OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA ã. 1/2006
O ZÁVAZN¯CH âÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU MùSTA MùSTEC KRÁLOVÉ

Zastupitelstvo mûsta Mûstec Králové, dle usnesení Zastupitelstva mûsta Mûstec Králové ã. 3/2006
ze dne 7. 6. 2006, vydává ve smyslu §29 zákona ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ﬁádu,
v platném znûní (dále jen stavební zákon) a v souladu s §84 odst. 2 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní, tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2006.
âÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1)
(2)

(1)

(1)

âlánek 1 - úãel vyhlá‰ky
Vyhlá‰ka vymezuje závaznou ãást územního plánu mûsta Mûstec Králové, schváleného usnesením
zastupitelstva mûsta Mûstec Králové ã. 3/2006, ze dne 7. 6. 2006 (dále jen územní plán).
Vyhlá‰ka obsahuje ve formû regulativÛ závazná pravidla pro umísÈování staveb, vyuÏití území
nebo opatﬁení v území a stanovuje zásady pro jeho uspoﬁádání.
âlánek 2 - rozsah platnosti
Vyhlá‰ka platí pro území mûsta Mûstec Králové, které se skládá z katastrálních území Mûstec
Králové a Vinice u Mûstce Králové.
âlánek 3 - vymezení základních pojmÛ
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 a 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 které
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.
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âÁST DRUHÁ - ÚZEMÍ MùSTA MùSTEC KRÁLOVÉ
(1)

âlánek 4 - 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.

(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.

(1)

(2)

âlánek 5 - funkãní uspoﬁádání území
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.
Územní plán vymezuje 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.
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(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 naru‰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.
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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 (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
obhospodaﬁovaného a doãasnû neobhospodaﬁovaného zemûdûlského pÛdního
fondu.
b)
Pﬁípustné je vyuÏití pro:
- ornou pÛdu,
- trvalé travní porosty (louky a pastviny),
- zahrady a sady.
c)
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.

(1)

âlánek 6 - uÏívání pozemkÛ a staveb, umísÈování a povolování staveb, zmûny vyuÏití
území nebo plochy
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.
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(1)

(2)

âlánek 7 - urbanizovaná a neurbanizovaná území, vymezení zastavitelného území
a)
Urbanizovaná území sestávají:
- ze souãasnû zastavûného území obce stanoveného dle §139a, odst. 2
stavebního zákona,
- ze zastavitelného území.
b)
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.
c)
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.
a)

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.

b)

(3)

a)

b)

c)

(1)

(2)

âlánek 8 - stabilizovaná a nestabilizovaná území
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).
a)

b)

(1)

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.

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

5

c)

d)
(2)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

(3)

(1)

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
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.
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b)
c)
d)
(2)

Koeficient podlaÏní plochy, jenÏ vyjadﬁuje maximální pomûr souãtu v‰ech
podlaÏních ploch k plo‰e pozemku.
Koeficient obestavûného prostoru, kter˘ vyjadﬁuje maximální pomûr obestavûného
prostoru (m3) k celkové plo‰e pozemku (m2).
Maximální podlaÏnost udává maximální poãet nadzemních podlaÏí objektu vãetnû
podkroví.

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

(3)

(1)

koef.
zastav.
poz.
80
50 (*)
50 (*)
10
80
80
20

koef.
podlaÏ.
plochy
3,0
1,7
0,8
0,3
1,5
3,0
0,4

koef.
obestav.
prostoru
5,0
-

maximální
podlaÏnost
4 (**)
4 (**)
2
2
2-3
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
Obytné 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
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 územní jednotky (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, 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).

(4)

Limity vycházející z konkrétních podmínek ﬁe‰eného území jsou vyjádﬁeny ustanoveními
Vyhlá‰ky o závazn˘ch ãástech ÚP mûsta Mûstec Králové.
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(1)
(2)

âlánek 12 - ochrana a dob˘vání nerostn˘ch surovin
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.

(1)

âlánek 13 - vymezení územního systému ekologické stability
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

16

17

18

19

20

21
23

24

25

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
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.
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26

27

28

29

30

31

37

38

39

1003

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)

(1)

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
Poﬁizovatelem ÚP nejsou stanoveny Ïádné poÏadavky na nutné asanaãní úpravy.
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(1)

âlánek 15 - veﬁejnû prospû‰né stavby
V území musí b˘t respektována skupina jiÏ realizovan˘ch staveb (stavby ve veﬁejném zájmu):
a)
b)
c)
d)

(2)

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 (vymezení ploch
pro VPS vypl˘vá z v˘kresu ã. V5)

-

-

obãanské vybavení
v˘robní zóna
technické vybavení

VPS 01
VPS 02
VPS 03

komunikace

VPS 04
VPS 05
VPS 06
VPS 07
VPS 08
VPS 09
VPS 10
VPS 11
VPS 12
VPS 13
VPS D 04

(3)

roz‰íﬁení sportovních zaﬁízení
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

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 m 2):
R 01

R 02
R 03

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)
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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
R 17
R 18

(1)

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)
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).
(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
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.
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âÁST T¤ETÍ - ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ
(1)

âlánek 18 - LhÛty aktualizace územního plánu
LhÛty aktualizace jsou stanoveny 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.

(1)

âlánek 19 - UloÏení dokumentace
Dokumentace územního plánu mûsta Mûstec Králové bude uloÏena na Mûstském úﬁadu
v Mûstci Králové, Mûstském úﬁadu v Podûbradech a na Krajském úﬁadu Stﬁedoãeského kraje.

(1)

âlánek 20 - Úãinnost
Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti 15. dnem po jejím vyhlá‰ení dle §12 zákona ã. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znûní. Dnem vyhlá‰ení se rozumí její vyvû‰ení na úﬁední desku.

Mûstec Králové, dne 8. 6. 2006

..................................................................................
razítko, podpis

Vyvû‰eno dne: 8. 6. 2006

..................................................................................
razítko, podpis

Sejmuto dne: 11. 7. 2006

..................................................................................
razítko, podpis
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