovice - Mladá;
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické
infrastruktury.
 Priorita se řešeného území netýká.

(04)

Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na
městech Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Beroun, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Slaný, Rakovník,
Benešov, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovice, Říčany a blízkých městech KolínKutná Hora, Nymburk-Poděbrady.
Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Vlašim, Sedlčany, Čáslav, Mnichovo
Hradiště, Votice, Hořovice, Dobříš, Český Brod.
Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice, Nové
Strašecí a Stochov.
Rozvíjet obslužný potenciál center v příměstském území Prahy, zejména Hostivice a Jesenice
pro potřeby jejich dynamicky se rozvíjejícího spádového území.
 Řešené území není střediskem a územní plán žádným způsobem nenarušuje funkci
uvedených středisek.

(05)

Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
a) aglomerační okruh v úseku R7 – Říčany jako silnici vyšší třídy;
a1) Silniční okruh kolem Prahy (dále též „SOKP“) v chybějících segmentech sever (D7 – D8 –
D10) v úsecích mimo území hl. m. Prahy;
b) dálnice D3 úsek Jesenice – hranice kraje;
c)

silnice R4 v koridoru Dubenec – Milín – hranice Jihočeského kraje (Strakonice);

d) silnice R6 (I/6) v koridoru Nové Strašecí – Řevničov – hranice Karlovarského kraje (K. Vary);
e) silnice R7 v koridoru Slaný – hranice Ústeckého kraje (Chomutov) vč. přestavby stávajícího
úseku Praha – Slaný;
f)

silnice I/9 v koridoru Zdiby – Líbeznice – Mělník;

g) silnice I/12 v koridoru Praha – Úvaly – Český Brod;
h) silnice I/2 v koridoru Hlízov (I/38) – hranice Pardubického kraje (Chvaletice);
i)

silnice I/38 v koridoru Mladá Boleslav – Nymburk – Kolín – Kutná Hora – Čáslav ;

j)

napojení Kladna na R6 a D5;

k) propojení R4 (Dobříš) – D5 (Bavoryně);
l)

zlepšení parametrů silnice I/16, zejména v úsecích Slaný - Velvary, Mělník – Mladá Boleslav,
Mladá Boleslav –Sukorady;

m) zlepšení parametrů silnice II/125 v koridoru Kolín – Uhlířské Janovice – Kácov – Vlašim;
n) zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem – Český
Brod;
o) propojení Vlašim (II/125) – Votice (I/3);
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p) zlepšení parametrů silnice II/112 Benešov – Vlašim – Čechtice – hranice Kraje Vysočina;
q) zlepšení spojení nižších center k vyšším a středním centrům a k trasám nadřazené silniční
sítě;
r)

zlepšení železničního spojení v koridorech Praha – Hostivice – Kladno a Praha – Lysá nad
Labem – Milovice – Mladá Boleslav.

 Žádná ze staveb, které jsou uvedeny v prioritě, nesouvisí s řešeným územím.

(06)

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které
vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit
zejména na:
a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
 Územní plán zahrnuje celou řadu podmínek pro naplnění uvedených cílů – ÚSES vč.
podpůrných opatření, návrhy ploch změn v krajině a další opatření ke zlepšení krajinného
rázu, protierozní opatření a další, viz příslušná kapitola odůvodnění ÚP. Viz kap. C.10.14.

b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;
 Místa s pozitivními znaky krajinného rázu (krajinné prvky) jsou chráněna regulativy využití
ploch, územní plán neumožňuje vznik nevhodné zástavby, dominant území, nebo jiných prvků
s potenciálně negativním vlivem na krajinný ráz. Krajinný ráz je naopak navržen k ochraně a
vylepšení plochami na přechodu sídla do krajiny.

c)

zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;

 K zastavění jsou navrhovány pouze vhodné lokality s vazbou na sídlo, je respektována sídelní
struktura a podmínky prostorového využití zachovávají současnou formu zástavby v území
obce.

d) upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
 Viz samostatné vyhodnocení dále v této kapitole.

e) vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.
 Na úrovni územního plánu nejsou navrhovány žádné změny ve využívání přírodních zdrojů.

(07)

Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se
soustředit zejména na:
a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel,
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní
řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem
obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení
dostatečné prostupnosti krajiny;
 Priorita se přímo netýká řešeného území, přesto jsou návrhem ÚP tyto požadavky splněny,
viz odůvodnění v jednotlivých podkapitolách kapitoly C.10.

b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před
výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
 K obnově nebo jinému využití nejsou navrženy žádné plochy, protože se v území žádné
takové nenachází, rezervy zastavěného území jsou využity, co je doloženo v kapitole C.9.
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c)

intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - vytvářet podmínky
k vyššímu využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:
-

poznávací a kongresové turistiky,

-

cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl.
m. Prahy a dalších rozvojových oblastech,

-

vodní turistiky, zejména na řekách Sázavě a Berounce,

-

rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví,

-

krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti
Praha.

 Tyto formy turistiky se primárně netýkají řešeného území, nebo nejsou v území vhodné
podmínky pro jejich rozvoj.

d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu,
strategických služeb (znalostní ekonomika);
 Tato forma rozvoje není vyhodnocena jako vhodná pro řešené území.

e) na uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků
zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;
 Pozemkové úpravy nejsou zpracovávány, ani se nevyhotovují.
 Členění krajiny pro zlepšení jejích ekologických funkcí a snížení eroze zemědělské půdy je
územním plánem navrhováno. Viz kap. C.10.14.5.

f)

na uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech,
s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;

 Využití lesů není územním plánem žádným způsobem dotčeno. Lesy nacházející se v územích
s stanovenou ochranou (PR, EVL) jsou zahrnuty do ploch přírodních, jak ukládá vyhláška č.
501/2006 Sb., tím jsou nastaveny podmínky k ochraně hodnotných ploch.

g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi
a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro
hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v
ostatním území kraje.
 Pro rozvoj technické infrastruktury na lokální úrovni jsou podmínky v územním plánu
vytvořeny v adekvátní podobě. Viz kap. C.10.9 a C.10.10.

(08)

Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifických oblastech kraje při
zachování požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v těchto územích takové
formy rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí
zachování jeho hodnot. Koordinovat řešení této problematiky se sousedními kraji.
 Priorita se řešeného území netýká.

(09)

Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů Královéhradeckého,
Pardubického, Plzeňského a Jihočeského, Kraje Vysočina a hl. m. Prahy s cílem optimalizovat
dostupnost obslužných funkcí i přes hranice kraje.
 Neexistují žádné požadavky na využívání řešeného území z hlediska vazeb na ostatní kraje.
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4.
4.4

ZPŘESNĚNÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ
KRAJSKÉHO VÝZNAMU
PLOCHY

A

KORIDORY

NADREGIONÁLNÍHO

A

REGIONÁLNÍHO

ÚZEMNÍHO

SYSTÉMU

EKOLOGICKÉ STABILITY
(194)

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v
území:
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a
nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické
stability krajiny;
 V návrhu ÚP bylo pracováno s vymezením prvků ÚSES v ZÚR, přičemž došlo k jejich
zpřesnění a doplnění lokální úrovně ÚSES. Viz kap. C.10.14.3.

b) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k
významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo
chemické zátěži prostředí, a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez dalších
opatření plnit stabilizující funkce v krajině;
 V řešeném území není navrhována infrastruktura ve střetu s ÚSES. Stávající stavby
procházející prvky ÚSES nejsou z pohledu uvedených negativních vlivů podstatné.

c)

při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených
specifickými oborovými dokumentacemi.

 Při návrhu ÚSES bylo postupováno v souladu se všemi dostupnými podklady a požadavky. Viz
kap. C.10.14.3.

(195)

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu
s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy
jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;
 Zpřesnění bylo provedeno. Viz body výše a kap. C.10.14.3.

b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy
prostorové parametry biokoridorů.
 OP NRBK je v územním plánu vyobrazeno a odpovídá uvedeným požadavkům. Není ve střetu
se zastavěným nebo zastavitelným územím.

5.
5.1.
(197)

UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH
A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ
PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ KRAJE
Přírodními hodnotami území kraje se rozumí: (pozn.: uvedeny pouze hodnoty související
s řešeným územím)
a) zvláště chráněná území ochrany přírody a krajiny:
a.4) přírodní rezervace;
b) lokality soustavy NATURA 2000 – evropsky významné lokality (celkem 125 lokalit) a ptačí
oblasti Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, Křivoklátsko, Rožďalovické rybníky, Údolí
Otavy a Vltavy, Žehuňský rybník – Obora Kněžičky;
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h) významné krajinné prvky mimo území CHKO;
i)

skladebné části ÚSES.

(198) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a možného
rozvoje těchto území:
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;
 Je naplněno koncepcí uspořádání krajiny (kap. A.5 a C.10.14)
 Hodnoty jsou v územní plánu uvedeny a respektovány.

b) chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana
biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce,
trvale udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství, apod.);
 Podmínkami využití ploch jsou tyto cíle na úrovni územního plánu naplňovány, resp. nemohou
být v návaznosti na územní plán narušeny.

c)

v CHKO pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu nevyužívaných nebo nedostatečně
využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová zastavitelná území vymezovat výjimečně
a v souladu s požadavky na ochranu přírody a krajiny;

 Netýká se řešeného území.

d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích
zabezpečit ochranu krajinného rázu;
 Netýká se řešeného území.

e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu.
Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům
narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a
negativní dopady eliminovat;
 Nejsou navrhovány plochy pro stavby tohoto druhu.

f)

vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo zvláště
chráněná území, lokality soustavy NATURA 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu
posoudit vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření;

 Nejsou navrhovány plochy pro stavby tohoto druhu.

g) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem
turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout
rekreační využití vesnických sídel. Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k
rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště
apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky;
 Je umožněn rozvoj cestovního ruchu měkkých forem – individuální rekreace nepobytová,
využití stávajících obytných objektů jako druhého bydlení je možné. Plochy výlučně pro
rekreaci nejsou navrhovány, charakter území pro to není vhodný.

h) podporovat rozvoj léčebných lázní, respektovat požadavky na zajištění ochrany přírodních
léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí;
 Netýká se řešeného území.

i)
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vytvářet podmínky pro šetrné využívání ložisek nerostů. Při vymezování ÚSES hledat plochy
mimo ložiska nerostů, vnik překryvu ložiska skladebnou částí ÚSES umožnit jen v
nezbytných případech a při zohlednění stanovených dobývacích prostorů. Při povolování
hornické činnosti vycházet z toho, že vymezení biocenter a biokoridorů přes ložiska nerostů
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není překážkou jejich využívání. V takových případech je nezbytné podporovat funkci ÚSES
jak při samotné těžbě, tak při jejím ukončování a zejména rekultivaci těžbou dotčeného
území, kdy dojde za předem stanovených podmínek k vytvoření funkčního prvku ÚSES.
 Netýká se řešeného území. V území nejsou ložiska nerostných surovin.

j)

při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;

 Netýká se řešeného území. V území nejsou ložiska nerostných surovin.

k) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na
území přírodních hodnot. Optimální řešení ověřovat v rámci zpracování podrobné
dokumentace a posuzované z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA);
 Netýká se řešeného území.

l)

řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability;

 K tomuto účely jsou zahrnuty obecné podmínky využití území v plochách ÚSES. Střet je pouze
se stávající infrastrukturou s málo podstatným vlivem na ÚSES.

m) chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky,
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá
ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky).
 Netýká se řešeného území.

6.

VYMEZENÍ CÍLOVÝCH CHARAKTERISTIK KRAJINY

(206) ZÚR stanovují tyto základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o
nich:
a) chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu
krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky
krajinného rázu;
 Podmínkami využití ploch jsou tyto cíle na úrovni územního plánu naplňovány, resp. nemohou
být v návaznosti na územní plán narušeny. Viz předchozí body tohoto vyhodnocení.

b) rozvíjet retenční schopnost krajiny;
 Požadavky na retenci a vsak srážek jsou stanoveny pro veškerou výstavbu a ve volné krajině
jsou nadefinovány podmínky pro zvýšení akumulace vody v krajině..

c)

respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich
ochrany;

 Hodnotné plochy jsou v územním plánu uvedeny a plně respektovány jsou požadavky na
jejich ochranu. Viz kap. C.10.14.2.

d) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území
před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině;
 K obnově nebo jinému využití nejsou navrženy žádné plochy, protože se v území žádné
takové nenachází, rezervy zastavěného území jsou využity, co je doloženo v kapitole C.9.

e) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování
a intenzifikaci chatových lokalit;
 Potenciál pro cestovní ruch v území je v obecném pohledu nízký, a proto nejsou zahrnuty
žádné konkrétní záměry tohoto druhu. Infrastrukturu pro cestovní ruch je možné rozvíjet
v rámci podmínek využití ploch. Viz kap. C.10.14.7.

f)

respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a
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tvarově vhodnými stavbami;
 Hodnotné plochy a stavby jsou v územním plánu uvedeny a podmínkami využití ploch, které
s nimi souvisí nebo je ovlivňují, je na úrovni ÚP zaručena ochrana těchto hodnot.

g) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu
krajinného rázu
 Nejsou navrhovány plochy pro stavby tohoto druhu.

h) při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit
pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a
negativní dopady eliminovat.
 Nejsou navrhovány plochy pro stavby tohoto druhu.

(207) ZÚR stanovují pro úkol pro územní plánování:
a) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech
na základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního
území.
 Je respektován charakter, uspořádání a hodnota území. Jsou zohledněny veškeré požadavky
na využívání území dané příslušnými předpisy a dotčenými orgány.

6.7. KRAJINA ZVÝŠENÝCH HODNOT (H)
(220) ZÚR vymezují krajinu zvýšených hodnot v územích odpovídajícím těmto charakteristikám:
a) větší výskyt lokalit vyšší přírodní nebo kulturní hodnoty; jejich rozsah přesahuje běžný
průměr, ale není důvodem zájmu ochrany přírody a krajiny;
b) její ochranu umožňuje v řadě případů vymezení přírodních parků.
(221)

ZÚR stanovují tyto zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území:
a) zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot;
b) neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.
 Viz předchozí body vyhodnocení, hodnotné plochy jsou v územním plánu uvedeny a
podmínkami využití ploch, které s nimi souvisí nebo je ovlivňují, je na úrovni ÚP zaručena
ochrana těchto hodnot.

C.3

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní plán je v souladu s cíli územního plánování, které jsou stanoveny v §18 stavebního zákona,
zejména dodržuje následující principy:
 Vytváří předpoklady pro výstavbu v potřebném rozsahu, předně pro bydlení, dále pro nerušící
podnikání a občanskou vybavenost, resp. další veřejnou infrastrukturu.
 Vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území (nebylo požadováno blíže hodnotit):
 navržený rozvoj sídla nenarušuje přírodní podmínky v území,
 hospodářské podmínky jsou rozvíjeny v přiměřeném rozsahu a odpovídají charakteru území,
 sociální pilíř je posílen návrhem rozšíření veřejné infrastruktury, ploch pro bydlení a ploch
zeleně, dále také ochranou hodnotného prostředí.
 území plán co nejlépe vyhodnocuje stav v území, a na základě toho vytváří podmínky pro jeho
rozvoj, a to především takový, který je podle charakteru území vhodný a prospěšný.
 Veřejné zájmy jsou respektovány v maximální možné míře, jsou dodrženy veškeré související
právní normy (zejména viz kap. C.5), vyjádření, stanoviska a připomínky dotčených orgánů atd.,
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soukromé zájmy jsou zohledněny, pokud nejsou v rozporu se zájmy veřejnými.
 Ochrana a rozvoj hodnot je primárním cílem řešení územního plánu, hodnoty jsou v dostatečné
míře specifikovány v grafické i textové části, a jsou chráněny podmínkami využití území.
 Navržený rozvoj odpovídá svým rozsahem podmínkám v obci a širším vztahům v území.
 Nezastavěné území je chráněno podmínkami jeho využití proti nepříznivým zásahům.
Veškeré výše uvedené principy jsou zakořeněny v koncepci územního plánu a odůvodněny
v příslušných kapitolách.
Úkoly územního plánování (§ 19 stavebního zákona) jsou přeneseny do požadavků PÚR ČR a ZÚR
Středočeského kraje. Vyhodnocení aktuálního znění těchto požadavků je obsahem kapitoly C.2.
Posouzení vlivu koncepce na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

C.4

SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Územní plán je v souladu s požadavky stavebního zákona v jeho podobě platné od 1. 1. 2018 (č. 183/2006
Sb.) a jeho prováděcích předpisů:
 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů.

C.5

SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S
VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, jmenovitě v případě řešeného
území zejména se zákonem:















č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
č. 254/2001 Sb., o vodách;
č. 289/1995 Sb., o lesích;
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví;
č. 266/1994 Sb., o drahách;
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích;
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích;
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích;
č. 185/2001 Sb., o odpadech;
č. 20/1987 Sb., o statní památkové péči;
č. 128/2000 Sb., o obcích;
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon);

Popřípadě s prováděcími vyhláškami těchto zákonů.

C.5.1

Stanoviska k návrhu územního plánu podle § 50, odst. (2) stavebního zákona

Ze stanovisek došlých k návrhu územního plánu podle § 50, odst. (2) stavebního zákona (návrhu pro
společné jednání) jsou uvedeny ta, na základě kterých byla dokumentace upravena, protože obsahovala
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konkrétní pokyny/požadavky pro úpravu.
Krajský úřad Středočeského kraje – koordinované stanovisko ze dne 3. 12. 2021, č. j. 124934/2021/KUSK
Stanovisko podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF – nesouhlas se záborem plochy Z01 o výměře
1,59 ha.
Ostatní stanoviska bez připomínek/požadavků.
Způsob vypořádání:
Plocha Z01 byla zredukována na velikost 1,17 ha především na pozemky mimo ZPF, bylo doplněno
odůvodnění plochy. Na základě úpravy byla vydána souhlasná změna stanoviska Orgánu ochrany ZPF
č. j. 037869/2022/KUSK ze dne 21. 4. 2022.
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, sp. zn.: 129122/2021-1150-OÚZ-PHA, ze dne 7. 12. 2021
Požadavek na zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace Dománovice.
Způsob vypořádání:
Limity a zájmy MO jsou zapracovány v odůvodnění územního plánu, kap. C.10.19, a v legendě
koordinačního výkresu (č. 4), v souladu s požadavky uvedenými ve stanovisku.

C.5.2

Stanoviska k návrhu územního plánu podle § 52, odst. (3) stavebního zákona

Ze stanovisek došlých k návrhu územního plánu podle § 52, odst. (3) stavebního zákona jsou uvedena
pouze stanoviska nesouhlasná, nebo s připomínkami.
Městský úřad Kolín, Odbor dopravy, č. j.: MUKOLIN/OD 49474/22-noj, ze dne 3. 6. 2022
Požadavky obecného rázu, nebo určené pro další řízení o záměrech.
Způsob vypořádání:
Dokumentace nebyla podle stanoviska upravena, protože v něm nejsou obsaženy žádné konkrétní
požadavky zohlednitelné ve znění ÚP nebo jeho odůvodnění.
Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, č. j.: MUKOLIN/OZPZ 49476/22-tV, ze dne
20. 6. 2022
Z hlediska ochrany přírody a krajiny – požadavek na úpravu prvků ÚSES podle zpracovávaného plánu
ÚSES ORP Kolín.
Způsob vypořádání:
Vzhledem k tomu, že plán ÚSES ORP Kolín není v konečné platné verzi, bude vymezení prvků ÚSES
ponecháno ve stávající podobě a v první následující změně ÚP bude ÚSES aktualizován podle platného
plánu ÚSES.
Z hlediska státní správy lesů a myslivosti
 upozornění na existenci limitu 50 m OP lesa
 požadavek na zahrnutí lesních do ploch lesních namísto ploch přírodních
 požadavek na odstranění přípustného využití u ploch lesních – drobná krajinná architektura a
mobiliář
 požadavek na doplnění přípustného využití ploch lesních – umístění mysliveckých zařízení
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k výkonu práva myslivosti
 požadavek na úpravu regulativu v kap. A.6.2, odst. 4
Způsob vypořádání:
Uvedené požadavky nebyly předloženy k návrhu ÚP pro společné jednání, a mělo se proto za to, že
dotčený orgán s podobou ÚP souhlasí. K měněným částem po společném jednání žádné požadavky
nebyly vzneseny. Úpravy by měly z následek opakované veřejné projednání, a protože ÚP není
v rozporu s principy ochrany lesa, nebude znění ÚP měněno. Konkrétně k požadavkům:
 limit 50m OP lesa je v odůvodnění uveden (v grafické i textové části)
 vybrané lesní pozemky jsou vyznačeny jako plochy přírodní v souladu s vyhl. č. 501/2006, § 16,
odst. 2 - „Plochy přírodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zóně
chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky
evropsky významných lokalit včetně pozemků smluvně chráněných, pozemky biocenter11) a
výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury.“
 umístění drobné krajinné architektury a mobiliáře, tj. např. laviček, přístřešků, informačních
tabulí apod., není v rozporu s ochranou lesních pozemků, naopak potenciálně podporuje
mimoprodukční funkce lesa, proto i vzhledem k chybějícímu odůvodnění, proč tyto prvky
nepřipustit, není toto učiněno.
 umístění staveb pro lesnictví není v lesních pozemcích v ÚP vyloučeno, a je proto možné
podle § 18, odst. 5 SZ.
 znění regulativů v ÚP je obdobné jako v požadavku
Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, sp. zn.: 132116/2022-1322-OÚZ-BR, ze dne 20. 6. 2022
Požadavek na zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace Dománovice.
Způsob vypořádání:
Limity a zájmy MO jsou zapracovány v odůvodnění územního plánu, kap. C.10.19, a v legendě
koordinačního výkresu (č. 4), v souladu s požadavky uvedenými ve stanovisku jsou upraveny/doplněny.

C.5.3

Stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek podle §
53, odst. (1) stavebního zákona

Bez připomínek a požadavků na úpravu znění ÚP.

C.6

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Dománovice na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno.
Souhrnné stanovisko č. j. 137936/2017/KUSK, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje dne 4. 12.
2017, neobsahuje požadavek na zpracování vyhodnocení územního plánu Dománovice na životní
prostředí (tzn. SEA).
V průběhu pořizování ÚP nedošlo v tomto ohledu ke změně požadavků.

C.7

STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA (ZÁKON
Č. 183/2006 SB.)

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dománovice na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, viz kapitola C.6.
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C.8

SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY
NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY

Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Dománovice na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno, viz kapitola C.6.

C.9

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zastavěné území se převážně skládá ze stávajících ploch obytných a smíšených obytných, které včetně
související zeleně tvoří cca 58 % zastavěného území. Dalších cca 10 % tvoří využívaný zemědělský areál,
občanská vybavenost různých druhů představuje asi 3 % zastavěného území. Dopravní infrastruktura a
veřejná prostranství tvoří více než 11 % území. Zbylá část zastavěného území připadá na rybník a
vodoteč, a na tyto vodní plochy navazující zeleň (cca 13 %).
Ke změně využití je navržena jen malá část zastavěného území – necelá 4 %. Jedná se o bývalý areál
statku (plocha P01). Jiné rezervy pro rozvoj v zastavěném území nejsou, a je proto zřejmá potřeba
vymezit zastavěné plochy mimo zastavěné území.
Tabulka 6 využití zastavěného území v územním plánu Dománovice
stávající plochy

navržené plochy

celkem

index plochy

ha

%

ha

%

ha

%

BV

6,1

38,7

0,6

3,7

6,7

42,4

DS

1,0

6,1

0,0

0,0

1,0

6,1

OH

0,2

1,3

0,0

0,0

0,2

1,3

OS

0,2

1,0

0,0

0,0

0,2

1,0

OV

0,1

0,8

0,0

0,0

0,1

0,8

PP

0,8

5,3

0,0

0,0

0,8

5,3

SV

1,7

10,7

0,0

0,0

1,7

10,7

VZ

1,6

10,1

0,0

0,0

1,6

10,1

WT

1,4

9,0

0,0

0,0

1,4

9,0

ZS

0,7

4,3

0,0

0,0

0,7

4,3

ZZ

1,4

8,9

0,0

0,0

1,4

8,9

Celkový součet

15,1

96,3

0,6

3,7

15,7

100,0

C.10

KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

C.10.1

Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno ke dni 31. 10. 2020 a je patrné z výkresu základního členění území,
hlavního a koordinačního výkresu.
Při jeho vymezení bylo vycházeno z hranice intravilánu z 1. 9. 1966. Tato hranice byla dále rozšířena o
později zastavěné plochy. Postupováno bylo dle metodického pokynu vydaného Ústavem územního
rozvoje (MMR) v září 2013. Do zastavěného území byly v případě obce Dománovice zahrnuty veškeré
parcely v katastru nemovitostí vedené jako „zastavěná plochy a nádvoří“, k nim byly přiřazeny
související pozemky tvořící dohromady funkční celky (zpravidla pod společným oplocením nebo jinak
ohraničené) a dále komunikace, ze kterých je realizován vjezd na tyto pozemky, a ostatní veřejná
prostranství. Dále byly zahrnuty nezastavěné pozemky obklopené zastavěným územím.
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C.10.2

Demografický rozbor

Počet obyvatel v řešeném území z dlouhodobého hlediska poměrně výrazně kolísal, z hodnoty přibližně
160 na začátku systematického sčítání obyvatelstva v roce 1869 se zvýšil k hladině necelých 250 na
začátku 20. století. Nárůst v této době je patrně spojen s populačním boomem v době průmyslové
revoluce. Po konci 2. světové války následoval prudký pokles počtu obyvatel zpět na dřívější hladinu
kolem 160 obyvatel. V dalších dekádách populace obce sice nadále klesala, ale již spíše pozvolně.
V období totalitního státu byl řízeným přesunem investic upozaděn rozvoj nejmenších obcí a sídel
(Dománovice byly připojeny k obci Ohaře a osamostatnily se až v roce 1991), lze se proto domnívat, že
obyvatelstvo ubývalo postupnou emigrací mladých lidí a vymíráním tehdejší populace. Pokles počtu
obyvatel se zvrátil po roce 1989, který byl pro vývoj osídlení v celé ČR zlomový. Do roku posledního
sčítání (2011) populace zhruba stagnuje.
Počet domů v obci nejprve mírně rostl na celkových více než 50 domů v roce 1950. V dalším období už
jen prakticky stagnuje na této hodnotě. Analogicky k výše uvedeným procesům se projevil úbytek počtu
obyvatel připadajících na 1 dům – z necelých 7 na současných 2,3. Po započtení pouze obydlených domů
se jedná o 2,8. Se zřetelem k současným okolnostem ve vývoji společnosti lze předpokládat spíše další
pokles tohoto ukazatele, a s ohledem na to stanovit průměrnou obložnost parcel v návrhu územního
plánu.
Obrázek 1 vývoj počtu obyvatel a domů v obci mezi lety 1869 a 2011
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zdroj: ČSÚ, Historický lexikon obcí ČR

V posledních cca 30 letech, které jsou pro další vývoj populace klíčové, je zaznamenána stagnace počtu
obyvatel, s výkyvy o jednotky až malé desítky osob. V poslední dekádě se počet trvale hlášených osob
udržuje kolem hodnoty 120, po poklesu na 109 v roce 2015 je zaznamenáno drobné oživení. Populační
změnu sytí negativně přirozený přírůstek (roven -15 za posledních cca 30 let), naopak migrace je
nepatrně kladná (+3 za stejné období), v posledních letech je její vliv na populaci obce významnější
(kladný), ale jedná se o ukazatel s vysokou mírou nestability v čase, proto se na další vývoj tímto
směrem nelze s jistotou spoléhat, migrace bude nicméně i nadále hlavním hybatelem populačních
změn v obci.
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Tabulka 7 demografické údaje obci v letech 1990 – 2019
Rok

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav
(31.12.)

1991

-

1

-

1

-1

-1

-2

122

1992

3

2

11

4

1

7

8

130

1993

1

1

3

4

-

-1

-1

129

1994

2

-

6

3

2

3

5

134

1995

3

2

3

-

1

3

4

138

1996

3

3

-

8

-

-8

-8

130

1997

-

3

-

1

-3

-1

-4

126

1998

3

3

-

2

-

-2

-2

124

1999

1

3

5

3

-2

2

-

124

2000

2

2

7

3

-

4

4

128

2001

2

3

1

3

-1

-2

-3

132

2002

-

3

2

-

-3

2

-1

131

2003

1

1

1

-

-

1

1

132

2004

1

-

2

-

1

2

3

135

2005

1

2

-

7

-1

-7

-8

127

2006

-

-

4

-

-

4

4

131

2007

1

4

1

10

-3

-9

-12

119

2008

-

1

1

-

-1

1

-

119

2009

-

1

5

4

-1

1

-

119

2010

1

1

2

-

-

2

2

121

2011

1

1

2

4

-

-2

-2

120

2012

-

2

-

1

-2

-1

-3

117

2013

2

1

1

3

1

-2

-1

116

2014

-

1

-

4

-1

-4

-5

111

2015

-

-

-

2

-

-2

-2

109

2016

1

-

7

2

1

5

6

115

2017

-

3

9

2

-3

7

4

119

2018

1

1

-

1

-

-1

-1

118

2019

1

1

6

4

-

2

2

120

zdroj: ČSÚ, Databáze demografických údajů za obce ČR

Struktura obyvatel podle věku a pohlaví není v takto populačně malé obci zcela směrodatným
ukazatelem, protože i nepatrné absolutní změny mají významný vliv na zastoupení jednotlivých
věkových skupin. Znatelné je nízké zastoupení dětí do 15 let (jen cca 10 % populace, v kraji průměr
téměř 18 %) a oproti tomu zvýšené zastoupení produktivní složky populace. Silně převládají muži ve
věku 45 – 59 let, tvoří pětinu populace obce. Zřetelný je však hlavně počet osob ve věku nad 65 let (24
%, v kraji průměr 18,5 %). Průměrný věk obyvatel je proto znatelně vyšší, než za populaci ČR. Podíl žen
ve fertilním věku, tj. věku s potenciálem plodit potomky (15 – 49 let), který je pro reprodukční schopnost
populace klíčový, je nicméně více než 20 %, což je číslo blížící se údajům za kraj. Tyto charakteristiky
značí, že přirozená měna (rozdíl narozených a zemřelých) se bude i nadále pohybovat kolem 0, spíše
mírně pod nulou, a na celkový počet obyvatel proto nebude mít podstatný vliv.
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Obrázek 2 struktura obyvatel dle pohlaví a věku v obci v roce 2019
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U obce této populační velikosti, která je přesto ovlivněna řadou procesů ve společnosti a ekonomice
jako celku, je vývoj počtu obyvatel prakticky nemožné predikovat, a prognóza je proto pouze
kvalifikovaným odhadem založeným na výše uvedených zjištěních. Z nich plyne, že nejpravděpodobnější
je další stagnace počtu obyvatel, potenciálně v dalších letech i mírný nárůst v řádu jednotek až nízkých
desítek osob – s rezervou až na přibližně 150 obyvatel.
Druhý pohled na věc je nicméně takový, že počet obyvatel v poslední letech narůstat nemohl kvůli
absenci platného územního plánu. Obec se přitom nachází v příhodné poloze u nájezdu na dálnici D11, a
navíc v malé dojezdové vzdálenosti do středisek osídlení (Kolín, Poděbrady, Chlumec nad Cidlinou) a
továrny TPCA. Okraj Prahy je vzdálen přibližně 35 minut jízdy automobilem. Přírodní prostředí na území
obce i v okolí je pro trvalé rodinné bydlení potenciálně vhodné. Pokud budou vylepšeny podmínky pro
rozvoj bydlení v podobě platného územního plánu, a zvýšena úroveň veřejné infrastruktury, může být
nárůst počtu obyvatel i znatelně vyšší (viz druhá varianta v obrázku 3 – „s platným ÚP“). Z tohoto
důvodu je rozvoj obce vhodné koncipovat s větší rezervou.
Obrázek 3 vývoj počtu obyvatel v období 1991 – 2019 a prognóza vývoje do roku 2035
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C.10.3

Rozvojové plochy v předchozím územním plánu

Územně plánovací dokumentace pro obec Dománovice nebyla dosud zpracována.

C.10.4

Koncepce rozvoje

Koncepce rozvoje území obce Dománovice spočívá v jeho členění na část zastavěnou a nezastavěnou, a
stanovení rozvojových ploch, popřípadě dalších opatření.
Zastavěné území zahrnuje funkční celky (zpravidla sjednocené společným oplocením nebo jinými
znaky) stavebních objektů sloužících k různým účelům se souvisejícími pozemky, a také nezastavěné
pozemky obklopené zástavbou. Dále do zastavěného území připadají pozemní komunikace, ze kterých
je realizována obsluha zastavěného území. Jedná se o sídlo Dománovice a hřbitov v jeho blízkosti.
Nezastavěné území zahrnuje veškeré ostatní plochy v řešeném území – jedná se tedy o zemědělský
půdní fond včetně trvalých travních porostů, sadů (zahrady jsou vymezeny jako součást zastavěného
území, protože tvoří funkční celky s obytnými stavbami), dále lesní celky, veškerou ostatní zeleň
v krajině a dále komunikace stabilizované v samostatných plochách s rozdílným způsobem využití i
veškeré ostatní (platí též pro liniové stavby technické infrastruktury). V nezastavěném území nelze
umisťovat stavby s výjimkou staveb uvedených v (5) §18 zákona 183/2006 Sb. Tyto stavby a opatření
(„…pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro

veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například
cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra …“) jsou v intencích zákona

územním plánem upřesněny v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kap. A.6.2).
Zejména není v území z důvodu ochrany krajinného rázu možné umisťovat stavby pro zemědělství a
lesnictví mimo stanovené oblasti. Stavby dopravní a technické infrastruktury je možné umisťovat
v celém řešeném území, musí být ovšem dbáno na hodnoty území. Všechna tato omezení jsou činěna ve
veřejném zájmu ochrany přírody a krajiny.
Dále koncepce stanovuje tzv. rozvojové plochy, tj. plochy, které jsou určeny ke změně způsobu
funkčního využití, jedná se o plochy:
 zastavitelné (značené písmenem Z a pořadovým číslem plochy);
 přestavby (značené písmenem P a pořadovým číslem plochy), které slouží k opětovnému využití
plochy v zastavěném území;
 změn v krajině (značené písmenem K a pořadovým číslem plochy) – zahrnující krajinná opatření
(neumožňují zastavění ani jinou formu degradace ploch) v nezastavěném území.
Územní plán navrhuje celkem cca 2,9 ha ploch s využitím pro výstavbu obytných budov (plochy BV a
SV), které při průměrné velikosti 1 parcely přibližně 1 000 m2, představují prostor pro cca 28 rodinných
domů. S ohledem na místní podmínky se toto číslo reálně pohybuje níže (cca 27 jednotek), a je tak při
průměrné obložnosti 3 obyvatele na 1 dům umožněn nárůst o cca 80 obyvatel v maximální variantě.
Tyto hodnoty jsou v reálném vývoji spíše nedosažitelné, předpokládaný nárůst počtu obyvatel podle
demografické prognózy je ve střednědobém horizontu nejspíše v řádu nižších desítek. Územní plán
zahrnuje rezervu, zejména protože:
 dosud nebyl zpracován územní plán pro řešené území, a je proto pravděpodobné, že vývoj
počtu obyvatel byl tímto negativně ovlivněn;
 se vyhovuje požadavkům obce;
 je vhodné zajistit různorodější možnosti pro potenciální stavebníky, čímž se zamezí
spekulacím s pozemky;
 je vhodné podpořit výstavbu bydlení s cílem udržet či přilákat mladou generaci a zajistit tak
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kontinuitu společenského vývoje v obci;
 poloha obce je pro rozvoj obytné funkce příhodná.
Další RD mohou vznikat dělením dostatečně velkých zastavěných stavebních pozemků v rámci sídel,
žádoucí je také obnova stávajících neobydlených budov. Není však možné spolehlivě vyčíslit, o kolik
jednotek se může jednat.
V území jsou v menším rozsahu rozvíjeny i další funkce:
 V plochách smíšených obytných (SV, a částečně i obytných – BV) lze provozovat různorodé
podnikatelské aktivity, což je činěno z cílem navázat na polyfunkční charakter území a
umožnit obyvatelům obce nejen bydlení, ale i ekonomickou aktivitu.
 V plochách smíšených obytných (SV) lze umisťovat zařízení občanské vybavenosti, protože
v případě většího nárůstu počtu obyvatel již může vyvstat potřeba zřízení např. školky.
Koncepce rozvoje území:
Území obce je tvořeno jedním katastrálním územím – Dománovice - o rozloze 277,8 ha, nachází se
v něm jedno sídlo. Kromě zmíněné zástavby je území tvořeno převážně lesy a zemědělskou půdou.
Základní struktura sídla je dána silnicí č. III/3288, podél které se rozkládá většina obytných celků, další
se poté nacházejí při nepočetných místních komunikacích a také při křižovatce se silnicí č. III/32719.
Z tohoto uspořádání vyplývá většina navržených zastavitelných ploch – konkrétně jsou při silnicích
navrhovány plochy Z02, Z03 a Z04. Další rozvoj obytné zástavby se navrhuje v částečně odloučené
lokalitě severně za obecním rybníkem (plocha Z01 a rezerva R01), integraci této plochy se sídlem může
napomoci případné doplnění cestní sítě ve směru na Choťovice. Areál zaniklého statku za obecním
úřadem je navržen k opětovnému využití (plocha P01).
Většina zástavby je předválečného data výstavby, mladší je pouze několik jednotek rodinných domů a
zejména pak zemědělský areál ve východní části sídla, který strukturu sídla narušuje. Jednotlivé
objekty nemají výraznější architektonickou hodnotu, ale struktura sídla vykazuje typický vesnický
charakter, a je proto hodnotná sama o sobě. Stavby jsou obdélníkového půdorysu, na hranici veřejných
prostranství, převážně orientované štítem k němu. Hranici s volnou krajinou tvoří zahrady obytných
celků se vzrostlou vegetací. Na severní hraně sídla teče Radovesnický potok s doprovodnou zelení.
Hodnotných je v sídle několik drobných kulturních staveb (sakrální stavby, památník obětem 1. světové
války), odděleně od sídla východním směrem se nachází hřbitov. Výšková hladina zástavby je téměř
homogenní a pohybuje se typicky okolo 8 metrů či méně, budovy jsou jedno- až dvoupodlažní se
šikmými (převáženě sedlovými) střechami. Obdobné parametry mají i stavby v zemědělském areálu,
které jsou půdorysnou výměrou větší, ale netvoří negativní výškové dominanty v území.
Na základě zjištěných urbanistických a architektonických znaků je stanoven způsob využití ploch včetně
prostorové regulace, za účelem zachování hodnotných znaků krajinného rázu, urbanistické struktury a
charakteru sídla, zejména pak:
 rozmístění zastavitelných ploch podél stávajících komunikací – cílem je zachování struktury
sídla,
 doplnění ploch soukromé i veřejné zeleně v zastavitelných plochách po obvodu sídla (plochy Z01,
Z03, Z04) – cílem je příznivý přechod do volné krajiny k ochraně krajinného rázu,
 doplnění plochy K01 na hranici zemědělského areálu a volné krajiny – cílem je příznivý přechod
do volné krajiny k ochraně krajinného rázu a odclonění staveb v zemědělském areálu při
dálkových podhledech na sídlo,
 stanovení prostorové regulace – maximální výšky staveb, minimální velikosti stavebních
pozemků, intenzity využití pozemků a charakteru zástavby – cílem je zachování měřítka staveb a
funkčních celků, charakteru zástavby.
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C.10.5

Plochy s rozdílným způsobem využití

Území je bezezbytku členěno na plochy s rozdílným způsobem využití, které odrážejí charakteristiku
území při zachování odpovídající podrobnosti dokumentace a stupně generalizace (např. zahrnutí ploch
s malou výměrou do rozsáhlejších ploch).
Územní plán obsahuje obecné podmínky pro celé řešené území, nebo jeho definované části, uvedené
v článcích 1 – 7 v kapitole A.6.2:
V článku 1 je upraven zejména obecný způsob, jakým jsou posuzovány záměry změn v řešeném území a
dále uvedena podmínka pro dostatečnou retenci a vsak srážek, která vychází z §20, odst. 5, písm. c)
vyhlášky 501/2006 Sb.
V článku 2 je stanovena podmínka nezastavitelnosti pruhu podél vodních toků, která vyplývá z
požadavku stanoveném ve zvláštních právních předpisech.
V článku 3 jsou zahrnuty nezbytné podmínky pro zajištění funkčnosti systému ÚSES.
V článku 4 jsou z důvodu ochrany nezastavěného území, krajinného rázu a dalších hodnot v území
upřesněny podmínky pro umisťování staveb v nezastavěném území, vyplývající z odst. 5, §18 zákona č.
183/2006 Sb. Omezeno je také oplocování pozemků, opět z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování
prostupnosti krajiny. Ve všech plochách je možné umisťovat dopravní a technickou infrastrukturu
způsobem zabraňujícím střetům s jinými zájmy (například střety s ÚSES, hodnotnými přírodními
plochami), není totiž účelné vymezovat nové trasy konkrétně – požadavky se mohou v průběhu času
vyvíjet a měnit a kvůli každé změně trasy by následně bylo nezbytné měnit koncepci územního plánu.
V článku 5 je upraven zejména obecný způsob, jakým jsou posuzovány záměry změn v zastavěném
území a zastavitelných plochách. Dále je v článku upřesněno posuzování maximální výšky zástavby
(komínů apod.) a koeficientů prostorového uspořádání ploch – na zastavěných stavebních pozemcích
může docházet k situaci, kdy stavebník v případě byť jen drobné přístavby nebude schopen splnit
požadované koeficienty – z tohoto důvodu je stanoveno, že lze takovéto záměry posuzovat individuálně
s ohledem na charakter zástavby v dané lokalitě. Jedná-li se o záměr v zástavbě s malými pozemky
zastavěnými z velké části, koeficienty je umožněno přiměřeně tomu přizpůsobit.
V článku 6 jsou pro některé rozvojové plochy stanoveny zvláštní podmínky, které zohledňují specifické
uspořádání ploch:
 pro plochy P01a Z04 jsou upřesněny požadavky na dopravní řešení
Dále jsou stanoveny podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (čl. 7), pro které
ale vždy platí výše uvedené články.
Členění ploch s rozdílným způsobem využití vychází z § 4 až § 19 vyhlášky 501/2006 Sb. Členění je též v
souladu s datovým modelem MMR (Standard zpracování územních plánů z r. 2019), který kromě
kategorií stanovených vyhláškou vymezuje tzv. plochy zeleně – ty byly využity pro nejlepší možné
zařazení ploch zahrad a další sídelní zeleně – bez těchto ploch by nebylo možné cíleně ochránit plochy
před nežádoucími zásahy.
Plochy se liší podle skladby činností (a tomu odpovídajících staveb), které je možné v plochách
provozovat a podle prostorového uspořádání, které je u každého druhu ploch jedinečné. Jsou
stanoveny tyto prostorové regulativy:
 maximální intenzita využití pozemků, která se stanovuje jako podíl stavebního pozemku, který
může nést stavby a zajišťuje odpovídající zahuštění výstavby;
 minimální koeficient zeleně, který udává podíl stavebního pozemku, jenž musí zůstat bez
zpevněných ploch a zajišťuje zachování dostatečné plochy pro retenci, zachovává krajinný
ráz a odpovídající rozvolnění zástavby;
 maximální výška zástavby, kterou je zamezeno vzniku dominant v území a dodržení rázu
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výstavby v sídlech;
 minimální výměra stavebního pozemku, která zajišťuje optimální rozvolnění zástavby;
 charakter výstavby, který odkazuje na charakter zástavby typický pro řešené území a při jeho
dodržení bude zachován hodnotný ráz sídel.
Prostorová regulace je stanovena proto, aby bylo možné na úrovni územního plánu ochránit hodnotný
krajinný ráz území, zachovat charakter sídel a vesnické zástavby.
Plochy s rozdílným způsobem využití se člení na:
Bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), viz § 4 vyhlášky
zahrnující stávající i navrženou zástavbu rodinných domů a venkovských usedlostí. V plochách je
preferována obytná funkce, ale připuštěna je také funkce nerezidenční, zahrnující drobné podnikatelské
aktivity, hospodářské využití a další obdobné aktivity. Podmínkou je zachování kvality obytného a
životního prostředí, tj. zamezení veškerých negativních vlivů. Dané využití je z hlediska charakteru sídel
nejvhodnějším typem, vystihuje jejich polohu v krajině a sídelním systému. Pro všechny plochy BV je
stanovena minimální velikost parcely pro 1 obytný objekt 700 m2, maximální zastavitelnost 30 %
pozemku při velikosti pozemku do 1 500 m2 a 20 % u větších pozemků. Tyto hodnoty umožňují běžnou
obytnou výstavbu, typickou pro dané území, která nebude nadměrně zahuštěna, a objekty v ní nebudou
zabírat neúměrně velkou část stavebních pozemků. Pro plochy je dále stanovena výšková hladina
odpovídající okolní zástavbě a charakter výstavby, který odpovídá situace v místě. Plochy BV kromě
samotných objektů pro bydlení zahrnují související plochy zahrad a veškerou vybavenost, která
s takovým využitím souvisí, případně také hospodářské budovy a drobné stavby pro podnikání.
Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV), viz § 6 vyhlášky
občanskou vybavenost je důležité vyčlenit z ostatní zástavby s ohledem na její obecný význam a
jedinečnost zahrnutých funkcí. Zahrnuje stávající plochy veřejné občanské vybavenosti pro správu a
ochranu území (obecní úřad, hasičská zbrojnice). Lze v nich ale provozovat i jiné činnosti (vzdělávání,
zdravotnické služby a další). V plochách je přípustné provozovat také komerční občanskou vybavenost
jako doplněk k hlavnímu využití. Požadavky na prostorové uspořádání ploch odrážejí jejich stávající
charakter.
Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), viz § 6 vyhlášky
v území označují plochy a areály sportovních zařízení, které svým významem není účelné včleňovat do
jiných ploch s rozdílným způsobem využití. Zahrnují také veškeré další související zařízení. Požadavky
na prostorové uspořádání ploch odrážejí jejich stávající charakter.
Občanské vybavení - hřbitovy (OH), viz § 6 vyhlášky
zahrnují jasně ohraničený areál hřbitova se souvisejícími stavbami a zařízením. Požadavky na
prostorové uspořádání ploch odrážejí jejich stávající charakter.
Vybraná veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP), viz § 7 vyhlášky
slouží k ochraně ploch majících význam veřejného prostoru. Plochy zahrnují škálu způsobu využití,
omezenou pouze veřejným charakterem ploch. Zejména potom návsi, místní a účelové komunikace,
veřejnou zeleň, drobné vodní plochy, sportovní plochy a zařízení (typu dětských hřišť), drobné sídelní
stavby (mobiliář, drobné sakrální stavby atp.). Zachována musí zůstat základní funkce ploch jako
veřejně přístupných a charakter staveb musí splňovat nároky na umístění ve veřejném prostoru, který
je vizitkou místa a zakládá hodnotu sídla.
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), viz § 8 vyhlášky
jsou vymezeny v místech, kde vesnická zástavba zastává více způsobů využití a stanovení konkrétního
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by nebylo účelné nebo by limitovalo možnosti užívání ploch. V plochách SV je zástavba obytná smíšena
s nerezidenčními aktivitami různého druhu, a platí v nich zhruba obdobné využití jako pro plochy obytné
(BV) s tím rozdílem, že nerezidenční funkce v těchto plochách může nad obytnou funkcí převládat, resp.
představovat hlavní využití, musí být nicméně vyloučeny veškeré negativní vlivy.
Plochy smíšené obytné – venkovské jsou obvykle rozsáhlejší, proto se u nich požaduje vyšší minimální
výměra stavebního pozemku (alespoň 800 m2), ostatní regulace je stejná jako v plochách BV, protože
celky mají obdobný charakter.
Doprava silniční (DS), viz § 9 vyhlášky
označuje plochy, ve kterých se nacházejí stávající pozemní komunikace různých tříd, související plochy
a zařízení, ale také např. zastávky bus, parkovací stání, chodníky, doprovodná i jiná zeleň. Plochy je
zcela nezbytné samostatně vymezit kvůli jedinečnosti způsobu využití v nich.
Doprava jiná (DX), viz § 9 vyhlášky
označuje plochy, ve kterých se nacházejí stávající místní komunikace nižších tříd v nezastavěném
území, především málo frekventované cesty s nezpevněným povrchem. Do ploch náleží také
doprovodná liniová vegetace podél těchto cest, popřípadě je přípustné je využívat i dalším způsobem,
který nebude v rozporu s jejich primárním účelem. Plochy je nezbytné samostatně vymezit kvůli jejich
specifickému charakteru a jejich územní ochraně.
Vodní hospodářství (TW), viz § 10 vyhlášky
označuje plochu, ve které je navrhováno umístit zařízení pro vodní hospodářství (ČOV). Plochu je zcela
nezbytné samostatně vymezit kvůli jedinečnosti navrženého využití a vyloučení jiného využití, které by
bylo s navrženým v rozporu. Požadavky na prostorové uspořádání plochy odrážejí její umístění ve volné
krajině.
Výroba zemědělská a lesnická (VZ), viz § 11 vyhlášky
vymezuje prostor, ve kterém je provozována zemědělská výroba, popřípadě další komerční činnosti
(služby, jiná výroba), protože tento způsob odráží stávající využití takových ploch. Svým charakterem a
provozovanými aktivitami jsou tyto plochy unikátní.
Požadavky na prostorové uspořádání ploch odrážejí jejich stávající charakter. Pro tento způsob využití
platí, že aktivity v plochách nesmí mít významný negativní vliv přes hranice ploch, nesmí negativně
ovlivňovat povrchové a podzemní vody.
Vodní plochy a toky (WT), viz § 13 vyhlášky
zahrnují stávající vodní plochy různého původu a plochy vodních toků. Může se jednat i o přechodné
vodní plochy a popřípadě bezprostředně navazující plochy na plochy vodní (například mokřiny v jejich
blízkosti, hráze rybníků, cesty, zeleň atp.). Pro orientaci v mapovém podkladu je součástí koordinačního
výkresu liniové vedení vodních toků v řešeném území.
Plochy zemědělské (AZ), viz § 14 vyhlášky
označují plochy zejména orné půdy, jejich využití je však možné v celé škále zemědělského využití.
Všechny plochy AZ musí splňovat limit pro maximální přípustnou ztrátu půdy pro mělkou půdu 1 t.ha1
.rok-1, středně hlubokou 4 t.ha-1.rok-1, hlubokou půdu limit 10 t.ha-1.rok-1. V případě, že plochy limit
nesplňují, je nutná změna způsobů hospodaření, osevních postupů a uplatnění jiných organizačních,
agrotechnických, vegetačních a technických protierozních opatření (např. obnova historických mezí,
změna kultur).
Na plochách zemědělských je přípustné budování nových drobných vodních ploch přírodního
charakteru, protože plochy mohou přispívat k diverzitě přírody a krajiny a mohou sloužit pro zvýšení
retenčních schopností krajiny a snížení účinků eroze. Přípustné je také založení krajinných prvků pro
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zlepšení ekologických funkcí v území a umístění drobného mobiliáře zvyšujícího obytnost krajiny.
Plochy lesní (LE), viz § 15 vyhlášky
zahrnují lesní pozemky a další plochy, které je účelné k lesním pozemkům přiřadit. Jedná se především
o pozemky určené k plnění funkcí lesa, dále lesní cesty, plochy na pomezí lesních a dalších ploch, které
svým charakterem lépe odpovídají plochám lesním. Plochy lesní jsou vymezeny nad podkladem
katastrální mapy v místech, kde se lesní porosty skutečně nachází.
Plochy přírodní (NP), viz § 16 vyhlášky
jsou užity v lokalitách zvláště chráněných (přírodní rezervace, NATURA EVL) pro zdůraznění ochrany
takovýchto ploch. V řešeném území se jedná především o lesní pozemky ve zvláště chráněných
územích.
Součástí ploch přírodních mohou být vodní plochy přírodního charakteru a další nezbytná
vodohospodářská opatření. Plochy přírodní lze využívat extenzivním způsobem jako trvalé travní
porosty (louky, pastviny) nebo sady, neboť tím nedochází k omezení jejich hlavních funkcí.
Plochy smíšené nezastavěného území (MN), viz § 17 vyhlášky
zahrnují izolovanou krajinnou zeleň i plošně rozsáhlejší a přírodně cennější plochy smíšené se
zemědělským využitím. Některé mají výrazně liniový charakter. Mají výraznou ekologicko-stabilizační
a krajinotvornou funkci v území, jsou také podpůrnými opatřeními ÚSES. Výjimečně zasahují do sídel,
resp. jsou na pomezí sídel a volné krajiny.
Zeleň – zahrady a sady (ZZ), jiné využití viz §3 odst. 4 vyhlášky
se vymezují v místech, kde jsou provozovány pěstitelské a jiné hospodářské aktivity, a které jsou
z těchto důvodů oploceny a opatřeny dalším souvisejícím zařízení, a není je proto vhodné zařadit do
ploch zemědělských.
Dále jsou plochy zeleně soukromé vymezeny v návaznosti na plochy obytné nebo smíšené obytné, a to
v místech, kde z různých důvodů není vhodné umožnit umístění dalších obytných budov, jedná se
zejména:
 o pohledově exponovaná místa a jiné lokality (např. na pomezí sídla a volné krajiny), ve kterých
by jinak mohlo dojít k výrazně negativnímu vlivu na krajinný ráz;
 místa oddělující vzájemně nekorespondující funkce v území (bydlení – výroba), ve kterých je
další výstavba nevhodná.
V plochách zeleně soukromé (zahradách) se připouští další využití, které souvisí s bydlením (pokud se
jedná o funkční celky), užíváním zeleně a péčí o ní, tímto se myslí možnost umístění drobných staveb
různého účelu, např. skleníků, skladů zahradního vybavení, přístřešků pro zvířata, bazénů, pergol,
altánů, přístřešků pro automobily a další techniku, popřípadě jiné, které nebudou v rozporu s hlavním
využitím a splní stanovené regulativy ploch. Přípustné jsou rovněž terénní úpravy a zakládání drobných
vodních ploch.
Zeleň sídelní (ZS), jiné využití viz §3 odst. 4 vyhlášky
zahrnuje veřejně přístupnou sídelní zeleň (bez omezení nebo s režimem návštěvnosti) a tvoří hlavní
skladebné prvky systému sídelní zeleně a zároveň jsou veřejným prostorem. Plochy je zcela nezbytné
samostatně vymezit, protože způsob využití v nich je unikátní a jiné využití by mohlo mít za následek
redukci hodnotných ploch.

C.10.6

Odůvodnění navržených zastavitelných ploch a ploch přestaveb

Územní plán navrhuje zastavitelné plochy a plochy přestaveb uvedené níže společně s jejich popisem,
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orientačním počtem bytových jednotek, které je v nich možné umístit (v případě rozvojových ploch pro
bydlení), a odůvodněním jejich zařazení do koncepce včetně návrhu řešení případných střetů s limity a
návrhem napojení na sítě dopravní a technické infrastruktury.
Odůvodnění ve vztahu k ZPF je uvedeno v kapitole C.15, a toto odůvodnění se jím proto nezabývá.
Odůvodnění ploch přestavby:
Plocha přestavby P01 – bydlení venkovské (0,58 ha) – cca 6 rodinných domů
Plocha je vymezena v místě bývalého statku a je určena k opětovnému využití areálu pro bydlení,
plocha se nachází v intravilánu sídla, a je proto pro výstavbu navržena přednostně. Veřejná komunikace
dosahuje k hranici plochy, dopravní obsluha stavebních pozemků v ploše bude řešena v dalších řízeních
o záměru. Dostupné sítě technické infrastruktury jsou v blízkosti plochy. Bez podstatných střetů
s limity využití území.
Odůvodnění zastavitelných ploch:
Zastavitelná plocha Z01 – bydlení venkovské (0,96 ha) zpevněné veřejné prostranství (0,07 ha) a zeleň
sídelní (0,14 ha) – cca 9 rodinných domů, doplnění místních komunikací a navazující zeleň v přechodu do
krajiny
Plocha dotváří prostorově oddělenou část sídla za obecním rybníkem (integraci plochy se sídlem může
napomoci realizace cesty v krajině ve směru na Choťovice, pro naplnění koncepce rozvoje obce je
plocha nezbytná. V současnosti již probíhá výstavba v části plochy. Plocha je ve směru k přírodně
hodnotnému území severozápadně ohraničena částí pro sídelní zeleň, která zajistí vylepšení přechodu
do volné krajiny a umožní doplnění systému sídelní zeleně a veřejných prostranství. Stavební pozemky
se nachází podél místní obecní komunikace, která bude při postupující výstavbě prodloužena.
V návaznosti na plochu je navrhována územní rezerva R01, pro jejíž dopravní napojení je podél rybníka
navržena plocha pro místní komunikaci. Dostupné sítě technické infrastruktury jsou v blízkosti plochy.
Bez podstatných střetů s limity využití území.
Zastavitelná plocha Z02 – bydlení venkovské (0,23 ha) – cca 2 rodinné domy
Drobná rozvojová plocha při silnici III/3288 logicky doplňuje sídlo na jeho západním okraji. Stavební
pozemky se nachází podél stávající komunikace. Dostupné sítě technické infrastruktury jsou v blízkosti
plochy. Bez podstatných střetů s limity využití území.
Zastavitelná plocha Z03 – bydlení venkovské (0,89 ha), zahrady (0,49 ha) a zeleň sídelní (0,18 ha) – cca
8 rodinných domů s navazujícími zahradami ve směru do krajiny, veřejné prostranství v podobě sídelní
zeleně
Plocha dotváří zástavbu podél silnice III/32719 a pro naplnění koncepce rozvoje obce je nezbytná.
Plocha je určena pro jednu řadu RD a logicky tak doplňuje urbanismus sídla. Ve směru k přírodně
hodnotnému území jižně a východně je plocha ohraničena částí pro zahrady k rodinným domům, která
zajistí lepší přechod do volné krajiny a umožní doplnění systému sídelní zeleně. Mezi částí plochy pro
obytnou výstavbu a hřbitovem je vymezena sídelní zeleň, která umožní rozšíření veřejných prostranství
v části sídla, kde je navrhován podstatnější rozvoj a vazba na stávající veřejná prostranství je slabá.
Stavební pozemky se nachází podél stávající komunikace. Dostupné sítě technické infrastruktury jsou
v blízkosti plochy. Bez podstatných střetů s limity využití území.
Zastavitelná plocha Z04 – smíšené obytné venkovské plochy (0,27 ha) a zeleň sídelní (0,16 ha) – cca 2
rodinné domy nebo využití pro občanskou vybavenost (např. zařízení pro seniory apod.)
Plocha dotváří zástavbu podél silnice III/32719 a pro naplnění koncepce rozvoje obce je nezbytná –
umožňuje doplnění zařízení občanské vybavenosti. Možností je i umístění cca 2 RD. Plocha logicky
doplňuje sídlo na jeho jihovýchodním okraji. V části plochy nevhodné pro výstavbu je vymezena sídelní
zeleň, která umožní rozšíření veřejných prostranství v části sídla, kde je navrhován podstatnější rozvoj
a vazba na stávající veřejná prostranství je slabá. Zároveň je navrhováno propojení pro pěší do centra
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sídla. Stavební pozemky se nachází podél stávající komunikace. Dostupné sítě technické infrastruktury
jsou v blízkosti plochy. Bez podstatných střetů s limity využití území.
Zastavitelná plocha Z05 – vodní hospodářství (0,06 ha), plocha pro ČOV
Drobná jednoúčelová plocha pro technickou infrastrukturu – ČOV, popřípadě další tohoto druhu. Plocha
je nezbytná pro naplnění koncepce technické infrastruktury. K ploše vede nezpevněná komunikace
dostačující pro dopravní obsluhu. Elektrická přípojka bude řešena individuálně v dalších řízeních. Bez
podstatných střetů s limity využití území.

C.10.7

Ochrana a rozvoj hodnot

Ochrana hodnot spočívá v členění území na plochy s rozdílným způsobem využití, které nejlépe
odpovídají povaze jednotlivých hodnot (jednak pro plochy, ve kterých se hodnoty nacházejí a jednak
v plochách, které mohou hodnoty ovlivňovat). Typicky jde o vyloučení výstavby v přírodně hodnotných
plochách, a obecně pak stanovení regulativů ploch, které vylučují nevhodnou výstavbu z funkčního i
prostorového hlediska. Hodnoty v řešeném území zahrnují širokou škálu ploch, proto nejsou uváděny
konkrétní postupy pro jejich ochrany, vždy je však dodržen výše uvedený obecný princip.
Kulturní hodnoty
Kulturními hodnotami v řešeném území jsou:
 Urbanisticky hodnotné území zahrnující původní jádro obce s typickou vesnickou zástavbou
podél hlavní silnice (III/3288) s naznačenou návsí, a dalších místních komunikací. Území dále
zahrnuje drobné hodnotné stavby (církevního a historického významu), plochy zeleně a rybník,
všechny tyto prvky tvoří místně významný urbanistický celek.
 Významné stavby bodového charakteru – drobné sakrální stavby a památník, které jsou
v koordinačním výkresu územního plánu vyznačeny a jsou přípustným využitím ploch, ve kterých
se nachází. Jejich ochrana není s koncepcí ÚP v rozporu a jejich zachování stojí mimo možnosti
řešení koncepce.
 Území archeologických nálezů, která vymezují lokality, kde jsou archeologické nálezy
pravděpodobné (II. kategorie – 1 výskyt). Obecně vzato celé řešené území podléhá postupu podle
příslušného zvláštního právního předpisu, a veškeré archeologické nálezy je proto povinnost
ohlásit (nálezy jsou vyloučeny pouze ve vytěženém území, to se řešeného území netýká).
Civilizační hodnoty
 Civilizační hodnoty ve smyslu ZÚR se v řešeném území nenachází.
 Lokální civilizační význam má zejména síť komunikací, technická infrastruktura, zařízení
občanské vybavenosti a další stavby a zařízení ve veřejném zájmu. Všechny tyto plochy a stavby
jsou chráněny stanovením vhodného způsobu využití v plochách, ve kterých se nachází.
Přírodní hodnoty
Přírodní hodnotami v řešeném území jsou:
 přírodní rezervace Dománovický les (se stanoveným ochranným pásmem ze zákona);
 evropsky významné lokality systému NATURA 2000 – Dománovický les a Kozí hůra;
 lokality výskytu zvláště chráněných druh rostlin a živočichů:
 hnědásek osikový,
 hořeček nahořklý,
 pěchava slatinná,
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 pryšec lesklý;
 památný strom – 1 výskyt – Dománovický břek;
 biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců;
 Územní systém ekologické stability, jehož vymezení, včetně návrhu podpůrných opatření pro
zajištění jeho funkce je zevrubně odůvodněno v kapitole C.10.15.2, ochranné pásmo
nadregionálního biokoridoru K72.
 v území jsou dále prvky obecné ochrany přírody:
 významné krajinné prvky stanovené zákonem, v řešeném území lesy, rybník a vodní toky,
které jsou zahrnuty v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití. Lesy jsou bez
výjimek zahrnuty v plochách přírodních (NP) a lesních (LE). Vodní plochy a vodní toky jsou
součástí vodních ploch a toků (WT) nebo ploch smíšených nezastavěného území (MN).

C.10.8

Dopravní infrastruktura

Silniční doprava
Území obce protíná silnice č. III/32719, do které se zaúsťují silnice č. III/3288 a III/32712. Nejedná se o
komunikace s vysokou dopravní intenzitou (úseky nejsou sčítány ŘSD ČR). Podél komunikací (zejména
sil. III/3288) se rozkládá značná část zástavby obce. Obchvat obce, nebo jiné směrové a plošné úpravy
nejsou navrhovány, taková změna nemá v území opodstatnění ani není žádnou koncepcí vyžadována.
V rámci ploch k tomu určených (DS, PP), a v odůvodněných případech i jinde, je možné úpravy
pozemních komunikací v případě potřeby řešit.
Ochranná pásma:
Silnice III. třídy mají stanoveno ochranné pásmo 15 m na obě strany od osy komunikace, které není
vymezeno v souvisle zastavěném území.
Místní komunikace v nezastavěném území jsou součástí ploch DX (doprava jiná), pokud se jedná o
významnější spojení, v ostatních případech jsou přípustné v jiných plochách (lesní, zemědělské apod.).
Místní a účelové komunikace v zastavěném a zastavitelném území
Část zástavby je obsloužena z místních komunikací různých tříd, které mají různorodé parametry a
stav, majoritně jsou opatřeny zpevněným povrchem.
Plocha P01 zahrnuje podmínku pro umístění místní komunikace k obsluze stavebních pozemků.
Stavební pozemky v ploše Z01 budou dopravně obslouženy částečně ze stávající místní komunikace a
částečně z nové, která bude vybudována v části plochy s využitím PP, popřípadě ZS.
Ostatní navržené plochy nevyžadují svojí povahou zásahy do sítě místních komunikací, rozvojové plochy
je možné obsloužit ze stávajících komunikací.
Rovněž i zde platí, že v rámci ploch k tomu určených (PP), a v odůvodněných případech i jinde, je možné
úpravy pozemních komunikací v případě potřeby řešit.
Cesty pro pěší a cyklisty
V obci se nenachází cyklostezky ani cyklotrasy, infrastruktura tohoto druhu je navrhována v návaznosti
na podklady převzaté z ÚAP Kolín – cyklotrasa je vedena po silnicích č. 32719 a 32712 a spojuje obec
s okolním územím (se sídly Radovesnice II a Ohaře), potenciálně až s rekreačně atraktivním území
podél Labe a Žehuňského rybníka – viz obrázek č. 4 níže. Další cyklotrasy lze v území umisťovat
prakticky bez omezení.
Turistické trasy ani jiná dopravní infrastruktura pro pěší územím neprochází. V části sídla je podél
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silnice III/3288 zbudován chodník, což je pro pohyb pěších v obci dostatečné, obdobné řešení je pak
vhodné zahrnout v rámci plochy Z03, což je ovšem mimo detail územního plánu. Plochou Z04 a dále pak
přes pozemek s využitím OV, na kterém se nachází hasičská zbrojnice je navrhováno vést komunikaci
pro pěší, která umožní pohyb do centra sídla částečně mimo hlavní komunikace.
Pro rozvoj vazeb na okolní území pro bezmotorovou dopravu se navrhují směry nových cest, obvykle ve
stopě zaniklých cest v krajině:
 Severně od sídla je navrhováno propojení na Choťovice, které v současnosti v přímém směru
chybí – komunikace je navrhována se začátkem za plochou Z01, ve stopě zaniklé polní cesty
vedoucí na hranici s obcí Radovesnice II, po této hranici vede severozápadně a napojuje se na
stávající komunikaci přemosťující dálnici D11 (mimo řešené území).
 Jihozápadně od sídla je navrhováno propojení ve směru na Ohaře (alternativně k silnici III. třídy
č. 32719) – komunikace je trasována ve stopě zaniklé polní cesty vedoucí na hranici s obcí Ohaře.
 Jihovýchodně od sídla je navrhováno doplnění propojení na Radovesnici II. (alternativně k silnici
III. třídy č. 32719 a 32712) – komunikace je trasována ve stopě zaniklé polní cesty vedoucí na
hranici s obcí Radovesnice II.
Odůvodnění rozvoje sítě cest pro pěší a cyklisty je uvedeno také v kapitolách C.10.14.4 a C.10.14.7.
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Obrázek 4 Cyklotrasy v širším okolí řešeného území

Zdroj: ÚAP, ZM 50 (ČÚZK)

Parkování (doprava v klidu)
Pro parkování slouží pozemky rodinných domů a jiných objektů a areálů, popřípadě veřejná
prostranství (ulice). Výrazný deficit parkovacích míst není patrný, a proto bude parkování řešeno stejně
i v návrhových plochách.
Veřejná doprava
V sídle je zastávka autobusu. Jiné druhy veřejné dopravy nejsou provozovány a tento stav není
navrhován k úpravě, nejsou známy žádné požadavky tohoto druhu, které je možné řešit v územním
plánu.
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Ostatní doprava
V řešeném území nejsou ostatní druhy dopravy zastoupeny a není navrhována změna tohoto stavu.
Nejsou známy žádné takové záměry.

C.10.9

Technická infrastruktura – energetika

Zásobování elektrickou energií
Trasy venkovního vedení VN 22 kV a trafostanice
V řešeném území se nachází trasy vedení různé úrovně, z vedení VN jsou napojovány jednotlivé
trafostanice. Rozvojové plochy nejsou dotčené vedením VN ani jeho ochrannými pásmy. V návrhu není
navrženo rušení nebo přeložky stávajícího venkovního vedení. Stávající dvě transformační stanice jsou
stožárového provedení.
V případě zvýšených požadavků na odběr elektrické energie lokalitách důvodu výstavby v rozvojových
plochách lze související technickou infrastrukturu umisťovat při dodržení zásad umisťování těchto sítí
prakticky kdekoliv v obci.
Ochranná pásma
Ochranné pásmo nadzemního vedení je dle novely zákona č. 211/2011 Sb. vč. rozsahu OP převzatých ze
zákona č. 458/2000 Sb., souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě
jeho strany:
 u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 pro vodiče bez izolace
7 m,
 pro vodiče s izolací základní
2 m,
 pro závěsná kabelová vedení
1 m,
 u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 pro vodiče bez izolace
12 m,
 pro vodiče s izolací základní
5 m,
 u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
15 m,
 u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
20 m,
 u napětí nad 400 kV
30 m,
 u závěsného kabelového vedení 110 kV
2 m.
U vedení zřízeného před platností zákona č.458/2000 Sb. jsou OP zřízena dle zák. č. 79/1957 a jejich
hodnota je:
 u vedení 22 kV
10m od krajního vodiče,
 u vedení 110 kV
15m od krajního vodiče.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
 u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
 u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
 u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je
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zakázáno
 zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad
výšku 3 m.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad
110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.
Sekundární rozvody 0,4 kV
Distribuční rozvod od trafostanic 22/0,4 kV je realizován rozvodnou sítí NN na napěťové úrovni 0,4 kV. V
sídle jsou NN rozvody provedeny vrchním vedením nebo podzemním kabelovým.
Síť NN bude rozšiřována v závislosti na využití rozvojových ploch, což je v souladu s tímto územním
plánem.
Zásobování plynem
Řešené území není plynofikováno a plynovodní vedení se nenachází nikde v blízkosti sídla. S plynofikací
se z tohoto důvodu nepočítá, ovšem podmínky využití území připouští při dodržení souvisejících zásad
umisťování těchto sítí prakticky kdekoliv v obci.
Telekomunikace
Zastavěné území sídel je napojeno na nízkonapěťové komunikační rozvody a nachází se v něm
související telekomunikační zařízení.
Celé území obce zasahuje do ochranného pásma radaru Armády ČR Čáslav a Nepolisy.
V koncepci nejsou navrženy konkrétní změny v telekomunikační síti, ovšem podmínky využití území
připouští při dodržení souvisejících zásad umisťování těchto sítí prakticky kdekoliv v obci.
Veškeré výše uvedené vedení a zařízení včetně ochranných pásem je v územním plánu uvedeno a
respektováno způsobem, který odpovídá detailu územního plánu.

C.10.10 Technická infrastruktura – vodní hospodářství
C.10.10.1

Zásobování pitnou vodou

Obec Dománovice není zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke
svému zásobování vodou soukromé zdroje, jejichž kvalita je vyhovující. Trvale je však třeba sledovat
kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce, kterou se stanoví
požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí
potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
Pro výhledový stav počtu obyvatel (cca 200) je posouzena potřeba vody z vodních zdrojů:
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Tabulka 8 výpočet průměrné denní potřeby vody (podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 120/2011 sb.)

druh potřeby

směrné
číslo
skupina
roční
dle
přílohy potřeby
vody
č.12

směrné číslo
roční potřeby
vody (l/den zam./ks/m2)

počet
osob /
ks / m2

l/den

m3/rok
bytový fond - s tekoucí studenou
vodou mimo byt - stav

I/1

15

41

120

=

4 932

bytový fond - s tekoucí studenou
vodou mimo byt - návrh

I/1

15

41

85

=

3 493

kancelářské budovy - stav

II/4

14

10

20

=

192

VII/44

18

49

20

=

986

hosp. zvířata + drůbež

IX

36

99

100

=

9 863

zahrady

X

16

44

50

=

2 192

provozovny místního významu

Qp

=

21 658 l/den

KOEFICIENTY
Součinitel denní nerovnoměrnosti

kd

1,5 (do 1000 obyv.)

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti

kh

1,8

Počet hodin/den

24 hod

Počet (pracovních) dnů

7 dny

Počet (pracovních) dnů v měsíci

30 dny

Počet (pracovních) dnů v roce

365 dny

OBJEKT CELKEM

Qp

=

21 658 l/den

Denní potřeba vody

Qmax,d

=

32 486 l/den

Hodinová potřeba vody

Qmax,h

=

2 436 l/hod

Hodinová potřeba vody

Qhs

=

0,7 l/sec

Roční potřeba vody

Qrok

=

7 905 m3/rok

Uvedené výpočty jsou pouze rámcové. U všech navrhovaných záměrů nelze přesné odhadovat budoucí
potřebu vody. Některé záměry jsou dosud nespecifikovány a navíc je nutné pro odhad potřeby vody znát
podrobnější údaje.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15
l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika.
C.10.10.2 Požární ochrana
Pro požární zajištění budou využity náhradní zdroje v podobě požárních nádrží, místní rybníky, vodoteče
a stávající vodní plochy dle ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody.
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C.10.10.3 Odkanalizování a čištění odpadních vod
Obec Dománovice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní
vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky
využívané pozemky.
Obec uvažuje o vybudování systému pro odvedení a čištění odpadních vod v podobě gravitační
kanalizace ukončené na čistírně odpadních vod na parcele č. 84/3 (severně od sídla) – plocha Z05.
Recipientem vyčištěných odpadních vod bude Radovesnický potok.
Navrhované znečištění při kompletní realizaci rozvojových ploch navržených územním plánem uvádí
tabulka níže.
Tabulka 9 návrhové parametry ČOV
Parametr
Počet EO
Q24
BSK5

Výhled
175 EO
26 m3/den
10,5 kg/d

Při výpočtu nároků na ČOV se vychází z odhadované potřeby vody dle vyhlášky 428/2011 Sb. navýšené o
20 % (balastní vody) a ze standardního předpokladu, že jeden ekvivalentní obyvatel (EO) vyprodukuje 60
g BSK5 a z jeho činnosti vznikne 150 l vody za den:
Qp = Q24sp = 21,7 m3/den
Qbalast = 4 332 l/den = 4,332 m3/d
Q24 = 25 989 m3/den
Vzhledem k charakteru výpočtu, je zřejmé, že je odhad zatížení ČOV záměrně mírně nadhodnocen,
přesto je však nutné počítat s tím, že při významnějších srážkových událostech může docházet
k přetěžování ČOV srážkovými vodami.
C.10.10.4 Dešťové vody
Dešťové vody jsou do místní vodoteče z části obce odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce, a z
části systémem příkopů, struh a propustků.
V nově vznikajících rozvojových plochách je vznesen požadavek přednostně likvidovat dešťové vody
individuálně na pozemcích vlastníků. Na komerčně využívaných pozemcích v maximální míře dešťové
vody zachytávat v retenčních nádržích k dalšímu využití a posléze případně vypouštět řízeným odtokem
do dešťové kanalizace, recipientů či vodních ploch.

C.10.11 Občanská vybavenost
Vzdělávání a výchova, výzkum a vývoj
Občanská vybavenost tohoto druhu se v obci nenachází.
Správa
V centru obce se nachází budova obecního úřadu, je zahrnuta do plochy OV (občanské vybavení
veřejné).
Zdravotnictví, sociální služby
Občanská vybavenost tohoto druhu se v obci nenachází.
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Kultura
Objekt č. p. 25 a související je ve vlastnictví obce a je provozován k místním kulturním účelům, je
zahrnut do víceúčelové plochy smíšené obytné venkovské (SV).
Církevní občanská vybavenost, hřbitovy
Jihovýchodně od sídla se nachází hřbitov zahrnutý v ploše OH (občanské vybavení – hřbitovy). V území
se nachází několik drobných sakrálních staveb a jeden památník obětem I. světové války, a tyto stavby
jsou zahrnuty v plochách, které toto využití předpokládají.
Ochrana obyvatelstva
V jihovýchodní části sídla se mezi obytnou zástavbou nachází hasičská zbrojnice na samostatném
pozemku, je zahrnuta do plochy OV (občanské vybavení veřejné).
Sport a tělovýchova
V centru sídla za obecním úřadem se nachází víceúčelové hřiště na samostatném pozemku, je zahrnuto
do plochy OS (občanské vybavení - sport). Při obecním rybníku se nachází drobné dětské hřiště
zahrnuté do plochy ZS (zeleň sídlení), která toto využití předpokládá.
Komerční občanská vybavenost
Obchody a služby v území nejsou provozovány. V rámci zemědělského areálu jsou provozovány některé
služby, nikoliv však s patrným významem pro místní obyvatele.
Odůvodnění rozvoje občanské vybavenosti obce:
Z výše uvedeného vyplývá, že pro obce dané kategorie (s nepatrným významem pro okolní obce, cca 120
místních obyvatel, výhledově mírný nárůst) je občanská vybavenost dostatečná, a nejsou proto
navrhovány plochy výhradně pro tento účel. Jeví se však jako opodstatněné zahrnout plochy smíšené
obytné (stav i návrh), ve kterých lze v případě potřeby umisťovat zařízení občanské vybavenosti
komerční i nekomerční, a to v libovolném rozsahu. Část těchto ploch je v obecním vlastnictví, což je pro
tento účel výhodné. Lze tak reagovat na případné změny ve vývoji obce bez nutnosti měnit koncepci ÚP.

C.10.12 Veřejný prostor, systém sídelní zeleně
Veřejný prostor
Veřejný prostor v sídle je soustředěn na veřejné komunikace a jejich okolí (plochy PP, DS a další), dále
na areál obecního úřadu s navazujícím víceúčelovým hřištěm (OV, OS) a na louku u obecního rybníka
(ZS). V rámci venkovského sídla plní roli veřejného prostoru také soukromé pozemky, které ale nejsou
uvažovány v rámci ÚP jako veřejná prostranství. Veřejným prostorem jsou také různorodé plochy mimo
sídlo – okolí hřbitova, pobytové místo pod Dománovickým vrchem, komunikace v krajině, ale i lesy
apod.
Pro obec Dománovice je rozsah veřejného prostoru v současnosti dostatečný, při využití rozvojových
ploch je vhodné doplnit tuto veřejnou infrastrukturu do jejich blízkosti, protože tím bude navýšena
kvalita obytného prostředí. Pro tento účel jsou vymezeny menší části ploch Z01, Z03 a Z04, s využitím
pro sídlení zeleň (ZS). I v dalších sídelních plochách je možné zakládat drobná veřejná prostranství,
pokud je to účelné.
Sídelní zeleň
Sídelní zeleň je zastoupena zejména po obvodu sídla, jednak v soukromých zahradách, a jednak podél
Radovesnického potoka o kolem obecního rybníka. Podél některých komunikací sídelní zeleň přechází
do krajiny ve formě doprovodné zeleně komunikací, vodoteče apod. (plochy smíšené nezastavěného
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území nebo v rámci jiných ploch). Stávající zeleň je zahrnuta zejména v plochách ZS (zeleň sídelní), ZZ
(zahrady a sady), dále také na veřejných prostranstvích (PP), popřípadě je zahrnuta v jiných sídleních
plochách.
Sídelní zeleň je navržena k rozvoje podle stávajícího uspořádání, tj. po obvodu sídla ve formě zahrad
(Z03), sídelní zeleně (Z01, Z03, Z04) a plochy smíšené nezastavěného území (plocha K01). Rozsah těchto
ploch je poměrně vysoký, zejména protože stávající rozsah těchto ploch nedostačuje velikosti obce, a
také protože sídlo je obklopeno zemědělsky využívanou půdou. Je nutno brát na zřetel současný i
budoucí vývoj klimatu, čemuž rozšiřování zeleně může znatelně prospět.
Ve vazbě na sídelní zeleň je dále ve vytipovaných místech vyznačených ve výkresové části vhodné
doplnit doprovodnou zeleň komunikací (stávajících i navržených), a navázat tak lépe na zeleň v krajině.

C.10.13 Odpadové hospodářství
V sídle jsou umístěny kontejnery na sběr komunálního odpadu, které jsou vyváženy mimo řešené
území. V obci se nenachází žádné legální ani evidované ilegální skládky.
Bez ohledu na územní plán platí požadavky zvláštních právních předpisů na likvidaci odpadů.

C.10.14 Koncepce uspořádání krajiny
C.10.14.1

Odůvodnění ploch změn v krajině

Územní plán navrhuje plochy změn v krajině uvedené společně s jejich popisem a odůvodněním jejich
zahrnutí:
Plocha změny v krajině K01 – smíšená nezastavěného území (0,28 ha) – bez možnosti výstavby
Plocha se nachází na hranici sídla v místě zemědělského areálu, a jejím účelem je vylepšení přechodu
sídla do krajiny (tj. krajinného rázu v místě) a rozšíření systému sídelní zeleně.
C.10.14.2 Ochrana přírody a krajiny
Níže uvedené typy ochrany přírody působí v řešeném území jako limity a v návrhu územního plánu jsou
respektovány. Důraz byl kladen na ochranu krajinného rázu obecně definováním koncepce uspořádání
krajiny.
V řešeném území se nachází:
 přírodní hodnoty vyjmenované v kapitole C.10.7., jejichž ochrana je zajištěna prostřednictvím
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a dále podmínkami využití
ploch, ve kterých se hodnoty nacházejí;
 významné krajinné prvky ze zákona, které jsou zastoupeny v podobě ploch lesních, vodních
(rybník, vodní toky), významné krajinné prvky registrované se v území nevyskytují. Všechny tyto
prvky jsou územním plánem respektovány a jsou vymezeny zejména jako plochy přírodní (NP),
lesní (LE), případně vodní (WT), ojediněle smíšené nezastavěného území (MN);
 hodnotnější plochy, které tvoří systém ÚSES a další ekologicky stabilnější segmenty krajiny
(drobné krajinné prvky v plochách MN a jiných), zachované v nejvyšší možné míře:
 zajišťují ochranu přírodních hodnot, biodiverzity a ekologické stability,
 jsou biologickou kostrou schopnou vyrovnávat změny a pomáhají udržovat stálost prostředí,
 jsou útočištěm pro rostliny a živočichy v kulturní zemědělské krajině,
 jsou znakem krajinného rázu a spoluurčují míru obytnosti krajiny a atraktivity pro každodenní
rekreaci.
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C.10.14.3 Územní systém ekologické stability
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES takto:

„Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit
ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných
vazeb.“
Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb. jako
biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu č. 114/1992 Sb. jako
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje
jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Geobiocenologické podmínky návrhu:
Území leží v bioregionu Mladoboleslavský (1.6), který je tvořen slínovcovou pahorkatinou s těžkými
jílovitými půdami a poměrně teplým, vlhkým klimatem a tomu odpovídajícími zvláštními biocenózami.
Dominuje 2. bukovo-dubový vegetační stupeň s dubohabrovými háji a teplomilnými doubravami,
potočními luhy a bažinnými olšinami i slatinami. Recentně převažují pole, relativně hojně jsou však
zastoupeny vlhké louky a komplexy lesů, převážně sice nepůvodních borových, ale často též
dubohabrových a dubových (i s dubem šipákem, který zde má východní hranici rozšíření v České
kotlině). V těchto lesích se nachází i vzácnější teplomilná fauna. Význam mají i rybníky s navazujícími
mokřady s hnízdišti vodního ptactva.
K vymezení prvků ÚSES byly použity následující podklady:
 Územně analytické podklady ORP Kolín (2016),
 platné územní plány okolních obcí,
 návrh Plánu ÚSES Kolín (2021)
V rámci návrhu územního plánu je navržena spojitá síť prvků ÚSES navazující na sousední území. Jsou
upřesněny skladebné části ÚSES na lokální úrovni.
Nadregionální úroveň
V řešeném území ani v jeho blízkosti se nevyskytuje. Ochranné pásmo NRBK do území zasahuje v jeho
jižní části a je převzato jako limit využití území.
Regionální úroveň
Jižní částí území správního obvodu obce Dománovice je vedena trasa regionálního biokoridoru RK 1271
(K72-Žehuňská obora) sledující svěží až vlhká stanoviště zvlněných slínovcových plošin.
Lokální úroveň
V trase RK je vloženo LC Dománovický les, vymezené v hranicích vyhlášené stejnojmenné PR, přičemž
celý lesní komplex je zahrnut do EVL soustavy Natura 2000 Dománovický les. V severozápadní části
zasahuje biokoridor, převážně trasovaný na území sousedních obcí.
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Tabulka 10 seznam navržených prvků ÚSES s jejich odůvodněním
Označení a název prvku:
RK 1271 - K72-Žehuňská obora
Prvek ÚSES
regionální biokoridor vymezený
Geobiocenologická typizace:
2BD4, 2BC3, 2 BD-BC3
Biochora:
2RB, 2PB
Charakteristiky ekotopu a bioty:
Trasa RBK prochází lesními porosty zahrnutými do EVL soustavy Natura 2000 Dománovický les v pozvolna
zvlněné slínovcové plošině. Lesní porosty mají charakter listnatých kmenovin s převahou dubu, příměsí habru,
vtroušenou lípou a dalšími druhy hájových dřevin, místy vtroušen i nepůvodní dub červený. V podrostu zmlazují
listnáče, keře lísky i řady dalších druhů, pestré květnaté bylinné patro na vápnitých slínovcích s ohroženými druhy.
Doporučená opatření
V lesních porostech uplatňovat přírodě blízké maloplošné podrostní až výběrové hospodaření na základě SDO pro
EVL. Dlouhodobá spontánní obnova dřevinami přirozené skladby, sanace vtroušených invazivních dřevin.
Označení a název prvku:
LC Dománovický les
Prvek ÚSES
lokální biocentrum vymezené
Geobiocenologická typizace:
2 BD4, 2BC3
Biochora:
2RB
Charakteristiky ekotopu a bioty:
LC vložené v trase RK 1271 je vymezeno v hranicích Přírodní rezervace Dománovický les (součást stejnojmenné
EVL soustavy Natura 2000) v pozvolna zvlněné slínovcové plošině s mělkými vlhkými sníženinami. Převážná část
biocentra je tvořena listnatými kmenovinami s převahou dubu, příměsí habru, vtroušenou lípou a řadou dalších
hájových dřevin, v nezapojeném podrostu zmlazují listnáče, častá líska a řada dalších keřových druhů, pestré
květnaté bylinné patro na vápnitých slínovcích s řadou ohrožených druhů, cenná entomofauna. Drobné kulturní
skupiny se smrkem, borovicí či dubem červeným, menší plochy nitrofilních pasek.
Doporučená opatření
V lesních porostech uplatňovat přírodě blízké maloplošné podrostní až výběrové hospodaření na základě plánu
péče, dlouhodobá spontánní obnova dřevinami přirozené skladby, sanace vtroušených invazivních dřevin,
postupné omezení kulturních příměsí.
Označení a název prvku:
LK
Prvek ÚSES
lokální biokoridor
Geobiocenologická typizace:
2 BD4, 2BC3
Biochora:
2RB
Charakteristiky ekotopu a bioty:
LK vedoucí po západní hranici obce. LK prochází v řešeném území po rozhraní zem. půdy a lesa.
Doporučená opatření
V lesních porostech uplatňovat přírodě blízké maloplošné podrostní až výběrové hospodaření na základě plánu
péče, dlouhodobá spontánní obnova dřevinami přirozené skladby, sanace vtroušených invazivních dřevin,
postupné omezení kulturních příměsí.
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C.10.14.4 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je důležitá pro provozní a rekreační využívání území. S komunikacemi v krajině
úzce souvisí doprovodná zeleň (často stromořadí), která má významný vliv na jejich kvalitu. Jejich
distribuce v území je znakem krajinného rázu (historická kostra krajiny, zdůraznění funkčních vazeb).
Jsou prostředníkem propojení zastavěného území s volnou krajinou, přírodou a místními hodnotami.
Tyto prvky jsou v některých místech, kde je to vyhodnoceno jako vhodné, navrženy k doplnění (v rámci
jiných ploch RZV, převážně v zemědělských plochách).
V rámci území byly vymezeny stávající funkční komunikace a cesty pro prostupnost územím podstatné.
Prostupnost území je dobrá, ze sídla vedou prakticky všemi směry komunikace různých druhů, bloky
zemědělské půdy jsou prostupné přiměřeně. V přírodně hodnotných plochách (přírodní rezervace, EVL)
nejsou komunikace příliš hustě zastoupeny, což ale odpovídá povaze ploch. Nové komunikace jsou
navrhovány ve vytipovaných směrech (viz kap. C.10.8).
Pro dobrou prostupnost je vhodné obecně vůbec neoplocovat pozemky v krajině a v plochách ÚSES
(podmínky pro oplocení ÚSES viz kapitola A.6), vhodné je využití pouze dočasného oplocení (např.
pastva). Podmínka prostupnosti umožňuje realizaci oplocení a ohrazení, ve kterém je ovšem nutné
zajistit možný průchod pro bezmotorovou dopravu (různá řešení, např. branky, specifické mostky z
válců, po kterých kopytníci neprojdou – časté řešení v oborách).
Podmínkou pro zajištění migrační propustnosti pro volně žijící živočichy je zajištěna omezením oplocení
(viz výše) spolu se zachováním historického stavu krajiny, zejména prvků krajinné zeleně (remízy,
přirozené údolní nivy) mimo les a intravilán. Množství a rozmístění krajinné zeleně, spolu s její stálostí
v čase (stabilizované migrační trasy), je pro to určující. Tyto principy jsou územním plánem dodrženy.
C.10.14.5 Protierozní opatření
Územní plán vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky
eroze s cílem minimalizovat rozsah případných škod a pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v
území jako alternativy k umělé akumulaci vod. Prověřuje potřebu protierozních opatření na všech
plochách erozně ohrožených a navrhuje opatření.
Plochy ohrožené vodní erozí se v řešeném území prakticky nevyskytují, viz obrázek níže.
Obrázek 5 procentuální zastoupení stupňů ohrožení vodní erozí na hodnocené ploše ZPF ve správním území
Dománovic

zdroj: SOWAC GIS, VÚMOP, v.v.i.
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Plochy výrazně ohrožené větrnou erozí se v území také nevyskytují. Zhruba 15 % hodnocených ploch lze
klasifikovat jako půdy ohrožené, většina území je pokryta půdami náchylnými k větrné erozi.
Obrázek 6 procentuální zastoupení půd ohrožených větrnou erozí na hodnocené ploše ZPF ve správním území
Dománovic

zdroj: SOWAC GIS, VÚMOP, v.v.i.

Všechna protierozní opatření úzce souvisí s podporou retence a optimalizací vodního režimu krajiny (a
obráceně). V principu se jedná o zlepšení vsaku vody a jejím udržením v území, plochy s trvalými
travními nebo dřevinnými porosty rovnoměrně rozmístěné v krajině tyto požadavky plní nejlépe.
Koncepce uspořádání krajiny nepodporuje intenzivní formy zemědělství v nevhodných polohách, na
zamokřených stanovištích, v okolí vodních zdrojů, v rámci vymezených prvků ÚSES atp.
 stabilizaci protierozních opatření na zemědělských pozemcích (krajinné prvky a rozptýlená
zeleň MN):
 zachování stávajících ploch drobné krajinné zeleně a respektování vymezených krajinných
prvků ve veřejném registru půdy (LPIS),
 možnost realizace protierozních opatření v rámci všech ploch krajinných, tedy také ploch
krajinné zeleně,
 většinou se jedná o meze, údolnice, liniovou vegetaci cest aj. (navržena k doplnění), většinou
s přirozenou vegetací,
 člení velké bloky orné půdy,
 jsou historickou strukturou krajiny a jejich rozmístění znakem krajinného rázu, jejich
zachování je prostředkem pro zachování biodiverzity a ekologické stability,
 v zachování ploch lesních (LE a NP):
 kde plní funkci půdoochrannou, protierozní a podporují retenční schopnosti krajiny,
 pozitivní účinek mají do určité vzdálenosti i na okolní pozemky bez trvalých kultur (pole).
C.10.14.6 Ochrana před povodněmi
Řešeným území včetně zastavěného území protékají malé vodní toky, které nemají vymezena záplavová
území. Riziko přívalových srážek, tzv. bleskových povodní, je vzhledem k morfologii terénu v řešeném
území malé.
Koncepce uspořádání krajiny dbá na nezvyšování odtoku povrchových srážek, zadržení dešťových vod a
další opatření, s cílem zlepšení vodního režimu území, což zajišťuje:
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 způsob hospodaření v krajině a obecně dobrá retence krajiny dosažitelná souhrnem výše
zmíněných opatření, které vedou k nezvyšování či dokonce snižování povrchového odtoku,
 možnost přípustného využití obnovy a zakládání vodních toků, ploch a charakteristické vegetace
v plochách krajinných (NP, AZ, LE a MN):
 zvýšení schopnosti kumulovat vodu a zvětšení možného zadrženého objemu (nové vodní
plochy; širší, mělčí koryta),
 dobrá schopnost zasakování vody v zastavěném území:
 preference propustných povrchů na veřejných prostranstvích, zachycení a zasakování
srážkových vod v místě, zejména u dopravní infrastruktury s nižší zátěží jako jsou
komunikace, parkovací a zpevněné plochy v obytných čtvrtích aj. (v rozvojových plochách, ale
také při obnově těchto ploch), cílem je zpomalení odtoku vody,
 zachycení srážkové vody (např. ze střech) a její zasáknutí přímo na soukromých pozemcích,
zahradách,
 požadavek na zajištění odpovídající retence srážkových vod v plochách a vysoký podíl zeleně
v zastavitelných plochách.
C.10.14.7 Rekreace
Hromadná rekreace
Sportovní aktivity hromadného charakteru lze provozovat na obecním hřišti. V obci se nenachází žádné
hromadné ubytovací zařízení, rekreační potenciál území je nízký, a proto územní plán žádné plochy pro
tento způsob využití nevymezuje.
Individuální rekreace
K individuální rekreaci jsou využívány rodinné domy, chatové osady atp. se nevyskytují ani nejsou
navrhovány, protože se nejedná o příhodné využití v řešeném území.
Každodenní rekreace obyvatel obce probíhá zejména v soukromých plochách (zahrady rodinných
domů), dále na veřejných prostranstvích v sídle a ve spojení s okolní krajinou. Pro současný i návrhový
počet obyvatel jsou tyto možnosti postačující, a jsou dále rozšířeny plochami zeleně v rozvojových
plochách Z01, Z03 a Z04.
K rozšíření jsou navrhovány cesty v krajině, které možnosti rekreace obyvatel i návštěvníků dále
rozvinou.
C.10.14.8 Staré ekologické zátěže
V území se dle databáze SEKM nenachází. Jiné nebyly průzkumem území zjištěny.
C.10.14.9 Dobývání nerostů
Do území nezasahuje chráněné ložiskové území, ložisko nerostných surovin, dobývací prostor, ani není
dotčeno dřívější činností tohoto druhu. Geologické podmínky jsou v něm stabilní a v horizontu platnosti
ÚP neměnné.
C.10.14.10 Použité pojmy
Krajina
Znamená ucelenou část území tak, jak je vnímána obyvatelstvem; její charakter je výsledkem činnosti a
vzájemného působení přírodních a kulturních činitelů.
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Krajinný ráz
Přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti; každá krajina má svůj ráz, podle
něj rozeznáváme rozdíly mezi typy krajiny (i intuitivně); je definován znaky, které jsou nositeli jeho
jedinečnosti (např. terén, charakter vodních toků, vegetace, umístění a typ sídel); musí být chráněn před
činností znehodnocující jeho estetickou a přírodní hodnotu a zároveň rozvíjen.
Lignikultura
Porost určitého dřevinného druhu, zpravidla monokultura. Má nižší ekologickou stabilitu. Cílem
pěstování je dosažení rychlé a vysoké produkce dřevní hmoty.
Meandrování toku
Autoregulační vývoj toku, při kterém působením procesů boční eroze břehů a usazováním sedimentů
vznikají zákruty; meandrující vodní tok je přirozený, zpomaluje odtok vody z území (délka řeky, mírný
sklon dna) na rozdíl od toků napřímených.
Natura 2000
Soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie; je určena k ochraně
nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť
(mapované biotopy) na území Evropské unie; záměrem Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti.
Protierozní opatření
Zaměřeny na snížení negativního vlivu eroze, jejich cílem je zachycení povrchově odtékající vody na
pozemku, převedení co největší části povrchového odtoku na vsak do půdního profilu a snížení rychlosti
odtékající vody; dělí se na opatření organizační (tvar a velikost pozemku; prostorová a funkční
optimalizace pozemku – orná půda / sady / vinice / ochranné zalesnění a zatravnění; protierozní
rozmístění plodin a směr výsadby), agrotechnická (např. výsev do ochranné plodiny, mulčování,
zatravnění meziřadí, specifická orba aj.) a technická (meze, zasakovací pásy, průlehy, příkopy, nádrže,
cesty aj.).
Retence krajiny
Schopnost krajiny zadržet vodu; snižuje se napřimováním vodních toků, odvodňováním zemědělských
půd, vysoušením mokřadů, rušením nivních luk, snižováním rozlohy lesů a roztroušené krajinné zeleně,
budováním zpevněných a nepropustných ploch.
Trvale udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též udržitelný život) je takový způsob rozvoje lidské
společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním
životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším
generacím v co nejméně pozměněné podobě.
Významné krajinné prvky
Definuje zákon o ochraně přírody a krajiny; je to ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability; jsou jimi lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy; dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje
příslušný orgán ochrany přírody jako VKP; Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním
a ničením.
Znak krajinného rázu
Jsou jednotlivé charakteristiky krajiny, které spoluutváří její obraz a prostor pomáhají identifikovat;
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rozlišují se dle významu znaky dominantní, hlavní a doprovodné, dle cennosti unikátní, význačné a
běžné, dle účinku znaky pozitivní, negativní, neutrální.

C.10.15 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
Z žádných koncepcí ani z vlastního návrhu ÚP nevyplývá potřeba navrhovat plochy ani koridory veřejně
prospěšných staveb nebo asanací.
Plochy ÚSES ze ZÚR Středočeského kraje, které jsou zároveň stanoveny jako veřejně prospěšná
opatření, nejsou v územním plánu tímto způsobem promítnuta, a to při zohlednění odst. 1, § 170
stavebního zákona, ve kterém se pod písmenem b) uvádí pouze „založení prvků územního systému
ekologické stability“, v řešeném území je nicméně ÚSES považován za založený, resp. funkční,
vyvlastnění tak nemůže vést k předpokládanému účinku zákona, a je tedy nepřiměřeným omezením
vlastnického práva.
Přestože znění ZÚR je pro územní plán závazné, není v něm výslovně uváděn požadavek na přenesení
institutu VPO ÚSES do územních plánů. Rozpor se ZÚR tak není shledán.

C.10.16 Regulační plán, územní studie, dohoda o parcelaci
Žádná plocha nevyžaduje svým pojetím podmínku zpracování těchto dokumentů.

C.10.17 Územní rezervy
Je navrhována územní rezerva R01 v návaznosti na rozvojovou plochu Z01 pro bydlení. Rezerva nelze
využít bez zpracování změny ÚP, které se předpokládá po využití plochy Z01 pro navrhovaný účel.

C.10.18 Návrh řešení požadavků civilní ochrany obyvatelstva
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
V území není vymezeno území zvláštní povodně pod vodním dílem.
Zóny havarijního plánování
V území nejsou vymezeny zóny havarijního plánování.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události
Stálé tlakové ani protiradiační úkryty v obci nejsou přítomny ani navrhovány. Ochrana obyvatel může
být zabezpečena ve sklepech jednotlivých domů.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
Pro evakuaci a ubytování obyvatel nejsou územním plánem vytvářeny žádné zvláštní podmínky.
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci
Potřeby civilní ochrany a materiálů pro ni budou zajišťovány ze skladu materiálu CO a humanitární
pomoci. Obec disponuje vhodnými prostory v budově obecního úřadu, jež by bylo možné využít jako
operativní sklad tohoto materiálu.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce
Pro uvedené činnosti nejsou územním plánem vytvářeny žádné zvláštní podmínky. K tomuto účelu
mohou sloužit stávající pozemní komunikace.
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Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace,
vzniklých při mimořádné události
V území se nenachází produktovody či ropovody, ze kterých by při havárii mohly unikat škodlivé nebo
jinak nebezpečné látky.
Možné ohrožení území představuje převoz nebezpečných látek po silnicích vedoucích v řešeném území.
Hasičský záchranný sbor a Policii ČR je nutno uvědomit v případě havárie, při níž unikly neznámé látky,
u nichž je podezření na nebezpečí pro obyvatele.
Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území
Nejsou známy informace o nebezpečných látkách skladovaných na území obce, a územním plánem
proto nejsou vytvářeny žádné zvláštní podmínky v tomto ohledu.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování elektrickou energií bude řešeno dieselovými agregáty (elektrocentrálou), které
budou zajištěny operativně – obec jimi nedisponuje ani je nemá smluvně zajištěny.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15
l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného
hygienika.

C.10.19 Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR (MO)
Řešené území se nachází ve vymezeném území MO – OP radaru SRE
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby (výstavba, rekonstrukce,
přestavby) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.
 větrné elektrárny
 výškové stavby venkovního vedení VVN a VN
 základnové stanice mobilních operátorů
V tomto území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Řešené území se nachází ve vymezeném území MO – OP radaru PVO
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby (výstavba, rekonstrukce,
přestavby) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.
 větrné elektrárny
 výškové stavby venkovního vedení VVN a VN
 základnové stanice mobilních operátorů
V tomto území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Na celém správním území je zájem MO posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů staveb
podle ust. § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém správním území lze umístit a povolit
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO:
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výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, silnic I., II. a III. tříd;
výstavba a rekonstrukce železničních tratí a objektů na nich;
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení;
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C.11

výstavba vedení VN a VVN;
výstavba větrných elektráren;
výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice);
výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem;
výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky);
výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny);

VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ

Záměry
V území jsou územním plánem navrhovány prvky ÚSES, které pokračují za jeho hranice. Návrh ÚSES
respektuje platné územní plány v okolních obcích a nadřazené dokumentace (ZÚR, plán ÚSES).
Jiné záměry nadmístního významu nejsou v územním plánu řešeny.
Veřejná infrastruktura
Územní plán zobrazuje a respektuje trasy dopravní a technické infrastruktury, která pokračuje za
hranice řešeného území.
Při návrhu ÚP byla zohledněna existence zařízení veřejné i komerční občanské vybavenosti v okolních
obcích a střediscích osídlení, a s ohledem na to (a populační velikost obce) nevyplynula potřeba
vymezovat rozvojové plochy výlučně pro tato zařízení.
Rozvojové plochy s potenciálním vlivem přes hranice obce
Návrh územního plánu obsahuje pouze rozvojové plochy pro bydlení, zeleň, veřejná prostranství,
popřípadě smíšené plochy bydlení s občanskou vybaveností. Tyto plochy mají pouze nepatrný potenciál
ovlivnit okolní území.

C.12

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Požadavky zadání jsou splněny následovně (číslování dle zadání ÚP):

1.
1.1

POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANU HODNOT JEJÍHO
ÚZEMÍ
Požadavky na urbanistickou koncepci

Ochrana hodnot je zajištěna – viz kap. C.10.7.
V návrhu ÚP jsou prověřeny plochy pro rozvoj sídla a byly vybrány ty nejvhodnější z nich – viz kap.
C.10.6, nové plochy vždy navazují na stávající zastavěné plochy.
Sídelní zeleň není redukována, naopak je navržena k doplnění; rezervy pro zastavění v sídle jsou
využity v maximální možné míře, viz kap. C.9.
Návrh ÚP se řídil požadavky v PÚR ČR a ZÚR Sčk, viz kap. C.2.

1.2

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury

Návrh dopravní obsluhy a napojení na sítě technické infrastruktury vyšel ze současného stavu těchto
sítí, je navrženo k doplnění tam, kde je to účelné a v souladu s požadavky zadaní (zejména vytvořením
plošných podmínek pro jejich umisťování), viz kap. C.10.8 a C.10.9.

81

Územní plán Dománovice

Umístění sběrného dvora nebylo vyhodnoceno jako nezbytné, resp. nebyla k tomuto účelu navržena
žádná konkrétní plocha. V centru obce je vymezeno místo pro kontejnery na tříděný odpad, dle potřeby
je možno zajistit přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad.
Občanská vybavenost je prověřena a navržena k doplnění vhodnými formami, viz kap. C.10.11.

1.3

Požadavky na koncepci uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny je obsažena, a to včetně návrhu ÚSES, vhodného členění krajiny apod. Viz
kap. C.10.14.

2.

POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH
VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT

Nejsou navrženy, nebylo požadováno.

3.

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A SANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO
PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Nejsou navrženy, nebylo požadováno. ÚSES viz kap. C.10.15.

4.

POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ
STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI

Nejsou navrženy, nebylo požadováno.

5.

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ

Nejsou vyhotoveny, nebylo požadováno.

6.

POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU
JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ

Je splněno, ověřuje pořizovatel.

7.

POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ

Není vyhotoveno, nebylo požadováno.

C.13

VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ

V návrhu ÚP nejsou řešeny záměry tohoto druhu.

C.14

VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ

Územní plán neobsahuje prvky regulačního plánu.
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C.15

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

C.15.1

Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond, tj. na zemědělský půdní
fond (ZPF), a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) bylo zpracováno podle:
 zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále v této kapitole jen „zákon“);
 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního
fondu (dále v této kapitole jen „vyhláška“);
 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ČR ze dne
1. 10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu;
 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhodnocení návrhu územního plánu Dománovice z hlediska ochrany půdního fondu tvoří:
 samostatná grafická příloha v měřítku hlavního výkresu – „06 - Výkres předpokládaných
záborů půdního fondu, 1: 5 000“, odpovídající obsahem odstavci 3 vyhlášky;
 tabulkový přehled a zdůvodnění řešení, odpovídající obsahem odstavci 2 vyhlášky.
 informace o případném záboru pozemků určených pro plnění funkcí lesa a dotčení
ochranného pásma lesa.
Vyhodnocení vlivu na ZPF a PUPFL je zpracováno zvlášť. Dotčení ZPF a PUPFL je patrné z tabulkového
přehledu a zdůvodněno v samostatné podkapitole.
Jednotlivé rozvojové plochy jsou značeny dle metodiky MMR. Pro každou rozvojovou plochu jsou
uvedeny celkové plošné nároky, výměra dotčených druhů pozemků a plocha dotčených tříd ochrany
ZPF. Dále je z grafické části i tabulkových přehledů zřejmé, zda plocha zasahuje do meliorovaných nebo
odvodněných pozemků, a její lokalizace ve vztahu k okraji lesa (vyhodnocuje se vzdálenost do 50 metrů
od okraje lesa). Jednotlivé rozvojové plochy jsou také rozděleny podle převažujícího využití.
Při vyhodnocení a v grafickém výstupu byly použity následující vstupy a podklady:
katastrální mapa, druhy pozemků dle katastrální mapy platné k 31. 10. 2020 - zdroj RUIAN,
letecké snímky, ortofotomapa (rozlišení 0,25 m) – zdroj WMS ČÚZK,
zastavěné území, jež je návrhem územního plánu aktualizované ke dni 31. 10. 2020,
hranice a označení navržených rozvojových ploch,
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) převzaté od poskytovatele (VÚMOP v.v.i,
aktuální k 1. 6. 2020,
 investice do zemědělské půdy (meliorace) převzaté z územně analytických podkladů ÚAP
ORP Kolín (12-2016), jev č. 43.






C.15.2

C.15.2.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond
Údaje o celkovém rozsahu navrhovaných rozvojových ploch a podílu půdy náležející do ZPF,
údaje o druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy

Územním plánem je navrhováno celkem 5 zastavitelných ploch, 1 plocha přestavby a 1 plocha změny v
krajině. Plochy jsou malého a středně velkého rozsahu (do 2,35 ha), vyplňují proluky v zastavěném
území nebo na něj logicky navazují. Jejich výčet s číselným vyhodnocením vlivu na ZPF a PUPFL je
uveden v následující tabulce, podrobnější informace o využití zastavitelných ploch včetně jejich
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lokalizace jsou uvedeny v kapitole C.10.6 a v grafické části územního plánu.
Tabulka 11 výměra rozvojových ploch podle katastrálních území a druhu pozemku (v hektarech)
orná půda

ovocný
sad

zahrada

trvalý
travní
porost

ZPF
celkem

ostatní
plocha

zast.
plocha a
nádvoří

celkový
součet

Dománovice

3,14

0,00

0,28

0,00

3,42

0,79

0,10

4,31

K01

0,28

0,00

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

0,28

P01

0,20

0,00

0,28

0,00

0,48

0,00

0,10

0,58

Z01

0,45

0,00

0,00

0,00

0,45

0,72

0,00

1,17

Z02

0,23

0,00

0,00

0,00

0,23

0,00

0,00

0,23

Z03

1,52

0,00

0,00

0,00

1,52

0,04

0,00

1,56

Z04

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

0,03

0,00

0,43

Z05

0,06

0,00

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

0,06

3,14

0,00

0,28

0,00

3,42

0,79

0,10

4,31

Katastrální území
/ označení plochy

Celkový součet

Plochy, které představují zábor ZPF, jsou podle jejich využití a třídy ochrany půd záboru uvedeny
v tabulce níže. Dále je uveden odhad výměry záboru, na které bude po ukončení nezemědělské činnosti
provedena rekultivace zpět na zemědělskou půdu (sloupec „Rekultivace“), informace o existenci závlah
v ploše („Závlahy“), informace o existenci odvodnění („Odvodnění“), informace o existenci staveb k
ochraně pozemku před erozní činností vody („Eroze“) a informace o plochách a koridorech obsažených
v platné územně plánovací dokumentaci, které obsahují zemědělskou půdu I. nebo II. třídy ochrany
(„ÚPD“) – podrobnosti o převzetí / nepřevzetí ploch z předchozí ÚPD obce jsou uvedeny dále pod
tabulkou ve schematickém vyobrazení a v odůvodnění navrhovaného řešení z hlediska záboru ZPF.
Tabulka 12 výměra rozvojových ploch podle navrženého využití a tříd ochrany půdy navržené k záboru (v
hektarech), další informace
Označení
plochy

Navržené využití

Rekultivace

Závlahy

Odvodnění

Eroze

ÚPD

Výměra záboru podle tříd
ochrany

K01

smíšené nez. území

0,28

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

-

-

0,24

-

-

P01

bydlení

0,48

0,00

0,48

0,00

0,00

0,00

-

-

0,23

-

-

Z01

bydlení

0,45

0,00

0,45

0,00

0,00

0,00

-

-

0,24

-

-

Z02

bydlení

0,23

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

-

-

0,13

-

-

Z03

bydlení

1,52

0,00

0,00

0,00

1,52

0,00

-

-

1,55

-

-

Z04

smíšené obytné

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

-

-

0,38

-

-

Z05

vodní hospodářství

0,06

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

-

-

Σ

smíšené nez. území

0,28

0,00

0,28

0,00

0,00

0,00

-

-

0,24

-

-

Σ

smíšené obytné

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

0,00

-

-

0,38

-

-

Σ

bydlení

2,67

0,00

1,15

0,00

1,52

0,00

-

-

2,15

-

-

Σ

vodní hospodářství

0,06

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

-

-

0,00

-

-

3,39

0,00

1,47

0,00

1,92

0,00

-

-

2,77

-

-

Σ

Celková
výměry
záboru

I.

II.

III.

IV.

V.

Pozn.: plochy Z01, Z03, Z04 zahrnují části vymezené pro zeleň, především se ale jedná o plochy pro v tabulce uvedený účel
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C.15.2.2

Údaje o uskutečněných investicích do půdy

Na území obce Dománovice jsou evidovány zemědělské pozemky, na kterých bylo v minulosti
investováno – provedeno jejich odvodnění, a dále se v něm nacházejí liniová zařízení k odvodnění.
Odvodněné plochy pokrývají značnou část zemědělské půdy a jsou dotčeny všemi navrženými
rozvojovými plochami vyjma plochy Z05 pro ČOV, navržené plochy ale bezprostředně a logicky navazují
na sídlo, proto je negativní vliv na provedené investice pouze okrajový.
C.15.2.3

Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu, opatřeních k zajištění ekologické stability
krajiny a pozemkových úpravách

Strukturu půdního fondu danou rozlohou jednotlivých druhů pozemků ve správním území obce
Dománovice udává následující přehled (území má celkem 277,81 ha, z toho 182,29 ha se stanovenou
bonitou):
Obrázek 7 výměra území podle druhu pozemků a výměra ZPF podle tříd ochrany (v hektarech)
1,53

0,32

2,11

4,86

4,53
8,74

9,30

94,81
49,41

124,15

160,35

lesní pozemek

orná půda

ostatní plocha

ovocný sad

trvalý travní porost

vodní plocha

zahrada

zastavěná plocha a nádvoří

II.

IV.

V.

Návrh ÚSES je nedílnou součástí tohoto územního plánu. Návrh a odůvodnění je obsaženo v kapitolách
A.5.4 a C.10.14.3.
Komplexní pozemkové úpravy nebyly v řešeném území zpracovávány.
C.15.2.4

Zdůvodnění navrhovaného řešení

K záboru je navrhováno celkem 3,39 ha území se stanovenou bonitou, která podle katastrální mapy
představuje ZPF (tj. druhy pozemku orná půda a zahrady), 1,47 ha z toho připadá na půdy II. třídy
ochrany. Tyto půdy, označované dále jako „kvalitní“, „lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“ (odst. 3, §4
zákona č. 334/1992 sb., o ochraně ZPF). Tento zájem je u jednotlivých ploch uveden.
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Obec je z velké části obklopena kvalitními půdami, ty nejsou registrovány pouze jihovýchodně od sídla.
Není proto možnost se návrhu na kvalitních půdách vyhnout.
Všechny navržené vyhodnocované rozvojové plochy jsou vymezeny buďto v zastavěném území, nebo na
něj bezprostředně a logicky navazují. Není proto patrné, že by návrh ÚP měl významný negativní vliv na
organizaci ZPF v řešeném území, nejsou vytvářeny obtížně obhospodařovatelné zemědělské pozemky a
nedochází k fragmentaci zemědělské půdy.
Celkový navržený rozvoj je přiměřený velikosti a trendům vývoje, rozvojové plochy jsou svým měřítkem
přizpůsobeny venkovskému charakteru sídla, přičemž „vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný
rozvoj území“, je cílem územního plánování jako takového (odst. 1, § 18 zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona). I v přiměřeném rozvoji sídla lze v tomto případě spatřovat veřejný zájem pro obec,
protože bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů je jednou z priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Odůvodnění jednotlivých vyhodnocovaných ploch z hlediska ochrany ZPF:
Plocha přestavby P01
bydlení venkovské (0,58 ha) – cca 6 rodinných domů
Plocha se nachází v intravilánu sídla, a je proto pro výstavbu navržena přednostně – takovéto plochy
jsou z hlediska zákona preferovány.
Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany, veřejným zájmem na jejím zahrnutí je znovuvyužití
bývalého areálu statku. ZPF je pouze v menší části plochy
Zastavitelná plocha Z01 – bydlení venkovské (0,96 ha) zpevněné veřejné prostranství (0,07 ha) a zeleň
sídelní (0,14 ha) – cca 9 rodinných domů, doplnění místních komunikací a navazující zeleň v přechodu do
krajiny
Plocha dotváří prostorově oddělenou část sídla za obecním rybníkem, pro naplnění koncepce rozvoje
obce je plocha posouzena jak nejvhodnější. V současnosti již probíhá výstavba v části plochy.
Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany, zájem na zahrnutí této plochy do koncepce, který
převažuje nad zájmem ochrany ZPF, je uveden dále (přehledně v bodech jsou hlavní argumenty
vyjmenovány níže). Touto plochou jsou spoluvytvořeny adekvátní předpoklady pro rozvoj obce (v celku
všech zastavitelných ploch cca o 80 obyvatel). Protože obec dosud nemá platný ÚP, a možnosti pro
výstavbu proto byly znatelně omezené, je takovýto nárůst považován za zcela přiměřený (viz kap. C.10.2
– demografický rozbor). Podle dosud projevovaného zájmu o výstavbu v obci lze předpokládat, že
plochy budou využity v krátkém horizontu, a plochou tak budou naplněny cíle územního plánování,
spočívající mimo jiné ve vytváření podmínek pro výstavbu. V této lokalitě se nachází stávající zástavba,
další pozemky jsou pro výstavbu připraveny a vyňaty ze ZPF. Zbývající část plochy Z01 o výměře 0,45 ha
(z toho 0,34 ha určeno pro obytnou výstavbu, zbytek jako veřejný prostor, převážně zeleň) vymezená na
ZPF lokalitu dotváří do celistvého urbanistického celku a je zakončena částí výlučně pro sídelní zeleň,
čímž bude vytvořen krajinný prvek vylepšující krajinný ráz. Plocha je kompaktní, navržené plochy pro
výstavbu jsou podél místní komunikace a přímo navazují na stávající obytné plochy se stejnou
urbanistickou logikou, nedojde proto k fragmentaci ZPF, nebo jiným negativním vlivům na jeho
uspořádání. Zainventovaná lokalita s vhodným napojením na budoucí kanalizaci, pozemky z velké části
ve vlastnictví obce umožňující jejich poměrně rychlé využití, nekonfliktnost plochy z jiných důvodů –
kromě ochrany ZPF. Z výše uvedených důvodů je přepokládaný veřejný zájem na zahrnutí této plochy
znatelný, s potenciálně vysokým přínosem pro sociální pilíř obce, a zprostředkovaně také pilíř
hospodářský (dva relativně slabší pilíře udržitelného rozvoje v řešeném území podle ÚAP).
Hlavní argumenty pro zábor ZPF v ploše Z01 jsou následující:
 plocha je pro bydlení příznivá, bez negativních vlivů z dopravy, výroby, bez dalších limitů využití
území – jiná plocha s těmito parametry nemůže být v ÚP vymezena;
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 plocha je nezbytná pro naplnění cílů územního plánování podle stavebního zákona, vytvoří se jí
předpoklady pro výstavbu a přiměřený rozvoj obce;
 plocha poslouží k posílení příznivých podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území a
hospodářských podmínek – dvou pilířů udržitelného rozvoje, které jsou v obci podle ÚAP
hodnoceny negativně, přičemž vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu pilířů udržitelného rozvoje je také cíl územního plánování podle zákona;
 v ploše je výstavba zahájena, nejsou nutné významné investice pro její využití , což je z pohledu
malé obce s nízkým rozpočtem zcela zásadní bod podporující veřejný zájem na zahrnutí plochy;
 příhodné urbanistické řešení – celistvá a kompaktní lokalita s přechodem do krajiny v podobě
plochy zeleně – rovněž podporuje veřejný zájem na zahrnutí plochy, protože je výslovně
požadováno v republikových prioritách územního plánování podle PÚR ČR (čl. 14), a v krajských
prioritách územního plánování v ZÚR Středočeského kraje (čl. 6, písm. c);
Zastavitelná plocha Z02 – bydlení venkovské (0,23 ha) – cca 2 rodinné domy
Drobná rozvojová plocha při silnici III/3288 logicky doplňuje sídlo na jeho západním okraji.
Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany, veřejným zájmem na jejím zahrnutí je naplnění
koncepce rozvoje území – vytvoření příhodných podmínek pro výstavbu v obci.
Zastavitelná plocha Z03 – bydlení venkovské (0,89 ha), zahrady (0,49 ha) a zeleň sídelní (0,18 ha) – cca
8 rodinných domů s navazujícími zahradami ve směru do krajiny, veřejné prostranství v podobě sídelní
zeleně
Plocha dotváří zástavbu podél silnice III/32719 a pro naplnění koncepce rozvoje obce je nezbytná.
Plocha je určena pro jednu řadu RD a logicky tak doplňuje urbanismus sídla.
Zastavitelná plocha Z04 – smíšené obytné venkovské plochy (0,27 ha) a zeleň sídelní (0,16 ha) – cca 2
rodinné domy nebo využití pro občanskou vybavenost (např. zařízení pro seniory apod.)
Plocha dotváří zástavbu podél silnice III/32719 a pro naplnění koncepce rozvoje obce je nezbytná –
umožňuje doplnění zařízení občanské vybavenosti. Plocha logicky doplňuje sídlo na jeho jihovýchodním
okraji.
Zastavitelná plocha Z05 – vodní hospodářství (0,06 ha), plocha pro ČOV
Drobná jednoúčelová plocha pro technickou infrastrukturu – ČOV a související zařízení. Plocha je
nezbytná pro naplnění koncepce technické infrastruktury.
Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany, veřejným zájmem na jejím zahrnutí je možnost rozvoje
chybějící veřejné infrastruktury v obci.
Plocha změny v krajině K01 – smíšená nezastavěného území (0,28 ha) – bez možnosti výstavby
Plocha se nachází na hranici sídla v místě zemědělského areálu, a jejím účelem je vylepšení přechodu
sídla do krajiny (tj. krajinného rázu v místě) a rozšíření systému sídelní zeleně.
Plocha je vymezena na půdách II. třídy ochrany, veřejným zájmem na jejím zahrnutí ochrana, resp.
vylepšení krajinného rázu v území.

C.15.3

C.15.3.1

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k
plnění funkcí lesa
Legislativní východiska

Podmínky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa formuluje „Lesní zákon“ (zákon č. 289/1995
Sb. v aktuálním znění). V § 14 odst. 1 zákona je uvedeno, že zpracovatelé a pořizovatelé územně
plánovací dokumentace: „… jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto
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zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa,
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni
provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení …“.
Pokud dojde k záboru lesa, je nutné v souladu s §13 odstavcem (2) výše zmíněného zákona dbát
zejména na následující:

(2)

Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména
a) přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a zajištěno, aby
použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí,
b) dbáno, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany a k ohrožení
sousedních lesních porostů,
c) nenarušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin v lesích a jiná zařízení sloužící
lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do
původního stavu, a není-li to možné, zajištěno odpovídající náhradní řešení,
d) zřizovány pozemní komunikace a průseky v lese tak, aby jejich zřízením nedošlo ke
zvýšenému ohrožení lesa, zejména větrem a vodní erozí.

C.15.3.2

Základní charakteristika

Lesní pozemky (tzv. pozemky určené k plnění funkcí lesa) pokrývají 3,6 % území (20 ha). Jedná se pouze
o několik menších lesních ploch (bažantnice, mohylník). Lesy v řešeném území jsou výlučně kategorie
hospodářských lesů.
C.15.3.3

Způsob vyhodnocení

Z hlediska ochrany pozemků učených pro plnění funkcí lesa sleduje vyhodnocení zejména dvě
skutečnosti. Jednak zda je navrhován zábor těchto pozemků, a dále pak přiblížení záměrů k hranici
lesa na vzdálenost kratší než 50 metrů (k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dává
souhlas příslušný orgán státní správy lesů).
Další kritérium, které může řešení územního plánu ovlivnit (například trasováním liniových záměrů), se
týká dělení lesních porostů. §12 lesního zákona v odstavci 3) uvádí:

"Dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha, vyžaduje souhlas orgánu
státní správy lesů. Orgán státní správy lesů souhlas nevydá, jestliže by dělením vznikly pozemky
nevhodného tvaru nebo velikosti, neumožňující řádné hospodaření v lese."
Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není navržen v případě žádné z rozvojových ploch.
Do OP lesa zasahuje zcela okrajově pouze plocha Z03, resp. její část s využitím pro sídelní zeleň,
potenciálně negativní vliv na dotčený lesní pozemek je proto prakticky vyloučen.

C.16

ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ

Marie a Václav Jehličkovi, doručená dne 27.06.2022 s čj. 65091/22
Vlastníci pozemkové parcely č. 179 v kat. území Dománovice navrhují rozšíření zastavitelné plochy Z3 o
druhý pás zástavby směrem na jihovýchod.
Rozhodnutí:
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
S druhým pásem parcel za plochou Z03 se nepočítá, v této poloze to není z hlediska rozvoje obce, a

88

Územní plán Dománovice

zejména hodnot v řešeném území vhodné. V návrhu územního plánu je vymezen dostatek
zastavitelných ploch pro výstavbu. Konkrétně parcela č. 179 má zastavitelnou část pro bydlení velkou
cca 1500 m2.
Ladislav Kašpar, doručené dne 27.06.2022 s čj.: 65490/22
Vlastník pozemků parc. č. 76/2, 76/10, st. 24, st. 59 v k. ú. Dománovice žádá o zařazení pozemkové
parcely č. 76/10 do ploch bydlení, dále žádá záruku, jakým způsobem budou řešeny pachy z plánované
obecní ČOV, nesouhlasí s výstavbou na ploše Z01 z důvodu umístění melioračního potrubí, které údajně
do této plochy zasahuje a z důvodu možné ztráty podzemní vody a tudíž nedostatku pitné vody v
lokalitě, zakončení příjezdové komunikaci k ploše Z01 žádá doplnit o prvky dostupnosti pro složky IZS, v
lokalitě Z01 dále požaduje zákaz podnikání, které by vykazovalo hluk a prach, dále nesouhlasí s
výstavbou na ploše Z02 kvůli možnosti stržení vodního zdroje.
Rozhodnutí:
námitkám se částečně vyhovuje. Pozemková parcela č. 76/10 je v zastavěném území obce, v ploše
bydlení venkovského. Podnikání v lokalitě Z01 musí být vždy bez negativních vlivů.
Odůvodnění:
Uvedený pozemek byl v ploše bydlení od počátku projednávání. Plocha pro obecní ČOV je více než
200 m vzdálená od zastavěného území, takže potenciální vliv na pozemky pana Kašpara je
nepravděpodobný. Údajné meliorační potrubí nebylo v podkladových datech obsaženo, proto nebyl na
jeho existenci brán zřetel. Nedostatek pitné vody v lokalitě Z01 nebyl potvrzen, zásobování objektů
pitnou vodou bude řešeno v řízeních o záměru. Dostupnost pro složky IZS je řešena dostatečně,
upřesněno bude v následných řízeních o záměru. Výstavba v lokalitě Z02 se nachází na západě obce,
poměrně daleko od pozemků pana Kašpara, tudíž vliv na jeho pozemky není pravděpodobný.

C.17

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

C.17.1

Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 50 odst. 3 stavebního
zákona

Libor Jehlička, ze dne 26. 11. 2021 bez čj.
Znění připomínky:
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Vyhodnocení:
Ad bod 1 (odkazující na připomínku k zadání ÚP):
Vztah k platnému zastavovacímu plánu není vyjádřen, protože se nejedná o podklad pro zpracování ÚP
požadovaný žádným platným předpisem, nehledě na datum zpracování tohoto zastavovacího plánu.
Zastavitelná plocha pro bydlení/občanskou vybavenost v prostoru bývalého zemědělského družstva
byla prověřována. Z hlediska zájmů obce, vhodnosti předmětného území pro požadované využití, a
současného využití areálu, bylo shledáno, že nejpříhodnější je zachování plochy pro výrobu. Plocha se
nachází mimo hlavní prostor sídla, daná činnost je v tomto prostoru akceptovatelná, a vlastník
pozemků v areálu o změnu jejich využití nežádal. Na podnět vlastníka je v budoucnosti možné
vypracovat změnu dokumentace ÚP, která zohlední konkrétní požadavky v místě, do té doby není
účelné navrhovat jiné než stávající využití.
Požadavky civilní ochrany dané platnou legislativou jsou včetně jejich vztahu k řešenému území (a
dokumentaci územního plánu) uvedeny v kapitole C.10.18 odůvodnění ÚP. Z hlediska civilní ochrany je
podstatné stanovisko HZS ČR k návrhu územního plánu, ve kterém nejsou shledány žádné nedostatky.
Ad bod 2:
S druhým pruhem zástavby jihovýchodně od plochy Z03 se nepočítá ani výhledově, zejména z důvodu
blízkosti tzv. Evropsky významné lokality. Není proto opodstatněné ponechávat rezervu pro
komunikační propojení v místě křížení silnic č. 32719 a 3288.
Změna využití zemědělského areálu není navrhována, viz výše (bod 1).
Ad bod 3:
Veškeré připomínky k procesu pořízení územního plánu jsou vyhodnoceny řádně v souladu s požadavky
stavebního zákona. Není zřejmé, jaké vady v „řízení přijímání dokumentace“ jsou myšleny.

C.17.2

Vyhodnocení připomínek k návrhu územního plánu podle § 52 odst. 3 stavebního
zákona

Libor Jehlička, připomínka 1. doručená dne 24.06.2022 s čj. 64688/22 a 2. doručená dne 27.06.2022 s čj.
65091/22
Připomínky jsou věcně prakticky shodné s připomínkou podanou k návrhu ÚP podle § 50 odst. 3
stavebního zákona.
Pan Jehlička opakovaně připomíná, aby byl vyjádřen jasný vztah návrhu územního plánu k

90

Územní plán Dománovice

zastavovacímu plánu obce Dománovice schválenému výměrem Okresního úřadu v Novém Bydžově ze
dne 20.12.1933.
Vyhodnocení:
Připomínce se nevyhovuje. Vztah k platnému zastavovacímu plánu není vyjádřen, protože se nejedná o
podklad pro zpracování územního plánu požadovaný jakýmkoliv platným předpisem.
Pan Jehlička dále opakovaně navrhuje zařazení plochy zemědělského areálu (parc. č. 153/2, 153/4,
153/5, 153/6, 156/3, 156/4, st. 64/1, st. 68/1, st. 69/1 a st. 72, k.ú. Dománovice) do plochy smíšené obytné
venkovské.
Vyhodnocení:
Připomínce se nevyhovuje. Zastavitelná plocha pro bydlení/občanskou vybavenost v prostoru bývalého
zemědělského družstva byla prověřována. Z hlediska zájmů obce, vhodnosti předmětného území pro
požadované využití, a současného využití areálu, bylo shledáno, že nejpříhodnější je zachování plochy
pro výrobu. Plocha se nachází mimo hlavní prostor sídla, daná činnost je v tomto prostoru
akceptovatelná, a vlastník pozemků v areálu o změnu jejich využití nežádal. Na podnět vlastníka je v
budoucnosti možné vypracovat změnu dokumentace ÚP, která zohlední konkrétní požadavky v místě,
do té doby není účelné navrhovat jiné než stávající využití.
Pan Jehlička dále opakovaně navrhuje rozšíření zastavitelné plochy Z3 o druhý pás zástavby směrem
na jihovýchod a v té souvislosti vymezit plochu pro obslužnou komunikaci k této ploše v místě křížení
silnic č. 32719 a 3288.
Vyhodnocení:
připomínce se nevyhovuje. S druhým pruhem zástavby jihovýchodně od plochy Z03 se nepočítá ani
výhledově, zejména z důvodu blízkosti tzv. Evropsky významné lokality. Není proto opodstatněné
ponechávat rezervu pro komunikační propojení v místě křížení silnic č. 32719 a 3288.
Pan Jehlička dále opakovaně navrhuje vymezit obecní pozemky v sousedství hřbitova (parc. č. 188/1,
188/15, 188/21, 188/22, 188/23, 221/1, 221/2, 221/4 a 221/8, k.ú. Dománovice) jako plochu občanského
vybavení se specifickou funkcí sociální služby, pro apartmány domova pro seniory.
Vyhodnocení:
Připomínce se nevyhovuje. Obec s ohledem na svoji velikost a význam tento záměr nemá.

Ladislav Kašpar, připomínka doručená dne 27.06.2022 s čj.: 65490/22
Pan Kašpar se domnívá, že v návrhu územního plánu není řešeno dostatečné množství sportovních
ploch a odpočinkových zón a navrhuje tyto zóny v okolí rybníka.
Vyhodnocení:
Připomínce se nevyhovuje. Sportovní i rekreační plochy pro obyvatele obce Dománovice jsou v návrhu
územního plánu řešeny v souladu s charakterem území, tzn. pro obec s cca 140 obyvateli není návrh
sportovní a klidové zóny nezbytný, zvláště s ohledem na kvalitní přírodní zázemí v těsné blízkosti obce.
Plochy zeleně jsou v územním plánu navrhovány.
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D

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje následující výkresy:
04 – Koordinační výkres (formát A2+),
05 – Výkres širších vztahů (formát A2),
06 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (formát A2).
Všechny tyto výkresy jsou nedílnou součástí odůvodnění územního plánu.
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velmi vysoké napětí
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje

Územní plán Dománovice

Poučení:
Proti Územnímu plánu Dománovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

……………………………………..

……………………………………..

Josef Novotný

Květoslava Vedralová

místostarosta obce

starostka obce
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