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I.

SEZNAM V¯KRESÒ
ãíslo v˘kresu

název v˘kresu

1
2
3
4

·IR·Í VZTAHY
HLAVNÍ V¯KRES (zahrnuje téÏ ﬁe‰ení dopravy a ÚSES)
TECH. INFRASTRUKTURA
VYHODNOCENÍ DÒSLEDKÒ ¤E·ENÍ NA ZPF A POZEMKY
URâENÉ K PLNùNÍ FUNKCÍ LESA
VE¤EJNù PROSPù·NÉ STAVBY

5

mûﬁítko
1 : 25 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000
1: 5 000

II.

PODKLADY

(1)

mapové podklady:
- základní mapa âR M 1 : 50 000,
- základní mapa âR M 1 : 10 000,
- státní mapa odvozená M 1 : 5 000,
- mapa evidence nemovitostí M 1 : 2 880, M 1 : 1000
- digitální mapa M 1 : 2880, sídlo Mûstec Králové 1 : 1000 (rastrov˘ formát),
- základní vodohospodáﬁská mapa âR M 1 : 50 000,
- silniãní mapa âR M 1 : 50 000,
- mapa BPEJ M 1 : 5 000,
- turistická mapa KâT M 1 : 50 000,
Souhrnné údaje z katastru nemovitostí (Katastrální úﬁad Nymburk, leden 2005),
Informace MûÚ Mûstec Králové (leden 2005),
Koncept ﬁe‰ení územního plánu velkého územního celku Stﬁední Polabí (Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje,
www stránky, leden 2005),
Územní plán Mûstce Králové, vãetnû spádového území (KPÚ Praha, atelier U 24, 1986),
Dr. Antonín Profous: Místní jména v âechách, jejich vznik, pÛvodní v˘znam a zmûny, Praha 1957,
Augustin Sedláãek: Místopisn˘ slovník historick˘ (Praha 1908),
Kuãa: Mûsta a mûsteãka v âechách, na Moravû a Slezsku (Libri - Praha 2001),
Umûlecké památky âech (Academia),
PhDr. Karel Doskoãil: Berní rula - Popis âech r. 1654, SPN - Praha 1952,
Dr. Václav Pe‰ák: Berní rula 12, Kraj Hradeck˘ I., Praha 1951,
Ale‰ Chalupa a kol.: Tereziánsk˘ katastr (Praha 1966),
Ing. arch. Jarmila Podzimková, CSc.: Historické mapy obcí a pozemkové úpravy v âesk˘ch zemích,
Ministerstvo zemûdûlství âR 1994,
Indikaãní skica Mûstec Králové, Vinice (Státní ústﬁední archiv âR, Praha), 1842,
Informace OkÚ Nymburk, referát kultury, ãerven 2002, a informace Národního památkového ústavu,
Retrospektivní lexikon obcí âR, âSÚ a MV âR,
Statistick˘ lexikon obcí âR 1992, âSÚ a MV âR,
V˘sledky sãítání lidu, domÛ a bytÛ 2001, okres Nymburk (âSÚ 2001),
Jaromír Demek a kol.: Zemûpisn˘ lexikon âSR, Hory a níÏiny,
F. Joná‰ a kol.: Pozemkové úpravy,
Vlãek a kol: Zemûpisn˘ lexikon âSR, Vodní toky a plochy,
V˘sledky konzultace na Zemûdûlské vodohospodáﬁské správû, pracovi‰tû Podûbrady,
Vûstník MÎP âR (roãník 1996, ãástka 4),
Mapa potenciální pﬁirozené vegetace âeské republiky (Zdenka Neuhäuslová a kol., Praha 1998),
Ústav pro hospodáﬁskou úpravu lesÛ (Ing. Jiﬁí Ulver, Ing. Oldﬁich Stejskal): Generel územního systému
ekologické stability - Mûstecko, Hradec Králové, listopad 1995,
Územnû - technick˘ podklad: nadregionální a regionální ÚSES âR (schváleno 1997),
Informace OkÚ Nymburk, referát Ïivotního prostﬁedí, ãervenec 2002,
LoÏiska nerostn˘ch surovin, registr sesuvÛ a jin˘ch svahov˘ch deformací, poddolovaná území
(Geofond âR),
Program rozvoje vodovodÛ a kanalizací okresu Nymburk,
V˘sledky konzultace na VaK Nymburk, a. s., pracovi‰tû Mûstec Králové,
Mûstské inÏen˘rství I - II (P. ·rytr, 1998 - 2001),
Vodárensk˘ zpravodaj 2/2002 (VaK Nymburk, a. s.),
V˘sledky konzultace na Stﬁedoãeské energetické a. s., pracovi‰tû Podûbrady,
V˘sledky konzultace na Stﬁedoãeské plynárenské a. s., pracovi‰tû Nymburk,
Podklady âeského Telecomu a. s., pracovi‰tû Nymburk,
Informace referátu dopravy OkÚ Nymburk, ãervenec 2002,
Informace o dopravních spojeních (www stránky IDOS, leden 2005),
Katalog Eurobeds 2000,
Informace stavebního úﬁadu Mûstec Králové, bﬁezen 2003,
Mûsto a povodeÀ - strategie rozvoje mûst po povodních (Miloslav Konviãka a kol., Brno 2002),
Informace o rozsahu pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa (ÚHÚL Brand˘s nad Labem - Stará Boleslav,
www stránky),
Plán rozvoje vodovodÛ a kanalizací Stﬁedoãeského kraje (ãerven 2004),
Vyhlá‰ka MZe ze dne 15.12. 1998, kterou se stanovuje charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a
aktualizaci.
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III.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Údaje o poﬁízení ÚP
Práce na zpracování územního plánu mûsta Mûstec Králové byly zahájeny v kvûtnu 2002. PrÛzkumy a
rozbory byly dokonãeny v záﬁí téhoÏ roku. Dále bylo navrÏeno a projednáno zadání ÚP, které bylo schváleno
Zastupitelstvem mûsta Mûstec Králové dne 18. 6. 2003. Koncept ﬁe‰ení územního plánu byl zpracován v ãervenci aÏ
ﬁíjnu 2003. V˘sledkem jeho projednávání (dle § 21 zákona ã. 50/1976 Sb., v platném znûní) bylo schválení souborného
stanoviska s pokyny pro dokonãení návrhu ÚP. Souborné stanovisko bylo schváleno Zastupitelstvem mûsta Mûstec
Králové dne 1.12. 2004. Posléze byl zpracován návrh územního plánu.
2. DÛvody pro poﬁízení ÚP, hlavní cíle ﬁe‰ení
Územní plán se zpracovává pro potﬁeby ﬁe‰ení aktuálních problémÛ mûsta tak, aby byl umoÏnûn územní
rozvoj v souladu s deklarovan˘m zájmem o v˘stavbu rodinn˘ch domÛ a zaﬁízení urãen˘ch pro v˘robu, vãetnû ﬁe‰ení
technické obsluhy území. Cílem poﬁízení územního plánu je zaji‰tûní závazného dokumentu pro moÏn˘ rozvoj v‰ech
funkcí v území s dÛrazem na ochranu Ïivotního prostﬁedí. Proporcionální rozvoj funkãních sloÏek bude vycházet z
podmínek a charakteristik území, jeho pﬁírodních a kulturních hodnot. Návrh je zamûﬁen na ﬁe‰ení územnû technick˘ch,
urbanistick˘ch a architektonick˘ch podmínek vyuÏití území, stanoví pﬁípustné, nepﬁípustné, popﬁ. podmíneãné funkãní
vyuÏití a uspoﬁádání území a ploch a dále jejich základní regulaci.
3. Poloha a v˘znam v ‰ir‰í soustavû osídlení
¤e‰ené území se nachází na v˘chodním okraji okresu Nymburk (od okresního mûsta je vzdáleno vzdu‰nou
ãarou 18 km). NejbliÏ‰ím sídlem obvodního v˘znamu jsou Podûbrady (14 km vzdu‰nou ãarou). Samotn˘ Mûstec
Králové plní funkci sídla místního v˘znamu, tzn. Ïe k nûmu spádují pﬁilehlé obce.
¤e‰ené území leÏí v rovinaté krajinû Královémûstecké tabule, která na západû pﬁechází v˘razn˘m zlomem
do Nymburské kotliny (v linii Opoãnice - Vrbice - Podmoky - Velenice) a na v˘chodû a jihu je oddûlena pásmem
zalesnûn˘ch vyv˘‰enin od povodí stﬁední a dolní Cidliny. Mûstecko tvoﬁí velmi plochou tabuli, jejíÏ vodopisnou osou je
·títarsk˘ potok, tekoucí od Lovãic a Velk˘ch V˘klek do prostoru severov˘chodnû od Mûstce a pak dále k severozápadu.
Území je ve v˘chodní ãásti úplnû odlesnûno, vût‰inu plochy zabírá intenzivnû obhospodaﬁovaná orná pÛda, která je
protkána hustou sítí odvodÀovacích kanálÛ. V západní ãásti se nacházejí vût‰í lesní komplexy (Kanovnick˘ les, Za
ml˘nem). Toto souvislé lesní pásmo se odtud se táhne aÏ na RoÏìalovicko. Ekologick˘ systém je vázán na vodní toky
(·títarsk˘ potok, Jepti‰ka) a zejména na zalesnûné plochy v západní ãásti ﬁe‰eného území, kter˘mi prochází osa
nadregionálního biokoridoru.
Mûsto tvoﬁí v souãasné dobû tﬁi sídla: SÚ Mûstec Králové (v tûÏi‰ti ﬁe‰eného území), SÚ Vinice (severnû od
mûsta u ·títarského potoka) a SÚ Nov˘ (v˘chodnû od mûsta u silnice na Nov˘ BydÏov). Do souãasnosti se v centrální
ãásti Mûstce Králové zachovala pozoruhodná a témûﬁ nedotãená urbanistická struktura stﬁedovûkého mûsta. I v pﬁípadû
SÚ Vinice a SÚ Nov˘ se jedná se o velmi hodnotná venkovská sídla s nenaru‰enou pÛvodní zástavbou.
¤e‰ené území se nachází v tûsné blízkosti v˘znamn˘ch silniãních komunikací: silnice I. tﬁídy ã. 32 (nájezd
dálnice ã. D 11 Podûbrady, v˘chod - Jiãín), silnice I. tﬁídy ã. 11/E 67 (nájezd dálnice ã. D 11 Podûbrady, v˘chod - Hradec
Králové) a zejména v blízkosti plánovaného pokraãování dálnice D 11.
Mûstec Králové tvoﬁí centrum pomûrnû rozsáhlé zemûdûlské oblasti. Tomu odpovídá úroveÀ obãanského
vybavení (mateﬁská ‰kola, základní a stﬁední ‰koly, nemocnice a dal‰í zdravotnická zaﬁízení, kulturní sál, sportovní areál
a dal‰í). V˘roba ve stávajících areálech je orientována v souladu s charakteristikou ‰ir‰ího území na zemûdûlskou a
potravináﬁskou v˘robu, kterou doplÀují areály v˘roby hnojiv, stavební v˘roby a dal‰ích zaﬁízení lehkého prÛmyslu.
Pozn.: V ﬁe‰eném území nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy.
4. Základní údaje o ﬁe‰eném území (podklad 2)
katastrální území (v ha):
zemûdûlská pÛda
lesní pozemek
vodní plocha
zastavûná plocha
ostatní plocha
celkem

Mûstec Králové
1140,6047
450,7890
37,2762
55,2357
146,2783
1830,1839

Vinice u Mûstce Králové
140,6892
0,9089
5,0322
10,9031
157,5334

ﬁe‰ené území
1281,2939
450,789
38,1851
60,2679
157,1814
1987,7173

5. Sousední územní obvody
¤e‰ené území sousedí s obcemi (v‰e Stﬁedoãesk˘ kraj, okres Nymburk):
obec
Podmoky
Opoãnice
Dlouhopolsko
Bûrunice

katastrální území
Podmoky u Mûstce Králové
Opoãnice
Dlouhopolsko
Bûrunice
Bûruniãky
Sloveã
Stﬁihov
Záhornice u Mûstce Králové
âinûves
Velenice

Sloveã
Záhornice
âinûves
Velenice
6. Pﬁíslu‰nost k úﬁadÛm
Obec s povûﬁen˘m obecním úﬁadem (POÚ):
Obec s roz‰íﬁenou pÛsobností (ORP):
Obec se stavebním úﬁadem:
Obec s finanãním úﬁadem:
Obec s matriãním úﬁadem:

Mûstec Králové
Podûbrady
Mûstec Králové
Podûbrady
Mûstec Králové

7. Úãast ve sdruÏení obcí
Mûstec Králové je úãastníkem sdruÏení obcí „Královémûstecko“. Dal‰ími úãastníky tohoto sdruÏení jsou
obce Záhornice a Dymokury.
8. Souãasnû zastavûné území obce
Souãasnû zastavûné území obce (SZÚO) je stanoveno na základû tûchto postupov˘ch krokÛ:
1)
2)
3)
4)

Identifikace stavebních parcel.
Identifikace pozemkov˘ch parcel sousedících s parcelami stavebními a posouzení úãelu vyuÏití.
Identifikace parcel zemûdûlsk˘ch pozemkÛ a vodních ploch, které jsou obklopeny pﬁedchozími dvûma
skupinami parcel.
Identifikace parcel ostatních ploch.
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Pozn.:

Informace ãerpané z údajÛ katastru nemovitostí jsou aktuální k lednu 2005.

9. Územnû plánovací dokumentace vy‰‰ího stupnû
V dobû zpracování prÛzkumÛ a rozborÛ platilo, Ïe pro oblast Královémûstecka nebyla zpracována územnû
plánovací dokumentace vy‰‰ího stupnû (napﬁ. ÚP VÚC okresu Nymburk). V období dal‰ích prací na ÚP mûsta Mûstec
Králové bylo schváleno zadání územního plánu velkého územního celku (VÚC) Stﬁední Polabí a dále vypracován
koncept ﬁe‰ení ÚP VÚC (podklad 4, grafická pﬁíloha ã. 3). V souãasnosti (duben 2005) je dokonãován proces
projednání konceptu ÚP VÚC Stﬁední Polabí zpracováváním souborného stanoviska. PoÏadavky plynoucí z konceptu ÚP
VÚC Stﬁední Polabí jsou zapracovány do návrhu ÚP mûsta Mûstec Králové.
10. Zhodnocení vztahu dﬁíve vypracované a schválené územnû plánovací dokumentace
a návrhu ﬁe‰ení
Pro ﬁe‰ené území byl územní plán zpracován v roce 1986 (podklad 5). Tento ÚP ﬁe‰í jak území Mûstce
Králové, tak jeho spádové území, zahrnující v podstatû celou v˘chodní ãást okresu Nymburk (napﬁ. Chotû‰ice,
Chroustov, KnûÏice, Záhornice, Sloveã, âinûves, Velenice, Podmoky, Opoãnice, Vrbice, Dlouhopolsko, Bûrunice).
Mûstec Králové je v tomto ÚP, ve srovnání s dal‰ími sídly, ﬁe‰en zejména v rozsahu rozvojov˘ch lokalit
pﬁimûﬁenû. TaktéÏ citovan˘m dokumentem nebyly poÏadovány plo‰né asanace v sídle. Lze konstatovat, Ïe podstatná
ãást rozvojov˘ch ploch definovan˘ch v ÚP byla realizována, dal‰í ãásti územního plánu jsou v‰ak jiÏ pﬁekonány jak z
obsahového, tak z formálního hlediska.
11. Vyhodnocení splnûní souborného stanoviska
Lze konstatovat, Ïe poÏadavky vypl˘vající ze schváleného souborného stanoviska s pokyny pro zpracování
návrhu územního plánu mûsta Mûstec Králové byly dle v˘znamu splnûny, ﬁe‰eny ãi respektovány.
Do návrhu ÚP Mûstec Králové byly doplnûny poÏadavky vypl˘vající z konceptu ÚP VÚC Stﬁední Polabí a
dále nûkteré dílãí poÏadavky vypl˘vající z aktuálních potﬁeb mûsta Mûstec Králové. Smysl poÏadavkÛ vypl˘vajících ze
souborného stanoviska v‰ak zmûnûn nebyl.
12. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
Územní plán je ﬁe‰en v souladu s cíli územního plánování, uveden˘mi v § 1, odst. 2 zákona ã. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním ﬁádu, v platném znûní.
Prioritou pﬁi zpracování konceptu ﬁe‰ení územního plánu bylo vytvoﬁit pﬁedpoklady k zabezpeãení trvalého
souladu v‰ech pﬁírodních, civilizaãních a kulturních hodnot v území, zejména se zﬁetelem na péãi o Ïivotní prostﬁedí a
ochranu jeho hlavních sloÏek - pÛdy, vody a ovzdu‰í.
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IV.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. Vymezení ﬁe‰eného území (podklad 2)
¤e‰ené území je totoÏné s územím mûsta, které sestává ze dvou katastrálních území: k. ú. Mûstec Králové
(ãíseln˘ kód 693286) a k. ú. Vinice u Mûstce Králové (ãíseln˘ kód 693308).
2. Charakter osídlení
2.1. Historick˘ v˘voj sídla
2.1.1. Archeologické nálezy
Území bylo osídleno jiÏ v pravûku. Dokládají to nálezy z doby kultury popelnicov˘ch polí (8. stol. pﬁed n. l.).
Orgány památkové péãe jsou, vzhledem k charakteru ﬁe‰eného území, oprávnûny poÏadovat, aby vybrané
stavby v ﬁe‰eném území probíhaly za odborného archeologického dohledu. Proto je tﬁeba dodrÏet ustanovení § 22
zákona ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, v platném znûní, kde je mimo jiné stanovena povinnost stavebníka
oznámit jiÏ od doby pﬁípravy stavby zámûr provést stavební ãinnost na území s archeologick˘mi nálezy
Archeologickému ústavu Akademie vûd âR, oddûlení archeologické památkové péãe (Letenská 4, 118 01 Praha 1) a
umoÏnit jemu nebo jiné oprávnûné organizaci (Polabské muzeum v Podûbradech) provést na dotãeném území
záchrann˘ archeologick˘ prÛzkum.
V pﬁípadû archeologick˘ch nálezÛ je nezbytné dodrÏet ustanovení zákona ã. 20/1987 Sb., o státní
památkové péãi, v platném znûní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji‰tûní archeologického nálezu a
nalezi‰tû proti pozmûnûní situace, po‰kození nebo odcizení.
2.1.2. Struãná historie (podklad 7)
Mûstec Králové:
Oblast Mûstecka náleÏí ke staré sídelní oblasti a její v˘znam v raném stﬁedovûku ovlivÀovala Polská cesta,
vedoucí z Prahy a Podûbrad pﬁes Mûstec na Star˘ BydÏov, Skﬁivany a Jaromûﬁ do Kladska. Podle tradice,
zprostﬁedkované Beckovského Poselkyní, mûl b˘t zakladatelem Mûstce Pﬁemysl Otakar II., kter˘ se zde dokonce mûl pﬁi
cestû své matky z Polska narodit. V roce 1360 dosáhlo postavení mûsta díky privilegiu Karla IV. vrcholu. Dostalo
nymburské právo, právo mílové, bylo podﬁízeno v˘hradnû mûstskému soudu a tû‰ilo se postavení srovnatelnému s
úrovní královského mûsta. Roku 1395 sice Václav IV. privilegia mûsta roz‰íﬁil je‰tû o právo svobodného odkazu, to v‰ak
jiÏ nejv˘znamnûj‰í období Ïivota mûsta konãilo, neboÈ bylo od roku 1363 trvale zastaveno.
Král Karel IV. Mûstec Králové v roce 1363 zastavil Annû, knûÏnû Svídnické, a ta jej roku 1373 postoupila
Petru z Vartenberka a na Kosti. Po nûm Mûstec vlastnil Bene‰ z Choustníka (1398) a pak i vdova MáÀa DraÏická. Král
Václav IV. zapsal Mûstec Milotovi Kravaﬁskému z Tvorkova (1410), jenÏ tu snad vystavûl tvrz. Roku 1447 prodal Mûstec
Nickovi z Chotûvic a ten jej roku 1456 prodal Purkartovi z Kopidlna. Pak mûsto drÏel jeho bratr Petr a po nûm od roku
1484 jeho syn Straník a do roku 1506 zase jeho syn Jindﬁich z Kopidlna. Mûsto bylo v té dobû drÏeno jako souãást
zboÏí KnûÏického. Jindﬁich z Kopidlna roku 1485 toto zboÏí prodal, Mûstec si v‰ak ponechal. Jeho vdova Anna roku
1507 Mûstec prodala Mikulá‰i Trãkovi z Lípy. V tomto rodû zÛstal Mûstec aÏ do roku 1569 (1507 - 1516 Mikulá‰ ml.,
kter˘ pﬁikoupil KnûÏice, pak jeho bratranci Zdenûk, Jan, Jindﬁich, Vilém a Mikulá‰, od 1533 VilémÛv syn Jan ml. na
Opoãnû, do 1540 Jan st. na Lipnici, od 1543 poruãníci sirotkÛ Mikulá‰e Trãky na Veli‰i). Roku 1569 zdûdil Mûstec
Matyá‰ Dobe‰ z Olbramic (z. 1579). Ten odkázal Mûstec Albrechtovi Kapounovi ze Svojkova. Pro TrãkÛv odpor, jemuÏ
byl Mûstec roku 1585 k dûdictví prodán, Kapoun od odkazu upustil. Roku 1587 byl Mûstec koupen pro Viléma z
Vald‰tejna. Po jeho smrti se Mûstec dostal k Marii Vald‰tejnské z Martinic (z. 1606), která jej pﬁipojila k Dymokurám.
Od 18. století do 30. Iet 20. století bylo roz‰íﬁeno zejména tkalcovství a knoflíkáﬁství, byla zde tkalcovna
smyãkového a Ïinylkového zboÏí, 4 knoflíkárny. Po 1. svûtové válce byla zavedena v˘roba galalitového zboÏí, ve 20.
létech pak továrna na v˘robu hygienick˘ch a léãebn˘ch pﬁípravkÛ, rákosov˘ch rohoÏí, knoflíkÛ, mechanická tkalcovna,
cukrovar, 2 parní ml˘ny, cementárna, knihtiskárna, Ïivnostenská v˘roba perleÈov˘ch knoflíkÛ, dﬁevûn˘ch pipet, umûl˘ch
kvûtin, sodové vody, lihovin, 2 hospodáﬁská druÏstva, skladi‰tû, spoﬁitelna, okresní hospodáﬁská záloÏna, obãanská
záloÏna, veﬁejná nemocnice, Ïivnostenská pokraãovací ‰kola.
Nov˘:
Dominikální osada chlumeckého panství byla zaloÏena roku 1815 a roz‰íﬁena roku 1822.
·títary:
ZaloÏeny jako ves s tvrzí pﬁíslu‰né k Mûstci Králové. Od roku 1304 patﬁil statek Lvu z Konecchlumû, pak do
roku 1375 BohuÀkovi Puklice. Ke konci 14. století tu sedûli ·tûpové. Okolo roku 1418 zde byly tﬁi statky. Ves byla v roce
1420 docela vyplenûna a byla od té doby zcela pustá. Pustina byla drÏena do roku 1506 ke KnûÏicÛm a pak pﬁipadla k
Mûstci Králové.
Vinice:
Vznik obce se klade do souvislosti s existencí dnes jiÏ zaniklé tvrze ·títary, umístûné na návr‰í nad dne‰ní
vsí. První písemn˘ doklad pochází aÏ z roku 1673. Obec v té dobû i pozdûji patﬁila spoleãnû s blízk˘m Mûstcem k
panství Dymokury. Na jiÏních svazích v okolí obce se v minulosti pûstovala vinná réva.
2.1.3. Urbanistick˘ v˘voj (podklad 7, 11)
Mûstec Králové:
Na poãátku souvislého osídlení bylo velké vﬁetenovité trÏi‰tû na zemské cestû, jehoÏ stﬁed zaujímal kostel.
Západní polovina tohoto prostoru se v nezmûnûné pÛdorysné formû dochovala dodnes. Je-li správné zaﬁazení
dochovaného portálu v nynûj‰ím kostele sv. Markéty do období rané gotiky, znamenalo by to, Ïe i k lokaci trÏi‰tû do‰lo
zﬁejmû nûkdy ve 2. polovinû 13. století. Nejpozdûji v té dobû se ostatnû trÏním centrem stal i nedalek˘ zemûpansk˘
Star˘ BydÏov. Mûstec byl asi jiÏ tehdy stﬁediskem královského obvodu, kter˘ pÛvodnû zﬁejmû souvisel s Podûbradskem a
navazoval na tradici havraÀské Ïupy.
K v˘razné promûnû královského Mûstecka do‰lo za Václava II., na jehoÏ pﬁíkaz bylo od 90. let 13. století do
1. desetiletí 14. století v okolí vysazeno nebo pﬁemûﬁeno mnoho vesnic (napﬁ. Bûrunice), ãímÏ se Mûstecko stalo vysoce
produkãní zemûdûlskou oblastí. Souãástí tohoto procesu byla i promûna dosavadního Mûstce v mûsto. V˘chodní ãást
pÛvodního vﬁetenovitého trÏi‰tû (návsi) byla roz‰íﬁena v pravidelné, mírnû obdélné námûstí, z jehoÏ rohÛ vybíhají
celkem ãtyﬁi úzké ulice (jihov˘chodní pozdûji zanikla). Stﬁed nové ãásti námûstí zaujala pozdûji radnice, na styku obou
prostorÛ zÛstal farní kostel. Západní polovina staré návsi byla ponechána beze zmûny a v celé její délce z ní nevybíhá
Ïádná pﬁíãná ulice. Tato smí‰ená struktura „vsi“ a do ní vloÏeného mûsta pak byla uzavﬁena mírnû kosodéln˘m
hradebním okruhem se dvûma branami v místech vstupu dálkové cesty. Z del‰ích stran „pﬁedmûstského“ obdélníka se
rozvíjela pravidelná délková lánová parcelace. Obdobnû, ale jako nové zaloÏení na komunikaãním kﬁíÏi a s
pﬁedmûstsk˘m ãtvercem, bylo víceménû souãasnû (pﬁed rokem 1305) zaloÏeno i nedaleké mûsto Nov˘ BydÏov. Lokace
Králova Mûstce byla tedy po formální stránce bezprostﬁedním pﬁedchÛdcem funkãní organizace Nového BydÏova,
zejména pokud jde o vztah pﬁedmûstí k vnitﬁnímu mûstu, od nûhoÏ se li‰í pouze formální nevyhranûností, která byla
zpÛsobena mj. star‰ím pÛdorysem, na kter˘ navazovala. PÛdorys Nového BydÏova pak královémûstecké ﬁe‰ení
agrárního venkovského mûsta vrcholného stﬁedovûku pﬁivedl k formální dokonalosti.
Na základní pÛdorysné osnovû mûsta se pozdûji nic nemûnilo. Jeho osou zÛstala Polská cesta, která v‰ak
nejpozdûji od 13. století vedla nikoli pﬁes Podûbrady, ale pﬁes Lysou nad Labem a Nymburk. Mûstec se stal dÛleÏitou
silniãní kﬁiÏovatkou a tento v˘znam si udrÏel aÏ do v˘stavby nové císaﬁské silnice z Prahy pﬁes Podûbrady a Chlumec nad
Cidlinou z let 1810 - 26, vedené pﬁes Dlouhopolsko, a tedy mimo Mûstec.
Po pﬁechodu do zástavní drÏby Mûstec Králové v˘vojovû ustrnul a je‰tû ãastûji neÏ dﬁíve byl oznaãován jen
jako mûsteãko. V pohusitském 15. století pﬁíznivû ovlivnilo ekonomiku oblasti vybudování rybniãní soustavy na
Královémûstecku a Dymokursku, na ·títarském potoce a jeho pﬁítocích. Rybníky byly ve srovnání s Chlumeckem ãi
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Podûbradskem pomûrnû malé, neboÈ zdroje vody byly znaãnû omezené. Vybudovány v‰ak byly jiÏ pﬁed koncem 15.
století, pﬁed získáním Dymokur Trãky z Lípy. Deskov˘ zápis z roku 1501 vypoãítává pﬁes 30 rybníkÛ.
Urãité zlep‰ení situace poddanského mûsta znamenalo potvrzení jeho privilegií Ferdinandem I. roku 1538,
doplnûné o rok pozdûji udûlením trhÛ. Pﬁesto v‰ak Mûstec zÛstával mûstem velmi mal˘m. Podle údajÛ Berní ruly
(1654) jej tvoﬁilo pouh˘ch 54 domÛ, z nichÏ plná polovina leÏela po tﬁicetileté válce v troskách. Znamená to, Ïe
zástavba se soustﬁeìovala jen kolem hlavní osy s námûstím a jen v malé míﬁe snad i na pﬁedmûstí, totiÏ podél del‰ích
stran obdélníka (na vnûj‰í stranû).
Období 2. poloviny 17. století dokázal Mûstec jako jediné mûstské stﬁedisko pomûrnû velkého
dymokurského panství vyuÏít a do poãátku 18. století byly nejen zahlazeny ‰kody tﬁicetileté války a poÏáru mûsta v roce
1680, ale poãet domÛ vzrostl témûﬁ na dvojnásobek. Skuteãn˘ zlom v‰ak pﬁineslo aÏ 18. století. Mezi lety 1713 a 1790
vzrostl poãet domÛ z 92 na 242, a to bez ohledu na poÏár v roce 1746. Velk˘ poÏár mûsta v roce 1792 pak dal‰í rÛst
ponûkud zpomalil. Do roku 1843 pﬁibylo pﬁibliÏnû asi jen 50 domÛ. Tento stav zachycuje mapa stabilního katastru z
roku 1842, z níÏ je zﬁejmé, Ïe zpomalení rÛstu bylo podmínûno i dosaÏením meze pﬁirozené kapacity pÛdorysu.
PÛdorysná struktura mûsta se sice oproti star‰í dobû vÛbec nezmûnila, do‰lo v‰ak k v˘raznému zahu‰tûní, a to nejen
uvnitﬁ mûsta, ale zejména podél vnûj‰í i vnitﬁní strany pﬁedmûstského obdélníka. To vedlo téÏ k úplnému zániku
mûstského opevnûní, z nûhoÏ pﬁetrvávaly jen zbytky vodního ohrazení na jihozápadû, jihov˘chodû a v˘chodû. Po plném
obestavûní obdélníka zaãaly nové domky vyrÛstat i mimo nûj, nejprve podél cest do Dymokur (na severozápadû) a k
Dlouhopolsku (jako pokraãování vnûj‰í západní strany obdélníka). Zcela novû byl obestavûn blok pole západnû od
mûsta, mezi starou dálkovou cestou do Podmok a Nymburka a cestou do Opoãnice.
Ve 2. polovinû 19. století mûsto dále rostlo, ale jen pomûrnû mírnû, neboÈ zÛstalo mimo hlavní silnice,
prakticky bez Ïelezniãního spojení (lokálka z Kﬁince, otevﬁená roku 1882, na v˘voj mûsta mûla jen mal˘ vliv) a prÛmyslu.
Teprve pﬁelom 19. a 20. století. kdy do‰lo k prodlouÏení trati do Ïelezniãního uzlu Chlumec nad Cidlinou, znamenal
obrat. Jen v letech pﬁed 1. svûtovou válkou pﬁibyla stovka domÛ a ve 20. a 30. letech 20. století dal‰ích více neÏ 250.
Nové ulice byly zakládány témûﬁ v˘hradnû kolmo k hlavní ose mûsta a to nejvíce na západní stranû, kde téÏ vyrostla
nemocnice, a na severov˘chodû, kde rozvoj podpoﬁila poloha nádraÏí. Na v˘chodû byl rozvoj omezen areálem ml˘na a
velkého dvoru, na jihu vznikly dvû soubûÏné dlouhé ulice v polích a v jejich v˘chodním sousedství pozdûji vyrostla velká
nová ‰kola. Ve 30. letech také mûsto dosáhlo historického maxima poãtu obyvatel (3 040).
Po roce 1945 poãet obyvatel ponûkud poklesl a nadále v podstatû stagnoval. Mûsto se po celou 2.
polovinu 20. století mírnû rozrÛstalo, pﬁeváÏnû rodinnou a jen v men‰í míﬁe hromadnûj‰í v˘stavbou. Nové bloky domkÛ
vyrostly na západní stranû, smûrem ke sportovnímu stadionu a na jihu, kde koneãnû vznikla i spojovací ulice.
Nov˘:
Nejstar‰í zástavbu tvoﬁí malá skupina domÛ se ‰títovou orientací pﬁi silnici na Nov˘ BydÏov. O nûkolik
desetiletí novûj‰í zástavba byla zaloÏena na dominikální pÛdû na severním okraji k. ú. Bûruniãky, které tehdy patﬁily k
Chlumeckém panství. Tuto zástavbu tvoﬁí jediná ﬁada domkÛ, mezi nimiÏ zachováno mnoho pﬁízemních rouben˘ch
domÛ z doby zaloÏení.
Vinice:
Star‰í zástavbu tvoﬁí pÛdorysnû zalomená silniãní návesovka kolonizaãního pÛvodu, poloÏená v mírnû
zvlnûné krajinû. Pravidelnou obdélnou náves lemují usedlosti umístûné na úzk˘ch hlubok˘ch parcelách. Stavební
objekty jsou sdruÏeny kolem obdélníkov˘ch dvorÛ uzavﬁen˘ch pásem stodol. V dochované zástavbû pﬁevládají roubené
pﬁízemní stavby pocházející z konce 18. aÏ poãátku 19. století. Interiér návsi doplÀuje dﬁevûná sloupová zvoniãka a
kamenn˘ kﬁíÏ. Jedná se o velmi hodnotné vesnické sídlo s nenaru‰enou pÛvodní zástavbou. Novûj‰í zástavba se
postupnû rozvíjela podél místních komunikací v severní ãásti sídla (cesta na Sloveã a cesta ke Kanovnickému lesu) a v
blízkosti ·títarského potoka.
2.2. Ochrana památek
2.2.1. Kulturní památky (podklad 12)
DÛm ã. p. 25 z konce 18. století má ‰tít a bránu barokizujících forem. Dvû barokní pískovcové plastiky
trpaslíkÛ na domû ã. p. 117 vysoké asi 80 cm pﬁedstavují hornistu a muÏíka drÏícího nádobu. Pûkná ukázka barokního
sochaﬁství pocházejícího ze souboru 40 ãlenné hudební kapely pÛvodnû umístûné v Lysé n. Labem je datována rokem
1712. Pﬁed domem ã. p. 500 stojí socha Sv. Václava z roku 1758. V parku u kostela stojí socha Sv. Floriána z roku 1764,
v parãíku pﬁed vchodem do kostela socha Sv. Jana Nepomuckého z 19. století. Trojbok˘ pískovcov˘ jehlan z roku 1792
pﬁi sakristii kostela s latinsko - ãesk˘m nápisem a lebkou s hnáty upomíná vyhoﬁelou kostnici. Nedaleko nádraÏí stojí
kamenn˘ kﬁíÏ z roku 1816 od F. Kofránka.
V ﬁe‰eném území jsou evidovány (dle zákona ã. 20/1987 Sb., v platném znûní) tyto kulturní památky:
ãíslo rejstﬁíku:
30512/2 - 1879
34041/2 - 1880
34445/2 - 1881
28495/2 - 1882
38542/2 - 1883
37102/2 - 2978
31476/2 - 3147

sídelní útvar:
Mûstec Králové
Mûstec Králové
Mûstec Králové
Mûstec Králové
Mûstec Králové
Mûstec Králové
Mûstec Králové

25625/2 - 3148

Mûstec Králové

27414/2 - 3149

Mûstec Králové

památka:
socha Sv. Václava
prÛãelí domu ã. p. 25
socha Sv. Floriána
kamenn˘ kﬁíÏ (krucifix)
pomník - památník na vyhoﬁelou kostnici
socha Sv. Jana Nepomuckého
areál domu ã. p. 50
- obytná budova
- brána
soubor soch na atice domu ã. p. 117
- socha trpaslíka s lesním rohem
- socha trpaslíka s ko‰em a holí
pomník Fr. Palackého

odkaz:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Do ﬁe‰eného území dále zasahuje ãást chránûného areálu evidovaného v k. ú. Opoãnice:
ãíslo rejstﬁíku:
38293/2 - 1986
30418/2 - 1986

sídelní útvar:
-

památka:
zaniklá tvrz Bolice, archeologické stopy
zaniklá ves Bolice, archeologické stopy

odkaz:
(10)
(10)

Pozn.: V souãasné dobû probíhá ﬁízení k prohlá‰ení kostela Sv. Markéty (obãanská vybavenost, odkaz ã. 1)
kulturní památkou.
2.2.2. Památková zóna (podklad 12)
Vinice:
Vyhlá‰kou MK âR ã. 249/1995 Sb. byla zﬁízena vesnická památková zóna. Rozsah památkové zóny je
vymezen hranicí, která zaãíná na severu na p. ã. 1, pﬁechází p. ã. 87/2 na p. ã. 6 a jde podél p. ã. 7/1, 7/3, 37/2, 37/4,
37/5, 37/6, 47, na v˘chodû pﬁechází komunikaci p. ã. 183/2, vede podél p. ã. 40/13, pﬁechází komunikaci p. ã.182/5,
na jihu jde po p. ã. 37, 15, 16, 17, 20, pﬁes p. ã. 182/1, dále po p. ã. 22, 23, 20/3, 24/1, 20/4, na západû vede podél p.
ã. 19/9, 19/4, 19/10, 19/3, 16/1, 14/2, 13/1, 9/2, pﬁes p. ã. 182/13, 163/19, 163/9, 49/1, jde po komunikaci p. ã. 191
na p. ã. 48, 89/3, 8 aÏ k p. ã. 1, kde se hranice uzavírá.
Vlastníci a uÏivatelé nemovitostí mají povinnost vyÏádat si závazné stanovisko orgánu ochrany památek ke
kaÏdé stavbû, stavební zmûnû nebo udrÏovacím pracem. Usedlost ã. p. 4, která se nacházela na severní stranû návsi,
byla pﬁemístûna do Skanzenu v Pﬁerovû nad Labem.
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Dal‰í v˘znamné objekty, které se nacházejí v památkové zónû jsou:
Usedlost ã. p. 7, se nachází na v˘chodní frontû návsi. DÛm usedlosti je situován na severní stranû dvora.
Jde o roubené pﬁízemní stavení se sedlovou stﬁechou, s trámov˘m zápraÏím a úzk˘m cihlov˘m komínem. ·tít a celé
‰títové prÛãelí je obednûné s dekorativnû skládan˘mi ‰ikm˘mi a svisl˘mi poli. Dispoziãní schéma je trojdílné (obytná
ãást, patrnû se s˘pkou, komora a chlévy).
Usedlost ã. p. 8, se nachází ve v˘chodní frontû návsi. Na severní stranû dvora se nachází pﬁízemní, v celém
rozsahu roubené, stavení, se sedlovou stﬁechou, se ‰irok˘m cihlov˘m komínem s arkádov˘m vrcholov˘m nástavcem.
Trámové zápraÏí bylo odstranûno, nov˘ krov je posazen na bednûné pÛdní zv˘‰ení. Okna mají segmentové záklenky. V
zadním prÛãelí je vysunutá vyzdívka stûny pece z pískovcov˘ch kvádrÛ. dispozice je trojdílná obytná (svûtnice, síÀ, dvû
komory dvoutraktovû ﬁazené) s chlévy. Pec byla odstranûna. V celém interiéru jsou trámové stropy. Stodola na v˘chodní
stranû dvora je roubená z trhanic, vrchní dva, resp. tﬁi trámy jsou z mûkkého druhotnû uÏitého dﬁeva. sedlová stﬁecha ve
dvorovém prÛãelí je pﬁetaÏena nad cihlové novodobé pﬁístodÛlky. Krátké pﬁepáÏky mezi pernami a mlatem mají
rámovou konstrukci s cihlovou vyzdívkou. Na jiÏní stranû dvora je umístûna jednokomorová roubená s˘pka z trhanic, s
mladou sedlovou stﬁechou, krájící rovnûÏ nov˘ cihlov˘ kolm˘ díl. Vstup do komory má masivní trámky zárubnû, pﬁeklad
tvoﬁí probíhající trám roubení. Vjezd do dvora má kamenné sloupky z poloviny 19. století.
Usedlost ã. p. 25, se nachází v západní frontû návsi. Na jiÏní stranû dvora je velk˘ rouben˘ hospodáﬁsk˘
objekt se dvûma s˘pkov˘mi komorami, chlévem, kolnou a druh˘m chlévem (ﬁazeno ve smûru v˘chod - západ). Portálek
jedné z komor má profilovanou nadpraÏní ﬁímsu, vedlej‰í chlév má vstup se sedlovû tvarovan˘m dﬁevûn˘m pﬁekladem.
vjezd do dvora usedlosti má pískovcové sloupky s hlavicemi, na pravém je datace 1867.
Usedlost ã. p. 42, se nachází v severozápadní ãásti obce. Jde o pﬁízemní stavení s rouben˘m obytn˘m
jádrem, hospodáﬁsk˘ díl je zdûn˘, novodob˘. Objekt má trámové zápraÏí, sedlovou stﬁechu a bednûn˘ skládan˘ ‰tít. U
tohoto objektu byla povolena demolice.
KﬁíÏ a zvoniãka, se nachází pﬁed ã. p. 26 v západní frontû návsi. Jde o jednoduch˘ kamenn˘ masivní kﬁíÏ s
korpusem, umístûn˘ na kamenném podstavci. Podstavec je ve spodní ãásti hranolov˘, vrchní díl je roz‰íﬁen na stranách
volutami a meandry, uprostﬁed je rámek s Bolestnou P. Marií. V‰e je ukonãeno vzedmutou profilovanou ﬁímsou, nad ní
je beránek BoÏí a po stranách hlaviãky andûlÛ, datováno 1859. Vlevo od kﬁíÏe se nachází dﬁevûná sloupová zvoniãka s
nízkou jehlancovou stﬁí‰kou, kryjící drobn˘ zvonek. Sloupek je zasazen do novodobého soklu, datováno 1904.
2.2.3. Dal‰í historicky cenné objekty (podklad 7)
Mûstec Králové:
Uprostﬁed námûstí stojí blok RADNICE, kter˘ tvoﬁí rozlehlá budova s víÏkou, mnohokrát pﬁestavûná, v
dne‰ní podobû z doby kolem roku 1900. KOSTEL SV. MARKÉTY byl dle povûstí zaloÏen Pﬁemyslem Otakarem II., poprvé
pﬁipomínán roku 1384, shoﬁel za poÏáru roku 1792 a novû byl vystavûn pozdnû baroknû do roku 1794. Roku 1846 byl
opravován a pﬁestavûn pseudorománsky A. Turkem. Stavba je jednolodní, obdélná, s pÛlkruhem uzavﬁen˘m
presbytáﬁem a hranolovou vûÏí po jiÏní stranû. Stûny jsou upraveny pseudorománsky, vnitﬁek zaklenut tﬁemi kupolemi.
Zaﬁízení se zachovalo pseudorománské od Stoklasy st., hlavní oltáﬁ je rámov˘ s obrazem sv. Markéty. Hﬁbitov kolem
kostela byl zru‰en za Josefa II. a roku 1842 jiÏ neexistoval. U kostela stojí trojbok˘ obelisk z roku 1792 na pamûÈ
vyhoﬁelé kostnice. Na kopci jiÏnû od mûsta „Na kostelíãku“ stával KOSTEL N. TROJICE, pÛvodnû hﬁbitovní, od roku 1624
v rozvalinách, novû postaven roku 1719, zru‰en roku 1786 a pozdûji zboﬁen. NáboÏenská obec Církve ãeskoslovenské
husitské byla zaloÏena roku 1923, po roce 1947 byl adaptací zakoupené SYNAGOGY vytvoﬁen HusÛv sbor. Stﬁediskem
hospodáﬁské aktivity dymokurského barokního velkostatku byl velk˘, pravidelnû komponovan˘ HOSPODÁ¤SK¯ DVÒR
v˘chodnû za mûstem, kter˘ se v základních rysech dochoval pﬁed Ïelezniãním pﬁejezdem dodnes. Mûsto bylo ohrazeno
MùSTSK¯M OPEVNùNÍM v linii obdélníku pﬁedmûstí, hlavní západo-v˘chodní komunikace vstupovala do mûsta branami,
kromû nichÏ existovaly ãtyﬁi fortny. Poslední zbytky opevnûní zanikly zﬁejmû pﬁi poÏáru v roce 1792 a následné obnovû
mûsta. Na mapû stabilního katastru z roku 1842 je na jihozápadním okraji pﬁedmûstí patrn˘ zbytek vodního opevnûní
vãetnû mostu na cestû z Opoãnice. Dal‰í úsek vodního pﬁíkopu tehdy je‰tû existoval kolem jihov˘chodního okraje
pﬁedmûstí a na v˘chodní stranû, pﬁi cestû do Nového BydÏova.
Pozn. (dle Národního památkového ústavu - územního odborného pracovi‰tû v Praze): V centru mûsta se
nachází ﬁada historick˘ch objektÛ venkovského charakteru nebo objektÛ s hodnotn˘mi secesními a prvorepublikov˘mi
fasádami, které je vhodné ctít, neboÈ mají v˘znam pro zachování charakteru centra mûsta. Objekt ã. p. 60 na námûstí je
rodn˘m domem Karla Schulze, autora známé knihy Kámen a bolest.
2.3. Obyvatelstvo
2.3.1. V˘voj poãtu obyvatel (podklady 13, 14, 15)
rok
Mûstec Král.
Nov˘
Vinice
celkem

1850
2004
205
2209

1869
2207
221
200
2628

1880
2459
197
252
2908

1890
2475
205
219
2899

1900
2406
207
210
2823

1910
2603
179
220
3002

1921
2865
182
245
3292

1930
3040
168
236
3444

1950
2763
149
186
3098

1961
2766
177
152
3095

1970
2681
110
134
2925

1981
2771
79
123
2973

1991
2845
79
98
3022

2001
2930

2.3.2. Obyvatelstvo podle pohlaví a vûku - 2001 (podklad 15)
obyvatelstvo
celkem
2930

vûk 0-14
celkem
453

vûk 15-60
muÏi
1006

Ïeny
949

celkem
1955

vûk 60+
muÏi
200

Ïeny
322

celkem
522

Pozn.: V souãasné dobû (duben 2005) Ïije trvale v Mûstci Králové 2 831 obyvatel.
2.4. Stavební a bytov˘ fond
V obci byly provedeny prÛzkumy zachycující aktuální stav objektÛ, co se t˘ãe jejich fyzické existence,
funkãního vyuÏití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto prÛzkumy byly vyuÏity zejména pro stanovení souãasnû
zastavûného území obce, dále pak pro urãení pﬁevaÏujícího funkãního vyuÏití území a ploch. Obecnû lze konstatovat, Ïe
technick˘ stav historické zástavby je uspokojiv˘. Nová obytná v˘stavba (od roku 1945) pﬁirozenû rozvíjela urbanistickou
strukturu.
2.4.1. V˘voj poãtu domÛ (podklady 13, 14, 15)
rok
Mûstec K.
Nov˘
Vinice
celkem

1850
-

1869
312
37
36
385

1880
325
37
40
402

1890
335
39
42
416

1900
351
40
42
433

1910
404
40
47
491

1921
458
40
51
549

1930
633
41
53
727

1950
716
42
53
811

1961
784

1970
691
39
46
776

1981
710
36
46
792

1991
741
37
39
817

2001
791

Pozn.: Tabulka uvádí pouze trvale obydlené domy.
Z tûchto statistick˘ch údajÛ vypl˘vá dlouhodobû stabilizovan˘ poãet trvale obydlen˘ch domÛ. Je v‰ak tﬁeba
pﬁihlédnout k tomu, Ïe byla vybudována ﬁada domÛ nov˘ch, tudíÏ se nûkteré star‰í objekty pﬁesunuly do statistické
kategorie domÛ neobydlen˘ch.
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Zejména v ãástech Vinice a Nov˘ jsou pak tyto domy vyuÏívány pﬁeváÏnû k úãelÛm rekreaãním. Zachování
tohoto trendu lze v obecné poloze pﬁedpokládat i do budoucna, coÏ pﬁedstavuje dÛleÏité v˘chodisko pro zachování
celkového v˘razu sídel a technického stavu hlavnû star‰ích objektÛ.
2.4.2. Domovní a bytov˘ fond - 2001 (podklad 15)

mûsto Mûstec Králové

domy
celkem
979

trvale
obydlené
791

neobydlené
188

byty
celkem
1290

trvale
obydlené
1048

neobydlené
242

2.5. Obãanská vybavenost
âást zaﬁízení (napﬁ. ‰kolská, zdravotnická) v Mûstci Králové zaji‰Èuje i sluÏby pro spádové území, sestávající
zejména z pﬁilehl˘ch obcí.
Vzhledem k dÛleÏitosti zaﬁízení obãanské vybavenosti pro stabilizaci sídelního útvaru mohou b˘t vybraná
zaﬁízení umísÈována i ve stávajících ãi navrÏen˘ch polyfunkãních územích, av‰ak pouze v souladu s podmínkami
funkãního a prostorového uspoﬁádání (viz. návrh závazné ãásti).

-

2.5.1. ·kolství
Mûstec Králové:
Mateﬁská ‰kola (v souãasné dobû cca 80 dûtí, kapacita 100 dûtí).
Základní ‰kola (I. a II. stupeÀ, ve tﬁech budovách, více neÏ 500 ÏákÛ).
Speciální ‰kola (nám. Republiky, cca 35 ÏákÛ).
Stﬁední odborné uãili‰tû zemûdûlské (ul. T. G. Masaryka) s internátem.

-

2.5.2. Zdravotnictví, sociální sluÏby
Mûstec Králové:
Nemocnice (ul. prezidenta Bene‰e), dal‰í zdravotnická zaﬁízení (ul. Svojsíkova), lékárna (nám. Republiky).
DÛm s peãovatelskou sluÏbou (25 míst).
Dal‰í soukromé ordinace lékaﬁÛ, veterinární stﬁedisko.
Pozn.: V rámci areálu nemocnice jsou dostateãné plochy pro realizaci dal‰ích zdravotnick˘ch staveb.

-

2.5.3. Obchod a sluÏby nev˘robního charakteru
Mûstec Králové:
Nachází se zde velk˘ poãet zaﬁízení obchodu a sluÏeb, zejména na nám. Republiky a v jeho okolí. Tato
zaﬁízení jsou obvykle umístûna v pﬁízemí obytn˘ch domÛ, nûkteré stavby slouÏí obchodu a sluÏbám celé
(napﬁ. obchodní dÛm Duha). Dále jsou zaﬁízení obchodu a sluÏeb rozpt˘lena v polyfunkãních územích
s pﬁevahou bydlení.
Nov˘:
V souãasnosti nefunkãní prodejna smí‰eného zboÏí u areálu zemûdûlské v˘roby.
Vinice:
Prodejna smí‰eného zboÏí v severní ãásti návsi.

-

2.5.4 Kultura a osvûta
Mûstec Králové:
Kulturní dÛm „Na staré po‰tû“ (sál 200 míst), Mûstská knihovna v budovû radnice, kino.
Polabské muzeum bylo zakonzervováno.

-

-

-

-

2.5.5. Tûlov˘chova a sport
Mûstec Králové:
Sportovní areál u hﬁbitova, ‰kolní hﬁi‰tû, sokolovna, hﬁi‰tû u nádraÏí.
Kynologick˘ klub.
Je navrÏeno roz‰íﬁení sportovního areálu u hﬁbitova (R 11).
Vinice:
Sportovní plocha u potoka.
2.5.6. Restaurace
Mûstec Králové:
Nûkolik restaurací v centru a jeho okolí.
Vinice:
V souãasnosti nefunkãní restaurace v rámci kulturního domu u potoka.
Pozn.: Pro sídlo Vinice má kulturní dÛm z hlediska obãanské vybavenosti podstatn˘ v˘znam. PﬁestoÏe se
jedná o „ãernou“ stavbu, je Ïádoucí, aby byl objekt vyuÏíván pro veﬁejné úãely, neboÈ jinak by musela b˘t
moÏnost spoleãenského setkávání obyvatel SÚ Vinice pravdûpodobnû zaji‰Èována v Mûstci Králové.
2.5.7. Církevní sluÏby
Dva kostely se nacházejí v centru Mûstce Králové. Jedná se o ﬁímskokatolick˘ kostel sv. Markéty (s areálem
fary) a kostel âeskoslovenské církve husitské.
2.5.8. Hﬁbitovy
Hﬁbitovy se nacházejí v Mûstci Králové (mûstsk˘ hﬁbitov se smuteãní síní) a ve Vinicích. Dále zde funguje
pohﬁební sluÏba.

-

2.5.9. Ostatní
Mûstec Králové:
Mûstsk˘ úﬁad, Policie âR, Jednotka poÏární ochrany II. stupnû, po‰ta.

2.6. Ekonomická základna
¤e‰ené území je pﬁeváÏnû zemûdûlské, v SÚ Mûstec Králové jsou v‰ak v˘znamnû zastoupena i zaﬁízení
ostatní v˘roby. V˘znamnou roli zde sice hraje vyjíÏìka za prací (36,4 % z pracujících obyvatel), zároveÀ v‰ak do Mûstce
Králové dojíÏdûjí za prací obyvatelé z pﬁilehl˘ch obcí. Pﬁedpokládá se, Ïe vyjíÏìku za prací dále ovlivní realizace
prÛmyslové zóny Kolín - Ovãáry.
2.6.1. Rozdûlení ekonomicky ãinného obyvatelstva (podklad 15)
Pracující celkem
- z toho muÏi
- z toho Ïeny
Pracovi‰tû v jiné obci âR

1399
780
619
509.
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(47,7 %),
(54,4 %),
(41,4 %).

-

2.6.2. Hlavní provozovny v˘roby
Mûstec Králové (podklad 3):
ZZN Polabí (v˘roba krmn˘ch smûsí), Lovochemie (v˘roba hnojiv), Správa a údrÏba silnic (cestmistrovské
stﬁedisko), âSAP (údrÏba autobusÛ), Zemûdûlské druÏstvo Sloveã, PROAGRO (chov slepic na vejce s max.
kapacitou 216 000 ks, biofermentace drÛbeÏího trusu).
SAVAS (v˘roba betonového zboÏí), SVS (zemní práce), UNISTAV (prodej stavebního materiálu a ﬁeziva),
STYLSTAV (stavební firma), Statek SOUZ (rekolaudace na v˘robu cukráﬁsk˘ch a pekaﬁsk˘ch v˘robkÛ, ãást
kovo‰rot).
PEMA (kovov˘roba), Servis chlazení, BUILDING (v˘roba betonového zboÏí).
KOOH - I - NOR, RYSCO - CRYSTAL (brusírna skla), MASOSPOL (jatka a potravináﬁská v˘roba).
Vinice (podklad 3):
chov kachen (soukrom˘ zemûdûlec pan ·antrÛãek).

Vzhledem k dÛleÏitosti zaﬁízení v˘roby a v˘robních sluÏeb pro stabilizaci sídelních útvarÛ mohou b˘t
vybraná zaﬁízení umísÈována ve stávajících ãi navrÏen˘ch polyfunkãních územích, av‰ak pouze v souladu s regulativy
funkãního a prostorového uspoﬁádání (viz. návrh závazné ãásti) a dal‰ími obecnû platn˘mi pﬁedpisy. Pro rozvoj v˘roby
mimo souãasnû zastavûné území obce jsou navrÏeny lokality: R 04, R 09, R 10, R 13a, b.
Pozn.: Území a jednotlivá zaﬁízení je pﬁípustné vyuÏívat stávajícím zpÛsobem, pokud zde nejsou dány
dÛvody pro opatﬁení podle zákona (§ 87 a 102 odst. 3 stavebního zákona).
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

2.7. Urbanistická koncepce
Mûsto Mûstec Králové plní funkci sídla místního v˘znamu, tzn. Ïe k nûmu spádují pﬁilehlé obce. Tato
funkce sídla bude zachována i nadále.
Nejv˘znamnûj‰ím rozvojov˘m faktorem je geografická poloha sídel v ‰ir‰ím systému osídlení. Území
Mûstce Králové se nachází v dosahu vût‰ích sídelních útvarÛ (Podûbrady, Nymburk, Kolín) a zároveÀ
v tûsné blízkosti v˘znamn˘ch silniãních komunikací: silnice I. tﬁídy ã. 32 (nájezd dálnice ã. D 11 Podûbrady,
v˘chod - Jiãín), silnice I. tﬁídy ã. 11/E 67 (nájezd dálnice ã. D 11 Podûbrady, v˘chod - Hradec Králové)
a zejména v blízkosti plánovaného pokraãování dálnice D 11.
Charakter a rozsah rozvojov˘ch ploch musí umoÏÀovat zabezpeãení tûchto základních funkcí území:
bydlení, obãanské vybavení a v˘roba.
Sídla jako celek i jednotlivé ãásti sídel vytváﬁejí vyváÏen˘ a harmonick˘ celek, kter˘ nesmí b˘t naru‰en.
Stávající urbanistická struktura jednotliv˘ch sídel musí b˘t zachována a s pﬁihlédnutím k jejich
velikosti bude pﬁimûﬁenû rozvíjena. Zastavitelná území jsou vymezena pouze v sousedství souãasnû
zastavûného území obce, nikoliv ve volné krajinû. Pro rozvoj podnikání a sluÏeb bude vyuÏit stávající
stavební fond a objekty v rozvojov˘ch lokalitách.
Zvlá‰tní dÛraz pﬁi vyuÏívání území musí b˘t kladen, vzhledem k intenzitû zemûdûlského vyuÏití krajiny,
na údrÏbu stávající a zﬁizování nové veﬁejnû pﬁístupné zelenû v souãasnû zastavûném území obce
a v zastaviteln˘ch územích, v˘sadbu doprovodné a ochranné zelenû (podél stávajících úãelov˘ch
komunikací a vodních tokÛ, v rámci navrÏen˘ch opatﬁení systému ekologické stability a v blízkosti
v˘robních areálÛ), zvy‰ování podílu trval˘ch travních porostÛ na zemûdûlsk˘ch pÛdách (zejména v okolí
vodních tokÛ a v rámci navrÏen˘ch opatﬁení systému ekologické stability) a revitalizaci nevhodnû
upraven˘ch vodních tokÛ.
V ﬁe‰eném území budou rozvíjeny a zdokonalovány sítû a zaﬁízení technické infrastruktury.
Základní dopravní systém (silnice II. a III. tﬁídy) zÛstane, do doby realizace jiÏního obchvatu dle ÚP VÚC
Stﬁední Polabí, zachován.
Stavební úpravy stávajících objektÛ v historickém jádru Mûstce Králové budou vycházet z architektonick˘ch
hodnot území. I nadále je zde tﬁeba respektovat prostﬁedí kulturních památek a panoramatu mûsta s
dominantou kostela. V sídlech Vinice a Nov˘ je tﬁeba zachovat vesnick˘ charakter s men‰ími nízk˘mi
objekty se sklonit˘mi stﬁechami.
2.8. âlenûní území obce na funkãní území a plochy, podmínky jejich vyuÏití
Územním plánem jsou vymezena, z hlediska funkãního uspoﬁádání:
- polyfunkãní území,
- monofunkãní plochy.
Územním plánem jsou vymezena, z hlediska zastavitelnosti:
- území urbanizovaná (souãasnû zastavûné území obce a zastavitelná území),
- území neurbanizovaná.
Územním plánem jsou vymezena, z hlediska prostorového uspoﬁádání:
- území a plochy s rozdíln˘mi regulativy prostorového vyuÏití.
Územním plánem jsou vymezena, z hlediska dal‰ího rozvoje obce:
- území stabilizovaná,
- území nestabilizovaná (rozvojové lokality, lokality v˘hledového rozvoje).

-

-

Územním plánem jsou vymezeny tyto druhy polyfunkãních území:
území centra Mûstce Králové (C),
území bydlení (B),
území rekreace v zahradách (R),
území v˘roby (V).
Pro kaÏdé polyfunkãní území jsou stanoveny základní funkce ploch a druhy staveb a zaﬁízení, které je
v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich uÏívání.
Pro v‰echna polyfunkãní území platí, Ïe nepﬁípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako pﬁípustné
nebo podmínûnû pﬁípustné. Konkrétní podmínky vyuÏití jednotliv˘ch polyfunkãních území jsou uvedeny v
návrhu závazné ãásti.
Dále jsou vymezeny tyto druhy monofunkãních ploch:
plochy obãanského vybavení,
vodní plochy,
plochy zelenû,
plochy zemûdûlského pÛdního fondu,
dopravní plochy a komunikace,
plochy technického vybavení.
Pro kaÏdou monofunkãní plochu jsou stanoveny druhy pozemkÛ jeÏ zahrnuje, popﬁ. druhy staveb
a zaﬁízení, které je v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich
uÏívání. Pro v‰echny monofunkãní plochy platí, Ïe nepﬁípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako
pﬁípustné nebo podmínûnû pﬁípustné. Konkrétní podmínky vyuÏití jednotliv˘ch monofunkãních ploch jsou
uvedeny v návrhu závazné ãásti.
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(1)
(2)
(3)

(4)

2.9. Limity vyuÏití území
Limity vyuÏití území omezují, vyluãují, pﬁípadnû podmiÀují umísÈování staveb, vyuÏití území a opatﬁení
v území.
Limity vyuÏití území sestávají ze dvou skupin:
- limitÛ vyuÏití území vypl˘vajících z právních pﬁedpisÛ a správních rozhodnutí,
- limitÛ vycházejících z konkrétních podmínek ﬁe‰eného území.
Limity pro vyuÏití území vypl˘vajícími z právních pﬁedpisÛ a správních rozhodnutí jsou:
- hranice územních jednotek (v pﬁípadû Mûstec Králové se jedná o hranice katastrálního území,
totoÏné s hranicemi obce),
- zpÛsob vyuÏití území vypl˘vající z údajÛ katastru nemovitostí, pﬁíp. rozhodnutí stavebního úﬁadu
ãi dal‰ích úﬁadÛ.
- vlastní limity vyuÏití území vypl˘vající z právních pﬁedpisÛ a správních rozhodnutí, které musí b˘t pﬁi
jakékoliv ãinnosti v území respektovány, a obecnû zahrnují tyto oblasti:
- ochrana pﬁírody a krajiny (zvlá‰tû chránûná území pﬁírody, ostatní chránûná území pﬁírody, ÚSES),
- ochrana nerostn˘ch surovin,
- ochrana lesa,
- ochrana pﬁírodních léãiv˘ch zdrojÛ a léãebn˘ch lázní,
- ochrana podzemních a povrchov˘ch vod,
- ochrana pﬁed záplavami,
- ochrana ovzdu‰í,
- ochrana staveb,
- ochrana památek,
- ochrana technické infrastruktury (koridoru technické infrastruktury, pro zásobování vodou,
pro ãi‰tûní odpadních vod, pro zásobování elektrickou energií, pro zásobování plynem,
pro zásobování teplem, pro pﬁenos informací, pro zásobování jin˘mi produkty),
- ochrana dopravní infrastruktury (dopravního koridoru, pozemních komunikací, drah, leti‰È,
vodních cest).
Limity vycházející z konkrétních podmínek ﬁe‰eného území jsou vyjádﬁeny ustanoveními návrhu závazné
ãásti ÚP Mûstec Králové, resp. po projednání a schválení návrhu ÚP ustanoveními vyhlá‰ky o závazn˘ch
ãástech ÚP Mûstec Králové.
Pozn.: pro Mûstec Králové nejsou dosud stanovena záplavová území.

2.10. Pﬁehled a charakteristika rozvojov˘ch lokalit a lokalit v˘hledového rozvoje
Rozvojové lokality jsou územním plánem zvlá‰tû vymezená polyfunkãní území nebo monofunkãní plochy
(na hlavním v˘kresu oznaãeno jako návrh, pﬁípadnû jako v˘hled). V rozvojovém území dojde k podstatné zmûnû ve
funkãním vyuÏití pozemkÛ a objektÛ nebo ke zmûnû charakteru zastavûní. Lokality v˘hledového rozvoje budou
vyuÏívány stávajícím zpÛsobem, po naplnûní návrhov˘ch ploch (nebo z jin˘ch dÛvodÛ) budou pﬁednostnû urbanisticky
ﬁe‰eny.
oznaãení
R 01

popis
Rozvojová lokalita v severní ãásti Mûstce Králové (V rybníãkách) je urãena pro v˘stavbu cca 17 rodinn˘ch
domÛ (kromû stávajících stavebních pozemkÛ) a pro v˘stavbu zaﬁízení drobné v˘roby (v sousedství silnice
III. tﬁídy). Pro ãást tohoto území bylo jiÏ vydáno rozhodnutí o dûlení pozemkÛ za úãelem v˘stavby
rodinn˘ch domÛ (6 rodinn˘ch domÛ na pozemcích ã. 3037/2, 7, 8, 9, 10, 11). Lokalita bude dopravnû
pﬁipojena z v˘chodu ze silnice III. tﬁídy a z jihu ze stávající místní komunikace. âást stávající místní
komunikace uvnitﬁ rozvojové lokality bude zachována, upraveno bude její napojení na navrÏenou místní
komunikaci. Po obvodu rozvojové lokality bude zﬁízena úãelová komunikace slouÏící k obsluze pﬁilehlé
polní trati. Souãástí rozvojové lokality budou plochy veﬁejnû pﬁístupné zelenû (s moÏností umístûní
dûtského hﬁi‰tû) a zaﬁízení dopravy v klidu (stání pro osobní automobily). V rozvojové lokalitû bude
umístûna distribuãní trafostanice.
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví). Doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy.
Celková plocha rozvojové lokality: 40 013,0 m2,
z toho v souãasnû zastavûném území: 1 290,0 m2,
zastavitelné území: 38 723,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
26 572,0
území v˘roby - drobná v˘roba a sluÏby
1 367,0
plochy technického vybavení
484,0
ostatní plochy
3 833,0
místní komunikace a dopravní plochy
7 757,0.

oznaãení
R 02

popis
Rozvojová lokalita na jihu Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 20 rodinn˘ch domÛ. Lokalita bude
dopravnû pﬁipojena ze stávajících místních komunikací. Souãástí rozvojové lokality budou plochy veﬁejnû
pﬁístupné zelenû (s moÏností umístûní dûtského hﬁi‰tû) a zaﬁízení dopravy v klidu (stání pro osobní
automobily). Plochy v pásmu hygienické ochrany v˘roby budou vyuÏívány jako zahrady.
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 3 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví). Doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy.
Celková plocha rozvojové lokality: 27 910,0 m2,
zastavitelné území: 22892,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
18 830,0
ostatní plochy
783,0
místní komunikace a dopravní plochy
3 279,0
zahrady
5 018,0.

oznaãení
R 03

popis
Rozvojová lokalita na jihu Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 25 rodinn˘ch domÛ, ãásti pozemkÛ
sousedící se silnicí II. tﬁídy budou vyuÏívány jako zahrady. V˘stavba bytov˘ch domÛ v rámci rozvojové
lokality je pﬁípustná. Lokalita bude dopravnû pﬁipojena ze stávajících místních komunikací a z upravené
úãelové komunikace (ta bude pﬁeﬁazena do sítû místních komunikací). Souãástí rozvojové lokality budou
plochy zelenû (v okolí stávajících vodních zdrojÛ) a zaﬁízení dopravy v klidu (stání pro osobní automobily).
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 3 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy. Bytové domy budou mít max. 4 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví).
Celková plocha rozvojové lokality: 36 451,0 m2,
zastavitelné území: 36 451,0 m2,
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celková plocha (v m2)
21 659,0
404,0
5 020,0
6 120,0
3 248,0.

funkãní vyuÏití
území bydlení
plochy technického vybavení
ostatní plochy
místní komunikace a dopravní plochy
zahrady
oznaãení
R 04

popis
Lokalita na jiÏním okraji SÚ Mûstec Králové tvoﬁí hlavní rozvojové území v˘roby. Toto území bude moÏné
dle konkrétního zájmu rozdûlit na nûkolik samostatn˘ch areálÛ. Rozvojová lokalita bude od obytné
a obãanské zástavby oddûlena ochrannou zelení (rozvojová lokalita R 12). Dopravní pﬁipojení bude
provedeno minimálním poãtem vjezdÛ ze stávající silnice II. tﬁídy. V pásu podél stávající silnice budou
umístûna zaﬁízení dopravy v klidu (stání pro osobní i nákladní automobily). V severozápadním okraji mÛÏe
b˘t, v pﬁípadû realizace jiÏního silniãního obchvatu Mûstce Králové dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí, umístûna
ãerpací stanice pohonn˘ch hmot (pﬁemístûní stávající stanice PHM dotãené trasou obchvatu). Úãelovou
komunikací procházející po jihov˘chodním okraji rozvojové lokality bude zpﬁístupnûna pﬁilehlá polní traÈ.
V rámci rozvojové lokality budou dle konkrétních potﬁeb umístûny trafostanice. Je pﬁípustná realizace
pﬁeloÏek vedení VN 22kV, do trasy mimo rozvojovou lokalitu. V ãásti lokality jsou realizována
hydromelioraãní zaﬁízení - plo‰né drenáÏe.
Celková plocha rozvojové lokality: 99 589,0 m2,
zastavitelné území: 99 589,0 m2.
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území v˘roby
95 263,0
místní komunikace a dopravní plochy
4 326,0.

oznaãení
R 05

popis
Rozvojová lokalita na jihu Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 4 rodinn˘ch domÛ. V˘stavba bytov˘ch
domÛ v rámci rozvojové lokality je pﬁípustná.
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 3 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy. Bytové domy budou mít max. 4 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví).
Celková plocha rozvojové lokality: 3 884,0 m2 ,
z toho v souãasnû zastavûném území: 3 884,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
3 884,0.

oznaãení
R 06

popis
Rozvojová lokalita na jihov˘chodû Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 6 rodinn˘ch domÛ, ãásti
pozemkÛ sousedící s hﬁi‰tûm budou vyuÏívány jako zahrady. Lokalita bude dopravnû pﬁipojena ze
stávajících místních komunikací. Souãástí rozvojové lokality v jiÏní ãásti a v sousedství hﬁi‰tû budou plochy
zelenû. Souãástí lokality budou zaﬁízení dopravy v klidu (stání pro osobní automobily).
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy.
Celková plocha rozvojové lokality: 10 784,0 m2,
z toho v souãasnû zastavûném území: 10 784,0 m2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
4 769,0
ostatní plochy
1 401,0
místní komunikace a dopravní plochy
1 806,0
zahrady
2 808,0.

oznaãení
R 07

popis
Rozvojová lokalita v blízkosti areálu nemocnice na severozápadû Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu
cca 27 rodinn˘ch domÛ. V˘stavba bytov˘ch domÛ v rámci rozvojové lokality je pﬁípustná. Lokalita bude
dopravnû pﬁipojena ze stávajících místních komunikací a ze silnice II. tﬁídy. Pﬁístupové komunikace k
jednotliv˘m objektÛm budou vedeny pﬁeváÏnû ze stávajících a navrÏen˘ch místních komunikací. Souãástí
rozvojové lokality v sousedství silnice II. tﬁídy bude veﬁejnû pﬁístupná zeleÀ. Souãástí lokality budou zaﬁízení
dopravy v klidu (stání pro osobní automobily). V rozvojové lokalitû bude umístûna distribuãní trafostanice.
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 3 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy. Bytové domy budou mít max. 4 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví).
Celková plocha rozvojové lokality: 32 607,0 m2,
z toho v souãasnû zastavûném území: 32 607,0 m2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
24 991,0
plochy technického vybavení
237,0
ostatní plochy
1 533,0
místní komunikace a dopravní plochy
5 846,0.

oznaãení
R 08

popis
Rozvojová lokalita v blízkosti areálu ZNN v severní ãásti Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu
cca 17 rodinn˘ch domÛ. Lokalita bude dopravnû pﬁipojena ze stávajících místních komunikací, jiÏní ãást
rozvojové lokality bude zpﬁístupnûna navrÏenou místní komunikací zakonãenou obrati‰tûm. Souãástí
stﬁední ãásti rozvojové lokality bude veﬁejnû pﬁístupná zeleÀ. Severní ãást rozvojové lokality v blízkosti
areálu v˘roby je urãena pro v˘sadbu ochranné zelenû. Souãástí lokality budou zaﬁízení dopravy v klidu
(stání pro osobní automobily). V rozvojové lokalitû bude umístûna distribuãní trafostanice. Do ãásti
rozvojové lokality zasahují plo‰né meliorace - drenáÏe.
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy.
Celková plocha rozvojové lokality: 29 685,0 m2,
z toho v souãasnû zastavûném území: 29 685,0 m2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
17 827,0
plochy technického vybavení
551,0
ostatní plochy
6 532,0
místní komunikace a dopravní plochy
4 775,0.

oznaãení
R 09

popis
Lokalita na severním okraji Mûstce Králové je urãena pro rozvoj v˘roby. V˘chodní ãást rozvojové lokality je
urãena ke zﬁízení sbûrného dvora. Do rozvojové lokality ãásteãnû zasahuje ochranné pásmo drah. Západní
ãástí rozvojové lokality prochází hlavní stoka veﬁejné kanalizace, která musí b˘t chránûna. Uspoﬁádání
areálu musí zaji‰Èovat plnûní funkcí této stoky, moÏnost údrÏby a ﬁe‰ení pﬁípadn˘ch havarijních situací.
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Celková plocha rozvojové lokality: 45 609,0 m2,
z toho v souãasnû zastavûném území: 955,0 m2 ,
zastavitelné území: 44 654,0 m2.
funkãní vyuÏití
území v˘roby
plochy technického vybavení
ostatní plochy
místní komunikace a dopravní plochy

celková plocha (v m2)
38 576,0
402,0
3 042,0
3 589,0.

oznaãení
R 10

popis
Lokalita na severozápadním okraji Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu v˘robního areálu. Dopravní
pﬁipojení bude provedeno vjezdem ze silnice II. tﬁídy.
Celková plocha rozvojové lokality: 9 101,0 m2 ,
zastavitelné území: 9 101,0 m 2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území v˘roby
9 101,0.

oznaãení
R 11

popis
Rozvojová lokalita na západním okraji Mûstce Králové je urãena pro roz‰íﬁení sportovního areálu.
Celková plocha rozvojové lokality: 21 396,0 m2,
zastavitelné území: 21 396,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
obãanské vybavení (sportovní plochy)
21 396,0.

oznaãení
R 12

popis
Rozvojovou lokalitu v jiÏní ãásti Mûstce Králové bude tvoﬁit, z dÛvodu sníÏení negativních úãinkÛ v˘roby
a dopravy na obytná území a plochy obãanské vybavenosti, veﬁejná a ochranná zeleÀ.
Celková plocha rozvojové lokality: 62 753,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
ostatní plochy
61 219,0.
místní komunikace a dopravní plochy
1 534,0.

oznaãení
R 13a

popis
Rozvojová lokalita na v˘chodû SÚ Mûstec Králové je urãena pro v˘stavbu v˘robního areálu.
Celková plocha rozvojové lokality: 13 959,0 m2,
zastavitelné území: 13 959,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území v˘roby
11 754,0
ostatní plochy
1 067,0
místní komunikace a dopravní plochy
1 138,0.

oznaãení
R 13b

popis
Rozvojová lokalita na v˘chodû SÚ Mûstec Králové je urãena pro v˘stavbu v˘robního areálu.
Celková plocha rozvojové lokality: 6 344,0 m2 ,
z toho v souãasnû zastavûném území: 6 344,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území v˘roby
6 344,0.

oznaãení
R 14

popis
Rozvojová lokalita v SÚ Vinice je urãena pro v˘stavbu cca 5 rodinn˘ch domÛ, severní ãásti pozemkÛ
budou vyuÏívány jako zahrady. Lokalita bude dopravnû pﬁipojena ze stávající místní komunikace
a vybavena obrati‰tûm. Souãástí rozvojové lokality v sousedství silnice III. tﬁídy bude ochranná zeleÀ.
V lokalitû jsou realizována hydromelioraãní zaﬁízení - plo‰né drenáÏe.
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy.
Celková plocha rozvojové lokality: 9 096,0 m2 ,
zastavitelné území: 9 096,0 m 2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
4 779,0
ostatní plochy
764,0
místní komunikace a dopravní plochy
905,0
zahrady
2 648,0.

oznaãení
R 15

popis
Rozvojová lokalita v SÚ Nov˘ je urãena pro v˘stavbu cca 4 rodinn˘ch domÛ. Lokalita bude dopravnû
pﬁipojena ze stávající místní komunikace a vybavena obrati‰tûm. Souãástí lokality v sousedství silnice
II. tﬁídy bude ochranná zeleÀ. V ãásti lokality jsou realizována hydromelioraãní zaﬁízení - plo‰né drenáÏe.
Prostorové regulativy: Rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãeny
jsou sedlové stﬁechy.
Celková plocha rozvojové lokality: 5 532,0 m2 ,
zastavitelné území: 5 532,0 m 2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
3 247,0
ostatní plochy
1 207,0
místní komunikace a dopravní plochy
1 078,0.

oznaãení
R 16

popis
Rozvojová lokalita na jihozápadû Mûstce Králové pro ochrannou zeleÀ a zahrady (za úãelem sníÏení hluku
z moÏného jiÏního obchvatu Mûstce Králové dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí). V celém rozsahu lokality jsou
realizována hydromelioraãní zaﬁízení - plo‰né drenáÏe.
Celková plocha rozvojové lokality: 25 399,0 m2,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
ostatní plochy
15 941,0
zahrady
7 463,0
místní komunikace a dopravní plochy
1 995,0.

oznaãení
R 17

popis
Rozvojová lokalita na jihozápadním okraji Mûstce Králové je urãena pro místní komunikaci slouÏící pro
dopravní obsluhu zaﬁízení v˘roby na jiÏním okraji SÚ Mûstec Králové (dÛvodem pro zﬁízení komunikace
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je potﬁeba sníÏení vlivu hluku a vibrací na stávající obytnou zástavbu).
Celková plocha rozvojové lokality: 4 832,0 m2 ,
z toho v souãasnû zastavûném území: 1 393,0 m2,
zastavitelné území: 3 439,0 m 2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
místní komunikace a dopravní plochy
4 832,0.
oznaãení
R 18

popis
Území pro jeden rodinn˘ dÛm v místû souãasnû nevyuÏívaného vstupního objektu areálu v˘roby v severní
ãásti sídla Vinice. MoÏnost dopravního pﬁipojení areálu v˘roby z jihu musí zÛstat zachována.
Prostorové regulativy: Rodinn˘ dÛm bude mít max. 2 nadzemní podlaÏí (vãetnû podkroví), doporuãena
je sedlová stﬁecha.
Celková plocha rozvojové lokality: 2 042,0 m2 ,
v souãasnû zastavûném území obce: 2 042,0 m2 ,
funkãní vyuÏití
celková plocha (v m2)
území bydlení
1 543,0
místní komunikace a dopravní plochy
499,0.

oznaãení
V 01

popis
Lokalita v˘hledového rozvoje na jiÏním okraji SÚ Mûstec Králové (navazující na rozvojovou lokalitu R 04)
je urãena pro v˘stavbu v˘robního areálu.
Celková plocha lokality v˘hledového rozvoje: 84 441,0 m2.

Pozn.:

âlenûní lokalit na jednotlivé pozemky, pﬁíp. vyznaãení objektÛ má v˘luãnû smûrn˘ charakter, uvedené
v˘mûry jsou orientaãní.
2.11. Návrhová velikost
Souãasn˘ poãet obyvatel (k dubnu 2005):
poãet obyvatel v rozvojov˘ch lokalitách:
návrhová velikost:

2 831,
460,
3 291.

3. Charakteristika Ïivotního prostﬁedí, krajinn˘ ráz
Krajinn˘ ráz, dle zákona ã. 114/1992 Sb., kter˘ je dán zejména pﬁírodní, kulturní a historickou
charakteristikou urãitého místa ãi oblasti, je chránûn pﬁed ãinností sniÏující jeho estetickou a pﬁírodní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísÈování a povolování staveb, mohou b˘t provádûny pouze s ohledem na zachování
v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ, zvlá‰tû chránûn˘ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického mûﬁítka a vztahÛ v
krajinû.
3.1. Geomorfologické podmínky (podklad 16)
Nejvy‰‰í místo ﬁe‰eného území se nachází na jihozápadû v místû zvaném V boﬁích (243,0 m n. m.), dal‰ím
v˘znamn˘m bodem jsou vrcholy Kostelíãek (241 m n. m.), Na ·títarkách (218 m n. m.) a ·títary (238 m n. m.). NejniÏ‰í
místo ﬁe‰eného území (202,5 m n. m) tvoﬁí tok ·títarského potoka na severozápadû ﬁe‰eného území. PrÛmûrná
nadmoﬁská v˘‰ka terénu SÚ Mûstec Králové ãiní 212 m n. m. (prÛmûrná nadmoﬁská v˘‰ka terénu v SÚ Nov˘ je 214 m n.
m. a v SÚ Vinice 213 m n. m.).
Geomorfologicky spadá ﬁe‰ené území do celku Stﬁedolabská tabule, podcelku Mrlinská tabule, okrsek:
Královémûstecká tabule. Terén je pﬁeváÏnû rovinat˘, v˘znamn˘m geomorfologick˘m prvkem jsou pouze svahy pﬁeváÏnû
jiÏní expozice v severní ãásti ﬁe‰eného území nad ·títarsk˘m potokem a nev˘razn˘ vrchol Kostelíãek v jiÏní ãásti
ﬁe‰eného území.
Královémûstecká tabule:
Královémûstecká tabule se nachází na v˘chodû a jihov˘chodû Mrlinské tabule. Jde o plochou pahorkatinu v
povodí lev˘ch pﬁítokÛ Mrliny na svrchnoturonsk˘ch aÏ koniack˘ch slínovcích a vápnit˘ch jílovcích a vápnit˘ch jílovcích s
polohami kﬁemit˘ch jílovcÛ. Tabule tvoﬁí plo‰inn˘ aÏ mírnû zvlnûn˘ eroznû denudaãní reliéf pleistocenního stáﬁí, s
rozsáhl˘mi strukturnû denudaãními plo‰inami a kryosedimenty. Na severu je ãlenûná mûlk˘mi ploch˘mi údolími a
denudaãními odlehlíky. Na západû se nachází v˘razn˘ okrajov˘ strukturnû denudaãní svah k Nymburské kotlinû
podmínûn˘ odolnûj‰ími kﬁemit˘mi jílovci (tzv. inoceramov˘mi opukami). V˘znamné orientaãní body jsou Kostelíãek
(241 m n. m.), a Vinn˘ vrch (251 m n. m.).
3.2. Klimatické podmínky (podklad 17)
Kód klimatického regionu:
symbol regionu:
oznaãení regionu:
prÛmûrná roãní teplota vzduchu (ve °C):
roãní úhrn sráÏek (mm):

3,
T 3,
tepl˘, mírnû vlhk˘,
aÏ 9,
550 - 700.

3.3. Vodní toky a díla, ochrana vod, protipovodÀová opatﬁení (podklady 1, 2, 18)
Plochu ﬁe‰eného území odvodÀuje ·títarsk˘ potok a jeho pﬁítoky. Z hlediska struktury vy‰‰ích
hydrologick˘ch poﬁadí spadá ﬁe‰ené území do: 1 - 04 - 05 (Povodí Labe, Labe od Doubravy po Cidlinu, Mrlina a Labe
od Mrliny po V˘rovku). V˘mûru vodních ploch v ﬁe‰eném území dle jednotliv˘ch katastrálních území uvádí tabulka:
rybník
tok pﬁirozen˘
tok umûl˘
vodní nádrÏ pﬁirozená
vodní nádrÏ umûlá
zamokﬁená plocha
celkem

k. ú. Mûstec Králové (v ha)
14,5765
9,1259
9,4347
0,1119
4,0272
37,2762

k. ú. Vinice u Mûstce Králové (v ha)
0,4894
0,3536
0,0659
0,9089

celkem (v ha)
14,5765
9,1259
9,9241
0,1119
4,3808
0,0659
38,1851

Hydrologické ãlenûní tokÛ:
kód
1 - 04 - 05 - 034
1 - 04 - 05 - 035

rozloha (v km2)
13,9
216,3

Dlouhopolsk˘ potok
·títarsk˘ potok (také 1 - 04 - 05 - 039, 1 - 04 - 05 - 041)
Tok III. ﬁádu, pramení 1,0 km v˘chodnû od Lovãic ve v˘‰ce 223 m n. m.,
ústí zleva do Mrliny nad Kﬁincem v 193 m n. m., délka toku 26,3 km,
prÛmûrn˘ prÛtok u ústí 0,53 m3/s. V˘znamn˘ vodní tok, mimopstruhová
voda. âistota vody II. tﬁídy.
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1 - 04 - 05 - 036
1 - 04 - 05 - 038
1 - 04 - 05 - 040

6,4
4,9
11,5

1 - 04 - 05 - 042
1 - 04 - 05 - 043

6,1
25,2

Kamenecká svodnice
Stﬁihovsk˘ potok
Jepti‰ka
Tok IV. ﬁádu, pramení 0,7 km severov˘chodnû od Opoãnice ve v˘‰ce 236
m n. m., ústí zleva do ·títarského potoka u Mûstce Králové v 208 m n. m.,
délka toku 6,1 km, prÛmûrn˘ prÛtok u ústí 0,03 m 3 /s. Mimopstruhová
voda.
Sloveãská svodnice
Krãsk˘ potok

·títarsk˘ potok náleÏí do správy Povodí Labe, s. p. Ke dni 1. 8. 2002 pﬁe‰la správa drobného vodního toku
Jepti‰ka na ZVHS. Ve správû ZVHS se dále nachází:
-

vodní tok od Slovãe, z Vrchu, z Bílku (v k. ú. Vinice u Mûstce Králové),
vodní tok z Kamence, Z Bílku, U silnice, hlavní melioraãní zaﬁízení Od Jatek, Obecní, Bansk˘, K 11, K 1, O 1
(k. ú. Mûstec Králové),
vodní tok Od silnice, Za humny a Nov˘ (v dﬁívûj‰ím k. ú. Bûruniãky, dnes k. ú. Mûstec Králové).
Rybníky a vodní nádrÏe:

rozloha (v ha)
1,1445
0,4022
0,6434
6,3389
3,4321
2,6154
0,1119
1,3923
0,0226
0,0592
0,0817
2,1318
0,0450
0,2944

jméno, kat. ã.
Továrensk˘ (Cukrovarsk˘), 2191
Továrensk˘ (Cukrovarsk˘), 2192
Továrensk˘ (Cukrovarsk˘), 2196
Krãsk˘ rybník, 3471
·títarsk˘ rybník, 3536
·títarsk˘ rybník, 3537
-, 4104
-, 1739
-, 4030
-, 4113
-, 4114
Koupali‰tû, 4188
-, 40/2
-, 40/12

pozn.:
rybochovn˘ rybník, majitel: Theobald Czernin,
rybochovn˘ rybník, majitel: Theobald Czernin,
rybochovn˘ rybník, majitel: Theobald Czernin,
prÛtoãn˘ rybochovn˘ rybník, majitel: Theobald Czernin,
prÛtoãn˘ rybochovn˘ rybník, majitel: Theobald Czernin,
prÛtoãn˘ rybochovn˘ rybník, majitel: Theobald Czernin,
pﬁírodní vodní nádrÏ, majitel: Obec Bûrunice,
umûlá vodní nádrÏ u ·títarského potoka,
umûlá vodní nádrÏ, majitel: PRO AGRO (odchovna kuﬁic),
umûlá vodní nádrÏ, náves SÚ Nov˘, majitel: Obec Bûrunice,
umûlá vodní nádrÏ, náves SÚ Nov˘, majitel: Obec Bûrunice,
umûlá vodní nádrÏ,
umûlá vodní nádrÏ, k. ú. Vinice, majitel: Mûsto Mûstec Králové,
umûlá vodní nádrÏ, k. ú. Vinice, majitel: Mûsto Mûstec Králové.

Podmínky a informace vypl˘vající z právních pﬁedpisÛ:
Severozápadní okraj ﬁe‰eného území se nachází v ochranném pásmu II. stupnû pﬁírodních léãiv˘ch zdrojÛ
lázeÀsk˘ch míst (ochrana minerálních vod) Podûbrady a Sadská (dle Usnesení vlády âSR ã. 127 ze dne 2. 6. 1976,
sdûlení ã. 19 - 22/1976, Vûstník MZ âSR ã. 21/1976 Sb.). Podmínky pro ve‰kerou ãinnost v tomto ochranném pásmu
jsou stanoveny v zákonu ã. 164/2001 Sb., o pﬁírodních léãiv˘ch zdrojích, zdrojích pﬁírodních minerálních vod, pﬁírodních
léãebn˘ch lázních a lázeÀsk˘ch místech a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (LázeÀsk˘ zákon) a dále v jiÏ
zmiÀovaném usnesení vlády. Jedná se o velmi citliv˘ okraj tzv. Dymokurské synklinály (oblast infiltrace vody do zﬁídelní
struktury). âást ﬁe‰eného území je souãástí povodí ·títarského potoka, kter˘ je vyhlá‰en v˘znamn˘m vodním tokem (dle
vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství âR ã. 470/2001 Sb.).
V ﬁe‰eném území musí b˘t splnûny obecnû platné podmínky vypl˘vající zejména ze zák. ã. 254/2001 Sb., o
vodách, a z vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství âR ã. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam v˘znamn˘ch vodních tokÛ
a zpÛsob provádûní ãinnosti související se správou vodních tokÛ. V blízkém okolí vodních tokÛ a ploch mohou b˘t
stanoveny vodoprávním úﬁadem omezení vypl˘vající zejména z § 67 zákona ã. 254/2001 Sb. (napﬁ.: zákaz tûÏby
nerostÛ, zákaz skladování odplavitelného materiálu, zﬁizování oplocení, táborÛ a kempÛ).
Správci vodních tokÛ mohou pﬁi v˘konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnû nutné a po pﬁedchozím
projednání s vlastníky pozemkÛ, uÏívat pozemkÛ sousedících s korytem vodního toku (dle ustanovení § 49 zákona ã.
254/2001 Sb., o vodách v platném znûní) do 6 aÏ 8 m od bﬁehové ãáry - dle v˘znamu vodních tokÛ, pro úãely jejich
údrÏby a provozu.
Pozn.: ¤e‰ené území nespadá do Ïádné zákonem vyhlá‰ené oblasti pﬁirozené akumulace vod.
Ochranná pásma vodních zdrojÛ jsou uvedena v kapitole: Technická infrastruktura. Zde jsou téÏ uvedeny
dal‰í (doplÀující) informace, související s vodním hospodáﬁstvím.
Ochrana pﬁed povodnûmi:
Pro vodní toky v ﬁe‰eném území nejsou zatím stanovena zátopová (záplavová) území. Jejich pﬁípadn˘
rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úﬁad. Vodoprávní úﬁad mÛÏe uloÏit správci
vodního toku povinnost zpracovat a pﬁedloÏit takov˘ návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.
V zastavûn˘ch územích obcí a v územích urãen˘ch k zástavbû podle územních plánÛ vymezí vodoprávní
úﬁad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpeãnosti povodÀov˘ch prÛtokÛ.
Pokud záplavová území nejsou urãena, mohou vodoprávní a stavební úﬁady pﬁi své ãinnosti vycházet zejména z
dostupn˘ch podkladÛ správcÛ povodí a správcÛ vodních tokÛ o pravdûpodobné hranici území ohroÏeného povodnûmi.
Ze struktury dílãích povodí v ﬁe‰eném území a jeho blízkém okolí vypl˘vá nízké ohroÏení nátokem vod z
jin˘ch dílãích povodí. Znaãná ãást ﬁe‰eného území byla v minulosti vyuÏívána jako rybníky. Je tedy pﬁedpoklad, Ïe by v
pﬁípadû extrémních situací tyto plochy plnily funkci retenãních nádrÏí a celá ﬁada zde se vyskytujících pﬁirozen˘ch
terénních proláklin pak funkci tzv. „such˘ch poldrÛ“.
Pro úplnost jsou uvedeny nûkteré obecné zásady pro protipovodÀová opatﬁení (s vyuÏitím podkladu 37):
1)
-

-

ProtipovodÀová opatﬁení ve funkãním a prostorovém uspoﬁádání území:
Opatﬁení územnû organizaãní (regionální a sídelní).
V krajinû jde zejména o vymezení inundaãních území.
V sídlech se jedná o vymezení území bez ohroÏení a území doãasnû ãi dlouhodobû ohroÏen˘ch
povodnûmi.
Nejúãinnûj‰ím organizaãním opatﬁením je zabránûní umísÈování nov˘ch staveb do inundaãních území,
resp. jejich lokalizace do území, která nejsou ohroÏená povodnûmi, nebo do chránûn˘ch oblastí, kde je
povodÀové riziko málo pravdûpodobné.
V pﬁípadû nezbytnosti situování urãit˘ch nerizikov˘ch zaﬁízení v inundaãních územích by stavebnûtechnická
opatﬁení mûla stanovit zpÛsob v˘stavby a následného provozu. Je tﬁeba, aby objekty mûly úroveÀ pﬁízemí
nad v˘‰kou hladiny Qx (s rezervou) stanoveného záplavového území, resp. sledované povodnû, v suterénu
se poãítalo s odpovídajícím provozem (napﬁ. garáÏemi), a platí poÏadavek aby objekty netvoﬁily pﬁíãnou
pﬁekáÏku, mûly vhodn˘ tvar a byly situovány ve smûru po proudnici.
Organizaãní opatﬁení.
âinnost povodÀov˘ch komisí a obãanÛ v ohroÏeném území se ﬁídí podle pﬁedem zpracovaného
a schváleného povodÀového plánu.
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-

-

-

2)
3)
-

4)
-

-

Krajinná protipovodÀová opatﬁení.
Zmûnou vyuÏívání krajiny v ‰ir‰ím povodí (tj. mimo ﬁíãní krajinu - nivu) zv˘‰it retenãní schopnost území,
zpomalit odtok vody z krajiny a v‰eobecnû zv˘‰it schopnost krajiny zadrÏovat vodu.
Objekty, které nelze plo‰nou krajinnou zmûnou dostateãnû chránit, budou ochránûny jin˘m zpÛsobem,
nejlépe lokálním ohrázováním, resp. v sídlech zv˘‰ením prÛtoãné kapacity souãasného koryta. Pﬁi
revitalizaci tokÛ bude zapotﬁebí dimenzovat hydraulické parametry koryta na vût‰í návrhové prÛtoky.
Opatﬁení pﬁi ochranû urbanizovan˘ch území.
Obce a mûsta mohou velmi úãinnû ovlivÀovat úpravu krajiny pﬁedev‰ím ve svém tûsném okolí, z nûhoÏ
má nejvût‰í v˘znam prostor tûsnû nad sídlem (z hlediska v˘‰kového uspoﬁádání), kter˘ musí slouÏit
zejména pro vytvoﬁení retenãního prostoru pro zachycení vody z povodÀov˘ch vln. Prostor pod sídlem pak
musí slouÏit zejména k bezproblémovému odtoku vod ze zastavûného území.
Opatﬁení stavebnû technická - strukturální prvky ochrany.
Hlavními strukturálními prvky ochrany pﬁed povodnûmi jsou technická opatﬁení na vodních tocích
a v inundaãních územích (v ﬁíãní krajinû).
Opatﬁení na tocích smûﬁují k zaji‰tûní: dostateãné kapacity koryt tokÛ (návrhem vhodného tvaru
prÛtoãného profilu a potﬁebného podélného sklonu, ohrázováním toku, návrhem ochrann˘ch nábﬁeÏních
zdí a údrÏbou koryta toku), zabezpeãení dostateãné stability dna a bﬁehÛ koryt tokÛ (volbou vhodného
opevnûní koryta a úpravou jeho podélného sklonu spádov˘mi stupni, skluzy, jezy a pﬁehráÏkami), zv˘‰ení
retenãní schopnosti (nádrÏemi, poldry, objekty umoÏÀujícími ﬁízené rozlivy ap.), sníÏení kulminaãního
prÛtoku odlehãovacími rameny, obtokov˘mi kanály a pﬁevody vody.
ProtipovodÀová opatﬁení na vodních tocích:
(Technická opatﬁení musí b˘t pﬁedev‰ím zamûﬁena na sníÏení ‰kod pﬁi prÛchodu velk˘ch vod)
Vodní toky v zastavûném území obce je nutné regulovat citlivû, tam, kde je to moÏné, znovu otevﬁít
zatrubnûné ãásti a vhodnû je zaãlenit do obce.
Obnovovat splavy a stupnû na tocích, rekonstruovat a regulovat jezy.
Zvy‰ovat kapacitu prÛtoãného profilu koryt ﬁek, zejména v místech mostÛ.
Mimo zastavûná území obnovovat pÛvodní koryta vodních tokÛ.
Koryta tokÛ a svodnice ãistit a udrÏovat.
Kolem vodních tokÛ zachovat nezastavûné manipulaãní pásy, aby byla umoÏnûna údrÏba koryta.
Obnovovat pÛvodní rybníky, retenãní nádrÏe a poldry, dle potﬁeby navrhovat nové.
ProtipovodÀová opatﬁení na úseku dopravní infrastruktury:
Pokud se komunikace nebo Ïelezniãní traÈ nachází nad mûstem a je na náspu, mÛÏe pÛsobit jako val
a správn˘m trasováním pozitivnû ovlivnit, resp. zmírnit, úãinky povodÀové vlny. Pomocí propustkÛ
mÛÏe rovnûÏ umoÏnit ﬁízení odtoku povrchov˘ch vod.
V pﬁípadû, Ïe je tûleso dopravní trasy vysedlané nad pÛvodní terén a zadrÏovalo by povodÀovou vodu
v zástavbû, je naopak tﬁeba celou situaci preventivnû vyhodnotit a navrhnout pﬁíslu‰ná opatﬁení,
napﬁ. násep vybavit dostateãn˘m mnoÏstvím propustkÛ anebo trasu ãásteãnû vybudovat na mostû nebo
estakádû v niveletû, která umoÏní bezpeãn˘ prÛchod povodÀové vlny vãetnû rezervy, kterou urãí projektant,
resp. vodohospodáﬁské orgány.
ProtipovodÀová opatﬁení na úseku technické infrastruktury:
Zásobování pitnou vodou.
Zakládání jímacích objektÛ a jejich v˘‰kové osazení nad nejvy‰‰í hladinu návrhové povodnû (s rezervou).
Zabezpeãení zhlaví vrtan˘ch studní proti prÛniku vody zvenãí, hlavnû vodotûsn˘m zabezpeãením místa
prostupu ‰achet na povrch terénu (vysedláním zhlaví studní nad nejvy‰‰í hladinu návrhové povodnû).
VyuÏívání skupinov˘ch vodovodních systémÛ, které obvykle umoÏÀují nahradit omezen˘ nebo pﬁeru‰en˘
provoz prameni‰È a ãerpacích stanic ohroÏen˘ch povodní, odpovídajícím fungováním jin˘ch objektÛ
v systému, které nejsou záplavami ohroÏeny vÛbec (neleÏí v inundaci).
Stavebnû dokonalé provedení a údrÏba vodovodních potrubí, vodárensk˘ch objektÛ a zaﬁízení.
¤e‰ení pﬁechodÛ potrubí pﬁes vodní toky spolehliv˘mi shybkami ãi formou pﬁemostûní s v˘‰kov˘m
osazením minimálnû 1 m nad hladinu návrhové povodnû.
Odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod.
Zabránûní ãi zachycení a o‰etﬁení (napﬁ. lapáky splavenin) nátoku tzv. cizích odpadních vod do intravilánu.
Zaﬁízení na ochranu proti zpûtnému vzdutí z vodního toku do kanalizace.
Opatﬁení proti vniknutí velké vody z recipientu do kanalizace (protipovodÀové klapky a uzávûry, které musí
b˘t pravidelnû kontrolovány a udrÏovány).
Odlehãovací komory musí b˘t po de‰Èov˘ch pﬁívalech musí b˘t zkontrolovány a oãi‰tûny od pﬁívalov˘ch
naplavenin, které ohroÏují jejich plnou provozuschopnost a jiné dal‰í problémy.
Vodohospodáﬁská koncepce, která vychází z principu co nejvût‰í úspory pitné vody, a pﬁedpokládá
maximální zadrÏení a vyuÏití zachycen˘ch vod ze zpevnûn˘ch povrchÛ k dal‰ím úãelÛm.
Pﬁed povodnûmi je nutno chránit i ãistírny odpadních vod, v˘‰kové osazení ãistíren a jejich situování
je tﬁeba ﬁe‰it s ohledem na záplavové území a pﬁedpokládanou v˘‰ku hladiny pﬁi prÛtoku Q 100,
s min. rezervou 0,5 m).
Energetické sítû.
Zﬁizování elektrick˘ch a plynov˘ch regulaãních stanic nad hladinou vody pﬁi stoletém (ãi vy‰‰í sledovaném)
prÛtoku vody.
3.4. Pﬁíroda a krajina

3.4.1. Pﬁirozená vegetace (podklad 21)
Pro urãení vhodné skladby zelenû je základním vodítkem mapa potenciální pﬁirozené vegetace (spoleãnû s
detailnûji zpracovan˘m lokálním systémem ekologické stability). Její mapovací jednotky pﬁedstavují nejen soubor
druhovû podobn˘ch porostÛ, ale zároveÀ i soubor víceménû podobn˘ch stanovi‰È s podobn˘mi rÛstov˘mi podmínkami.
Mapa potenciální pﬁirozené vegetace je v˘razem souãasného ekologického potenciálu krajiny. Do ﬁe‰eného území
zasahuje jedna mapovací jednotka:
âern˘‰ová dubohabﬁina (7)
Obsah mapovací jednotky tvoﬁí stinné dubohabﬁiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a
habrem (Carpinus betulus), s ãastou pﬁímûsí lípy (Tilia cordata, na vlhãích stanovi‰tích Tilia platyphyllos), dubu letního
(Quercus robur) a stanovi‰tû nároãnûj‰ích listnáãÛ (jasan - Fraxinus excelsior, klen - Acer pseudoplatanus, mléã - Acer
platanoides, tﬁe‰eÀ - Cerasus avium). Ve vy‰‰ích nebo inverzních polohách se téÏ objevuje buk (Fagus sylvatica) a jedle
(Abies alba). dobﬁe vyvinuté keﬁové patro tvoﬁené mezofilními druhy opadav˘ch listnat˘ch lesÛ nalezneme pouze v
prosvûtlen˘ch porostech. Charakter bylinného patra urãují pﬁedev‰ím mezofilní druhy, pﬁedev‰ím byliny (Hepatica
nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Lathyrus niger, Lamium galeobdolon, Melampyrum
nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana a jiné), ménû
ãasto trávy (Festuca heterophylla, Poa nemoralis).
Nejãastûj‰í dﬁeviny stromoﬁadí: Cerasus avium, Tilia cordata (Lípa srdãitá), Tilia platyphyllos (Lípa
‰irokolistá), Acer platanoides (Javor mléã), Juglans regia (Oﬁe‰ák vla‰sk˘), Pyrus communis (Hru‰eÀ obecná), hybridní
topoly, ménû Malus domestica (JabloÀ domácí) a Prunus domestica (Hru‰eÀ domácí).
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Vhodné dﬁeviny pro soliterní v˘sadbu a rozpt˘lenou zeleÀ: Tilia cordata (Lípa srdãitá), Quercus petraea a
robur (Dub zimní a letní), Carpinus betulus (Habr obecn˘), Cerasus avium, Tilia platyphyllos (Lípa ‰irokolistá), Swida
sanguinea, Ligustrum vulgare (Ptaãí zob obecn˘), Crataegus monogyna, laevigata (Hloh jednoblizn˘ a obecn˘), Corylus
avellana (Líska obecná).
Vhodné smûsy pro zatravÀovaná místa: Festuca rubra, Festuca pratensis, Dactylis glomerata, Poa pratensis,
Poa trivialis, v su‰‰ích polohách Agrostis capillaris, Poa angustifolia.
3.4.2. Náhradní v˘sadba zelenû
Stromové a keﬁové patro zelenû se vyskytuje zejména na ãásti katastrálnû evidovan˘ch ostatních ploch
(ãásteãnû i ve formû veﬁejnû pﬁístupné zelenû). V˘sadba nové zelenû musí b˘t v souladu s doporuãenou druhovou
skladbou. Pro náhradní v˘sadbu jsou urãeny rozsáhlé plochy ochranné a veﬁejné zelenû v rozvojov˘ch lokalitách. Dále
mohou pro náhradní v˘sadbu zelenû slouÏit navrÏené prvky ÚSES.
3.4.3. Biogeografické ãlenûní krajiny (podklad 22)
Dle ãlenûní na biogeografické regiony (1994) leÏí území v regionu 1. 6. - Mladoboleslavsk˘ region. Dle
biogeografického ãlenûní âeské republiky na sosiekoregiony (1991) leÏí celé ﬁe‰ené území v sosiekoregionu 1. 3. Polabská tabule. V rámci sosiekoregionu 1. 3. zasahují do ﬁe‰eného území tyto biochory:
1. 3. 2. (tepl˘ch rovin akumulaãního rázu niÏ‰ích teras),
Jde o kontrastnû modální biochoru, která navazuje velk˘mi plochami na nivy ﬁek a segmenty ovlivÀované
periodicky stagnací povrchové vody. Biochora je pﬁeváÏnû ve 2. vegetaãním stupni, studené a podmáãené plochy aÏ ve
4. vegetaãním stupni, trofické ﬁady A, AB, BD, B, BC, hydrické ﬁady 3, 4, 5. Jde o pﬁeváÏnû zemûdûlské plochy,
zaplavované, místy zamokﬁené s v˘skytem slatini‰È. Kostra ekologické stability je nedostateãná.
1. 3. 4. (tepl˘ch ploch˘ch pahorkatin)
Jde o modální biochoru, která je charakterizována mírnû zvlnûn˘m reliéfem. Biochora se nachází ve 2. - 3.
vegetaãním stupni, trofická ﬁada AB, B, BC, hydrická ﬁada 3. Kostra ekologické stability je zachovalej‰í neÏ u pﬁedchozí
biochory, dále je‰tû v‰ak ve vût‰inû segmentÛ tohoto typu biochory nedostaãující.
3.4.4. Charakteristika jednotliv˘ch STG (podklad 22)
2BD3, 2BC3 (Fagi - guerceta tiliae),
(2. vegetaãní stupeÀ, hydrická ﬁada normální, trofická ﬁada mezotrofnû bázická).
Charakteristika podrostu: Rubus fruticosus, Convallaria majalis, Majanthemum bifolium, Hieraticum
silvaticum, Senecio nemorensis, Rubus ideaus, Vaccinium myrtillus, Moehringia trinervia, Calamagrostis arundinacea,
Calamagrostis epigeios, Deschampsia flexuosa, Polytrichum formosum, Viola sylvatica, Melica nutans.
Pﬁirozená dﬁevinná skladba: dub zimní, buk lesní, habr obecn˘, lípa srdãitá. Soubor lesních typÛ: 2H, 2D.
2BD4 (Tili - querceta roboris - fagi),
(2. vegetaãní stupeÀ, hydrická ﬁada zamokﬁená, trofická ﬁada mezotrofnû bázická).
Charakteristika podrostu: Calamagrostis arundinacea, Molinia arundinacea, Deschampsia caespitosa,
Convallaria majalis, Rubus fruticosus, Fragaria vesca, Mycelis muralis, Calamagrostis epigeios, Galium sylvaticum,
Asperula odorata, Poa nemoralis, Stellaria holostea, Brachypodium sylvaticum, Sanicula europaea, Ajuga reptans, Vinca
minor, Pulmonaria officinalis, Fragaria moschata, Galiu silvaticum.
Pﬁirozená dﬁevinná skladba: dub letní, habr obecn˘, lípa srdãitá, bﬁíza bradaviãnatá, topol osika, buk lesní.
Soubor lesních typÛ: 10.
2BC4 (Ulmi - fraxineta carpini),
(2. vegetaãní stupeÀ, hydrická ﬁada zamokﬁená, trofická ﬁada mezotrofnû nitrofilní).
Charakteristika podrostu: Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Lamium galeobdolon, Geum urbanum,
Brachypodium silvaticum, Stellaria nemorum, Geranium robertianum, Lamium maculatum, Deschampsia caespitosa, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Rubus idaeus, Rubus fruticosus.
Pﬁirozená dﬁevinná skladba: dub letní, habr obecn˘, jasan ztepil˘, jilm habrolist˘, lípa srdãitá, javor mléã.
Soubory lesních typÛ: 1L, 1V, 2V.
2B3 (Fagi-querceta typica),
(2. vegetaãní stupeÀ, hydrická ﬁada normální, trofická ﬁada mezotrofní).
Charakteristika podrostu: Poa nemoralis, Melica nutans, Carex digitata, Carex silvatica, Pulmonaria
officinalis, Galium silvaticum, Convallaria majalis, Viola silvatica, Rubus fruticisus, Stellaria holostea, Fragaria moschata,
Majanthemum bifolium, Ajuga reptans.
Pﬁirozená dﬁevinná skladba: dub zimní, buk lesní, habr obecn˘. Soubory lesních typÛ: 1L, 1V, 2V.
3BC5 (Fraxini alneta),
(3.vegetaãní stupeÀ, trofická ﬁada mezotrofnû nitrofilní, hydrická ﬁada mokrá).
Charakteristika podrostu: Chareophyllum hirsutum, Impatieus noli-tangere, Urtica dioica, Stachys silvatica,
Stellaria nemorum, Aegopodium podagraria, Chrysosplenium alternifolium, Lamium galeobdolon, Petasites albus,
Athirium filix-femina, Mnium undulatum, Senecio fuchsii, Oxalis acetosella, Filipendula ulmaria, Carex silvatica,
Equisetum silvaticum. Pokryvnost velmi vysoká, pﬁevaha bylin.
Pﬁirozená dﬁevinná skladba: ol‰e ãerná, jasan ztepil˘, smrk ztepil˘. Soubor lesních typÛ: 3L.
3.4.5. Popis stavu krajiny, krajinné segmenty (podklad 22)
Velkoplo‰né a intenzivní zemûdûlské hospodaﬁení na orné pÛdû se urãujícím zpÛsobem podílí na utváﬁení
zdej‰í krajiny. Vût‰ina vodních tokÛ je regulována, krajina je protkána sítí odvodÀovacích kanálÛ (vût‰inou s
nezpevnûn˘mi bﬁehy). Lesní porosty se nacházejí ve vût‰ích lesních komplexech (severozápad ﬁe‰eného území), drobné
lesíky takﬁka chybí. Mimolesní zeleÀ se místy vyskytuje pouze v liniov˘ch prvcích jako doprovod silnic, polních cest a
rÛzn˘ch vodoteãí. Pro myslivecké aktivity byla zaloÏeny nûkteré remízy, jejichÏ krajinotvorn˘ v˘znam je znaãn˘. Jejich
dﬁevinná skladba ov‰em neodpovídá plnû stanovi‰tím a pÛvodní pﬁirozené dﬁevinné skladbû a porosty jsou ãasto
po‰kozeny. Vlivem zemûdûlského hospodaﬁení se zv˘‰il rozdíl mezi ekologickou stabilitou pﬁírodû blízk˘ch ekosystému
lesních porostÛ a ekologickou stabilitou ostatní krajiny. PouÏívání tûÏké mechanizace brání ãastûj‰ímu stﬁídání plodin a
vede k pûstování rozsáhl˘ch monokultur, k udusávání pÛdy a niãení polních cest. V liniov˘ch prvcích a remízech
dominují ruderální a nitrofilní druhy rostlin, odkud se ‰íﬁí po liniov˘ch prvcích dále do intravilánÛ sídel a do lesních
komplexÛ, pﬁedev‰ím v paseãn˘ch stádiích. Vodní toky jsou znaãnû zneãi‰tûny splachy z rozsáhl˘ch blokÛ orné pÛdy, z
polních hnoji‰È, úniky ze siláÏních jam a zemûdûlsk˘ch provozÛ, spla‰kov˘mi vodami z v˘robních objektÛ a domácností.
Vodní toky v ﬁe‰eném území jsou málo vodnaté, proto mohou koncentrace zneãi‰Èujících látek snadno rychle stoupat.
3.4.6. Koeficient ekologické stability (podklady 1, 22)
Vyjadﬁuje pomûr stabilních a nestabilních ploch v území. Hodnocení ekologické stability krajiny dle
koeficientu:
-

<0,39
<0,89
>0,90

- krajina silnû pozmûnûná ãlovûkem, ekologicky labilní,
- krajina harmonická,
- krajina ekologicky stabilní (pﬁírodní).
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plochy ekologicky stabilní:
lesy
TTP
vodní plochy
sady
celkem (A)

k. ú. Mûstec Králové (v ha)
450,7890
37,3079
37,2762
4,5162
529,8893

k. ú. Vinice u Mûstce Králové (v ha)
3,0493
0,9089
3,9582

celkem (v ha)
450,7890
40,3572
38,1851
4,5162
533,8475

plochy ekologicky nestabilní:
zastavûná plocha
orná pÛda
zahrady
celkem (B)

k. ú. Mûstec Králové (v ha)
55,2357
1062,9108
35,8698
1154,0163

k. ú. Vinice u Mûstce Králové (v ha)
5,0322
132,2872
5,3527
142,6721

celkem (v ha)
60,2679
1195,1980
41,2225
196,6884

koeficient = A : B

0,37

Celkovû se tedy dá krajina v ﬁe‰eném území oznaãit za silnû ovlivnûnou ãlovûkem, ekologicky labilní.
3.5. Ochrana pﬁírody a krajiny
3.5.1. Zvlá‰tû chránûná území (podklad 24)
V území obce se nenacházejí zvlá‰tû chránûná území pﬁírody dle zák. ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a
krajiny v platném znûní, ani sem nezasahuje ochranné pásmo zvlá‰tû chránûného území (mezi zvlá‰tû chránûná území
patﬁí tyto kategorie - národní park, chránûná krajinná oblast, národní pﬁírodní rezervace, pﬁírodní rezervace, národní
pﬁírodní památka a pﬁírodní památka).
Dlouhodobû je sledováno vyhlá‰ení Jakubského rybníka a okolních luk zvlá‰tû chránûn˘m územím (v
kategorii pﬁírodní rezervace).
3.5.2. Ostatní chránûná území pﬁírody (podklad 24)
Z ustanovení § 3 odst. b) zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny vypl˘vá, Ïe v˘znamn˘mi
krajinn˘mi prvky jsou (v pﬁípadû ﬁe‰eného území) lesy, vodní toky a rybníky.
Památné stromy (k. ú. Mûstec Králové):
Dub letní (Qercus robur), p. ã. 3569/2, na hrázi b˘valého ·títarského rybníka (poblíÏ mÛstku pﬁes potok
Jepti‰ka), rok vyhlá‰ení: 1978, obvod: 506 cm, v˘‰ka: 16 m, stáﬁí: cca 500 let.
Pozn.: V ﬁe‰eném území se nevyskytují v˘znamné krajinné prvky (registrované dle § 6 zákona ã. 114/1992
Sb.), pﬁírodní parky a nejsou zde vyhlá‰ena území se zv˘‰enou ochranou krajinného rázu.
3.5.3. Natura 2000
Severozápadní okraj ﬁe‰eného území je zahrnut do celistvé evropské soustavy Natura 2000 (dle Naﬁízení
vlády âR ze dne 27.ﬁíjna 2004, kter˘m se vymezuje Ptaãí oblast RoÏìalovické rybníky).
Pﬁedmûtem ochrany ptaãí oblasti jsou populace motáka pochopa (Circus aeruginosus) a jeﬁába
popelavého (Grus grus) a jejich biotopy. Cílem ochrany ptaãí oblasti je zachování a obnova ekosystémÛ v˘znamn˘ch
pro v˘‰e uvedené druhy ptákÛ v jejich pﬁirozeném areálu roz‰íﬁení a zaji‰tûní podmínek pro zachování populací tûchto
druhÛ ve stavu pﬁíznivém z hlediska ochrany.
V ﬁe‰eném území nejsou umístûny rozvojové lokality zasahující do Ptaãí oblasti RoÏìalovické rybníky.
3.6. Územní systémy ekologické stability (podklad 22, 23)
Podle zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody a krajiny, se ochrana pﬁírody a krajiny zaji‰Èuje také
ochranou a vytvoﬁením územních systémÛ ekologické stability (ÚSES) krajiny. Ty pﬁedstavují úãelové propojení
ekologicky stabilních ãástí krajiny do funkãního celku s cílem zachovat biodiverzitu pﬁírodních ekosystémÛ a stabilizaãnû
pÛsobit na okolní krajinu.
Územní systém ekologické stability je pﬁedpokladem záchrany genofondu rostlin, ÏivoãichÛ i cel˘ch
ekosystémÛ a zároveÀ nezbytn˘m v˘chodiskem pro ozdravûní krajinného prostﬁedí a uchování v‰ech jeho uÏiteãn˘ch
funkcí. ÚSES je tvoﬁen biocentry a biokoridory. Ekostabilizaãní pÛsobení na okolní krajinu zprostﬁedkovávají rovnûÏ
interakãní prvky (na lokální úrovni, obvykle liniového charakteru). ÚSES je postupnû navrhován na tﬁech navzájem
provázan˘ch hierarchick˘ch úrovních - nadregionální, regionální a lokální (místní). Lokální ÚSES v sobû zahrnuje i
systémy nadﬁazené, aÏ na této úrovni lze síÈ navzájem propojen˘ch ekologicky cenn˘ch ãástí pﬁírody povaÏovat za
skuteãn˘ systém. V území relativnû ménû dotãeném hospodáﬁskou ãinností ãlovûka pﬁedstavují prvky zaãlenûné do
ÚSES v˘bûr z existující kostry ekologické stability dle funkãních a prostorov˘ch kriterií. Naopak v území antropicky silnû
naru‰eném je nutno sporé zbytky pﬁirozen˘ch ãi pﬁírodû blízk˘ch spoleãenstev vhodnû doplnit. Plné funkãní zpÛsobilosti
systému je v antropicky silnû naru‰eném území moÏno dosáhnout v ãasovém horizontu stovek let (exogennû i
endogennû stabilní stadium novû zakládan˘ch ekosystémÛ).
Základními skladebn˘mi prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory, interakãní prvky, zvlá‰tû chránûná území
pﬁírody a krajiny a v˘znamné krajinné prvky:
-

-

Biocentrum je tvoﬁeno ekologicky v˘znamn˘m segmentem krajiny, kter˘ svou velikostí a stavem
ekologick˘ch podmínek umoÏÀuje trvalou existenci druhÛ i spoleãenstev pﬁirozeného genofondu krajiny.
Jedná se o biotop nebo soubor biotopÛ, kter˘ sv˘m stavem a velikostí umoÏÀuje trvalou existenci
pﬁirozeného ãi pozmûnûného, av‰ak pﬁírodû blízkého ekosystému.
Biokoridor je, nebo cílovû má b˘t, tvoﬁen ekologicky v˘znamn˘m segmentem krajiny, kter˘ propojuje
biocentra a umoÏÀuje a podporuje migraci, ‰íﬁení a vzájemné kontakty Ïiv˘ch organismÛ.
Interakãní prvek je ekologicky v˘znamn˘ krajinn˘ prvek nebo ekologicky v˘znamné liniové spoleãenstvo,
vytváﬁející existenãní podmínky rostlinám a ÏivoãichÛm, v˘znamnû ovlivÀujícím fungování ekosystémÛ
kulturní krajiny. Vût‰inou mají men‰í plochu neÏ biokoridory a biocentra a ãasto jsou prostorovû izolovány.

Struãn˘ popis nadregionálního a regionálního ÚSES:
¤e‰en˘m územím prochází osa nadregionálního biokoridoru K 68 (mezofilní hájová), druhá osa
nadregionálního biokoridoru K 68 (teplomilná doubravní) vede západnû od ﬁe‰eného území. Tyto osy spojují
nadregionální biocentra NRBC ÎehuÀská obora a NRBC Hrubá skála. V nich jsou pak vymezena regionální biocentra
RBC 1876 (Herhulec, mimo ﬁe‰ené území), RBC 1003 (Za ml˘nem) a dal‰í lokální biocentra.
Osa nadregionálního biokoridoru NRBK K 68 se shoduje s pÛvodním regionálním biokoridorem RBK 14
(dle lokálního ÚSES), do regionálního biocentra RBC 1003 bylo zahrnuto pÛvodní lokální biocentrum LBC 22 a ãást
lokálního biokoridoru LBK 21 (vymezené v návrhu lokálního ÚSES). âást ﬁe‰eného území je zahrnuta do ochranné zóny
nadregionálních biokoridorÛ.
3.6.1. Lokální územní systém ekologické stability (podklady 22, 23)
Pﬁi návrhu systému ekologické stability v ﬁe‰eném území byl brán ohled na osídlení, zpÛsob zemûdûlského
hospodaﬁení a na nutnost údrÏby soustavy odvodnûní území. VyuÏity byly pﬁirozené trasy migrace organismÛ, relativnû
kvalitní pﬁírodní lokality a zohlednûn byl i stupeÀ ekologické stability vybran˘ch ploch.
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Biokoridory jsou vedeny podél komunikací, vodních tokÛ, pﬁíkopÛ, polních cest a mezí, v˘jimeãnû i pﬁes
zemûdûlské pozemky. Pro biokoridory a biocentra je ãasto vyuÏito stávajících remízÛ, bﬁehov˘ch porostÛ. ·íﬁka lokálního
biokoridoru se bude pohybovat mezi 15 - 20 m, ‰íﬁka osy nadregionálního biokoridoru bude ãinit minimálnû 60 m.
Biokoridory vedené podél vodních tokÛ budou ﬁe‰eny tak, aby byla zachována moÏnost údrÏby vodních tokÛ (vût‰inou s
umûl˘m korytem), vãetnû pﬁístupu mechanizace. Plochy lokálních biocenter budou vymezeny na plochách min. 3 ha.
Interakãní prvky budou doplnûny v˘sadbou nov˘ch stromoﬁadí (nejlépe s keﬁov˘m patrem), v˘sadbou
etáÏov˘ch bﬁehov˘ch porostÛ a zﬁízením travnat˘ch mezí.
Biocentra a biokoridory:
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:

kultura:
uÏivatel (PUPFL):

K 68
Kanovnick˘ les
NRBK (nadregionální biokoridor, mezofilní hájová osa), funkãní a navrhovan˘,
2 BD 4, 2 BC 4,
‰íﬁka 60 m, délka 4 200 m (v ﬁe‰eném území),
LHC Nymburk, ãásti odd. 31, 42 - 45,
LHC âinûves, ãásti odd. 30, 33,
LHC Czerninské lesy Dymokury, ãásti odd. 37, 38, 41,
PUPFL, orná pÛda, louka,
Pytlounová, Theobald Czernin Dymokury, LâR.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Jedná se o kombinaci funkãního lesního biokoridoru s úseky navrhovan˘mi z dÛvodÛ propojení v délce cca
1 800 m pﬁedev‰ím pﬁes zemûdûlsky intenzivnû obhospodaﬁované plochy. V lesních úsecích je biokoridor veden
pﬁeváÏnû ve spoleãenstvu souboru lesního typu 10, tzn. v lipov˘ch doubravách (svízelová se tﬁtinou rákosovitou,
bezkolencová s metlicí trsnatou, ostruÏiníková, maﬁínková, ptaãincová). Dﬁevinnou skladbu tvoﬁí pﬁedev‰ím DBL, HBO,
LPS, B¤B, ojedinûle se vyskytují jehliãnany SMZ, BOL, MDO. V rozvolnûn˘ch ãástech je bohaté také keﬁové patro tvoﬁené
pﬁedev‰ím lso, ﬁ‰p, svk, kro.
Návrh opatﬁení:
Ve funkãních lesních ãástech dbát na v˘chovná opatﬁení podporující dﬁeviny pﬁirozené druhové skladby, pﬁi
obnovû, pokud je to moÏné, vyuÏívat pﬁirozenou obnovu. Propojení pﬁes zemûdûlsk˘ pÛdní fond provést vyuÏitím
stávající zelenû v kombinaci s travními pásy a ãásteãnû i zaloÏením dﬁevinn˘ch porostÛ.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):
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Jakubsk˘ rybník
LBC (lokální biocentrum), funkãní,
2 BC 4, 3 BC 5,
cca 50,0 ha (v ﬁe‰eném území 3,1 ha),
LHC Czerninské lesy Dymokury, ãást odd. 29, LHC âinûves,
PUPFL, vodní plocha,
Pytlounová, Theobald Czernin Dymokury.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Rybník a bezprostﬁední okolí s bylinnou vodní a pobﬁeÏní vegetací, rákosinami, ostﬁicov˘mi mokﬁady, spolu
se ‰ípákov˘mi a subxerofilními doubravami na pﬁilehl˘ch svazích. Evidovaná zoologická lokalita: skokan ‰tíhl˘, skokan
skﬁehotav˘, kuÀka obecná, rosniãka zelená.
Návrh opatﬁení:
Biocentrum je vymezeno, je tﬁeba dbát na negativní vlivy eventuální lesnické a zemûdûlské intenzifikace.
Podle hospodáﬁsk˘ch souborÛ pro pﬁíslu‰n˘ porost: doba obm˘tí 100 aÏ 160 let, doba obnovní 20 aÏ 30 let, obnovní
cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

17
Za ml˘nem
LBC (lokální biocentrum), funkãní,
2 BD 4,
5,2 ha,
LHC Czerninské lesy Dymokury, ãást odd. 36,
PUPFL,
Theobald Czernin Dymokury.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru. Biocentrum je tvoﬁeno lesním porostem
etáÏovité struktury. V horní etáÏi se nachází dub letní, spodní etáÏ je tvoﬁena habrem obecn˘m a ojedinûle bﬁízou
bradaviãnatou. Pﬁi okrajích biocentra se ãásteãnû vyskytuje keﬁové patro tvoﬁené lískou obecnou a hlohem obecn˘m. V
místech, kde se vyskytuje spodní etáÏ habru, je bylinné patro velmi chudé. Vyskytuje se v‰ak silné pﬁirozené zmlazení
habru. Bylinné patro tvoﬁí svízel lesní, ptaãinec hajní, lipnice hajní, strdivka nící a jestﬁábník lesní.
Návrh opatﬁení:
Pouze odstraÀování tracheomykózních dubÛ. V budoucnu obnova porostu náseãn˘m zpÛsobem, v
semenném roce moÏno vyuÏit i pﬁirozeného zmlazení dubu. Pozor v‰ak na rychlé buﬁenûní a siln˘ podrost habru. Doba
obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):
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Puklice
LBC (lokální biocentrum), navrhované,
2 BC 4,
4,7 ha,
louka, vodní a ostatní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Regulovan˘ vodní tok - ·títarsk˘ potok a pﬁilehlá vlhãí louka. Podél potoka doprovodná vegetace dﬁevin:
TPâ, VRB, SLO,bzã, rÏ‰, hlo, JAL. Geologické podloÏí tvoﬁí vápnité jílovce a slínovce.
Návrh opatﬁení:
Úprava dﬁevinné skladby a doplnûní dﬁevin na obou bﬁezích ·títarského potoka. TPâ nahradit DBL, v˘sadba
JVM, JSZ, ﬁ‰p, klo. Louku nadále sekat. Cílov˘ stav: luãní spoleãenstvo a vodní tok s etáÏov˘m bﬁehov˘m porostem.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:

19
·títary
LBC (lokální biocentrum), navrhované,
2 BD 4,
3,3 ha,
16

kultura:
uÏivatel (PUPFL):

orná pÛda, vodní a ostatní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Regulovan˘ vodní tok ·títarského potoka, ãásteãnû s travnat˘mi bﬁehy, ãásteãnû s doprovodnou zelení. Pﬁilehlé
pozemky s ornou zemûdûlskou pÛdou. Geologické podloÏí tvoﬁí vápnité jílovce a slínovce.
Návrh opatﬁení:
Biocentrum zaloÏit pﬁi ·títarském potoce na orné pÛdû zatravnûním a pﬁevedením do TTP. Cílov˘ stav:
bﬁehov˘ porost, luãní spoleãenstvo, Bﬁehy potoka osázet stromy vãetnû keﬁového patra: DBL, JVM, JSZ, klo, svk, ﬁ‰p.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):
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Gabrielka
LBC (lokální biocentrum), navrhované,
2 BC 4,
3,0 ha,
orná pÛda, vodní a ostatní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Soutok regulovan˘ch potokÛ - ·títarského a Jepti‰ky, remíz s pestrou skladbou dﬁevin. Myslivecké zaﬁízení.
Okolo zemûdûlské pozemky s ornou pÛdou. Geologické podloÏí tvoﬁí vápnité jílovce a slínovce. Dﬁevinná skladba
remízu: B¤B, TPO, SLO, JSZ, lso, bzã, SMZ, BOL, kro, JVM.
Návrh opatﬁení:
Roz‰íﬁit remíz v pruhu podél ·títarského potoka. Zalesnûní provést LPS, JSL. Stávající porost dﬁevin
postupnû obnovit a upravit dﬁevinnou skladbu - DBL, TPO, LPS, JSZ.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

21
Krãsk˘ potok
LBK (lokální biokoridor), funkãní,
2 BC 4, 3 BC 5,
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 1 100 m,
PUPFL, ostatní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Mokﬁadní spoleãenstva podél vodoteãe vytékající z Krãského a ·títarského rybníka. Mokﬁadní spoleãenstvo
je tvoﬁeno pﬁeváÏnû porosty orobince a rákosu obecného.
Návrh opatﬁení:
Doplnit biokoridor o v˘sadbu dﬁevin na vhodn˘ch místech.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):
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U studánky
LBC (lokální biocentrum), funkãní,
2 BD 4,
5,2 ha,
LHC Czerninské lesy Dymokury, ãásti odd. 38 B,
PUPFL,
Theobald Czernin Dymokury.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru. Biocentrum tvoﬁí lesní porost etáÏovité struktury,
horní etáÏ tvoﬁí dub letní, spodní etáÏ tvoﬁí habr obecn˘ a dub letní. Ojedinûle se vyskytuje lípa srdãitá, bﬁíza
bradaviãnatá. Nûkteﬁí jedinci dubu pocházejí z v˘mladkÛ a vyskytují se i star‰í jedinci z minulého obm˘tí. V místech, kde
není habr, je keﬁové patro tvoﬁené lískou obecnou. Bylinné patro je bohat‰í v místech bez zastoupení habru. Tvoﬁí ho
svízel lesní, ptaãinec hajní, lipnice hajní, strdivka nící, jestﬁábník lesní, plicník lékaﬁsk˘.
Návrh opatﬁení:
V horní etáÏi zdravotní v˘bûr dubu, spodní etáÏ bez zásahu. V budoucnu moÏná obnova porostu
pﬁirozen˘m zmlazením dubu. Doba obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, KBL,
HBO, JSZ.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

24
Podmocké
LBC (lokální biocentrum), funkãní,
2 BD 4,
4,8 ha,
LHC Czerninské lesy Dymokury, ãásti odd. 40 C,
PUPFL,
Theobald Czernin Dymokury.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru. Biocentrum tvoﬁí lesní etáÏovit˘ porost. Horní
etáÏ tvoﬁí dub letní s v˘stavky z minulého obm˘tí. Spodní etáÏ tvoﬁí habr obecn˘ a dub letní, ojedinûle bﬁíza
bradaviãnatá. Nûkteﬁí jedinci dubu pocházejí z v˘mladkÛ. Keﬁové patro se vyskytuje jen v malém rozsahu v
severov˘chodní ãásti a je tvoﬁeno lískou obecnou. Bylinné patro je bohat‰í v místech bez zastoupení habru. Tvoﬁí ho
svízel lesní, ptaãinec hajní, lipnice hajní, strdivka nící, jestﬁábník lesní, bezkolenec rákosovit˘ lesní, ãern˘‰ luãní, rozrazil
lékaﬁsk˘ atd. Silné zmlazení habru a ojedinûlé zmlazení dubu.
Návrh opatﬁení:
V porostu jen zdravotní v˘bûr. V budoucnu moÏná obnova podrostním zpÛsobem, velmi opatrnû na rychlé
buﬁenûní stanovi‰tû s nebezpeãn˘m bezkolencem. Doba obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS
2, MDO (OLL) 1, JSZ, BKL, HBO.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

25
U Bílku
LBC (lokální biocentrum),
2 BD 4,
6,2 ha,
LHC Czerninské lesy Dymokury, ãásti odd. 41 C,
PUPFL,
Theobald Czernin Dymokury.
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Charakteristika ekotopu a bioty:
Lokální biocentrum na trase nadregionálního biokoridoru. Biocentrum tvoﬁí lesní porost dubu letního,
vûkovû diferencovan˘, nûkteﬁí jedinci pocházejí z paﬁezov˘ch v˘mladkÛ. Keﬁové patro se vyskytuje jen ãásteãnû a tvoﬁí
ho líska obecná, hloh obecn˘, kru‰ina ol‰ová, v nejniÏ‰í úrovni se vyskytuje také javor babyka. Bylinné patro je bohaté a
pokr˘vá 100% plochy porostu. Tvoﬁí ho následující druhy: svízel lesní, ptaãinec hajní, lipnice hajní, strdivka nící,
jestﬁábník lesní, ostruÏiník ostruÏinat˘, ãern˘‰ luãní.
Návrh opatﬁení:
Ve skupinû jen zdravotní v˘bûr. Pﬁi obnovû porostu doporuãujeme zavedení habru v obnovném cíli. Doba
obm˘tí 120 let, obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, JSZ, BKL, HBO.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

26
Jepti‰ka
LBK (lokální biokoridor), funkãní a navrÏen˘,
2 BD 4, 2 BC 4,
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 2 500 m (v ﬁe‰eném území),
orná pÛda, louka, zahrada, ostatní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
âásteãnû regulovaná vodoteã protékající zemûdûlsky intenzívnû obhospodaﬁovan˘mi pozemky a ãásteãnû
také Mûstcem Králové. Trasa biokoridoru je zhruba asi z jedné poloviny funkãní a zejména její jiÏní ãást je z hlediska
ekologické stability krajiny velmi cenná. V severní ãásti je bﬁehov˘ porost tvoﬁen topoly, místy s podrostem keﬁÛ.
Nejproblematiãtûj‰ím místem je úsek procházející mûstem, zejména ãást, která je v úseku 400 m zatrubnûna.
Návrh opatﬁení:
DÛslednû chránit funkãní ãást biokoridoru, topolové v˘sadby postupnû nahrazovat dﬁevinami odpovídající
pﬁirozené druhové skladbû vãetnû keﬁového patra. V místech bez zelenû doplnit bﬁehov˘ porost na jednom z bﬁehÛ.
Roz‰íﬁení na ‰íﬁku 15 - 20 m vytvoﬁením travního pásu po druhém bﬁehu vodoteãe.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

27
Bílek
LBC (lokální biocentrum), navrhované,
2 BD 3,
3,3 ha,
orná pÛda, ostatní a vodní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Vodní tok Jepti‰ka s bﬁehov˘m porostem stromÛ a keﬁÛ. Pﬁilehlé zemûdûlské pozemky s ornou pÛdou.
Geologické podloÏí tvoﬁí vápnité jílovce a slínovce.
Návrh opatﬁení:
Biocentrum se navrhuje zaloÏit na zemûdûlsk˘ch pozemcích pﬁilehl˘ch k toku Jepti‰ky. Cílov˘ stav: bﬁehov˘
porost s vodním tokem a luãní spoleãenstva.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

28
Na Jepti‰ce
LBC (lokální biocentrum), funkãní,
2 BC 5,
3,1 ha,
TTP, vodní plocha, ostatní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Zarostl˘ rybník s mokﬁadními spoleãenstvy, bﬁehy s porostem OLL, JSZ, VRB, LPS, B¤B. Niva potoka nad
rybníkem s porostem OLL, VRB, LPS, JSZ, JVM, bzã. Geologické podloÏí: vápnité jílovce a slínovce. V˘skyt lysky ãerné,
skokana zeleného, kapra obecného. Porost rákosu obecného, kam˘‰ek ﬁímsk˘.
Návrh opatﬁení:
Zachovat bﬁehové porosty v souãasné dﬁevinné skladbû a mokﬁad na pﬁítoku do rybníka. Pokud by do‰lo k
ãi‰tûní rybníka, navrhuje se prohloubit pouze ãást v blízkosti hráze.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

29
Hájek
LBC (lokální biocentrum), funkãní,
2 BD 4,
cca 4,1 ha,
LHC Nymburk, revír Dymokury, ãásti porostu 43 A,
PUPFL,
LâR.

Charakteristika ekotopu a bioty:
âást izolovaného lesního porostu s LPS, JVM, DBL, bzã, hlj, JVB. Bohaté keﬁové patro. Bylinné patro
uprostﬁed vegetaãní doby chud‰í - plnû zapojen˘ Iesní porost. OstruÏiník ostruÏinat˘, violka lesní, ptaãinec hajní, kakost
smrdut˘, vrbina penízková, kopﬁiva dvoudomá. Souãást nadregionálního biokoridoru.
Návrh opatﬁení:
Ve v˘chovû porostu ‰etﬁit porostní plá‰È a keﬁové patro. Pﬁi budoucí obnovû zaloÏit dubov˘ porost s
podrostem HBO, doba obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

30
Na spravedlnosti
LBC (lokální biocentrum), navrhované,
2 BD 3,
3,4 ha,
orná pÛda, ostatní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Souãást regionálního biokoridoru. Hﬁebenová partie se zbytkem staré úvozové cesty a meze s porosty
dﬁevin. Pﬁevládají zemûdûlské pozemky s ornou pÛdou v tûsném sousedství zrekultivovaná navr‰ená skládka odpadÛ,
zatravnûná. Dﬁevinná skladba: DBL, JSZ, TRA, bzã, rÏ‰, BOL. Geologické podloÏí tvoﬁí vápnité slínovce a jílovce.
Návrh opatﬁení:
Biocentrum zaloÏit na orné pÛdû mezi zarostlou úvozovou cestou a mezí s vyuÏitím tûchto segmentÛ
krajiny. Cílové spoleãenstvo: lesní porost etáÏov˘ s keﬁov˘m porostním plá‰tûm. Dﬁeviny: DBZ, JVB, tro, hlj, HBO.
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Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

31
Holiãka
LBC (lokální biocentrum), funkãní
3 BD 4,
4,3 ha,
LHC Nymburk, revír Dymokury, ãást porostu 44 D,
PUPFL,
LâR.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Souãást regionálního biokoridoru. EtáÏov˘ lesní porost uvnitﬁ vût‰ího lesního komplexu. Pﬁirozená dﬁevinná
skladba: DBL, HBO. Plnû zapojen˘ porost. Uprostﬁed vegetaãní doby chudé bylinné patro: violka Iesní, jahodník obecn˘,
vrbina penízková, krtiãník uzlovit˘, konvalinka vonná. Geologické podloÏí tvoﬁí vápnité jílovce a slínovce.
Návrh opatﬁení:
Zachovat dﬁevinnou skladbu. Ve v˘chovn˘ch zásazích neodstraÀovat spodní patro habru. Pﬁi obnovû
porostu zajistit jeho podíl v DBL porostu rovnomûrnû po plo‰e. Doba obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl:
DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

37
·títarsk˘ potok
LBK (lokální biokoridor), funkãní a navrhovan˘,
2 BD 3, 2 BD 4,
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 5 500 m (v ﬁe‰eném území),
vodní plocha, ostatní plocha, orná pÛda,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Navrhovan˘ biokoridor tvoﬁí regulovaná vodoteã procházející v celé délce zemûdûlsky intenzívnû
obhospodaﬁovan˘mi pozemky, pﬁeváÏnû s ornou pÛdou. Z celkové délky je v souãasné dobû asi 1 200 m ve funkãním
stavu. Na ostatních ãástech se vyskytuje jednostranné stromoﬁadí topolÛ, místy s podrostem keﬁÛ, nebo se nevyskytuje
Ïádná doprovodná zeleÀ. Protékající voda b˘vá kaÏdoroãnû zneãi‰tûna siláÏními ‰Èávami z pﬁilehl˘ch zemûdûlsk˘ch
provozÛ. Keﬁové patro tvoﬁí: bzã, hlj, svk, ﬁ‰p, rÏ‰.
Návrh opatﬁení:
Zlep‰it ãistotu protékající vody. V místech bez bﬁehového porostu zaloÏit jednostrann˘ etáÏov˘ porost z
dﬁevin odpovídajících pﬁirozené dﬁevinné skladbû vãetnû spodní etáÏe keﬁÛ. Pozvolna obnovovat topolové aleje
pÛvodními dﬁevinami. Roz‰íﬁení na ‰íﬁku 15 - 20 m vytvoﬁením travních pásÛ na opaãném bﬁehu proti stromoﬁadí,
neprovádût zpevÀování bﬁehÛ a nezatrubÀovat, neumísÈovat dal‰í stavby, nestavût plné ploty.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

38
Pod mûstsk˘m
LBC (lokální biocentrum), funkãní,
3 BC 5,
4,1 ha,
louka, ostatní a vodní plocha,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Soustava rybochovn˘ch rybníkÛ a regulovan˘ tok ·títarského potoka, místy se zpevnûn˘mi bﬁehy. PobﬁeÏní
a mokﬁadní spoleãenstva, pﬁilehlá vlhká ladem leÏící louka na pﬁítoku ·títarského potoka. Bﬁehové porosty nesouvislé
jsou tvoﬁeny: VRB, OLL, JSZ, LPS, B¤B, keﬁe: svk, klo, bzã, pzo, hlj. Hlavní Ïivoãi‰né druhy: lyska ãerná, volavka popelavá,
kapr obecn˘, amur sibiﬁsk˘, ‰tika obecná, ondatra piÏmová. Porosty rákosu obecného a dal‰í mokﬁadní druhy.
Geologick˘m podloÏím jsou vápnité slínovce a jílovce. Vodní tok i rybníky byly v minulosti zneãi‰Èovány a otráveny
siláÏními ‰Èávami ze zemûdûlsk˘ch objektÛ v povodí.
Návrh opatﬁení:
Zkvalitnit vodu ve ·títarském potoce opatﬁeními v celém povodí. Vlhkou louku ponechat ladem. Doplnit a
obnovovat bﬁehové porosty. Navrhují se dﬁeviny: VRB, OLL, JSZ, DBL, klo, pzo.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

39
Sloveãská svodnice
LBK (lokální biokoridor), navrhovan˘,
2 BD 4, 2 BC 4,
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 1 900 m (v ﬁe‰eném území),
orná pÛda, louka, ostatní a vodní plochy,
-.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Regulovaná vodoteã procházející v celé délce intenzívnû obhospodaﬁovan˘mi pozemky. Profil koryta je
lichobûÏníkového tvaru. Bﬁehy jsou jen pomístnû porostlé keﬁi nebo ovocn˘mi stromy. PﬁevaÏují ruderální spoleãenstva
s kopﬁivou dvoudomou. Protékající voda je silnû zneãi‰tûna odpadními vodami.
Návrh opatﬁení:
Zlep‰it ãistotu protékající vody. V celé délce biokoridoru vysázet po jednom z bﬁehÛ pás dﬁevin. Jsou
doporuãeny následující druhy: dub letní, lípa malolistá, javor mléã, habr obecn˘. Pomístnû bude vhodné zaloÏit také
keﬁové patro z tûchto druhÛ: ﬁ‰p, svk, hlo. Roz‰íﬁení na ‰íﬁku 15 - 20 m vytvoﬁením travních pásÛ na opaãném bﬁehu.
Poﬁadové ãíslo:
Název:
Biogeografick˘ v˘znam:
geobiocenologická typizace (STG):
rozloha:
kultura:
uÏivatel (PUPFL):

1003
Za ml˘nem
RBC (regionální biocentrum), funkãní,
2 BD 4, 3 BC 5,
88,0 ha,
PUPFL,
Theobald Czernin Dymokury.

Charakteristika ekotopu a bioty:
Les a niva lesního potoka v lesních porostech nadregionálního mezofilního hájového biokoridoru.
Doubrava aÏ borová doubrava s pﬁimí‰enou bﬁízou a místy i kulturami smrku ztepilého na nevhodn˘ch stanovi‰tích, v
ol‰inách lopuchy a zbytky mokﬁadní kvûteny, Ïivoãichové: pouze jestﬁáb lesník a pu‰tík obecn˘, s˘kory, pûnkava,
strakapoud men‰í a brhlík Iesní. Rybochovn˘ Krãsk˘ rybník s pﬁírodû blízk˘mi mokﬁadními a pobﬁeÏními spoleãenstvy s
porostem rákosu obecného podél pﬁítoku a na pravém bﬁehu. Pﬁi okraji lesa na levém bﬁehu pestrá dﬁevinná skladba:
VRB, TPO, DBL, B¤B, SMZ, JSZ, svk, bzã, tro. Na bﬁehu zbytek starého stromoﬁadí LPS. V˘skyt lysky ãerné, volavky
popelavé, labutû velké.
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Návrh opatﬁení:
Zmûna nûkter˘ch úsekÛ lesa postupnû k pﬁemûnû na lesní plochy s pﬁevahou listnat˘ch stromÛ a
pﬁirozen˘ch druhÛ dﬁevin, v první fází likvidace dubu ãerveného a smrku, v okolí potoka nevytváﬁet holoseãe, pﬁi kácení
postupovat opatrnû. UdrÏet pﬁírodní charakter rybníka. Doplnit lipové stromoﬁadí na jeho hrázi, po zváÏení zdravotního
stavu jednotliv˘ch stromÛ pﬁípadnû obnovit.
Pozn.: âást ﬁe‰eného území se nachází v ochranné zónû nadregionálního biokoridoru.
Interakãní prvky:
oznaãení:
A/4
A/7
B/3
B/4
B/12
B/13
B/16
B/31

‰íﬁka:
2x 4 m
2x 4 m
3-5m

délka:
-

popis:
Alej JRMA.
Mokﬁadní spoleãenstvo s pﬁevládajícím orobincem úzkolist˘m.
Remízek, LPS, JVM, JSZ, B¤B, OLL, J¤O, svk, bzã, rÏ‰.
Doprovodná vegetace potoka. TPâ, VRB, bzã, rÏ‰.
Pás dﬁevin po obou stranách komunikace.
Stromoﬁadí ovocn˘ch stromÛ a travnaté pﬁíkopy po obou stranách komunikace.
Ovocné stromy podél polní cesty. V jiÏní ãásti pás keﬁÛ: SLO, bzã, JVM, JSZ.
Polní úvozová cesta a bﬁehy zarostl˘mi keﬁi a star˘m ovocn˘m stromoﬁadím.

Zkratky druhÛ dﬁevin:
BOL - borovice lesní,
DBZ - dub zimní,
JSZ - jasan ztepil˘,
LPS - lípa srdãitá,
VRB - vrba bílá,
hlj - hloh jednosemenn˘,
tro - trnka obecná.

B¤B - bﬁíza bradaviãnatá,
HRO - hru‰eÀ obecná,
JVJ - jasan jasanolist˘,
MBO - modﬁín opadav˘,
bre - brslen evropsk˘,
pzo - ptaãí zob obecn˘,

DBL - dub letní,
JAD - jabloÀ domácí,
JVM - javor mléã,
SMZ - smrk ztepil˘,
bzã - bez ãern˘,
rÏ‰ - rÛÏe ‰ípková,

DBP - dub p˘ﬁit˘,
JML - javor mléã,
HBO - habr obecn˘,
TPâ - topol ãern˘,
dﬁo - dﬁín obecn˘,
svk - svída krvavá,

3.7. Lesní hospodáﬁství, vyhodnocení pﬁedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného ﬁe‰ení na
pozemky urãené k plnûní funkcí lesa (podklad 2, 3, 22, 38)
a)

V‰eobecné údaje o lesích v ﬁe‰eném území:
Souvislé lesní pozemky se nacházejí v západní ãásti ﬁe‰eného území, v men‰ím rozsahu i na jeho jiÏním
okraji.
V˘mûry pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa v ﬁe‰eném území:
PUPFL (v ha)
lesnatost (v %)

k. ú. Mûstec Králové
450,7890
24,63

k. ú. Vinice u Mûstce Králové
-

celkem
450,7890
22,68

Rozsah pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa:
Tento rozsah je urãen na základû poznatkÛ vypl˘vajících z lesních hospodáﬁsk˘ch plánÛ a z podkladÛ
Ústavu pro hospodáﬁské úpravy lesÛ Brand˘s nad Labem. Zahrnuje skuteãné pozemky urãené k plnûní
funkcí lesa ve smyslu ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) a b) zák. ã. 289/95 Sb., o lesích.
Charakteristika lesÛ, LHC, kategorie lesÛ, druhová skladba:
PÛvodních spoleãenstev se v území dochovalo velmi málo. Vázány jsou na lesní porosty, kde se dﬁevinná
skladba v˘raznû nezmûnila, zde pﬁevládá dub letní s lípou srdãitou a habrem obecn˘m. Vtrou‰ené jsou
javor mléã, ol‰e lepkavá, jilm habrolist˘, jasan ztepil˘, vrba bílá, dub zimní, buk lesní, javor babyka, bez
ãern˘, brslen evropsk˘, kru‰ina ol‰ová, meruzalka srstka, líska obecná. Dal‰ími dﬁevinami jsou bﬁíza
bradaviãnatá, borovice lesní, smrk ztepil˘, javor klen, topol bíl˘, topol ãern˘, topol osika, vrba jíva, jeﬁáb
ptaãí, hloh obecn˘, hloh jednosemenn˘, truka obecná, svída krvavá, ﬁe‰etlák poãistiv˘, rÛÏe ‰ípková, slivoÀ
obecná, tﬁe‰eÀ ptaãí, hru‰eÀ obecná, slivoÀ myrobalán, jabloÀ lesní, kalina obecná, ptaãí zob obecn˘,
kalina tu‰alaj. Z introdukovan˘ch dﬁevin zde roste dub ãerven˘, borovice ãerná, pámelník bíl˘, trnovník
akát, jírovec maìál. Za nepÛvodní druh je povaÏován i modﬁín evropsk˘.
Dle rajonizace lesních oblastí (Ústav po hospodáﬁskou úpravu lesÛ Brand˘s nad Labem, 1986) náleÏí
území do lesní oblasti Polabí. Lesy jsou podle lesních hospodáﬁsk˘ch plánÛ (LHP) pro lesní hospodáﬁské
celky (LHC) Nymburk, âinûves a Czerninské lesy Dymokury s platností od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005
zaﬁazeny v‰echny do kategorie lesÛ hospodáﬁsk˘ch, pásma ohroÏení imisemi D (imisní zatíÏení 200 - 400
mg SO2/m 3). Lesy jsou soustﬁedûny do vût‰ích komplexÛ v západní (Kanovnick˘ les, Za ml˘nem) a jiÏní
ãásti ﬁe‰eného území (Holiãka).
Dle druhové skladby pﬁevládá smí‰en˘ porost dubu letního a ol‰e lepkavé, dále jsou zastoupeny
monokultury borovice lesní a smrk ztepil˘.
Na pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa je vylouãena tûÏba nerostÛ.
Charakteristika lesních pÛd:
Na lesní pÛdû se nejãastûji vyskytují oglejené aÏ pseudoglejové slinovatky, místy degradované nebo
illimerizované. Nejãastûj‰í humusovou formou je typick˘, surov˘ nebo mullov˘ moder. Geologick˘m
podloÏím celého území jsou vápnité jílovce a slínovce - druhohorní sedimenty (svrchní turon). V terénních
depresích a nivách vodoteãí se nacházejí ãtvrtohorní vápnité nivní uloÏeniny.
Potenciál lesÛ:
PﬁestoÏe se v‰echny lesy v ﬁe‰eném území nacházejí v kategorii lesÛ hospodáﬁsk˘ch, plní doplÀkovû
i funkci pro rekreaãní vyuÏití území.
b)

Navrhovaná opatﬁení a vyhodnocení pﬁedpokládan˘ch dÛsledkÛ:
V ﬁe‰eném území není navrÏena chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, proto nejsou
v této oblasti navrÏena Ïádná opatﬁení. Územním plánem nejsou navrÏeny ani pozemky urãené
k zalesnûní.

c)

Vyhodnocení poÏadavkÛ na zábory pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa:
Územním plánem nejsou navrÏeny rozvojové lokality na pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa,
ani nejsou na tûchto pozemcích vymezeny veﬁejnû prospû‰né stavby.

d)

Ochrana lesÛ:
Dle § 14, odst. 2, zákona ã. 289/1995 Sb., v platném znûní, je tﬁeba souhlas orgánu státní správy lesÛ i k
dotãení pozemkÛ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
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3.8. Zemûdûlství, vyhodnocení pﬁedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného ﬁe‰ení na ZPF
3.8.1. Charakteristika zemûdûlské v˘roby a pÛd (podklady 1, 2, 3, 17, 22, 40)
V˘mûry zemûdûlské pÛdy (podklad 2):
kat. území
Mûstec Králové
Vinice u Mûstce Králové
celkem

orná pÛda (ha)
1062,9108
132,2872
1195,1980

zahrady (ha)
35,8698
5,3527
41,2225

sady (ha)
4,5162
4,5162

TTP (ha)
37,3079
3,0493
40,3572

celkem (ha)
1140,6047
140,6892
1281,2939

Podíl zemûdûlské pÛdy v ﬁe‰eném území (1987,7173 ha) ãiní 64,5 %. Nejvût‰í plochu zaujímá orná pÛda.
Rozsáhlé plochy zemûdûlského pÛdního fondu se v Mûstci Králové nacházejí prakticky v celém území, s v˘jimkou
zastavûn˘ch území a pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa.
V ﬁe‰eném území byly zpracovány jednoduché pozemkové úpravy.
Charakteristika zemûdûlské v˘roby:
Hlavní pûstované plodiny jsou vzhledem k pﬁevládajícímu v˘robnímu typu (¤ 2 ¤epaﬁsk˘ 2): cukrová ﬁepa,
kukuﬁice na siláÏ, p‰enice, jeãmen, vojtû‰ka a jetel ãerven˘. Îivoãi‰ná v˘roba je zastoupena vût‰ím poãtem zaﬁízení
rozpt˘len˘ch po území. Návrhem nejsou dotãeny areály a objekty zemûdûlské prvov˘roby (ty v‰ak musí splÀovat dal‰í
podmínky vypl˘vající z obecnû platn˘ch právních pﬁedpisÛ).
Zemûdûlská krajina (podklad 22):
Charakter dne‰ní krajiny se utváﬁel po staletí. Její ovlivÀování ãlovûkem sahá daleko do minulosti., coÏ
dokazují nedaleká hradi‰tû (Libice nad Cidlinou, O‰kobrh). ·iroké a meandrující vodní toky, rozsáhlé mokﬁiny
pralesovit˘ch luÏních lesÛ kolem a nad nû vyãnívající nevysoké v˘slunné vrchy umoÏnily zaloÏit sídla s dobrou obranou
funkcí. Pﬁirozená úrodnost a bohatost krajiny, mnoÏství zvûﬁe v luÏních lesích, zaji‰Èovala dostatek potravy. Bohaté pÛdy
a pﬁíznivé klimatické podmínky se staly dobr˘m pﬁedpokladem pro zemûdûlské hospodaﬁení. Zemûdûlské pozemky v
pÛvodnû témûﬁ v˘hradnû lesnaté krajinû se zaãaly zakládat na su‰‰ích vyv˘‰en˘ch lokalitách, pozemky v potoãních a
ﬁíãních nivách by bylo nutno nároãnû odvodÀovat. Dokladem toho jsou je‰tû dnes zachovalé fragmenty pÛvodního
luÏního lesa v nejniÏ‰ích a nejvíce podmáãen˘ch polohách (Libick˘ luh). Dále se lesy, i kdyÏ s druhovou skladbou
pozmûnûnou hospodáﬁsk˘m vyuÏíváním, zachovaly na vr‰ích, hﬁebenech a svazích, tedy pro zemûdûlské hospodaﬁení
ménû v˘hodn˘ch polohách. Zásluhu na zachování lesních porostÛ v dne‰ním rozsahu má dlouhodobé lesnické a
myslivecké hospodaﬁení.
Intenzívní velkoplo‰né zemûdûlské hospodaﬁení s sebou pﬁiná‰í hospodaﬁení na velk˘ch blocích orné
pÛdy. Zcelením pozemkÛ do‰lo k odstranûní mezí, remízÛ, nûkter˘ch polních cest, zru‰eny byly nûkteré trvalé travní
porosty a ovocné sady. V otevﬁené krajinû tak ubylo krajinotvorn˘ch prvkÛ. PouÏívání tûÏké mechanizace brání ãastému
stﬁídání plodin a vede k pûstování rozsáhl˘ch monokultur, k udusávání pÛdy, niãení polních cest. PouÏívání
prÛmyslov˘ch hnojiv, chemick˘ch prostﬁedkÛ na ochranu rostlin velmi v˘raznû zmûnilo a ovlivÀuje sloÏení flory a fauny.
V liniov˘ch prvcích, remízech v okrajích lesních porostÛ dominují ruderální a nitrofilní druhy rostlin, odkud se ‰íﬁí po
liniov˘ch prvcích dále, do intravilánÛ obcí a do nitra lesních komplexÛ, pﬁedev‰ím do paseãn˘ch stádií lesa.
Opatﬁení k zaji‰tûní ekologické stability krajiny jsou definována v návrhu závazné ãásti územního plánu
(po schválení ÚP ve vyhlá‰ce o závazn˘ch ãástech územního plánu).
Charakteristika pÛd v ﬁe‰eném území:
Je odvozena z BPEJ zastoupen˘ch v ﬁe‰eném území.
Klimatick˘ region:
kód klimatického regionu:
symbol regionu:
charakteristika regionu:
suma teplot nad 10 °C (v hodinách):
prÛmûrn˘ roãní úhrn sráÏek (v mm):
prÛmûrná roãní teplota (ve °C):
pravdûpodobnost such˘ch vegetaãních období:
vláhová jistota:
HPJ 06
HPJ 07
HPJ 19
HPJ 20
HPJ 38
HPJ 54
HPJ 59
HPJ 61
HPJ 69

00
01
04
10
11
14
16
40

3
T3
tepl˘, mírnû vlhk˘
2500 - 2800
550 - 650 (700)
(7) 8 - 9
10 - 20
4-7

Hlavní pÛdní jednotka (HPJ):
âernozemû typické, karbonátové a luÏní na slinit˘ch a jílovit˘ch substrátech; tûÏké pÛdy, av‰ak s lehãí ornicí
a tûÏkou spodinou, obãasnû pﬁevlhãené.
âernozemû typické, karbonátové a luÏní na slinit˘ch a jílovit˘ch substrátech; tûÏké aÏ velmi tûÏké pÛdy
v ornici i spodinû, periodicky pﬁevlhãené.
Rendziny a rendziny hnûdé na opukách, slínovcích a vápenit˘ch svahov˘ch hlínách; stﬁednû tûÏké aÏ tûÏké,
se ‰tûrkem, s dobr˘mi vláhov˘mi pomûry, av‰ak nûkdy krátkodobû pﬁevlhãené.
Rendziny, rendziny hnûdé a hnûdé pÛdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského fly‰e; tûÏké aÏ
velmi tûÏké, málo vodopropustné.
Mûlké hnûdé pÛdy na v‰ech horninách; stﬁednû tûÏké aÏ tûÏ‰í, v ornici vût‰inou stﬁednû ‰tûrkovité aÏ
kamenité, v hloubce kolem 0,3 m kamenité nebo pevná hornina; ménû v˘su‰né.
Oglejené pÛdy a hnûdé pÛdy, oglejené na rÛzn˘ch jílech, vãetnû slinit˘ch, na jílech limnického terciéru;
tûÏké aÏ velmi tûÏké, bez ‰tûrku, s velmi nízkou propustností a ‰patn˘mi fyzikálními vlastnostmi, obvykle
doãasnû zamokﬁené.
Nivní pÛdy glejové na nivních uloÏeninách; tûÏké aÏ velmi tûÏké, vláhové pomûry nepﬁíznivé, po odvodnûní
pﬁíznivûj‰í.
LuÏní pÛdy na nivních uloÏeninách, jílech a slínech; tûÏké a velmi tûÏké, obvykle se sklonem k pﬁevlhãení.
Glejové pÛdy zra‰elinûlé a ra‰elini‰tní (hydrogleje); stﬁednû tûÏké, v˘raznû zamokﬁené, i po odvodnûní
vhodné pouze pro louky.
Kombinaãní ãíslo:
Úplná rovina, rovina - expozice v‰esmûrná, bezskeletovité (s obsahem skeletu do 10 %) - pÛda hluboká
(60 cm).
Úplná rovina, rovina - expozice v‰esmûrná, bezskeletovité (s obsahem skeletu do 10 %) aÏ slabû
skeletovité (s obsahem skeletu do 25 %) - pÛda hluboká (60 cm) aÏ pÛda stﬁednû hluboká (30 - 60 cm).
Úplná rovina, rovina - expozice v‰esmûrná, stﬁednû skeletovité (s obsahem skeletu do 50 %) - pÛda
hluboká (60 cm) aÏ pÛda stﬁednû hluboká (30 - 60 cm).
Mírn˘ svah - expozice v‰esmûrná, bezskeletovité (s obsahem skeletu do 10 %) - pÛda hluboká (60 cm).
Mírn˘ svah - expozice v‰esmûrná, bezskeletovité (s obsahem skeletu do 10 %) aÏ slabû skeletovité
(s obsahem skeletu do 25 %) - pÛda hluboká (60 cm) aÏ pÛda stﬁednû hluboká (30 - 60 cm).
Mírn˘ svah - expozice v‰esmûrná, stﬁednû skeletovité (s obsahem skeletu do 50 %) - pÛda
hluboká (60 cm) aÏ pÛda stﬁednû hluboká (30 - 60 cm).
Mírn˘ svah - expozice v‰esmûrná, stﬁednû skeletovité (s obsahem skeletu do 50 %) - pÛda mûlká (30 cm).
Stﬁední svah - jiÏní expozice, bezskeletovité (s obsahem skeletu do 10 %) - pÛda hluboká (60 cm).
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Eroze (podklad 17):
Dle informací odvozen˘ch z BPEJ zastoupen˘ch v ﬁe‰eném území není toto území v˘znamnûji ohroÏeno
vodní erozí, dle dostupn˘ch informací není vzhledem k pﬁevládajícímu typu pÛd ohroÏeno ani vûtrnou erozí. V rámci
budoucí realizace navrÏen˘ch prvkÛ ÚSES a pﬁípadnû v rámci pozemkov˘ch úprav bude vytvoﬁen (doplnûn) systém
protierozních opatﬁení zejména na svaÏit˘ch pozemcích prostﬁednictvím protierozních osevních postupÛ a realizací
biotechnick˘ch staveb (meze, terasy, pásy zelenû aj.).
3.8.2. Ochrana ZPF a investice do pÛdy (podklady 19, 20)
Ochrana ZPF:
Pro jednotlivé BPEJ v ﬁe‰eném území je uveden stupeÀ pﬁednosti v ochranû dle metodického pokynu MÎP
ze dne 1. 10. 1996 ã. j. OOLP/1067/96.
BPEJ I. tﬁídy ochrany:
BPEJ II. tﬁídy ochrany:
BPEJ III. tﬁídy ochrany:
BPEJ IV. tﬁídy ochrany:
BPEJ V. tﬁídy ochrany:

nejsou
3.61.00
3.06.00
3.07.40
3.54.11
3.38.16

3.07.00
3.19.04

3.07.10
3.20.01

3.19.01
3.20.04

3.59.00
3.20.11

3.20.14

3.69.01

Investice do pÛdy:
Meliorace zde tvoﬁí ucelen˘ systém (plo‰né meliorace - drenáÏe, navazující na odvodÀovací ﬁady - hlavní
melioraãní zaﬁízení) a jsou realizovány na vût‰inû plochy (cca 75 % plochy ZPF) ﬁe‰eného území. V ﬁe‰eném území
nejsou Ïádné funkãní závlahové systémy a ﬁady.
3.8.3 Vyhodnocení pﬁedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného ﬁe‰ení na ZPF
ZdÛvodnûní navrhovaného ﬁe‰ení:
Mûsto Mûstec Králové i zpracovatel ÚP jsou si vûdomi dÛleÏitosti ochrany ZPF. Nejsou navrÏeny Ïádné
rozvojové lokality na pÛdách v I. a II. stupni pﬁednosti ochrany ZPF. S pﬁihlédnutím k rozmístûní a ãetnosti pozemkÛ s
plo‰n˘mi melioracemi - drenáÏemi, jsou nûkteré z tûchto pozemkÛ návrhem dotãeny. Platí, Ïe meliorovaná pÛda je
pÛdou chránûnou. Pﬁi jakékoliv investiãní ãinnosti musí investor na své náklady zajistit funkãnost meliorací v plném
rozsahu na okolních pozemcích.
¤e‰ení ÚP je povaÏováno za optimální, protoÏe koncept pﬁedpokládá umístûní nové zástavby v okolí
souãasnû zastavûného území obce, nikoliv ve volné krajinû. Zástavba bude souviset se stávajícím urbanizovan˘m
územím. Z hlediska moÏnosti naplnûní rozvojov˘ch potﬁeb je navrÏené ﬁe‰ení pokládáno za nejlep‰í s pﬁihlédnutím k
tomu, Ïe dal‰í moÏná území pro rozvoj jsou silnû ovlivnûna dal‰ími limity vyuÏití území, morfologií terénu, popﬁ. v nich
nejsou podmínky pro efektivní zaji‰tûní dopravní ãi technické obsluhy.
Navrhovan˘ zábor ZPF:
V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny dÛsledky ﬁe‰ení na ZPF pro navrÏené rozvojové lokality, jejichÏ
realizace se pﬁedpokládá v období platnosti územního plánu. Lokality v˘hledového rozvoje budou, v období platností
územního plánu, vyuÏívány stávajícím zpÛsobem, po naplnûní návrhov˘ch ploch (nebo z jin˘ch dÛvodÛ) budou
pﬁednostnû urbanisticky ﬁe‰eny.
tab. 1 - PLOCHY NÁVRHOV¯CH LOKALIT A ZÁBOR ZPF
katastrální území
ãíslo rozvojové lokality
celková plocha (ha)
z toho ZPF (ha)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Mûstec Králové
R 01
4,0013
3,5778
Mûstec Králové
R 02
2,7910
2,7910
Mûstec Králové
R 03
3,6451
2,5395
Mûstec Králové
R 04
9,9589
9,9589
Mûstec Králové
R 05
0,3884
0,3884
Mûstec Králové
R 06
1,0784
0,1239
Mûstec Králové
R 07
3,2607
3,2486
Mûstec Králové
R 08
2,9685
2,8764
Mûstec Králové
R 09
4,5609
4,3058
Mûstec Králové
R 10
0,9101
0,9101
Mûstec Králové
R 11
2,1396
1,4551
Mûstec Králové
R 12
6,2753
6,2137
Mûstec Králové
R 13a
1,3959
1,3959
Mûstec Králové
R 13b
0,6344
Vinice u Mûstce Králové
R 14
0,9096
0,9096
Mûstec Králové
R 15
0,5532
0,5092
Mûstec Králové
R 16
2,5399
2,4605
Mûstec Králové
R 17
0,4832
0,3439
Vinice u Mûstce Králové
R 18
0,2042
____________________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
48,6986
44,0083

tab. 2 - SOUPIS POZEMKÒ ZEMùDùLSKÉ PÒDY DLE ROZVOJOV¯CH LOKALIT
katastrální
území

ãíslo
orná pÛda
zahrady a sadytrvalé travní porosty
zemûdûlská
rozvojové
pÛda
lokality
kat. ã.
ha
kat. ã
ha
kat. ã.
ha
celkem ha
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Mûstec Králové
R 01
3011/1
0,0683
0,0683
3011/6
0,0316
0,0316
3011/9
0,0354
0,0354
3011/10
0,0291
0,0291
3011/11
0,0159
0,0159
3011/12
0,0083
0,0083
3011/13
0,0272
0,0272
3011/14
0,0314
0,0314
3037
2,7067
2,7067
3037/2
0,1218
0,1218
3037/7
0,0964
0,0964
3037/8
0,0780
0,0780
3037/9
0,0798
0,0798
3037/10
0,0708
0,0708
3037/11
0,0617
0,0617
3037/12
0,0052
0,0052
3037/13
0,0731
0,0731
3047/5
0,0358
0,0358
3047/6
0,0013
0,0013
Mûstec Králové
R 02
577
0,1078
0,1078
578/1
0,4799
0,4799
578/4
0,1558
0,1558
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579/1
0,7373
0,7373
579/2
1,0171
1,0171
580/1
0,0413
0,0413
580/22
0,0256
0,0256
580/26
0,0621
0,0621
580/27
0,0635
0,0635
580/29
0,0529
0,0529
656/2
0,0477
0,0477
Mûstec Králové
R 03
378/1
0,0035
0,0035
383/1
2,5347
2,5347
384
0,0013
0,0013
Mûstec Králové
R 04
2374/1
9,9589
9,9589
Mûstec Králové
R 05
204/1
0,1670
0,1670
232/1
0,0523
0,0523
234/1
0,1374
0,1374
234/6
0,0317
0,0317
Mûstec Králové
R 06
136/1
0,1239
0,1239
Mûstec Králové
R 07
779
0,0578
0,0578
780
0,0302
0,0302
801
0,4316
0,4316
802
0,2979
0,2979
806
2,4311
2,4311
Mûstec Králové
R 08
944/1
0,0131
0,0131
995/1
0,3409
0,3409
1002/1
0,1932
0,1932
1029/1
0,2154
0,2154
1029/2
0,1230
0,1230
1035
0,0457
0,0457
1039
0,4778
0,4778
1040/1
0,3668
0,3668
1040/2
0,0090
0,0090
1042
0,0186
0,0186
1043
0,2851
0,2851
1044
0,0284
0,0284
1045/1
0,1563
0,1563
1045/20
0,3698
0,3698
1045/27
0,0309
0,0309
1045/28
0,1685
0,1685
1448
0,0339
0,0339
Mûstec Králové
R 09
1603/1
1,1392
1,1392
1607/1
0,1533
0,1533
1619/1
3,0133
3,0133
Mûstec Králové
R 10
3128/1
0,9101
0,9101
Mûstec Králové
R 11
2863
1,4551
1,4551
Mûstec Králové
R 12
383/5
0,3429
0,3429
2374/1
3,0156
3,0156
2321
2,3435
2,3435
2328
0,0519
0,0519
2274
0,0946
0,0946
2308
0,3652
0,3652
Mûstec Králové
R 13a
1649/1
1,3959
1,3959
Vinice u M. K.
R 14
92/3
0,0870
0,0870
164/1
0,8226
0,8226
Mûstec Králové
R 15
1965/1
0,3973
0,3973
1966
0,1119
0,1119
Mûstec Králové
R 16
658/1
1,8560
1,8560
658/17
0,4507
0,4507
656/1
0,1538
0,1538
Mûstec Králové
R 17
2834
0,3439
0,3439
____________________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
42,1279
1,3822
0,4982
44,0083

tab. 3 - BONITACE KULTUR ZEMùDùLSKÉ PÒDY DLE LOKALIT
katastrální území

ãíslo rozvojové
lokality

BPEJ

plocha (ha)

stupeÀ
pﬁednosti
v ochranû
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Mûstec Králové
R 01
3.20.01
3,5778
IV.
Mûstec Králové
R 02
3.20.04
2,7910
IV:
Mûstec Králové
R 03
3.20.01
2,5395
IV.
Mûstec Králové
R 04
3.07.00
0,0444
III.
3.20.01
9,9145
IV.
Mûstec Králové
R 05
3.07.00
0,3884
III.
Mûstec Králové
R 06
3.07.00
0,1239
III.
Mûstec Králové
R 07
3.20.01
3,2486
IV.
Mûstec Králové
R 08
3.07.00
2,8764
III.
Mûstec Králové
R 09
3.06.00
0,4146
III.
3.07.00
3,8912
III.
Mûstec Králové
R 10
3.07.00
0,9101
III.
Mûstec Králové
R 11
3.20.01
1,4551
IV.
Mûstec Králové
R 12
3.07.00
3,8266
III.
3.20.01
2,3871
IV.
Mûstec Králové
R 13a
3.07.00
1,3959
III.
Vinice u M. K.
R 14
3.07.10
0,9096
III.
Mûstec Králové
R 15
3.07.00
0,5092
III.
Mûstec Králové
R 16
3.20.01
1,2142
IV
3.20.04
1,2463
IV
Mûstec Králové
R 17
3.20.01
0,3439
IV
____________________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
44,0083

tab. 4 - SOUHRNN¯ P¤EHLED STRUKTURY PÒDNÍHO FONDU DLE ROZVOJOV¯CH LOKALIT
katastrální
území

ãíslo
funkãní
v˘mûra zemûdûlské pÛdy (v ha)
I. a II. st.
investice
zastavûná
rozvojové
vyuÏití
celkem
z toho:
ochrany
do pÛdy
plocha
lokality
(návrh)
zastav.
nezast.
cca (ha)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Mûstec Králové
R 01
B
2,6572
2,6572
0,4600
V
0,1305
0,1305
0,0700
Tech
0,0169
0,0169
0,0050
Ost
0,2345
0,2345
Kom
0,5387
0,5387
Mûstec Králové
R 02
B
1,8830
1,8830
0,0225
0,4000
Ost
0,0783
0,0783
Kom
0,3279
0,3279
Za
0,5018
0,5018
Mûstec Králové
R 03
B
1,5730
1,5730
0,5000
Tech
0,0404
0,0404
0,0050
Ost
0,2345
0,2345
-
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Kom
0,3668
0,3668
Za
0,3248
0,3248
Mûstec Králové
R 04
V
9,5263
9,5263
1,4910
3,2000 Kom
0,4326
0,4326
0,0515
Mûstec Králové
R 05
B
0,3884
0,3884
0,1000
Mûstec Králové
R 06
Ost
0,0777
0,0777
Za*
0,0462
0,0462
Mûstec Králové
R 07
B
2,4991
2,4991
0,5400
Tech
0,0237
0,0237
0,0050
Ost
0,1533
0,1533
Kom
0,5725
0,5725
Mûstec Králové
R 08
B
1,7714
1,7714
0,3678
0,3400
Tech
0,0460
0,0460
0,0050
Ost
0,6453
0,6453
0,3831
Kom
0,4137
0,4137
0,0149
Mûstec Králové
R 09
V
3,8576
3,8576
2,5651
1,9300
Tech
0,0402
0,0402
0,0402
0,0050
Ost
0,3042
0,3042
0,3042
Kom
0,1038
0,1038
0,1038
Mûstec Králové
R 10
V
0,9101
0,9101
0,5000
Mûstec Králové
R 11
Ov
1,4551
1,4551
0,2500
Mûstec Králové
R 12
Ost
6,1219
6,1219
1,1836
Kom
0,0918
0,0918
0,0540
Mûstec Králové
R 13a
V
1,1754
1,1754
1,1754
0,5500
Ost
0,1067
0,1067
0,1067
Kom
0,1138
0,1138
0,1138
Vinice u M. K.
R 14
B
0,4779
0,4779
0,4779
0,1000
Ost
0,0764
0,0764
0,0764
Kom
0,0905
0,0905
0,0905
Za*
0,2648
0,2648
0,2648
Mûstec Králové
R 15
B
0,3247
0,3247
0,1236
0,0800
Ost
0,1207
0,1207
0,0410
Kom
0,0638
0,0638
0,0445
Mûstec Králové
R 16
Ost
1,5941
1,5941
1,5941
Za*
0,7613
0,7613
0,7601
Kom
0,1051
0,1051
0,1002
Mûstec Králové
R 17
Kom
0,3439
0,3439
____________________________________________________________________________________________________________________________________
celkem
44,0083
6,6373
37,3710
11,5507
9,0450

Zkratky pro funkãní vyuÏití:
B - území bydlení, V - území v˘roby, Ov - plochy obãanského vybavení, Ost - ostatní plochy, veﬁejná a
ochranná zeleÀ, Za - zahrady, Tech - plochy technického vybavení, Kom - místní a úãelové komunikace (vãetnû
pomocn˘ch dopravních ploch).
Pozn.: * ....................................... zmûna kultury ZPF.
Investice do pÛdy (plo‰né meliorace - drenáÏe):
Jedná se o ãásti nebo cel˘ rozsah rozvojov˘ch lokalit R 02, R 04, R 08, R 09, R 12, R 13a, R 14, R 15 a R 16.
Zde je moÏné oddûlit ãásti plo‰n˘ch meliorací zahrnuté do rozvojov˘ch lokalit od zb˘vajících ãástí. Proto je
v návrhu závazné ãásti ÚP uvedeno:
V pﬁípadû dotãení plo‰n˘ch meliorací v rámci rozvojov˘ch lokalit, je tﬁeba zajistit funkãnost zb˘vajících
melioraãních zaﬁízení, vãetnû bezproblémového odtoku vod.
3.9. Ochrana a dob˘vání nerostn˘ch surovin (podklady 24, 25)
Do ﬁe‰eného území nezasahuje chránûné loÏiskové území a není zde vymezen dob˘vací prostor. V území
nejsou evidována poddolovaná území a nenacházejí se zde sesuvná území nebo svahové deformace.
4. Technická infrastruktura
4.1. Úvodní souhrnné zhodnocení
V sídelním útvaru Mûstec Králové je zaji‰tûna technické obsluha na úrovni dnes obecnû uznávaného
standardu (veﬁejn˘ vodovod, veﬁejná kanalizace zaústûná do âOV, zásobování elektrickou energií a plynem,
telekomunikaãní síÈ). V obou men‰ích sídlech spadajících do ﬁe‰eného území (Vinice, Nov˘) je zaji‰tûno zásobování
elektrickou energií i telekomunikaãní sluÏby. Nacházejí se zde i úseky oddílné de‰Èové kanalizace a v SÚ Nov˘ je i
veﬁejn˘ vodovod. ¤e‰ené území je souãástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovodÛ a kanalizací Stﬁedoãeského kraje
(podklad 39).
4.2. Vodní hospodáﬁství (podklady 27, 28, 29, 39)
Vodní toky a díla, ochrana vod, protipovodÀová opatﬁení, odvodnûní území:
Vodní plochy a díla, ochrana vod a obecné zásady protipovodÀov˘ch opatﬁení jsou popsány v kapitole 3.3.
V ﬁe‰eném území jsou v˘znamnû zastoupeny plo‰né meliorace - drenáÏe, které zde vytváﬁejí ucelenou soustavu
(cca 80 % plochy ZPF).
Hlavním recipientem je ·títarsk˘ potok.
Pﬁi ve‰ker˘ch ãinnostech v území je tﬁeba respektovat ustanovení zákona ã. 274/2001 Sb., o veﬁejn˘ch
vodovodech a kanalizacích, resp. vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství ã. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o
veﬁejn˘ch vodovodech a kanalizacích.
Nejsou zde zatím pozorovány problémy, ke kter˘m obvykle dochází pﬁi extrémních sráÏkách. Odvedení
sráÏkov˘ch vod zde celkovû neãiní po vût‰inu roku pﬁi prÛmûrn˘ch hydrologick˘ch podmínkách vût‰í potíÏe vzhledem k
relativnû dobré retenãní schopnosti povrchu terénu a vzhledem k existenci pﬁirozen˘ch recipientních prvkÛ i
realizovan˘ch technick˘ch opatﬁení. SráÏkové odpadní vody jsou v zastavûn˘ch územích zvládány následovnû: u
jednotliv˘ch nemovitostí s pouÏitím vsaku nebo akumulaãních prvkÛ (s následn˘m vyuÏíváním napﬁ. pro zavlaÏování
zelenû). V SÚ Vinice a Nov˘ jsou realizovány úseky oddílné de‰Èové kanalizace zaústûné do pﬁirozen˘ch recipientÛ. K
odvádûní ãásti sráÏkov˘ch odpadních vod v SÚ Mûstec Králové slouÏí dále stoky jednotné kanalizace rozvinuté po
vût‰inû zastavûného území.
V rozvojov˘ch lokalitách bude maximální moÏná ãást de‰Èov˘ch vod likvidována vsakem ãi akumulací (s
následn˘m vyuÏitím pro zalévání apod.). Dále je v nûkter˘ch lokalitách navrÏena oddílná de‰Èová kanalizace zaústûná
do nejbliÏ‰ího recipientu, resp. HMZ (viz. v˘kres technická infrastruktura). Obecnû platí, Ïe odtokové pomûry z povrchu
urbanizovaného území musí b˘t po v˘stavbû srovnatelné se stavem pﬁed ní (stejné mnoÏství ve stejném ãasovém
úseku), tj. nemá docházet ke zhor‰ení odtokov˘ch pomûrÛ v tocích (napﬁ. vlivem odvodÀování neúmûrnû velk˘ch
zpevnûn˘ch ploch, stﬁech apod.).
Zdroje poÏární vody jsou popsány v kapitole „PoÏární ochrana a ochrana obyvatel“.
Bilance produkce sráÏkov˘ch odpadních vod (souãasnû zastavûná a zastavitelná území):
Q = souãinitel odtoku x S x qs
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zpÛsob zastavûní/druh povrchu
zastavûná plocha
komunikace
zahrady a hﬁi‰tû, ostatní plochy
celkem

souãinitel odtoku
0,9
0,7
0,1

vydatnost (l/s x ha-1)
120
120
120

plocha (ha)
68,2
34,1
83,7

mnoÏství (l/s)
7 366
2 865
1 004
11 235 l/s

Likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod:
V Mûstci Králové jsou spla‰kové odpadní vody odvádûny stokami jednotné kanalizace do ãistírny
odpadních vod na severu sídla (jedná se o stoky z kameniny DN 250 délky 1,2 km, DN 400 délky 4,2 km DN 500 délky
3,5 km a z betonu DN 800 délky 2,2 km). S ohledem na stáﬁí kanalizace a pouÏité trubní materiály je doporuãena v
Mûstci Králové postupná rekonstrukce kanalizaãní sítû.
Vût‰ina stok ve mûstû je tzv. gravitaãních, v nedávném období byly realizovány dvû pﬁeãerpávací stanice
spla‰kov˘ch odpadních vod s navazujícími v˘tlaãn˘mi ﬁady smûrovan˘mi do nejbliÏ‰ích ‰achet stávající jednotné
kanalizace (v západní a v˘chodní ãásti sídla).
Rozvojové lokality zástavby v Mûstci Králové budou vybaveny stokami oddílné spla‰kové kanalizace,
navazujícími na stávající jednotnou kanalizaci (zaústûnou do âOV).
Základní parametry ãistírny odpadních vod - rok 2002 (podklad 29):
pﬁítok
- koncentrace na pﬁítoku
530 mg/l
ukazatel BSK5
- koncentrace na odtoku
4,3 mg/l
ukazatel CHSK
- koncentrace na pﬁítoku
530,8 mg/l
- koncentrace na odtoku
30,4 mg/l

168.000 m3/rok
243,95 kg/den
1,98 kg/den
244,31 kg/den
13,99 kg/den

89 t/rok
0,72 t/rok
89,2 t/rok
5,11 t/rok

Pozemek ãistírny odpadních vod má dostateãné plochy pro její technické úpravy, ãi pﬁípadn˘ rozvoj.
Z Plánu rozvoje vodovodÛ a kanalizací Stﬁedoãeského kraje vypl˘vá: „Stávající technologie ãi‰tûní
odpadních vod není vyhovující, proto bude provedena rekonstrukce biologické ãásti, bude doﬁe‰eno kalové
hospodáﬁství vybudováním kalového sila pro zahu‰Èování a uskladÀování pﬁebyteãného kalu a odvodnûní kalu“.
Vyãi‰tûné odpadní vody jsou odvádûny odpadním potrubím do ·títarského potoka (v koncovém úseku
odpadním rigolem).
MnoÏství vypou‰tûn˘ch odpadních vod v Mûstci Králové se rovná roãní potﬁebû vody (viz. odstavec
zásobování vodou) ve smyslu ustanovení § 30, odst. 1 vyhl. ã. 428/2001 Sb.
Orientaãní podíly pﬁínosu zneãi‰tûní na âOV pro návrhov˘ poãet 3500 EO (po realizaci ve‰ker˘ch
rozvojov˘ch zámûrÛ):
BSK5
(65 g/1 EO)
227,5 kg/den,
NL
(55 g/1 EO)
192,5 kg/den
CHSK
(115 g/1 EO)
402,5 kg/den,
N
(11 g/1 EO)
38,5 kg/den,
P
(2,5 g/1 EO)
8,8 kg/den.
V sídlech Vinice a Nov˘ jsou spla‰kové odpadní vody v souãasnosti zadrÏovány v bezoodtok˘ch jímkách s
následn˘m odvozem k likvidaci na âOV. Systém zÛstane (po revizi stavu, potﬁebn˘ch úpravách objektÛ a zaﬁízení, po
zdokonalení provozu a jeho kontroly), s pﬁihlédnutím k ekonomick˘m moÏnostem obce pravdûpodobnû zachován
(samozﬁejmû se zahrnutím podmínek vypl˘vajících ze stávajících právních pﬁedpisÛ).
Zásobování pitnou vodou:
Je v souãasnosti zaji‰tûno z veﬁejného vodovodu (ãást SÚ Mûstec Králové a SÚ Nov˘) a prostﬁednictvím
individuálních zdrojÛ (studní). Nadﬁazen˘m vodovodním ﬁadem DN 400 je pitná voda z úpravny vody Podûbrady,
pﬁivádûna do vûÏového vodojemu s AT stanicí Kostelíãek, umístûného pod jiÏním okrajem ﬁe‰eného území. Tento
vodojem o objemu 500 m3 (min./max. hladina = 263,3/269,3 m n. m.) zaji‰Èuje v jednom tlakovém pásmu obsluhu
sousedních obcí, vãetnû ﬁe‰eného území. Nadﬁazen˘ vodovodní ﬁad pak pokraãuje pﬁes Mûstec Králové (kde plní i
distribuãní funkci) aÏ na jeho v˘chodní okraj. Zde se nachází rezervní vrt a AT stanice, za kterou je tento ﬁad rozvûtven
ve smûrech na Sloveã, Nov˘, Bûruniãky. Z Plánu rozvoje vodovodÛ a kanalizací Stﬁedoãeského kraje vypl˘vá, Ïe v
ﬁe‰eném území je celkem 74 ks domovních pﬁípojek, pﬁiãemÏ na veﬁejn˘ vodovod je napojeno cca 400 obyvatel.
Podstatná ãást obyvatel vyuÏívá individuální zdroje, coÏ se t˘ká i zaﬁízení zemûdûlské v˘roby a prÛmyslu.
V územním plánu se preferuje rozvinutí ﬁadÛ veﬁejného vodovodu pro pﬁípady, kdy nebude moÏné zajistit kvalitu vody
dle poÏadavkÛ plynoucích z vyhlá‰ky Min. zdravotnictví ã. 376/2000 Sb. Distribuãní ﬁady veﬁejného vodovodu budou
rozvinuty do rozvojov˘ch lokalit zástavby i do dosud neobslouÏen˘ch ãástí území. V˘hledovû je navrÏena rekonstrukce
litinov˘ch a ocelov˘ch vodovodních ﬁadÛ.
Pro vodárenské zaﬁízení v˘chodnû od Mûstce Králové (rezervní vrt a AT-stanice) je stanoveno
vodohospodáﬁsk˘m orgánem ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupnû. Dále je stanoveno ochranné pásmo
vodního zdroje I. stupnû pro vodní zdroj dﬁíve urãen˘ k zásobování nemocnice a pro dva men‰í zdroje (v rámci
rozvojové lokality R 03), dﬁíve zaji‰Èující zásobování vodou pro úãely v˘roby. Do západního okraje ﬁe‰eného území
zasahuje ochranné pásmo I. i II. stupnû vodního zdroje Velenice a okrajem ochranné pásmo II. stupnû vodního zdroje
Podmoky.
Pozn.: vûÏov˘ vodojem Kostelíãek se nachází mimo ﬁe‰ené území (v k. ú. Dlouhopolsko).
Dokumentace vodovodních ﬁadÛ a kanalizaãních stok:
Ve v˘kresech jsou orientaãnû zakresleny vodovodní ﬁady a kanalizaãní stoky na základû dostupn˘ch
informací jejich správce (VaK Nymburk, a.s.) a podkladÛ poﬁizovatele ÚP.
Potﬁeba pitné vody (dle pﬁílohy ã. 12 vyhlá‰ky ã. 428/2001 Sb.):
Druh potﬁeby:
byty
(prÛm. standard na obyvatele)
veﬁejné budovy - ‰kolství, správa, zdrav.
veﬁejné budovy - pohostinství a prodejny
(prÛmûr na zamûstnance)
v˘roba (odhad)
celkem

smûrné ãíslo roãní
potﬁeby vody (m3/rok)
46

poãet jednotek
(m3/rok)
3390

roãní potﬁeba

16
40

350
40

5 600
1 600

155 940

8 000
171 140

PrÛmûrná denní potﬁeba vody

Qd
Qmax d (Qd x kd)
Qmax h (Qmax d x kh)

kd = 1,5
kh = 1,8
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469,9 m3/den,
703,3 m3/den,
14,7 l/s.

Ochranná pásma vodovodních ﬁadÛ a kanalizaãních stok (dle § 23 zák. ã. 274/2001 Sb., o veﬁejn˘ch
vodovodech a kanalizacích):
do prÛmûru 500 mm vãetnû
1,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce potrubí ãi stoky,
nad prÛmûr 500 mm
2,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce potrubí ãi stoky.
4.3. Zásobování energiemi (podklady 30, 31)
Vytápûní, které vytváﬁí nejvût‰í nároky na zásobování energiemi, je v souãasnosti zabezpeãováno v Mûstci
Králové spalováním zemního plynu. V SÚ Nov˘ a Vinice jsou pﬁeváÏnû spalována tuhá paliva, ãásteãnû je vytápûní kryto i
elektrickou energií. Tento stav zÛstane zachován. Musí b˘t respektovány poÏadavky § 46, § 68, § 69 a § 87 zákona ã.
458/2000 Sb. a téÏ ustanovení § 47, § 85 a § 138 zákona ã. 197/1998 Sb. vãetnû souvisejících vyhlá‰ek i poÏadavky
vypl˘vající ze zmûny zákona ã. 22/1997 Sb.
Zásobování elektrickou energií:
Rozvodn˘ systém v ﬁe‰eném území a jeho kapacitu je moÏné pﬁeváÏnû povaÏovat za vyhovující. Jeho páteﬁí
v extravilánu je venkovní vedení VN 22 kV, smûrované do trafostanic. V intravilánu Mûstce Králové je páteﬁní vedení
realizováno pﬁeváÏnû podzemními kabelov˘mi trasami, na které navazuje vût‰í poãet trafostanic.
Trafostanice T 280583 Na Barevnû bude zru‰ena a v rámci rozvojové lokality R 01 bude zﬁízena nová
distribuãní trafostanice (630 kVA) pﬁipojená smyãkou podzemního kabelu. TaktéÏ je navrÏeno (na základû poÏadavkÛ
vypl˘vajících ze zpÛsobu vyuÏití pﬁilehlého území) pﬁemístûní a pﬁípadné zv˘‰ení v˘konu trafostanice T 280741 OSP napojení rozvojov˘ch lokalit R 9, R 13a R 13b, i náhrada stávající TS OSP bude provedeno zasmyãkováním kabelu 22 kV
od stávající trafostanice Telecom ev. ã. 280937 ul. Jateãní do novû vybudované trafostanice s maximálním v˘konem 2 x
630 kVA.
Zásobování elektrickou energií v dal‰ích rozvojov˘ch lokalitách zástavby bude zãásti zaji‰Èováno
prostﬁednictvím stávajících trafostanic a zãásti zﬁízením trafostanic nov˘ch. V pﬁípadû rozvojové lokality v˘roby R 04
mÛÏe b˘t tato pﬁipojena na stávající rozvody VN v pﬁípadû, Ïe poÏadovan˘ pﬁíkon nepﬁesáhne 1 MW. V opaãném
pﬁípadû musí b˘t posíleno vedení VN aÏ na západní hranici katastrálního území Mûstec Králové. TaktéÏ je v rámci
rozvojové lokality R 04 pﬁípustné pﬁeloÏení trasy VN 22 kV mimo hranice lokality.
Rozvodná NN síÈ je je‰tû realizována v ãásti ﬁe‰eného území ve formû venkovních vedení, v dal‰í ãásti jako
kabelov˘ rozvod v podzemní trase (zejména Mûstec Králové). Vzdu‰ná vedení nejsou z hlediska del‰ího v˘hledu
perspektivní, a proto smûjí b˘t nahrazována podzemní kabelovou trasou. Rozvojové lokality zástavby budou podzemní
kabelovou trasou NN pﬁipojeny vÏdy. V místní ãásti Nov˘ je postupnû provádûna kabelizace rozvodné sítû NN.
Popis stávajících trafostanic:
ozn.
T 280032
T 280930
T 280592
T 280590
T 280672
T 280673
T 280674
T 280486
T 280585
T 280842
T 280421
T 280583
T 280398
T 280249
T 280296
T 280274
T 280300
T 280589
T 280577
T 280908
T 280680
T 280735
T 280741
T 280800
T 280807
T 280937
T 280363
T 280148
T 280088

název
JZD
·kola
âOV
Rákosárna
Na Ptáku
Námûstí
Tyr‰ova
Nemocnice
Agrostav
Mateﬁská ‰kola
âSAD
Na Barevnû
Vajíãkárna
Prefa
ZZN
ACHP
KOOH-I-NOR
·kolní statek
ACHP (vstupní)
Radnice
Obﬁadní síÀ
Domov dÛchodcÛ
OSP
Gama
Jatka a TOSAN
Telecom
Odchovna kuﬁat
Nov˘
Vinice

typ
PTS
LTRAV (kabel)
PTS
PTS
zdûná (kabel)
zdûná (kabel)
zdûná (kabel)
PTS
PTS
LTRAV (kabel)
PTS
sloupová
PTS
zdûná
zdûná (kabel)
zdûná (kabel)
PTS
sloupová
zdûná (kabel)
vestavûná (kabel)
PTS
zdûná (kabel)
zdûná (kabel)
zdûná (kabel)
LTRAV (kabel)
LTRAV (kabel)
PTS
vûÏ. zdûná
vûÏ. zdûná

v˘kon (instalovan˘/moÏn˘) kVA
400/400
2x 630/2x 630
160/400 (není majetkem STE a. s.)
160/400 (není majetkem STE a. s.)
630/2x 630
630/2x 630
630/630
250/400 (není majetkem STE a. s.)
400/400
630/630
160/400 (není majetkem STE a. s.)
400/400 (bude zru‰ena)
400/400 (není majetkem STE a. s.)
250/630 (není majetkem STE a. s.)
630/2x 630 (není majetkem STE a. s.)
1000/2x 1000 (není majetkem STE a. s.)
100/400 (není majetkem STE a. s.)
250/400
v souã. bez transformátoru (není majetkem STE a. s.)
630/630
400/400
630/630
160/400 (k pﬁemístûní, pﬁíp. k posílení)
400/630 (není majetkem STE a. s.)
630+400/2x 630 (není majetkem STE a. s.)
630/630
400/400 (není majetkem STE a. s.)
160/250
250/250

Ochranná pásma elektrick˘ch vedení a stanic (dle zákona ã. 458/2000 Sb., tzv. energetick˘ zákon):
Ochranné pásmo nadzemního vedení u napûtí nad 1 kV a do 35 kV vãetnû je 7 m na obû strany od
krajních vodiãÛ (pro vodiãe bez izolace), ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vãetnû je 1 m po obou
stranách krajního kabelu, ochranné pásmo elektrické stanice stoÏárové s pﬁevodem napûtí z úrovnû nad 1 kV a men‰í
neÏ 52 kV na úroveÀ nízkého napûtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice kompaktní a zdûné s
pﬁevodem napûtí z úrovnû nad 1 kV a men‰í neÏ 52 kV na úroveÀ NN je 2 m od stanice a ochranné pásmo elektrické
stanice vestavûné je 1 m od obestavûní.
Pozn.: Takto definovaná pásma se vztahují prakticky pouze na nová zaﬁízení, neboÈ v § 98 zák. ã. 458/2000
se uvádí, Ïe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních pﬁedpisÛ se nemûní po nabytí úãinnosti zákona.
Proto jsou ve v˘kresech vyznaãena, u star‰ích zaﬁízení, ochranná pásma dﬁíve uplatnûná.
Zásobování zemním plynem:
Vysokotlak˘ plynovodní ﬁad sleduje svou trasou severozápadní okraj Mûstce Králové. Jsou zde realizovány
dvû plynové regulaãní stanice (dvoustupÀová 5000 m3/h; GRANAGRO - prÛmyslová). Pﬁívodní vysokotlak˘ plynovod má
dimenzi DN 150, pokraãování do ZD Záhornice pak DN 100. Z regulaãních stanic je plo‰nû rozvedena stﬁedotlaká
rozvodná síÈ prakticky po celém zastavûném území sídelního útvaru Mûstec Králové.
Stﬁedotlaká plynovodní síÈ bude rozvedena do rozvojov˘ch lokalit zástavby v Mûstci Králové. V pﬁípadû
rozsáhlé rozvojové lokality v˘roby R 04, kde pﬁedem nejsou známy nároky na potﬁebu plynu platí, Ïe tato lokalita bude
buì pﬁipojena na stﬁedotlakou plynovodní síÈ v Mûstci Králové, nebo k ní bude po západním a jiÏním okraji sídla Mûstec
Králové pﬁivedena odboãka ze stávajícího vysokotlakého plynovodu zakonãená v nové regulaãní plynové stanici. Plo‰ná
plynofikace sídel Vinice a Nov˘ (s napojením na stﬁedotlak˘ plynovod v Mûstci Králové) je pﬁípustná a technicky
uskuteãnitelná.
Ochranná a bezpeãnostní pásma plynárensk˘ch zaﬁízení (dle zák. ã. 458/2000 Sb., tzv. energetick˘ zákon):
Ochranné pásmo u nízkotlak˘ch a stﬁedotlak˘ch plynovodÛ a plynovodních pﬁípojek, jimiÏ se rozvádí plyn v
zastavûném území obce, je 1 m na obû strany od pÛdorysu, ochranné pásmo u ostatních plynovodÛ a plynovodních
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pﬁípojek je 4 m na obû strany od pÛdorysu, ochranné pásmo u technologick˘ch objektÛ je 4 m na v‰echny strany od
pÛdorysu. Bezpeãnostní pásmo VTL plynovodu do DN 100 vãetnû ãiní 15 m na obû strany od pÛdorysu, bezpeãnostní
pásmo VTL plynovodu nad DN 100 do DN 250 vãetnû ãiní 20 m na obû strany od pÛdorysu. Bezpeãnostní pásmo
plynov˘ch regulaãních stanic vysokotlak˘ch je 10 m na v‰echny strany od pÛdorysu.
4.4. Telekomunikace (podklad 32)
¤e‰ené území pﬁíslu‰í k MTO Podûbrady. V Mûstci Králové je automatická telefonní ústﬁedna (RSÚ), kterou
prochází nadﬁazen˘ spojovací kabel 220 A. Dále ﬁe‰en˘m územím prochází nadﬁazen˘ spojovací kabel 32 A a star‰í
metalick˘ kabel. Místní (úãastnická, pﬁístupová) síÈ je rozvinuta jako podzemní kabelové vedení po celém zastavûném
území Mûstce Králové a téÏ do SÚ Vinice a SÚ Nov˘ (kde jsou rozvody zãásti vedeny je‰tû i vzdu‰n˘mi trasami).
V ﬁe‰eném území se nenachází Ïádná základnová stanice operátorÛ mobilních telekomunikaãních sítí.
V rozvojov˘ch lokalitách zástavby bude ﬁe‰ena telekomunikaãní síÈ a pﬁipojení nemovitostí kabelovou
(podzemní) trasou. NavrÏené obytné objekty budou ﬁe‰eny pﬁím˘m napojením na stávající místní síÈ (samostatn˘mi
staniãními kabely) s kapacitou 2x 2 páry/1 rodinn˘ dÛm resp. bytovou jednotku.
Ochranná pásma telekomunikaãních vedení (dle zák. ã. 151/2000 Sb.):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaãních vedení ãiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
4.5. Veﬁejné osvûtlení a místní rozhlas (podklad 3)
V podstatné ãásti obce je realizována síÈ VO (veﬁejného osvûtlení) a místního rozhlasu, paralelnû s rozvody
NN. Tyto sítû budou rozvinuty i do rozvojov˘ch lokalit.
4.6. Koordinace inÏen˘rsk˘ch sítí
Cílem koordinace v úrovni koncepãního ﬁe‰ení je pﬁedvídat a pﬁedcházet v‰em potenciálním váÏn˘m
konfliktÛm a stﬁetÛm zájmÛ. Rozumí se nejen stﬁetÛm prostorov˘m, ale i moÏn˘m disproporcím v objektivnû existujících
vztazích a v uÏit˘ch rozhodovacích postupech. V˘znamná je napﬁ. koordinace inÏen˘rsk˘ch sítí ve vazbû na pozemní
komunikace, pﬁípadnû na jiné moÏné pﬁekáÏky a vzájemná koordinace jednotliv˘ch druhÛ inÏen˘rsk˘ch sítí. Optimálním
ﬁe‰ením se dnes jeví uÏití rÛzn˘ch typÛ sdruÏen˘ch tras, napﬁ. univerzálních multikanálÛ apod. V pﬁípadech pouÏití
klasického zpÛsobu ukládání lze rovnûÏ pﬁipomenout nezbytnost vãasného osazení ochrann˘ch konstrukcí pro kﬁíÏení
tras inÏen˘rsk˘ch sítí s komunikacemi a vãasnou pﬁípravu dopravnû inÏen˘rsk˘ch opatﬁení pro realizaci jednotliv˘ch
zámûrÛ.
Prostorové uspoﬁádání sítí technického vybavení v prostoru místních komunikací musí odpovídat âSN 73
6505. V extravilánu je doporuãeno soustﬁedûní tras dálkovodÛ do tzv. koridorÛ.
5. Dopravní infrastruktura
5.1. ·ir‰í dopravní vztahy (podklad 1)
¤e‰ené území se nachází ve v˘chodní ãásti okresu Nymburk.
Z hlediska ‰ir‰ích dopravních vztahÛ má urãující v˘znam pro dopravní obsluhu blízkost silnic I. tﬁídy. Silnice
I. tﬁídy ã. 11 Praha - Hradec Králové (a dále aÏ âesk˘ Tû‰ín) je vzdálena od Mûstce Králové 3,5 km, silnice I. tﬁídy ã. 32
(dálnice D 11 - Jiãín) je vzdálena 6,5 km. Dále je zde zastoupena Ïelezniãní doprava.
V˘znamn˘ vliv bude mít plánovaná realizace pokraãování dálnice D 11 ve smûru na Hradec Králové.
5.2. Îelezniãní doprava
¤e‰en˘m územím je vedena jednokolejná neelektrifikovaná Ïelezniãní traÈ ã. 062 Chlumec nad Cidlinou —
Kﬁinec, která je ve smyslu § 3 zákona ã. 266/1994 Sb., o dráhách, a v souladu s usnesením vlády âR ã. 766 ze dne 20.
12. 1995 vyãlenûna jako regionální dráha z dráhy celostátní, úpravy tratû mající územní nároky se nepﬁedpokládají.
V ﬁe‰eném území se nachází Ïelezniãní stanice Mûstec Králové.
Stávající plochy drah zÛstanou zachovány. Pro realizaci novû navrÏen˘ch staveb platí, Ïe pokud se tyto
stavby nacházejí v OP dráhy, je tﬁeba respektovat ochranné pásmo dráhy dle § 4, 4a, 8, 9 a následujících a postupovat
ve smyslu ustanovení zákona ã. 266/1994 Sb., o dráhách, a zásahy do zájmÛ dráhy projednat s DráÏním úﬁadem, âD Stavební správa Praha, âD SDC a s pﬁíslu‰n˘mi orgány âD, které stanoví pﬁípadné podmínky stavební ãinnosti v obvodu
a v ochranném pásmu dráhy. Územním plánem jsou respektovány stávající pﬁístupové cesty k tûlesu dráhy a
pozemkÛm státu s právem hospodaﬁení âesk˘ch drah.
Ochranná pásma drah (zák. ã. 266/1994 Sb., o dráhách):
Dráhy celostátní, regionální: 60 m od osy krajní koleje a 30 m od obvodu dráhy.
Pozn: pro vleãky v uzavﬁeném prostoru provozovny se ochranné pásmo nestanovuje.
5.3. Silniãní doprava (podklady 1, 4, 33)
Stávající páteﬁ dopravní obsluhy v ﬁe‰eném území tvoﬁí silnice II. a III. tﬁídy. Systém silniãní obsluhy
ﬁe‰eného území je v souãasnosti moÏné povaÏovat jako celek za vyhovující a pﬁimûﬁen˘ potﬁebám i v˘znamu sídla.
TaktéÏ zde nejsou známy Ïádné závaÏné dopravní závady. Základní dopravní systém (stávající silnice II. a III. tﬁídy)
zÛstane, do doby realizace jiÏního obchvatu Mûstce Králové dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí, zachován. DÛvodem pro
realizaci obchvatu je zmûna podmínek v ‰ir‰í dopravní obsluze, a to zejména realizace pokraãování dálnice D 11 ve
smûru z Podûbrad do Hradce Králové. Koncept ÚP VÚC Stﬁední Polabí pﬁedpokládá, Ïe:
-

-

Silnice I./11 bude po v˘stavbû pokraãování dálnice D 11 pﬁevedena do kategorie silnic II. tﬁídy jako II./611.
Z tohoto pohledu je její souãasné vedení moÏno povaÏovat za plnû stabilizované.
Silnice II./324 je soubûÏnou trasou se silnicí I./11 vedenou severnû od ní a propojující v˘znamná sídla
(Mûstec Králové, Nov˘ BydÏov) s vazbou v˘chodním smûrem na Hradec Králové. V ÚP VÚC se
pﬁedpokládá její ukonãení v místû napojení na silnici II./328, u které je její vedení navrhováno v poloze
jiÏního obchvatu. Stávající úsek od Mûstce Králové po silnici I./32 by tak byl pﬁeveden do silnic III. tﬁídy.
Silnice II./328 - severnû od dálnice D 11 se uvaÏuje s jejím pﬁeloÏením do nové trasy s napojením na
dne‰ní silnici I./11 u Opoãnice. V této souvislosti je navrhováno i její pﬁeloÏení do polohy v˘chodního
obchvatu Opoãnice s navázáním na navrhovan˘ jiÏní obchvat Mûstce Králové. Severnû od nûj dopravní
v˘znam silnice jiÏ klesá a tomu odpovídá i její souãasné vedení, které je moÏno povaÏovat za stabilizované.

Stávající plochy silnic II. a III. tﬁídy zÛstanou zachovány, ãímÏ jsou ponechány územní rezervy pro pﬁípadné
odstranûní drobn˘ch bodov˘ch a liniov˘ch závad. V Ïádném pﬁípadû nesmí dojít ke zhor‰ení ‰íﬁkov˘ch pomûrÛ silnic II.
a III. tﬁídy, ke zhor‰ení jejich technick˘ch parametrÛ a bezpeãnosti silniãního provozu.
Z hlediska doprovodn˘ch zaﬁízení automobilové dopravy je v Mûstci Králové zaji‰tûno ãerpání pohonn˘ch
hmot (v souvislosti s trasováním jiÏního obchvatu obce dle konceptu ÚP VÚC Stﬁední Polabí je navrÏeno moÏné
umístûní ãerpací stanice PHM v rámci rozvojové lokality R 04).
Za úãelem sníÏení negativních vlivÛ dopravy (napﬁ. zatíÏení hlukem zpÛsoben˘m provozem na silnicích) je
stanoven poÏadavek na umísÈování staveb s trval˘m pobytem osob v˘luãnû mimo ochranné pásmo silnic II. a III. tﬁídy.
Nejsou navrÏena Ïádná nová kﬁíÏení silnic s Ïeleznicí.
Pﬁípadná roz‰íﬁení inÏen˘rsk˘ch sítí budou pﬁednostnû ﬁe‰ena bez naru‰ení vozovky silnic procházejících
mûstem. Trasy sítí v soubûhu se silnicemi ve mûstû budou pﬁednostnû ukládány do zeleného pásu nebo chodníku,
mimo sídla aÏ za vnûj‰ím okrajem silniãního pﬁíkopu.
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Pﬁehled stávajících silnic procházejících územím obce:
tﬁída/ã. komunikace
II./324
II./328
III./3245
III./3246
III./3249
III./32410
III./32823

v˘znamné body
kﬁiÏovatka s I./32 - Mûstec Králové - Nov˘ BydÏov - kﬁiÏovatka s I./11 (u Hradce Králové),
Kolín, I./11, Mûstec Králové (II./324), KnûÏice, kﬁiÏovatka s I./32 (Jiãínûves),
kﬁiÏovatka s II./324 (Mûstec Králové) - kﬁiÏovatka s I./32 u Dymokur,
kﬁiÏovatka s III./3245 (Mûstec Králové) - Vinice - Záhornice (kﬁiÏovatka s III./32419),
kﬁiÏovatka s II./324 v˘ch. od Mûstce Králové - Bûruniãky - kﬁiÏovatka s III./32819 v Bûrunicích,
kﬁiÏovatka s II./324 Nov˘ - Vlkov n. L. - kﬁiÏovatka s III./32414,
Mûstec Králové (kﬁiÏovatka s II./328) - Opoãnice - kﬁiÏovatka s I./11.

Ochranné pásmo pozemních komunikací (zák. ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích):
Ochranné pásmo silnice II. nebo III. tﬁídy (mimo souvisle zastavûná území): 15 m od osy vozovky.
5.4. Místní a úãelové komunikace, doprava v klidu
Místní komunikace:
Stávající síÈ místních komunikací je logicky koncipovaná a jeví se jako dostateãnû kapacitní. Vût‰ina
komunikací má zpevnûn˘ (Ïiviãn˘) povrch. V sídlech jsou vedeny jako hlavní dopravní osy silnice II. a III. tﬁídy, které zde
plní i funkci místních komunikací (funkãní skupina B, podrobnûji dle dopravního v˘znamu B 1 a B 2). Ostatní místní
komunikace jsou zaﬁazeny do funkãní skupiny C - obsluÏné s funkcí obsluÏnou, podrobnûji dle dopravního v˘znamu C 3
(uvnitﬁ obytn˘ch útvarÛ). Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluÏné komunikace (MO).
Pozn.: Z hlediska zaji‰tûní zdrav˘ch Ïivotních podmínek v územích obytné zástavby (ul. Tyr‰ova,
Vrchlického, Svojsíkova) je povaÏováno za optimální ﬁe‰ení dopravní obsluhy areálu ZZN pﬁipojení trasou vedenou
uvnitﬁ území v˘roby, s vjezdem z Vinické ulice, mezi správní budovou Lovochemie a areálem Správy a údrÏby silnic.
U lokality v˘roby oznaãené odkazem ã. 35 je navrÏeno nové dopravní pﬁipojení (rozvojová lokalita R 17), sniÏující
zatíÏení dopravou na pﬁilehlá obytná území.
Dopravní obsluha rozvojov˘ch lokalit:
U lokalit urãen˘ch pro zástavbu je zaji‰tûna kombinovanû - vyuÏitím stávajících silnic a místních
komunikací i navrÏen˘mi místními komunikacemi, resp. úãelov˘mi komunikacemi. V tûchto lokalitách budou
komunikace ﬁe‰eny zejména v souladu s âSN 73 6110 Projektování místních komunikací a âSN 73 6102 Projektování
kﬁiÏovatek na silniãních komunikacích. Zvlá‰tní dÛraz je kladen na minimální poãet kﬁiÏovatek se silnicemi II. a III. tﬁídy.
Za standard jsou povaÏovány navrÏené místní komunikace s kategorijní ‰íﬁkou b = 8 m - základní kategorie
dvoupruhov˘ch místních komunikací. V ojedinûl˘ch pﬁípadech, kdy není zaji‰tûn v˘jezd vozidel navazujícími
komunikacemi, musí b˘t v rámci rozvojové lokality ﬁe‰eno obrati‰tû na veﬁejnû pﬁístupn˘ch plochách (obrati‰tû kruhové,
ãi tvaru T ap.).
Úãelové komunikace (polní, lesní a pﬁístupové cesty):
Stávajícími úãelov˘mi komunikacemi je dostateãnû zaji‰tûn pﬁístup k vybran˘m pozemkÛm v intravilánu, ke
stavbám v extravilánu, k pozemkÛm lesním i zemûdûlského pÛdního fondu. V rámci rozvojov˘ch jsou v pﬁípadû potﬁeby
navrÏeny úãelové komunikace zaji‰Èující pﬁístup k pozemkÛm ãi polní trati.
Pû‰í komunikace:
Ve v‰ech sídlech je vybudována síÈ chodníkÛ a komunikací pro pû‰í. Ta bude rozvinuta i do rozvojov˘ch
lokalit. Na prÛtazích silnic II. a III. tﬁídy jsou v Mûstci Králové vyznaãeny pﬁechody pro pû‰í.
Doprava v klidu:
V souãasnû zastavûném území jsou pﬁimûﬁenû uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
zaﬁízení v˘roby a obãanské vybavenosti je zaji‰tûno odstavování vozidel na veﬁejnû pﬁístupn˘ch plochách nebo na
vlastních pozemcích. TotéÏ platí pro území obytné zástavby. V˘znamná parkovací stání na veﬁejnû pﬁístupn˘ch
pozemcích jsou vyznaãena v hlavním v˘kresu.
Pﬁi ﬁe‰ení je tﬁeba vycházet z âSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silniãních vozidel pro motorovou
dopravu. U novû navrhované obytné zástavby rodinn˘mi domy musí b˘t jedno garáÏové stání nebo odstavná plocha
(pro kaÏd˘ byt) na pozemku rodinného domu. Dále je navrÏeno minimálnû jedno parkovací stání na veﬁejnû
pﬁístupn˘ch pozemcích pro kaÏd˘ rodinn˘ dÛm. Pro rozvojové lokality v˘roby platí, Ïe pokud nebudou parkovací stání
umístûna na veﬁejnû pﬁístupn˘ch plochách, musí b˘t na vlastních pozemcích pﬁiléhajících ke stavbám.
5.5. Hromadná doprava osob (podklady 3, 34)
Îelezniãní doprava je zaji‰tûna 7 spoji dennû v obou smûrech na Kﬁinec a 12 spoji v obou smûrech na
Chlumec nad Cidlinou. ¤e‰en˘m územím prochází vût‰í poãet pravideln˘ch autobusov˘ch linek. Ty zaji‰Èují spojení s
pﬁilehl˘mi sídly a dále se sídly nadﬁazeného v˘znamu (zejména Podûbrady, Kolín). Dopravní obsluha je zaji‰Èována
pﬁeváÏnû v pracovní dny. Dále jsou pﬁímo v Mûstci Králové zastávky autobusÛ zaji‰Èujících pﬁímé spojení do Prahy. Na
námûstí v Mûstci Králové je v rámci úprav parteru v nedávné dobû vymezeno stanovi‰tû linkov˘ch autobusÛ. Toto
autobusové nádraÏí a dal‰í zastávky autobusÛ jsou vyznaãeny v hlavním v˘kresu.
5.6. Turistické pû‰í a cyklistické trasy
Znaãené pû‰í trasy (podklad 1):
¤e‰en˘m územím prochází jediná znaãená trasa (modrá: Jakubsk˘ rybník - Pou‰È - Kanovnick˘ les - Mûstec
Králové - Dlouhopolsko, viz. v˘kres ‰ir‰ích vztahÛ).
V˘znamné cyklistické trasy (podklad 4):
Tyto trasy procházející ﬁe‰en˘m územím jsou pﬁevzaty z konceptu ÚP VÚC Stﬁední Polabí. Jsou vedeny
v˘luãnû po stávajících silnicích II. a III. tﬁídy v ﬁe‰eném území.
5.7. Ostatní druhy dopravy
Letecká a vodní doprava nejsou v ﬁe‰eném území zastoupeny.
6. Hygiena prostﬁedí, zdravé Ïivotní podmínky
6.1. Ochrana ovzdu‰í
Pﬁi v‰ech ãinnostech v ﬁe‰eném území musí b˘t respektována a dodrÏována práva a povinnosti vypl˘vající
ze zákona ã. 86/2002 Sb. (dále jen zákon), naﬁízení vlády ã. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a vyhlá‰ek MÎP ã. 355/2002
Sb. - 358/2002 Sb.
a)

¤e‰ené území (Mûstec Králové):
imisní situace:
¤e‰ené území se nachází v˘chodnû od Podûbrad. Není zahrnuto do oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í
(dle informací vypl˘vajících z vûstníku MÎP âR). Nejsou známy situace, kdy by byly pﬁekraãovány imisní
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limity a meze tolerance. TaktéÏ není území zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystémÛ a vegetace.
Obci se doporuãuje zpracovat program sniÏování emisí, ve kterém bude stanoveno a zaji‰tûno dodrÏování
opatﬁení k udrÏení dobré kvality ovzdu‰í (§ 7, odst. 3 zákona). Tento program by mûl vycházet z koncepce
sniÏování emisí a imisí pro Stﬁedoãesk˘ kraj. Dále má obec moÏnost vydat naﬁízení, ve kterém bude
zakázáno pouÏívání nûkter˘ch druhÛ paliv v mal˘ch zdrojích zneãi‰Èování (§ 50, odst. 1, písm. g) zákona;
pﬁíloha ã. 11 zákona).
b)

zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na území obce, ﬁe‰ení rozvoje:
Hlavními zdroji zneãi‰tûní ovzdu‰í v ﬁe‰eném území je prÛmyslová a zemûdûlská v˘roba v˘roba a dále
automobilová doprava na silnicích II. a III. tﬁídy.
Emisní situace v území se zmûnila podstatnû k lep‰ímu, zejména po plynofikaci Mûstce Králové, kdy bylo
podstatnû omezeno spalování tuh˘ch fosilních paliv v lokálních topeni‰tích. Pﬁesto se doporuãuje u nov˘ch
staveb, nebo zmûnách stávajících staveb vyuÏít centrálních zdrojÛ tepla, popﬁ. alternativních zdrojÛ za
pﬁedpokladu, Ïe je to technicky moÏné a ekonomicky pﬁijatelné (§ 3, odst. 8 zákona).
V pﬁípadech, Ïe zaﬁízení v˘roby nadmûrnû obtûÏuje zápachem okolí, mohou b˘t pﬁijata opatﬁení ve smyslu
§ 87 a 102 odst. 3 stavebního zákona (zákona ã. 50/1976 Sb., v platném znûní).
NavrÏené rozvojové lokality (které samozﬁejmû musí splÀovat poÏadavky vypl˘vající z právních pﬁedpisÛ
uveden˘ch na zaãátku této kapitoly) budou v pﬁípadû realizace mít, vzhledem ke svému rozsahu funkcím,
zanedbateln˘ vliv na imisní koncentrace látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í zpÛsoben˘ch dopravou (vliv nové
dopravy není kvantitativnû soumûﬁiteln˘ s vlivem stávající). Z tohoto hlediska je téÏ podstatné, Ïe
konceptem ÚP VÚC Stﬁední Polabí je navrÏen jiÏní silniãní obchvat Mûstce Králové, kter˘ by v dÛsledku
sníÏil úãinky dopravy na ovzdu‰í v centru Mûstce Králové.
Dále je tﬁeba zdÛraznit rozvojová lokalita v˘roby v Mûstci Králové je umístûna na jiÏním okraji sídla, tzn. Ïe
je dopravnû obslouÏitelná od silnice I./11 (resp. od dálnice D 11 a navazujících navrÏen˘ch komunikací)
bez nutnosti prÛjezdu mûstem.

c)

doplÀující informace o kvalitû ovzdu‰í:
Ze statistick˘ch dat âeského hydrometeorologického ústavu pro ãtverce 5 x 5 km vypl˘vají pro ﬁe‰ené
území tyto hodnoty mûrn˘ch emisí za rok 2001:
mûrné emise (t*km2/rok)
látka
oxidy dusíku
1-5
oxid siﬁiãit˘
1-5
tuhé látky
0,5 - 1

d)

V ﬁe‰eném území mûsta Mûstec Králové nejsou známy pﬁípady svûtelného zneãi‰tûní ovzdu‰í.

6.2. Ochrana pﬁed úãinky hluku
Zdrojem hluku v ﬁe‰eném území jsou pﬁedev‰ím zaﬁízení dopravy a nûkterá zaﬁízení v˘roby.
Je pﬁípustná a Ïádoucí realizace pﬁípadn˘ch protihlukov˘ch opatﬁení v obytn˘ch oblastech exponovan˘ch
hlukem z dopravy a z provozu v˘robních závodÛ.
Stavby pro bydlení v rozvojov˘ch lokalitách smûjí b˘t, z hlediska ochrany pﬁed úãinky hluku, umísÈovány
v˘luãnû mimo ochranné pásmo silnic a drah. Hlavní rozvojovou lokalitu v˘roby oddûluje od obytné zástavby pás zelenû.
TotéÏ platí v pﬁípadû realizace jiÏního silniãního obchvatu dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí, kdy jsou navrÏeny mezi trasou
silnice a stávajícím územím s trval˘m pobytem osob rozvojové lokality pro ochrannou zeleÀ sniÏující úãinky hluku.
Z hlediska zaji‰tûní zdrav˘ch Ïivotních podmínek v územích obytné zástavby (ul. Tyr‰ova, Vrchlického,
Svojsíkova) je povaÏováno za optimální ﬁe‰ení dopravní obsluhy areálu ZZN pﬁipojení trasou vedenou uvnitﬁ území
v˘roby, s vjezdem z Vinické ulice, mezi správní budovou Lovochemie a areálem Správy a údrÏby silnic.
U lokality v˘roby oznaãené odkazem ã. 35 je navrÏeno nové dopravní pﬁipojení (rozvojová lokalita ã. R 17),
sniÏující zatíÏení dopravou na pﬁilehlá obytná území.
6.3. Radonové riziko (podklad 24)
Radonové riziko je jedním z faktorÛ ovlivÀujících hygienickou kvalitu Ïivotního prostﬁedí. Míra radonového
rizika je dána v prvé ﬁadû pﬁirozenou radioaktivitou geologického podloÏí (z pÛdního vzduchu a podzemních vod).
Dal‰ím v˘znamn˘m zdrojem jsou stavební materiály.
Zv˘‰enou pozornost problematice protiradonov˘ch opatﬁení je tﬁeba vûnovat aÏ v oblastech kategorie
vysokého a stﬁedního radonového rizika. Mezní hodnoty prÛmûrné ekvivalentní objemové aktivity radonu v bytech jsou
100 (Bq/m3) pro novou v˘stavbu a 200 (Bq/m3) pro stávající v˘stavbu. Zastavûné ãásti sídel v ﬁe‰eném území se
nacházejí v nízkém stupni rizika v˘skytu radonu (podloÏí tvoﬁí kﬁídové sedimenty), v blízkosti vodních tokÛ pak v
pﬁechodném stupni rizika v˘skytu radonu. V lokalitách urãen˘ch pro zástavbu mÛÏe b˘t vyÏadováno (v územním nebo
stavebním ﬁízení) provedení detailního radonového prÛzkumu.
6.4. Pásma hygienické ochrany v˘roby (podklad 36)
Stavebním úﬁadem v Mûstci Králové jsou stanovena pásma hygienické ochrany pro dva areály v˘roby:
-

ã. j. 251 - V˘st/84/1075/194-61: PHO v˘roby granulovan˘ch hnojiv na severním okraji SÚ Mûstec Králové.
ã. j. 379 - V˘st/92-100: rozhodnutí o zmûnû PHO stﬁediska pro v˘robu vajec v souvislosti s v˘stavbou
biofermentaãního komplexu pro zpracování drÛbeÏího trusu.

Uvnitﬁ pásma hygienické ochrany v˘roby nesmí b˘t realizovány objekty obytné, zdravotnické ani ‰kolské,
objekty rekreaãního a tûlov˘chovného charakteru, prodejny a v˘robny potravin.
6.5. Ochranné pásmo hﬁbitovÛ
Ochranné pásmo okolo veﬁejn˘ch pohﬁebi‰È (hﬁbitovÛ) se zﬁizuje v ‰íﬁi nejménû 100 m (zákon ã. 256/2001
Sb., o pohﬁebnictví).
7. Odpady
7.1. Skládky (podklad 24)
V ﬁe‰eném území jsou evidovány 2 skládky, u kter˘ch jiÏ bylo ukládání odpadÛ ukonãeno:
-

skládka Mûstec Králové (HliÀák), ukonãení skládkování 1993, rekultivace 1995,
men‰í skládka U dubu na SZ ﬁe‰eného území, uzavﬁena 1987.

7.2. Zne‰kodÀování odpadÛ (podklad 3)
Systém sbûru, tﬁídûní a zne‰kodÀování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeãn˘ch sloÏek odpadu
je upraven v souladu s platnou legislativou (Vyhlá‰ka mûsta Mûstec Králové ã. 1/2001). Sbûrné nádoby slouÏí k
ukládání zbytkového odpadu po vytﬁídûní (popelnice, kontejnery a igelitové pytle). V obci jsou rozmístûny kontejnery na
tﬁídûn˘ odpad a dále odpadkové ko‰e na veﬁejn˘ch prostranstvích. Mobilní svoz nebezpeãn˘ch a nadmûrn˘ch odpadÛ
je provádûn 2x roãnû, stejnû tak jako svoz odpadu organického pÛvodu z domácností ãi údrÏby zelenû (kter˘ je vhodn˘
pro své vlastnosti ke kompostování). Vyﬁazené léky lze odloÏit v lékárnû na nám. Republiky. Îelezn˘ ‰rot lze odloÏit ve
sbûrnách, nebo pﬁedat pﬁi sbûru tohoto ‰rotu dobrovolné organizaci.
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V rámci rozvojové lokality R 09 se poãítá se zﬁízením sbûrného dvora, kter˘ by slouÏil zejména pro
shromaÏìování objemn˘ch odpadÛ, odpadÛ ze zelenû, v˘robkÛ s povinností zpûtného odbûru a nebezpeãn˘ch sloÏek
komunálního odpadu. Pozn.: likvidace odpadních vod je popsána v kapitole technická infrastruktura.
8. PoÏární ochrana a ochrana obyvatel (podklad 3, 36)
8.1. PoÏární ochrana
V Mûstci Králové se nachází JPO II. stupnû (Na Ptáku 250). PoÏární ochrana je zaji‰tûna v˘jezdem vozidel
Hasiãského záchranného sboru z Podûbrad a Nymburka.
Potﬁeba poÏární vody je kryta kombinovanû, tj. s vyuÏitím hydrantÛ na veﬁejném vodovodu (v pﬁípadû sídla
Mûstec Králové), a odbûrem vody z poÏárních nádrÏí ve v‰ech sídlech. Tento systém zÛstane zachován, v pﬁípadû
Mûstce Králové budou osazeny hydranty na veﬁejném vodovodu i v rozvojov˘ch lokalitách zástavby. Pﬁi ãinnostech v
obci je tﬁeba dbát na trvalou pouÏitelnost zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏárÛ. Dále nesmí b˘t naru‰ena funkce objektÛ
poÏární ochrany a poÏárnû bezpeãnostních zaﬁízení.
Pﬁístupové komunikace pro poÏární techniku jsou totoÏné se stávajícími a navrÏen˘mi komunikacemi v
této hierarchii: silnice II. a III. tﬁídy, místní komunikace, pﬁístupové komunikace.
Pﬁi realizaci jednotliv˘ch staveb je tﬁeba vycházet z platn˘ch pﬁedpisÛ a ke kaÏdé akci pﬁedkládat poÏárnû
bezpeãnostní ﬁe‰ení dle § 18 vyhlá‰ky ã. 132/1998 Sb.
-

-

8.2. Ochrana obyvatel
V území Mûstce Králové nejsou známy situace, pﬁi kter˘ch by bylo nutné chránit území pﬁed prÛchodem
prÛlomové vlny vzniklé zvlá‰tní povodní.
Nejsou taktéÏ stanoveny zóny havarijního plánování (v dosahu ﬁe‰eného území se nenacházejí zaﬁízení
jaderná, ãi dal‰í vyÏadující specifickou ochranu obyvatel).
V souãasnosti je varování a vyrozumûní obyvatelstva zaji‰tûno místním rozhlasem a sirénami umístûn˘mi v
Mûstci Králové na budovách MûÚ, Policie a ‰koly v Bezruãovû ulici.
Z hlediska ukrytí obyvatelstva v dÛsledku mimoﬁádné události je nutno poãítat s vyuÏitím vhodn˘ch ãástí
objektÛ jako improvizovan˘ch úkrytÛ ke sníÏení destrukãních, radioaktivních, toxick˘ch a infekãních úãinkÛ
soudob˘ch zbraní, pﬁípadnû úãinkÛ pﬁi haváriích v míru.
Pﬁi evakuaci obyvatelstva v obci je vyuÏitelné provizorní ubytování v zaﬁízeních mûsta (kulturní dÛm, dal‰í
zaﬁízení). Pro potﬁeby plo‰né evakuace bude mûsto postupovat v souãinnosti s orgány civilní ochrany.
Na území mûsta není skladován materiál civilní ochrany. Materiál humanitární pomoci mÛÏe b˘t uloÏen na
Mûstském úﬁadu v Mûstci Králové, pﬁíp. na dal‰ích místech ve vlastnictví mûsta.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnûní nebezpeãn˘ch látek mimo souãasnû zastavûná a zastavitelná
území obce jsou totoÏné se silnicemi II. a III. tﬁídy.
Pro záchranné, likvidaãní a obnovovací práce pro odstranûní nebo sníÏení ‰kodliv˘ch úãinkÛ kontaminace,
vznikl˘ch pﬁi mimoﬁádné události jsou vhodné zejména ãásti zaﬁízení v˘roby se souvisl˘mi zpevnûn˘mi
plochami, resp. s rampami pro údrÏbu vozidel.
V ﬁe‰eném území nejsou skladovány Ïádné nebezpeãné látky v rozsahu vyÏadujícím pﬁijetí opatﬁení.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Mûsto Mûstec Králové je zásobena pitnou vodou z veﬁejného vodovodu, individuálních zdrojÛ a veﬁejn˘ch
studní. Pﬁi po‰kození v‰ech tûchto zdrojÛ bude nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji‰Èováno
dopravou pitné vody v mnoÏství maximálnû 15 l/den a obyvatele cisternami ze zdroje Podmoky. Zásobení
pitnou vodou bude doplÀováno balenou vodou.
Nouzové zásobování elektrickou energií by bylo zaji‰tûno mobilními zdroji pro v˘robu elektrické energie
v souãinnosti s orgány civilní ochrany.
Zaji‰tûní bezodkladn˘ch pohﬁebních sluÏeb je moÏné na hﬁbitovech Mûstec Králové a Vinice.
Pﬁi ãinnostech v obci je nutno respektovat poÏadavky vypl˘vající z vyhlá‰ky ã. 380/2002 Sb., k pﬁípravû
a provádûní úkolÛ ochrany obyvatelstva.

9. Zájmy obrany státu
V ﬁe‰eném území se nenacházejí Ïádná vojenská nebo vojensko-ubytovací zaﬁízení. TaktéÏ sem nezasahují
jejich ochranná pásma.
10. Asanace
Poﬁizovatelem ÚP obce nejsou stanoveny Ïádné poÏadavky na nutné asanaãní úpravy.
11. Veﬁejnû prospû‰né stavby
V území musí b˘t respektována skupina jiÏ realizovan˘ch staveb (stavby ve veﬁejném zájmu):
-

objekty obãanské vybavenosti,
objekty a zaﬁízení technického vybavení (âOV, vodojem, elektrické stanice apod.),
liniová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí,
komunikace (tratû âD, ve‰keré vozidlové veﬁejné komunikace).
Územním plánem jsou urãeny tyto novû navrÏené veﬁejnû prospû‰né stavby (zkratka VPS):
(vymezení ploch pro VPS vypl˘vá z v˘kresu V5)

-

obãanské vybavení
v˘robní zóna
technické vybavení

-

komunikace

VPS 01
VPS 02
VPS 03
VPS 04
VPS 05
VPS 06
VPS 07
VPS 08
VPS 09
VPS 10
VPS 11
VPS 12
VPS 13

roz‰íﬁení sportovních ploch
areál v˘roby*
plochy pro elektrické stanice zaji‰Èující obsluhu
rozvojov˘ch lokalit a dal‰ích území
„
„
„
místní komunikace pro dopravní obsluhu rozvojov˘ch
lokalit i pﬁilehl˘ch území
„
„
„
místní komunikace pro zaji‰tûní dopravní obsluhy
areálu v˘roby bez prÛjezdu pﬁilehlou obytnou zástavbou
pﬁeloÏka silnice II/328 - jiÏní obchvat Mûstce Králové
vypl˘vající z konceptu ÚP VÚC Stﬁední Polabí

VPS D 04

Pozn.: (*) Mezi VPS zaﬁazeno z dÛvodu nutnosti zaji‰tûní pracovních pﬁíleÏitostí.
Zaﬁazení mezi navrÏené veﬁejnû prospû‰né stavby je prvotním podkladem pro pﬁípadné vyvlastnûní
pozemkÛ nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona ã. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním ﬁádu v
platném znûní, pokud nebude moÏno ﬁe‰ení majetkoprávních sporÛ dosáhnout dohodou.
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12. Návrh lhÛt aktualizace ÚP
LhÛty aktualizace jsou navrÏeny ve 2 - let˘ch cyklech (polovina volebního období). Pﬁi této aktualizaci se
posoudí, zda se nezmûnily podmínky, za kter˘ch byla ÚPD zpracována a schválena a provede o tom záznam do
dokladové ãásti ÚPD. Pokud se zjistí, Ïe k tûmto zmûnám do‰lo, navrhne poﬁizovatel schvalujícímu orgánu zpracování
zmûny ÚPD. Tento návrh na zmûnu ÚPD mÛÏe poﬁizovatel v‰ak pﬁedloÏit schvalujícímu orgánu kdykoliv.
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V.

NÁVRH ZÁVAZNÉ âÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU
âÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
âlánky 1 a 2 budou doplnûny aÏ do vyhlá‰ky o závazn˘ch ãástech územního plánu mûsta Mûstec Králové
(ãlánek 1 - úãel vyhlá‰ky, ãlánek 2 - rozsah platnosti).
âlánek 3 - vymezení základních pojmÛ

(1)

Na území obce jsou územním plánem rozli‰ovány:
a)
z hlediska funkãního uspoﬁádání:
- polyfunkãní území,
- monofunkãní plochy,
b)
z hlediska zastavitelnosti:
- území urbanizovaná (souãasnû zastavûné území obce + zastavitelná území),
- území neurbanizovaná,
c)
z hlediska prostorového uspoﬁádání:
- území a plochy s rozdíln˘mi regulativy prostorového vyuÏití,
d)
z hlediska dal‰ího v˘voje obce:
- území stabilizovaná,
- území nestabilizovaná (rozvojové lokality, lokality v˘hledového rozvoje).

(2)

Na území obce jsou z hlediska zaji‰tûní veﬁejn˘ch zájmÛ rozli‰ovány:
- stavby ve veﬁejném zájmu,
- stavby veﬁejnû prospû‰né (navrÏené).

(3)

Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability (zkratka ÚSES).

(4)

Pro úãely této vyhlá‰ky se dále vymezují pojmy:
a)
neru‰ící zaﬁízení:
Neru‰ícím zaﬁízením se rozumí zaﬁízení, jehoÏ negativní úãinky a vlivy staveb a zaﬁízení
nenaru‰ují provoz a uÏívání staveb a zaﬁízení ve svém okolí a jeÏ nezhor‰uje kvalitu Ïivotního
prostﬁedí v okolí a okolních stavbách nad pﬁípustnou míru, danou obecnû platn˘mi pﬁedpisy.
b)
veﬁejné ubytování:
Veﬁejn˘m ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech, penzionech a dal‰ích
podobn˘ch zaﬁízeních, s dobou pobytu zpravidla ne del‰í neÏ 2 t˘dny.
âÁST DRUHÁ - ÚZEMÍ MùSTA MùSTEC KRÁLOVÉ
âlánek 4 - urbanistická koncepce

(1)

Mûsto Mûstec Králové plní funkci sídla místního v˘znamu, tzn. Ïe k nûmu spádují pﬁilehlé obce. Tato
funkce sídla bude zachována i nadále.

(2)

Nejv˘znamnûj‰ím rozvojov˘m faktorem je geografická poloha sídel v ‰ir‰ím systému osídlení. Území
Mûstce Králové se nachází v dosahu vût‰ích sídelních útvarÛ (Podûbrady, Nymburk, Kolín) a zároveÀ
v tûsné blízkosti v˘znamn˘ch silniãních komunikací: silnice I. tﬁídy ã. 32 (nájezd dálnice ã. D 11 Podûbrady,
v˘chod - Jiãín), silnice I. tﬁídy ã. 11/E 67 (nájezd dálnice ã. D 11 Podûbrady, v˘chod - Hradec Králové)
a zejména v blízkosti plánovaného pokraãování dálnice D 11.

(3)

Charakter a rozsah rozvojov˘ch ploch musí umoÏÀovat zabezpeãení tûchto základních funkcí území:
bydlení, obãanské vybavení a v˘roba.

(4)

Sídla jako celek i jednotlivé ãásti sídel vytváﬁejí vyváÏen˘ a harmonick˘ celek, kter˘ nesmí b˘t naru‰en.
Stávající urbanistická struktura jednotliv˘ch sídel musí b˘t zachována a s pﬁihlédnutím k jejich
velikosti bude pﬁimûﬁenû rozvíjena. Zastavitelná území jsou vymezena pouze v sousedství souãasnû
zastavûného území obce, nikoliv ve volné krajinû. Pro rozvoj podnikání a sluÏeb bude vyuÏit stávající
stavební fond a objekty v rozvojov˘ch lokalitách.

(5)

Zvlá‰tní dÛraz pﬁi vyuÏívání území musí b˘t kladen, vzhledem k intenzitû zemûdûlského vyuÏití krajiny,
na údrÏbu stávající a zﬁizování nové veﬁejnû pﬁístupné zelenû v souãasnû zastavûném území obce
a v zastaviteln˘ch územích, v˘sadbu doprovodné a ochranné zelenû (podél stávajících úãelov˘ch
komunikací a vodních tokÛ, v rámci navrÏen˘ch opatﬁení systému ekologické stability a v blízkosti
v˘robních areálÛ), zvy‰ování podílu trval˘ch travních porostÛ na zemûdûlsk˘ch pÛdách (zejména v okolí
vodních tokÛ a v rámci navrÏen˘ch opatﬁení systému ekologické stability) a revitalizaci nevhodnû
upraven˘ch vodních tokÛ.

(6)

V ﬁe‰eném území budou rozvíjeny a zdokonalovány sítû a zaﬁízení technické infrastruktury.

(7)

Základní dopravní systém (silnice II. a III. tﬁídy) zÛstane, do doby realizace jiÏního obchvatu dle ÚP VÚC
Stﬁední Polabí, zachován.

(8)

Stavební úpravy stávajících objektÛ v historickém jádru Mûstce Králové budou vycházet z architektonick˘ch
hodnot území. I nadále je zde tﬁeba respektovat prostﬁedí kulturních památek a panoramatu mûsta s
dominantou kostela. V sídlech Vinice a Nov˘ je tﬁeba zachovat vesnick˘ charakter s men‰ími nízk˘mi
objekty se sklonit˘mi stﬁechami.
âlánek 5 - funkãní uspoﬁádání území

(1)

Územní plán vymezuje tyto druhy polyfunkãních území:
území centra Mûstce Králové (C),
území bydlení (B),
území rekreace v zahradách (R),
území v˘roby (V).
Pro kaÏdé polyfunkãní území jsou stanoveny základní funkce ploch a druhy staveb a zaﬁízení, které je
v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich uÏívání. Pro v‰echna
polyfunkãní území platí, Ïe nepﬁípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako pﬁípustné nebo
podmínûnû pﬁípustné.

(2)

Územní plán vymezuje tyto druhy monofunkãních ploch:
plochy obãanského vybavení,
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vodní plochy,
plochy zelenû,
plochy zemûdûlského pÛdního fondu,
dopravní plochy a komunikace,
plochy technického vybavení.
Pro kaÏdou monofunkãní plochu jsou stanoveny druhy pozemkÛ jeÏ zahrnuje, popﬁ. druhy staveb
a zaﬁízení, které je v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich
uÏívání. Pro v‰echny monofunkãní plochy platí, Ïe nepﬁípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako
pﬁípustné nebo podmínûnû pﬁípustné.
(3)

Území centra Mûstce Králové (C):
a)
Území je urãeno pro plnûní v‰ech funkcí centrální ãásti mûsta, vãetnû bydlení.
b)
Toto území je pﬁípustné vyuÏívat pro:
- obytné stavby vãetnû zahrad a stavby plnící doplÀkovou funkci k bydlení,
- neru‰ící zaﬁízení obãanského vybavení (napﬁ. veﬁejného ubytování, obchodu, veﬁejného
stravování, státní správy, administrativy, zdravotnictví a sluÏeb),
- neru‰ící zaﬁízení v˘roby a sluÏeb,
- zeleÀ a komunikace zaji‰Èující obsluhu staveb, zaﬁízení dopravy v klidu.

(4)

Území bydlení (B):
a)
Území je urãeno pro bydlení ve spojení s neru‰ícími zaﬁízeními obãanské vybavenosti a
neru‰ícími zaﬁízeními drobné v˘roby a sluÏeb. Chov hospodáﬁsk˘ch zvíﬁat není vylouãen,
pokud splÀuje obecnû platné právní pﬁedpisy.
b)
Toto území je pﬁípustné vyuÏívat pro:
- rodinné domy vãetnû zahrad a stavby plnící doplÀkovou funkci k nim,
- rekreaãní domy (chalupy),
- bytové domy (vãetnû ploch zelenû), u rozvojov˘ch lokalit pouze tehdy, je-li tak v˘slovnû
uvedeno v jejich popisu,
- neru‰ící zaﬁízení obchodu, veﬁejného stravování, státní správy, administrativy, zdravotnictví
a sluÏeb,
- neru‰ící zaﬁízení v˘roby a sluÏeb,
- místní a úãelové komunikace a zaﬁízení dopravy v klidu, slouÏící v˘luãnû pro dopravní
obsluhu tohoto území.
c)
Toto území je podmínûnû pﬁípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas
obce a pﬁíslu‰ného stavebního úﬁadu):
- veﬁejné ubytování.

(5)

Území rekreace v zahradách (R):
a)
Území je urãeno pﬁeváÏnû pro individuální rekreaci.
b)
Toto území je pﬁípustné vyuÏívat pro:
- objekty individuální rekreace,
- stavby plnící doplÀkovou funkci (zahradní altány, skleníky ap.).
c)
V tomto území je podmínûnû pﬁípustné (podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce
a pﬁíslu‰ného stavebního úﬁadu):
- uÏívat objekty k trvalému bydlení.

(6)

Území v˘roby (V):
a)
Území je urãeno pro zaﬁízení v˘roby, která mají podstatné ru‰ivé úãinky na okolí, a která proto
nemohou b˘t umístûna v jin˘ch územích. I pro tato zaﬁízení v‰ak musí platit, Ïe negativní
úãinky a vlivy tûchto staveb a zaﬁízení nesmí nenaru‰ovat provoz a uÏívání staveb a zaﬁízení ve
svém okolí (zejména pak staveb urãen˘ch k trvalému pobytu osob) nad pﬁípustnou míru,
danou obecnû platn˘mi pﬁedpisy.
b)
Toto území je pﬁípustné vyuÏívat pro:
- v‰echny druhy zaﬁízení v˘roby, sklady a stavební dvory,
- obchodní, administrativní a správní budovy a zaﬁízení,
- komunikace a zaﬁízení dopravy v klidu slouÏící v˘luãnû pro dopravní obsluhu tohoto území,
- doprovodná zaﬁízení dopravy (ãerpací stanice PHM, garáÏe ap.),
- zaﬁízení technické infrastruktury slouÏící pro obsluhu tohoto území.
c)
Toto území je podmínûnû pﬁípustné vyuÏívat pro (podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas
obce a pﬁíslu‰ného stavebního úﬁadu):
- byty pohotovostní, sluÏební a byty majitelÛ zaﬁízení,
- sbûrné dvory.

(7)

Plochy obãanského vybavení:
a)
Plochy obãanského vybavení jsou urãeny pro zaﬁízení správy, ‰kolství, církve, kultury, sportu,
jeslí a mateﬁsk˘ch ‰kol, po‰t, bezpeãnosti a armády, poÏární ochrany, sociální péãe,
zdravotnictví, vûdy a v˘zkumu, administrativy, obchodu, nev˘robních sluÏeb, veﬁejného
ubytování a veﬁejného stravování, neru‰ící zaﬁízení v˘roby a hﬁbitovy.
b)
Pﬁípustné je vyuÏití pro zaﬁízení obãanského vybavení. Územním plánem jsou podrobnûji
specifikovány vybrané plochy obãanského vybavení: sportovní plochy a hﬁbitovy. Tyto plochy
je pﬁípustné vyuÏívat pouze pro zaﬁízení odpovídající podrobnûj‰ímu urãení.
c)
Podmínûnû pﬁípustné jsou byty sluÏební a majitelÛ zaﬁízení (podmínkou pro vyuÏití je
spoleãn˘ souhlas obce a pﬁíslu‰ného stavebního úﬁadu).

(8)

Vodní plochy:
a)
Jako vodní plochy jsou vymezeny plochy vodních tokÛ a vodních dûl (potokÛ, rybníkÛ,
nádrÏí apod.).
b)
Pﬁípustné je vyuÏití pro vodní toky a vodní díla (zadrÏující vodu) s pﬁípadn˘mi pomocn˘mi
zaﬁízeními a plochami pro zaji‰tûní jejich funkce.

(9)

Plochy zelenû:
a)
Plochy zelenû jsou podrobnûji rozdûleny na:
- pozemky urãené k plnûní funkcí lesa,
- veﬁejnou zeleÀ (vãetnû dûtsk˘ch hﬁi‰È a odpoãinkov˘ch zaﬁízení),
- ostatní plochy (zahrnující plochy pﬁeváÏnû zatravnûné plochy krajinné ãi ochranné zelenû).
b)
Plochy zelenû je pﬁípustné vyuÏívat jen ve shodû s jejich podrobnûj‰ím urãením. Plochami
zelenû smûjí b˘t vedeny úãelové komunikace pro obsluhu tûchto ploch a pﬁístupové
komunikace k pﬁilehl˘m stavbám.

(10)

Plochy zemûdûlského pÛdního fondu:
a)
Jako plochy zemûdûlsky vyuÏívaného pÛdního fondu jsou vymezeny plochy
33

b)

c)

obhospodaﬁovaného a doãasnû neobhospodaﬁovaného zemûdûlského pÛdního fondu.
Pﬁípustné je vyuÏití pro:
- ornou pÛdu,
- trvalé travní porosty (louky a pastviny),
- zahrady a sady.
Zmûny kultur zemûdûlského pÛdního fondu jsou podmínûnû pﬁípustné. Podmínkou schválení
zmûny kultury je souhlas pﬁíslu‰ného orgánu ochrany zemûdûlského pÛdního fondu.

(11)

Dopravní plochy:
a)
Jako dopravní plochy a komunikace jsou vymezeny:
- plochy drah (Ïelezniãní tratû a vleãky, nádraÏí stanice a zastávky, pﬁekladi‰tû a jiná
doprovodná zaﬁízení Ïelezniãní dopravy),
- plochy silnic,
- plochy místních komunikací (vãetnû zaﬁízení automobilové dopravy, zastávek autobusové
dopravy a zaﬁízení dopravy v klidu) a plochy úãelov˘ch komunikací (v˘znamné polní, lesní,
pﬁístupové a pû‰í cesty).
b)
Dopravní plochy a komunikace je pﬁípustné vyuÏívat jen ve shodû s jejich podrobnûj‰ím
urãením.

(12)

Plochy technického vybavení:
a)
Na plochách technického vybavení jsou pﬁípustná zaﬁízení:
- pro zásobování vodou,
- pro ãi‰tûní odpadních vod,
- pro zásobování elektrickou energií,
- pro zásobování plynem,
- telekomunikací.
b)
Liniová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí mohou b˘t vedena jin˘m polyfunkãním územím
nebo monofunkãní plochou.
âlánek 6 - uÏívání pozemkÛ a staveb, umísÈování a povolování staveb, zmûny vyuÏití území nebo
plochy

(1)

Na pozemcích, v zaﬁízeních a objektech je dále moÏno provozovat stávající funkce, i kdyÏ nejsou
v souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativnû ovlivÀovat základní funkce
území nebo plochy a nejsou zde dány dÛvody pro opatﬁení podle zákona (§ 87 a 102 odst. 3
stavebního zákona).

(2)

Stavby a zaﬁízení umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich uÏívání ve
smyslu stavebního zákona je moÏno pouze v souladu s podmínkami funkãního a prostorového vyuÏití
území nebo plochy a s dal‰ími ustanoveními této vyhlá‰ky.

(3)

Rozhodovat o zmûnû vyuÏití území nebo plochy je moÏno pouze v souladu s podmínkami funkãního
vyuÏití území a s dal‰ími ustanoveními této vyhlá‰ky.
âlánek 7 - urbanizovaná a neurbanizovaná území, vymezení zastavitelného území

(1)

a)
b)
c)

(2)

a)
b)

(3)

a)

b)

c)

Urbanizovaná území sestávají:
- ze souãasnû zastavûného území obce stanoveného dle § 139a, odst. 2 stavebního zákona,
- ze zastavitelného území.
V urbanizovaném území je moÏno umísÈovat a povolovat stavby, povolovat jejich zmûny
a povolovat zmûny jejich uÏívání dle ãlánku 6, odst. 2 této vyhlá‰ky.
Územním plánem jsou vymezena zastavitelná území sestávající z tûchto rozvojov˘ch lokalit
nebo jejich ãástí: R 01 (pﬁeváÏná ãást), R 02 (pﬁeváÏná ãást), R 03, R 04, R 09 (pﬁeváÏná ãást),
R 10, R 11, R 13a, R 14, R 15, R 17 (pﬁeváÏná ãást).
Rozsah zastaviteln˘ch území je urãen graficky na hlavním v˘kresu.
Neurbanizovaná území tvoﬁí v‰echny zb˘vající plochy, tzn. plochy nezahrnuté do území
urbanizovan˘ch.
V neurbanizovaném území je pﬁípustné realizovat:
- liniové stavby inÏen˘rsk˘ch sítí,
- úpravy vodních tokÛ slouÏící k zaji‰tûní bezproblémového odtoku vod nebo k revitalizaci
vodního toku,
- protipovodÀová opatﬁení v krajinû,
- úãelové komunikace pro obsluhu ploch zemûdûlského pÛdního fondu, ploch zelenû
a ploch technického vybavení,
- doprovodnou liniovou zeleÀ.
V neurbanizovaném území je moÏno umísÈovat a povolovat spoleãná zaﬁízení dle schválen˘ch
pozemkov˘ch úprav (umísÈovat stavby a jiná opatﬁení potﬁebná ke zpﬁístupnûní pozemkÛ,
k ochranû a zúrodnûní pÛdního fondu, k ochranû Ïivotního prostﬁedí, zvelebení krajiny
a zv˘‰ení její ekologické stability).
V neurbanizovaném území je moÏno podmínûnû umísÈovat ãi povolovat, na plochách zelenû
a na plochách zemûdûlského pÛdního fondu, stavby do 30 m2 zastavûné plochy a 5 m v˘‰ky,
pokud tyto stavby pﬁímo souvisí s obhospodaﬁováním okolních pozemkÛ. Podmínkou pro
umísÈování ãi povolování je spoleãn˘ souhlas pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody, stavebního
úﬁadu a obce.
V neurbanizovaném území je dále podmínûnû pﬁípustné (podmínkou je spoleãn˘ souhlas
pﬁíslu‰ného orgánu ochrany pﬁírody, stavebního úﬁadu a obce) zﬁizování ohradníkÛ z
pﬁírodních materiálÛ a dal‰ích plotÛ. Ohradníky a ploty nesmí zasahovat do vymezen˘ch prvkÛ
ÚSES a naru‰ovat systém úãelov˘ch komunikací.

âlánek 8 - stabilizovaná a nestabilizovaná území
(1)

Stabilizovaná území jsou taková území, na nichÏ nedojde ke zmûnû funkãního vyuÏití jednotliv˘ch
polyfunkãních území a monofunkãních ploch (na hlavním v˘kresu oznaãeno jako stav).

(2)

a)

b)

V nestabilizovan˘ch územích dojde k podstatné zmûnû ve funkãním vyuÏití jednotliv˘ch
polyfunkãních území a monofunkãních ploch. Pro rozsáhlej‰í území nebo území zastavované
stavbami více investorÛ mÛÏe stavební úﬁad poÏadovat zpracování podrobnûj‰í studie nebo
dokumentace.
Nestabilizovaná území sestávají z hlediska dlouhodobé etapizace:
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- z rozvojov˘ch lokalit, jejichÏ realizace se pﬁedpokládá v období platnosti územního plánu
(na hlavních v˘kresech oznaãeno jako návrh),
- z lokalit v˘hledového rozvoje, slouÏících jako rezerva pro dal‰í dlouhodob˘ rozvoj obce
(na hlavních v˘kresech oznaãeno jako v˘hled); tyto lokality budou z funkãního hlediska
v období platnosti územního plánu vyuÏívány stávajícím zpÛsobem, poté budou pﬁednostnû
urbanisticky ﬁe‰eny.
âlánek 9 - zásady uspoﬁádání dopravního, technického a obãanského vybavení
(1)

a)

b)
c)

d)
(2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

(3)

Plochy drah zÛstanou zachovány ve stávajícím rozsahu.
Pro stavby umísÈované v ochranném pásmu dráhy platí, Ïe je tﬁeba postupovat ve smyslu
ustanovení platn˘ch právních pﬁedpisÛ a zásahy do ochranného pásma je tﬁeba projednat s
oprávnûn˘mi orgány drah.
Základní dopravní systém (stávající silnice II. a III. tﬁídy) zÛstane zachován, do doby realizace
jiÏního obchvatu Mûstce Králové dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí.
Dopravní obsluha rozvojov˘ch lokalit bude zaji‰tûna kombinovanû: vyuÏitím stávajících
místních komunikací a navrÏen˘mi místními komunikacemi. V pﬁípadû rozvojov˘ch lokalit,
u nichÏ není zaji‰tûna dopravní obsluha stávajícími komunikacemi, budou standardem místní
komunikace s kategorijní ‰íﬁkou b = 8 m. V pﬁípadû Ïe není zaji‰tûn v˘jezd vozidel
navazujícími komunikacemi, musí b˘t v rámci rozvojové lokality ﬁe‰eno obrati‰tû na veﬁejnû
pﬁístupn˘ch plochách (obrati‰tû kruhové, ãi tvaru T).
V pﬁípadû realizace jiÏního obchvatu obce dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí je pﬁípustné nové
umístûní ãerpací stanice PHM v rámci lokality R 04.
Zásobování pitnou vodou je zaji‰tûno jak z individuálních zdrojÛ, tak z veﬁejného vodovodu
(úpravna vody Podûbrady, VDJ Kostelíãek). Distribuãní ﬁady veﬁejného vodovodu budou
rozvinuty do rozvojov˘ch lokalit zástavby i dosud neobslouÏen˘ch míst v sídlech Mûstec
Králové a Nov˘.
V rozvojov˘ch lokalitách bude maximální moÏná ãást de‰Èov˘ch vod likvidována vsakem
ãi akumulací (s následn˘m vyuÏitím pro zalévání ap.). Dále je pﬁípustná realizace oddílné
de‰Èové kanalizace zaústûné do nejbliÏ‰ího recipientu, resp. HMZ, v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech
i do veﬁejné kanalizace.
Ne‰kodná likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod v rozvojov˘ch lokalitách zástavby v Mûstci
Králové bude zaji‰tûna úseky oddílné spla‰kové kanalizace, pﬁipojen˘mi na stávající kanalizaci
se zaústûním do ãistírny odpadních vod. Je pﬁípustná i realizace bezoodtok˘ch jímek
s následn˘m odvozem spla‰kÛ k likvidaci na âOV (pro sídla Vinice a Nov˘ toto platí vÏdy, pro
Mûstec Králové v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech).
Budou zachována a chránûna v‰echna stávající zaﬁízení pro rozvod plynu (VTL plynovod,
regulaãní stanice, STL plynovod na území Mûstce Králové). Stﬁedotlaká plynovodní síÈ bude
roz‰íﬁena do rozvojov˘ch lokalit zástavby v Mûstci Králové. V pﬁípadû rozsáhlé rozvojové
lokality v˘roby R 04, kde pﬁedem nejsou známy nároky na potﬁebu spotﬁeby plynu platí,
Ïe tato lokalita bude buì pﬁipojena na stﬁedotlakou plynovodní síÈ v Mûstci Králové nebo
k ní bude po západním a jiÏním okraji sídla Mûstec Králové pﬁivedena odboãka ze stávajícího
vysokotlakého plynovodu zakonãená v regulaãní stanici. Plo‰ná plynofikace sídel Vinice a Nov˘
(s napojením na stﬁedotlak˘ plynovod v Mûstci Králové) je pﬁípustná.
Páteﬁí rozvodného systému elektrické energie v extravilánu je venkovní vedení VN 22 kV,
smûrované do trafostanic. V intravilánu Mûstce Králové je páteﬁní vedení realizováno pﬁeváÏnû
podzemními kabelov˘mi trasami, na které navazuje vût‰í poãet trafostanic. Trafostanice
T 280583 Na Barevnû bude zru‰ena a v rámci rozvojové lokality R 01 bude zﬁízena nová
distribuãní trafostanice (630 kVA) pﬁipojená smyãkou podzemního kabelu. TaktéÏ je navrÏeno
pﬁemístûní a pﬁípadné zv˘‰ení v˘konu trafostanice T 280741 OSP.
Zásobování elektrickou energií v rozvojov˘ch lokalitách zástavby bude zãásti zaji‰Èováno
prostﬁednictvím stávajících trafostanic a zãásti zﬁízením trafostanic nov˘ch. Rozvojová
lokalita v˘roby R 04 mÛÏe b˘t pﬁipojena na stávající rozvody VN v pﬁípadû, Ïe poÏadovan˘
pﬁíkon nepﬁesáhne 1 MW. V opaãném pﬁípadû musí b˘t posíleno vedení VN aÏ na západní
hranici katastrálního území Mûstec Králové. TaktéÏ je v rámci rozvojové lokality R 04 pﬁípustné
pﬁeloÏení stávající trasy VN 22 kV mimo hranice rozvojové lokality.
Vzdu‰ná vedení NN smûjí b˘t nahrazována podzemní kabelovou trasou. Objekty v rozvojov˘ch
lokalitách zástavby budou podzemní kabelovou trasou NN pﬁipojeny vÏdy.
Nové objekty (a dal‰í dosud neobslouÏené objekty) budou pﬁipojeny na stávající
telekomunikaãní síÈ. V‰echna nadzemní telekomunikaãní vedení budou v pﬁípadû
rekonstrukce nahrazena podzemní kabelovou trasou. Nové objekty budou podzemní
kabelovou trasou pﬁipojeny vÏdy, pokud to umoÏní technické podmínky.

Zaﬁízení obãanské vybavenosti, která tvoﬁí v˘znamn˘ stabilizaãní a rozvojov˘ prvek v území, mohou b˘t
v jednotliv˘ch monofunkãních plochách obãanské vybavenosti, popﬁ. v polyfunkãních územích,
pokud je tak stanoveno regulativy funkãního vyuÏití.
âlánek 10 - prostorové vyuÏití území

(1)

Pro regulaci prostorového vyuÏití území se stanovují tyto podmínky prostorového vyuÏití území:
a)
Koeficient zastavûní pozemku, kter˘ udává maximální procentní podíl zastavûné plochy
objekty k celkové plo‰e pozemku.
b)
Koeficient podlaÏní plochy, jenÏ vyjadﬁuje maximální pomûr souãtu v‰ech podlaÏních ploch
k plo‰e pozemku.
c)
Koeficient obestavûného prostoru, kter˘ vyjadﬁuje maximální pomûr obestavûného prostoru
(m3) k celkové plo‰e pozemku (m2).
d)
Maximální podlaÏnost udává maximální poãet nadzemních podlaÏí objektu vãetnû podkroví.

(2)

Pro jednotlivé druhy polyfunkãních území a plochy obãanského vybavení, ãi jejich ãásti specifikované ãásti
jsou územním plánem stanoveny tyto podmínky:

funkãní vyuÏití území a plochy
území centra Mûstce Králové (C)
území bydlení (B) - Mûstec Králové
území bydlení (B) - Vinice, Nov˘
území rekreace v zahradách (R)
území v˘roby (V)
plochy obãanského vybavení (kromû hﬁbitovÛ)
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koef.
zastav.
poz.
80
50 (*)
50 (*)
10
80
80

koef.
podlaÏ.
plochy
3,0
1,7
0,8
0,3
1,5
3,0

koef.
obestav.
prostoru
5,0
-

maximální
podlaÏnost
4 (**)
4 (**)
2
2
2-3
4 (**)

plochy obãanského vybavení (sportovní plochy)
(*)
(**)
(3)

20

0,4

-

1-2

Maximální zastavûná plocha obytné ãásti rodinného domu v rozvojov˘ch lokalitách v‰ak
nesmí pﬁesáhnout 250 m2.
Stavba nesmí pﬁesáhnout nejvy‰‰í pﬁilehlé objekty (mezi pﬁilehlé objekty patﬁí v‰echny stavby
ovlivÀující charakter místa, s v˘jimkou vûÏí a dal‰ích v˘‰kov˘ch staveb).

Pro vybrané rozvojové lokality jsou stanoveny tyto podrobnûj‰í prostorové regulativy (souãasnû platí
koeficienty uvedené v odst. 2, kromû maximální podlaÏnosti):
a)
R 01, R 06, R 08, R 14, R 15, R 18
Rodinné domy budou mít max. 2 nadzemní podlaÏí.
b)
R 02, R 03, R 05, R 07
Rodinné domy budou mít max. 3 nadzemní podlaÏí.
c)
R 03, R 05, R 07
Bytové domy budou mít max. 4 nadzemní podlaÏí.
âlánek 11 - limity vyuÏití území

(1)

Limity vyuÏití území omezují, vyluãují, pﬁípadnû podmiÀují umísÈování staveb, vyuÏití území
a opatﬁení v území.

(2)

Limity vyuÏití území sestávají ze dvou skupin:
- limitÛ vyuÏití území vypl˘vajících z právních pﬁedpisÛ a správních rozhodnutí,
- limitÛ vycházejících z konkrétních podmínek ﬁe‰eného území.

(3)

Limity pro vyuÏití území vypl˘vajícími z právních pﬁedpisÛ a správních rozhodnutí jsou:
- hranice územních jednotek (v pﬁípadû Mûstec Králové se jedná o hranice katastrálního území),
- zpÛsob vyuÏití území vypl˘vající z údajÛ katastru nemovitostí, pﬁíp. rozhodnutí stavebního úﬁadu nebo
dal‰ích úﬁadÛ.
- vlastní limity vyuÏití území vypl˘vající z právních pﬁedpisÛ a správních rozhodnutí, které musí b˘t
pﬁi jakékoliv ãinnosti v území respektovány, a obecnû zahrnují tyto oblasti:
- ochrana pﬁírody a krajiny (chránûná území pﬁírody, územní systém ekologické stability),
- ochrana nerostn˘ch surovin,
- ochrana lesa,
- ochrana pﬁírodních léãiv˘ch zdrojÛ a léãebn˘ch lázní,
- ochrana podzemních a povrchov˘ch vod,
- ochrana pﬁed záplavami,
- ochrana ovzdu‰í,
- ochrana staveb,
- ochrana památek,
- ochrana technické infrastruktury (koridoru technické infrastruktury, pro zásobování vodou,
pro ãi‰tûní odpadních vod, pro zásobování elektrickou energií, pro zásobování plynem,
pro zásobování teplem, pro pﬁenos informací, pro zásobování jin˘mi produkty),
- ochrana dopravní infrastruktury (dopravního koridoru, pozemních komunikací, drah
leti‰È, vodních cest).

(4)

Limity vycházející z konkrétních podmínek ﬁe‰eného území jsou vyjádﬁeny ustanoveními návrhu závazné
ãásti ÚP Mûstec Králové, resp. po projednání a schválení návrhu ÚP ustanoveními vyhlá‰ky o závazn˘ch
ãástech ÚP Mûstec Králové.
âlánek 12 - ochrana a dob˘vání nerostn˘ch surovin

(1)

Do ﬁe‰eného území nezasahuje chránûné loÏiskové území a není zde vymezen dob˘vací prostor. V území
nejsou evidována poddolovaná území a nenacházejí se zde sesuvná území nebo svahové deformace.
âlánek 13 - vymezení územního systému ekologické stability

(1)

Územním plánem jsou vymezeny prvky lokálního ÚSES (BC - biocentra, BK - biokoridory, IP - interakãní
prvky). ¤e‰en˘m územím prochází osa nadregionálního biokoridoru.

(2)

Popis vymezen˘ch biocenter a biokoridorÛ:

K 68

Kanovnick˘ les
NRBK (nadregionální biokoridor)
‰íﬁka 60 m, délka 4 200 m (v ﬁe‰eném území)
Návrh opatﬁení: Ve funkãních lesních ãástech dbát na v˘chovná opatﬁení podporující dﬁeviny pﬁirozené
druhové skladby, pﬁi obnovû, pokud je to moÏné, vyuÏívat pﬁirozenou obnovu. Propojení pﬁes zemûdûlsk˘
pÛdní fond provést vyuÏitím stávající zelenû v kombinaci s travními pásy a zaloÏením dﬁevinn˘ch porostÛ.
Jakubsk˘ rybník
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 3,1 ha (v ﬁe‰eném území)
Návrh opatﬁení: Ochrana pﬁed negativními vlivy lesnické a zemûdûlské intenzifikace. Doba obm˘tí 100 aÏ
160 let, doba obnovní 20 aÏ 30 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
Za ml˘nem
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 5,2 ha
Návrh opatﬁení: OdstraÀování tracheomykózních dubÛ. V budoucnu obnova porostu náseãn˘m zpÛsobem,
v semenném roce vyuÏit i pﬁirozeného zmlazení dubu. Ochrana pﬁed rychl˘m buﬁenûním. Doba obm˘tí
120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
Puklice
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 4,7 ha
Návrh opatﬁení: Úprava dﬁevinné skladby a doplnûní dﬁevin na obou bﬁezích ·títarského potoka. TPâ
nahradit DBL, v˘sadba: JVM, JSZ, ﬁ‰p, klo. Louku nadále sekat. Cílov˘ stav: luãní spoleãenstvo a vodní tok
s etáÏov˘m bﬁehov˘m porostem.
·títary
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 3,3 ha
Návrh opatﬁení: Biocentrum zaloÏit pﬁi ·títarském potoce na orné pÛdû zatravnûním a pﬁevedením do TTP.
Cílov˘ stav: bﬁehov˘ porost, luãní spoleãenstvo. Bﬁehy potoka osázet stromy vãetnû keﬁového patra: DBL,
JVM, JSZ, klo, svk, ﬁ‰p.
Gabrielka
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 3,0 ha
Návrh opatﬁení: Roz‰íﬁit remíz v pruhu podél ·títarského potoka. Provést zalesnûní: LPS, JSL. Stávající
porost dﬁevin postupnû obnovit a upravit dﬁevinnou skladbu: DBL, TPO, LPS, JSZ.
Krãsk˘ potok
LBK (lokální biokoridor)
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 1 100 m
Návrh opatﬁení: Doplnit biokoridor o v˘sadbu dﬁevin na vhodn˘ch místech.
U studánky
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LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 5,2 ha
Návrh opatﬁení: V horní etáÏi zdravotní v˘bûr dubu, spodní etáÏ bez zásahu. V budoucnu moÏná obnova
porostu pﬁirozen˘m zmlazením dubu. Doba obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7,
LPS 2, MDO (OLL) 1, KBL, HBO, JSZ.
Podmocké
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 4,8 ha
Návrh opatﬁení: Provádût zdravotní v˘bûr v podrostu. V budoucnu moÏná obnova podrostním zpÛsobem,
zabránit rychlému buﬁenûní stanovi‰tû (s nebezpeãn˘m bezkolencem). Doba obm˘tí 120 let, doba
obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, JSZ, BKL, HBO.
U Bílku
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 6,2 ha
Návrh opatﬁení: Ve skupinû jen zdravotní v˘bûr. Pﬁi obnovû porostu doporuãeno zavedení habru. Doba
obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, JSZ, BKL, HBO.
Jepti‰ka
LBK (lokální biokoridor)
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 2 500 m (v ﬁe‰eném území)
Návrh opatﬁení: DÛslednû chránit funkãní ãást biokoridoru, topolové v˘sadby postupnû nahrazovat
dﬁevinami odpovídající pﬁirozené druhové skladbû (vãetnû keﬁového patra). V místech bez zelenû doplnit
bﬁehov˘ porost na jednom z bﬁehÛ. Roz‰íﬁení na ‰íﬁku 15 - 20 m vytvoﬁením travního pásu po druhém
bﬁehu vodoteãe.
Bílek
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 3,3 ha
Návrh opatﬁení: Biocentrum zaloÏit na zemûdûlsk˘ch pozemcích pﬁilehl˘ch k toku Jepti‰ky. Cílov˘ stav:
bﬁehov˘ porost s vodním tokem a luãní spoleãenstva.
Na Jepti‰ce
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 3,1 ha
Návrh opatﬁení: Zachovat bﬁehové porosty v souãasné dﬁevinné skladbû a mokﬁad na pﬁítoku do rybníka.
Pokud by do‰lo k ãi‰tûní rybníka, navrhuje se prohloubit pouze ãást v blízkosti hráze.
Hájek
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 4,1 ha
Návrh opatﬁení: Ve v˘chovû porostu ‰etﬁit porostní plá‰È a keﬁové patro. Pﬁi budoucí obnovû zaloÏit dubov˘
porost s podrostem HBO, doba obm˘tí 120 let, doba obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2,
MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
Na spravedlnosti
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 3,4 ha
Návrh opatﬁení: Biocentrum zaloÏit na orné pÛdû mezi zarostlou úvozovou cestou a mezí. Cílové
spoleãenstvo: lesní porost etáÏov˘ s keﬁov˘m porostním plá‰tûm. Dﬁeviny: DBZ, JVB, tro, hlj, HBO.
Holiãka
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 4,3 ha
Návrh opatﬁení: Zachovat dﬁevinnou skladbu. Ve v˘chovn˘ch zásazích neodstraÀovat spodní patro habru.
Pﬁi obnovû porostu zajistit podíl habru v DBL porostu rovnomûrnû po plo‰e. Doba obm˘tí 120 let, doba
obnovní 20 let, obnovní cíl: DBL 7, LPS 2, MDO (OLL) 1, BKL, HBO, JSZ.
·títarsk˘ potok
LBK (lokální biokoridor)
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 5 500 m (v ﬁe‰eném území)
Návrh opatﬁení: V místech bez bﬁehového porostu zaloÏit jednostrann˘ etáÏov˘ porost z dﬁevin
odpovídajících pﬁirozené dﬁevinné skladbû (vãetnû spodní etáÏe keﬁÛ). Pozvolna obnovovat topolové aleje
pÛvodními dﬁevinami. Roz‰íﬁení na ‰íﬁku 15 - 20 m vytvoﬁením travních pásÛ na opaãném bﬁehu proti
stromoﬁadí, neprovádût zpevÀování bﬁehÛ a nezatrubÀovat, neumísÈovat dal‰í stavby, nestavût plné ploty.
Pod mûstsk˘m
LBC (lokální biocentrum)
rozloha: 4,1 ha
Návrh opatﬁení: Vlhkou louku ponechat ladem. Doplnit a obnovovat bﬁehové porosty. Dﬁeviny: VRB, OLL,
JSZ, DBL, klo, pzo.
Sloveãská svodnice
LBK (lokální biokoridor)
‰íﬁka 15 - 20 m, délka 1 900 m (v ﬁe‰eném území)
Návrh opatﬁení: V celé délce biokoridoru vysázet po jednom z bﬁehÛ pás dﬁevin. Jsou doporuãeny
následující druhy: dub letní, lípa malolistá, javor mléã, habr obecn˘. Místnû bude vhodné zaloÏit také
keﬁové patro z tûchto druhÛ: ﬁ‰p, svk, hlo. Roz‰íﬁení na ‰íﬁku 15 - 20 m vytvoﬁením travních pásÛ na
opaãném bﬁehu.
Za ml˘nem
RBC (regionální biocentrum)
rozloha: 88,0 ha
Návrh opatﬁení: Zmûna nûkter˘ch úsekÛ lesa postupnû na lesní plochy s pﬁevahou listnat˘ch
stromÛ a pﬁirozen˘ch druhÛ dﬁevin. V první fází likvidace dubu ãerveného a smrku, v okolí potoka
nevytváﬁet holoseãe, pﬁi kácení postupovat opatrnû. UdrÏet pﬁírodní charakter rybníka. Doplnit lipové
stromoﬁadí na jeho hrázi, po zváÏení zdravotního stavu jednotliv˘ch stromÛ pﬁípadnû obnovit.
Pozn.: ãást ﬁe‰eného území se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru, jeho rozsah je
vyznaãen v hlavním v˘kresu.

(3)

Územním plánem jsou vymezeny tyto interakãní prvky (jejich rozsah je vyznaãen v hlavním v˘krese):
A/4, A/7, B/3, B/4, B/12, B/13, B/16 a B/31.
âlánek 14 - asanace

(1)

Poﬁizovatelem ÚP obce nejsou stanoveny Ïádné poÏadavky na nutné asanaãní úpravy.
âlánek 15 - veﬁejnû prospû‰né stavby

(1)

V území musí b˘t respektována skupina jiÏ realizovan˘ch staveb (stavby ve veﬁejném zájmu):
a)
b)
c)
d)

objekty obãanské vybavenosti,
objekty a zaﬁízení technického vybavení (âOV, vodojem, elektrické stanice apod.),
liniová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí,
komunikace (tratû âD, ve‰keré vozidlové veﬁejné komunikace).

(2)

Územním plánem jsou urãeny tyto novû navrÏené veﬁejnû prospû‰né stavby
(vymezení ploch pro VPS vypl˘vá z v˘kresu ã. V5)

-

obãanské vybavení
v˘robní zóna
technické vybavení

VPS 01
VPS 02
VPS 03
VPS 04
VPS 05

roz‰íﬁení sportovních ploch
areál v˘roby*
plochy pro elektrické stanice zaji‰Èující obsluhu
rozvojov˘ch lokalit a dal‰ích území
„
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-

komunikace

VPS 06
VPS 07
VPS 08
VPS 09
VPS 10
VPS 11
VPS 12
VPS 13

„
„
místní komunikace pro dopravní obsluhu rozvojov˘ch
lokalit i pﬁilehl˘ch území
„
„
„
místní komunikace pro zaji‰tûní dopravní obsluhy
areálu v˘roby bez prÛjezdu pﬁilehlou obytnou zástavbou
pﬁeloÏka silnice II/328 - jiÏní obchvat Mûstce Králové
vypl˘vající z konceptu ÚP VÚC Stﬁední Polabí

VPS D 04
(3)

Zaﬁazení mezi navrÏené veﬁejnû prospû‰né stavby (dle bodu 2) je prvotním podkladem pro pﬁípadné
vyvlastnûní pozemkÛ nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude
moÏno ﬁe‰ení majetkoprávních sporÛ dosáhnout dohodou.
âlánek 16 - pﬁehled rozvojov˘ch lokalit

(1)

V rozvojov˘ch lokalitách dojde k podstatné zmûnû ve funkãním vyuÏití jednotliv˘ch polyfunkãních
území a monofunkãních ploch, ve smyslu ãlánku 8.

(2)

Pro popis funkãního vyuÏití rozvojov˘ch lokalit nebo jejich ãástí jsou pouÏity tyto zkratky:
a)
B ... území bydlení
b)
V ... území v˘roby
c)
Ov ... plochy obãanského vybavení
d)
Ost ... ostatní plochy, veﬁejná a ochranná zeleÀ
e)
Za ... zahrady
f)
Tech ... plochy technického vybavení
g)
Kom ... místní a úãelové komunikace vã. pomocn˘ch dopravních ploch

(3)

Územním plánem jsou vymezeny tyto rozvojové lokality (v závorce uvedeno funkãní vyuÏití a
pﬁibliÏná v˘mûra pro toto vyuÏití v m2):
R 01

R 02
R 03

R 04

R 05
R 06
R 07

R 08

R 09

R 10
R 11
R 12

R 13a
R 13b
R 14
R 15
R 16

Rozvojová lokalita v severní ãásti Mûstce Králové (V rybníãkách) je urãena pro v˘stavbu cca 17
rodinn˘ch domÛ (kromû stávajících stavebních pozemkÛ) a pro v˘stavbu zaﬁízení v˘roby
(v sousedství silnice III. tﬁídy). Pro ãást tohoto území bylo jiÏ vydáno rozhodnutí o dûlení
pozemkÛ za úãelem v˘stavby rodinn˘ch domÛ.
(B = 26 572, V = 1 367, Tech = 484, Ost = 3 833, Kom = 7.757)
Lokalita na jihu Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 20 rodinn˘ch domÛ. Plochy
v pásmu hygienické ochrany v˘roby budou vyuÏívány jako zahrady.
(B = 18 830, Ost =783, Kom = 3,279, Za = 5 018)
Rozvojová lokalita na jihu Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 25 rodinn˘ch domÛ,
ãásti pozemkÛ sousedící se silnicí II. tﬁídy budou vyuÏívány jako zahrady. V˘stavba bytov˘ch
domÛ v rámci rozvojové lokality je pﬁípustná.
(B = 21 659, Tech = 404, Ost = 5020, Kom = 6120, Za = 3 248)
Lokalita na jiÏním okraji SÚ Mûstec Králové tvoﬁí hlavní rozvojové území v˘roby. Toto území je
moÏné dle konkrétního zájmu rozdûlit na nûkolik samostatn˘ch areálÛ. V pásu podél stávající
silnice budou umístûna zaﬁízení dopravy v klidu (stání pro osobní i nákladní automobily).
V severozápadním okraji mÛÏe b˘t umístûna ãerpací stanice pohonn˘ch hmot v pﬁípadû
realizace jiÏního silniãního obchvatu Mûstce Králové dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí (pﬁemístûní
stávající stanice PHM dotãené trasou obchvatu).
(V = 95 263, Kom = 4 326)
Rozvojová lokalita na jihu Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 4 rodinn˘ch domÛ.
V˘stavba bytov˘ch domÛ v rámci rozvojové lokality je pﬁípustná.
(B = 3 884)
Lokalita na jihov˘chodû Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu cca 6 rodinn˘ch domÛ.
(B = 4 769, Ost = 1 401, Kom = 1 806, Za 2 808)
Rozvojová lokalita v blízkosti areálu nemocnice na severozápadû Mûstce Králové je urãena
pro v˘stavbu cca 27 rodinn˘ch domÛ. V˘stavba bytov˘ch domÛ v rámci rozvojové lokality je
pﬁípustná.
(B = 24 991, Tech = 237, Ost = 1 533, Kom = 5 846)
Rozvojová lokalita poblíÏ areálu ZNN v severní ãásti Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu
cca 17 rodinn˘ch domÛ. Severní ãást rozvojové lokality v blízkosti areálu v˘roby je urãena pro
v˘sadbu ochranné zelenû.
(B = 17 827, Tech = 551, Ost = 6 532, Kom = 4 775)
Lokalita na severním okraji Mûstce Králové je urãena pro rozvoj v˘roby. V˘chodní ãást
rozvojové lokality je urãena ke zﬁízení sbûrného dvora. Západní ãástí rozvojové lokality
prochází hlavní stoka veﬁejné kanalizace, která musí b˘t chránûna. Uspoﬁádání v˘robního
areálu musí zaji‰Èovat plnûní funkcí této stoky, moÏnost údrÏby a ﬁe‰ení pﬁípadn˘ch
havarijních situací.
(V = 38 576, Tech = 402, Ost = 3 042, Kom = 3 589)
Lokalita na severozápadním okraji Mûstce Králové je urãena pro v˘stavbu v˘robního areálu.
(V = 9 101)
Rozvojová lokalita na západním okraji Mûstce Králové je urãena pro roz‰íﬁení sportovního
areálu.
(Ov = 21 396)
Rozvojovou lokalitu v jiÏní ãásti Mûstce Králové bude tvoﬁit veﬁejná a ochranná zeleÀ,
z dÛvodu sníÏení negativních úãinkÛ v˘roby a dopravy na obytná území a plochy obãanské
vybavenosti.
(Ost = 61 219, Kom = 1 534)
Rozvojová lokalita na v˘chodû SÚ Mûstec Králové je urãena pro v˘stavbu v˘robního areálu.
(V = 11 754, Ost = 1 067, Kom = 1 138)
Rozvojová lokalita na v˘chodû SÚ Mûstec Králové je urãena pro v˘stavbu v˘robního areálu.
(V = 6 344)
Rozvojová lokalita v SÚ Vinice je urãena pro v˘stavbu cca 5 rodinn˘ch domÛ, severní ãásti
pozemkÛ budou vyuÏívány jako zahrady.
(B = 4 779, Ost = 764, Kom = 905, Za = 2 648)
Rozvojová lokalita v SÚ Nov˘ je urãena pro v˘stavbu cca 4 rodinn˘ch domÛ.
(B = 3 247, Ost = 1 207, Kom = 1 078)
Rozvojová lokalita na jihozápadû Mûstce Králové pro ochrannou zeleÀ a zahrady (za úãelem
sníÏení hluku z moÏného jiÏního obchvatu Mûstce Králové dle ÚP VÚC Stﬁední Polabí).
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R 17
R 18

(Ost = 15 941, Za = 7 463, Kom = 1 995)
Rozvojová lokalita na jihozápadû Mûstce Králové pro místní komunikaci (za úãelem sníÏení
vlivu hluku a vibrací z dopravní obsluhy zaﬁízení v˘roby na obytnou zástavbu).
(Kom = 3 439)
Území pro jeden rodinn˘ dÛm v místû souãasnû nevyuÏívaného vstupního objektu areálu
v˘roby v severní ãásti sídla Vinice. MoÏnost dopravního pﬁipojení areálu v˘roby z jihu musí
zÛstat zachována.
(B = 1 543, Kom = 499)

âlánek 17 - dal‰í ustanovení
(1)

Pro archeologické nálezy a vybranou stavební ãinnost v ﬁe‰eném území platí oznamovací povinnost a
povinnost umoÏnûní odborného dohledu a provedení záchranného archeologického v˘zkumu stanovená
v obecnû platném pﬁedpisu.

(2)

Vlastníci a uÏivatelé nemovitostí, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí ve vesnické památkové
zónû, mají povinnost vyÏádat si závazné stanovisko orgánu ochrany památek ke kaÏdé stavbû,
stavební zmûnû nebo udrÏovacím pracem. V rámci ﬁízení posoudí zámûr povûﬁená odborná organizace.

(3)

V pﬁípadû dotãení plo‰n˘ch meliorací v rámci rozvojov˘ch lokalit, je tﬁeba zajistit funkãnost zb˘vajících
melioraãních zaﬁízení, vãetnû bezproblémového odtoku vod.
âÁST T¤ETÍ - ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

âlánky 18, 19 a 20 budou doplnûny aÏ do vyhlá‰ky o závazn˘ch ãástech územního plánu mûsta Mûstec
Králové (ãlánek 18 - lhÛty aktualizace územního plánu, ãlánek 19 - uloÏení dokumentace, ãlánek 20 - úãinnost).
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