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ÚZEMNÍ PLÁN RO⌥⇥ALOVICE VE ZN⇤NÍ ZM⇤NY .1 - TEXTOVÁ ÁST
a)

Vymezení zastav⌦ného území
Na území obce Ro⌘ alovice je k datu 10. 3. 2020 vymezeno celkem t icet dev⌦t zastav⌦n⇣ch
území. Vymezení zastav⌦ného území je znázorn⌦no ve v⇣kresové ásti územního plánu: v⇣kres základního
len⌦ní území (1) a hlavní v⇣kres (2).
b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení e eného území
⌅e en⇣m územím je správní území obce Ro⌘ alovice ( íseln⇣ kód: 537756), které tvo í
katastrální území Hasina ( íseln⇣ kód: 637483), katastrální území Lede ky ( íseln⇣ kód: 679771),
katastrální území Podlu⌘any ( íseln⇣ kód: 742660), katastrální území Podolí u Ro⌘ alovic ( íseln⇣ kód:
742678), katastrální území Ro⌘ alovice ( íseln⇣ kód: 742686) a katastrální území Zámostí u Ro⌘ alovic
( íseln⇣ kód: 742694). V k. ú. Lede ky jsou dv⌦ místní ásti: Lede ky a Vini ná Lhota. ⌅e ené území se
nachází v okresu Nymburk ( íseln⇣ kód: CZ0208), St edo eském kraji ( íseln⇣ kód: 27).
b.2) Koncepce rozvoje e eného území
M⌦sto Ro⌘ alovice, spolu se sv⇣mi dal ími esti místními ástmi, le⌘í ve vzdálenosti asi dvaceti
sedmi kilometr✏ severov⇣chodn⌦ od b⇣valého okresního m⌦sta Nymburk a p ibli⌘n⌦ ve stejné vzdálenosti
od Ji ína, v severní okrajové poloze okresu Nymburk resp. v severov⇣chodní okrajové poloze
St edo eského kraje (hrani í s okresem Ji ín - Královéhradeck⇣ kraj).
Pro rozvoj podstatná je pom⌦rn⌦ dobrá dopravní dostupnost regionálních center. Hlavní
dopravní páte í ir ího spádového území je trasa silnice I/32 procházející v⇣chodn⌦ od e eného území.
⌥elezni ní doprava prochází zájmov⇣m územím v trase celostátní trat⌦ . 061 Nymburk – Ji ín.
M⌦sto Ro⌘ alovice jsou doprovodn⇣m sídlem k regionálnímu centr✏m Nymburk a Ji ín.
Ob anská vybavenost je na úrovni odpovídající v⇣znamu sídla. Zárove↵ zde jsou zastoupeny pom⌦rn⌦
rozsáhlé plochy s v⇣robními areály, co⌘ má dal í v⇣znamn⇣ stabiliza ní vliv na saldo migrace obyvatelstva.
P✏vodní urbanistická struktura sídla byla dopln⌦na zejména o intenzívní bytovou v⇣stavbu.
Venkovská sídla Hasina, Lede ky, Podlu⌘any, Podolí, Vini ná Lhota a Zámostí plní zejména
funkci obytnou (v etn⌦ rekreace), ob anská vybavenost zde tém⌦ chybí. Ve v ech sídlech doposud
hospoda í soukromí zem⌦d⌦lci, soust ed⌦ná ⌘ivo i ná v⇣roba se nachází v novodob⇣ch zem⌦d⌦lsk⇣ch
areálech v okrajov⇣ch polohách v ech sídel.
Krajina e eného území vykazuje zv⇣ ené p írodní a kulturní hodnoty, v⇣znamn⌦ se projevuje i
lesnické a rybá ské hospoda ení. V⇣chodní ást e eného území spadá do vymezené oblasti Natura 2000.
Sestava vodote í v povodí Mrliny s navazujícími rybníky, obklopené p evá⌘n⌦ lesním masivem
je nositelem nezanedbatelného rekrea ního potenciálu. Územní plán Ro⌘ alovice si klade za cíl vytvo it
územní p edpoklady pro zachování specifické rázovitosti, zachovat a návrhem podpo it p írodní a
krajiná ské hodnoty kulturní krajiny. Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní ochranu
ir ího území p ed záplavami, podmínky pro zv⇣ ení ekologické stability a retence vody v krajin⌦.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú elné vyu⌘ívání zastav⌦ného území a zajistit
ochranu nezastav⌦ného území s ohledem na stávající p írodní a kulturní hodnoty v krajin⌦. Územním
plánem jsou vytvo eny podmínky zejména pro p im⌦ en⇣ rozvoj bydlení v etn⌦ dopravní obsluhy, slu⌘eb a
drobné v⇣roby (smí ené vyu⌘ití). Územním plánem jsou navr⌘ena opat ení navazující na p✏vodní
urbanistickou strukturu jednotliv⇣ch sídelních útvar✏ a jejich kulturn⌦-historick⇣ch hodnot.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Urbanistické kvality sídelních útvar , kulturn⌦-historické hodnoty
ÚP Ro⌘ alovice vytvá í podmínky pro ochranu v ech kulturn⌦-historick⇣ch a urbanistick⇣ch
hodnot v✓území.
Návrhem ÚP Územním plánem je respektováno základní prostorové len⌦ní zastav⌦ného
území.
M⌦sto Ro⌘ alovice bylo zalo⌘eno na pravém b ehu í ky Mrliny. Kostel a zámek, stojící na
v⇣razném návr í nad í kou, tvo í v⇣raznou kulturní dominantu v ir í krajinné scén⌦. St ed m⌦ste ka je
situován v poloze ji⌘n⌦ji pod ostrohem. Na severov⇣chod⌦ na m⌦sto bezprost edn⌦ navazuje osada
Podolí, na jihu na druhém b ehu Mrliny Zámostí. Jedná se o zachovalé venkovské m⌦ste ko bez
v⇣razn⌦j ích ru iv⇣ch vliv✏ s v⇣razn⇣mi urbanistick⇣mi kvalitami.
Nám⌦stí a jeho nejbli⌘ í okolí tvo í centrální prostranství kompaktní zástavby historického jádra
Ro⌘ alovic. Trojúhelníkov⇣ prostor v ji⌘ní ásti m⌦sta je historick⇣m tr⌘i t⌦m. Severov⇣chodní stranu
uzavírá b⇣valá radnice s dal ími architektonicky cenn⇣mi m⌦ ansk⇣mi domy. B⇣valá ob anská zálo⌘na
dotvá í západní pr✏ elí nám⌦stí. Parkov⌦ upraveném jihozápadní ásti nám⌦stí dominuje mariánsk⇣ sloup
se sochou Panny Marie Immaculaty. Na severní stranu nám⌦stí navazuje kompaktní historická zástavba
soust ed⌦ná podél Revolu ní ulice.
Hlavní m⌦stskou t ídou je Husova ulice, spojující Nám⌦stí s kostelem a zámkem, s n⌦kolika
ukázkami p✏vodní uli ní m⌦stské zástavby. Na severní stran⌦ uzavírá ulici budova b⇣valé koly . p. 146 z
pol. 19. stol., v ní⌘ jsou dnes umíst⌦ny M⌦stská knihovna a M⌦stské muzeum. V Husov⌦ ulici je unikátní
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památkov⌦ chrán⌦n⇣ m⌦ ansk⇣ d✏m z první poloviny 19. století. Dal í ukázkou cenné architektury
m⌦ anského domu s podsíní je . p. 20 poblí⌘.
Navazující páte ní komunika ní osou je Tyr ova ulice se soust ed⌦nou ob anskou vybaveností
( kola, hasi ská zbrojnice, Muzeum klasického kniha ství a kniha ská dílna, sportovi t⌦).
Z jihu do nám⌦stí vstupuje Melantrichova ulice s dochovan⇣m historick⇣m charakterem uli ní
venkovské zástavby, podobn⌦ jako má tento charakter zástavby ulice Boleslavská vedená severoji⌘ním
sm⌦rem z Tyr ovy ulice a ulice Lindnerova, vedená z Husovy t ídy pod zámeck⇣m ostrohem sm⌦rem do
Podolí.
Ji⌘ za období první republiky a dále v povále ném období se roz i uje obytná zástavba
charakteru domká ské venkovské zástavby podél ulice Spojovací tedy navazující ji⌘ním sm⌦rem od ulice
Boleslavské a podél ulice sl. legií a⌘ k ulici Melantrichov⌦. V této poloze tedy jihozápadn⌦ od historického
jádra m⌦sta se nachází t⌦⌘i t⌦ rozvojového potenciálu sídla pro bydlení. Prioritn⌦ jsou zastavovány
pozemky p i hlavních cestách, postupn⌦ je budována nová komunika ní sí umo⌘↵ující zahu t⌦ní v⇣stavby
uvnit parcel p✏vodní pozemkové dr⌘by. K takovému zahu ování do lo v posledním dvacetiletém období i
v ir ím okolí b⇣valého zámku, mezi ulicí Tyr ovou a Panskou zahradou. V sou asnosti zde p evládá
charakter plo né zástavby p evá⌘n⌦ samostatn⌦ stojících rodinn⇣ch dom✏ v zahradách.
Ro⌘ alovické nádra⌘í na trati z Nymburka do Kopidlna bylo postaveno pom⌦rn⌦
daleko od p✏vodních hranic m⌦ste ka. P i cest⌦ z nám⌦stí k nádra⌘í byl po roce 1880 zalo⌘en velk⇣
cukrovar (s vlastní ⌘elezni ní vle kou), nedaleko nádra⌘í byla zbudována pila.
Ze zajímav⇣ch budov je vlastní nádra⌘ní budova a s⇣pka p i severním zhlaví nádra⌘í. S⇣pka
spole n⌦ s areálem b⇣valého cukrovaru se pohledov⌦ uplat↵uje v intenzivn⌦ kultivované krajin⌦ ve sm⌦ru
od jihu. V povále ném období do sou asnosti se v této poloze dále roz i ovala v m⌦ ítku odli ná zástavba
v⇣robních areál✏ (nap . areál zem⌦d⌦lské v⇣roby, podnik Strojobal, areál Prefy) v kontrastu s dopl↵ující
drobn⌦j í uli ní venkovskou zástavbou.
Ostatní místní ásti si dodnes zachovaly p✏vodní zem⌦d⌦lsk⇣ charakter. V Zámostí, Podolí, Nové
Hasin⌦ a Podlu⌘anech se jedná o kompaktní venkovskou uli ní zástavbu. Na Staré Hasin⌦, v Lede kách a
Vini né Lhot⌦ jde o zástavbu více rozvoln⌦nou, tvo enou soubory n⌦kolika usedlostí i domk✏
soust ed⌦né podél cest i na jejich k í⌘ení. V ji⌘ních okrajov⇣ch polohách Zámostí, Podlu⌘an a Vini né
Lhoty se pohledov⌦ uplat↵uje v m⌦ ítku odli ná zástavba v⇣robních areál✏. Na Hasin⌦ vznikl tento areál
p estavbou p✏vodní usedlosti - dvora.
-

-

Do budoucna je nutno respektovat a chránit zejména tyto dochované urbanistické kvality:
prostorové kvality p✏sobení siluety sídla (Ro⌘ alovice - sídlo s itelnou gradací siluety),
prostorové kvality p✏dorysného uspo ádání (hodnotná p✏dorysná stopa historického jádra v
Ro⌘ alovicích i v ostatních místních ástech),
prostorové kvality ve ejn⇣ch vnit ních prostor✏ (v⇣razn⇣ úst ední prostor - nám⌦stí a hlavní
m⌦stské t ídy v Ro⌘ alovicích; komponované pr✏hledy p es ve ejnou zele↵ sm⌦r kostel, zámek
v Ro⌘ alovicích),
v⇣znamn⇣ architektonick⇣ soubor zámku a kostela, fary, poz✏statk✏ farní a Panské zahrady a
dal í ve ejné zelen⌦ dopln⌦né hodnotn⇣mi um⌦leck⇣mi díly na ve ejn⇣ch prostranstvích,
ve ejného poh ebi t⌦ s kaplí v izolované poloze nad Ro⌘ alovicemi.
V✓ e eném území jsou dále jmenovit⌦ respektovány a chrán⌦ny tyto hodnoty (popis v ásti
od✏vodn⌦ní):
vymezené archeologické zóny I., II. a IV. stupn⌦ stupn⌦;
kulturní památky (v e v Ro⌘ alovicích);
krom⌦ kulturních památek je v zájmovém území zachována ada zajímav⇣ch zd⌦n⇣ch staveb i
drobn⇣ch objekt✏ kulturního v⇣znamu, které je nutno respektovat.

P írodní hodnoty
Územní plán Ro⌘ alovice vytvá í podmínky pro ochranu v ech p írodních hodnot v✓území, které
v✓zásad⌦ respektuje a je s✓nimi koordinován. Respektována jsou chrán⌦ná území systému Natura 2000 Pta í oblast Ro⌘ alovické rybníky a Evropsky v⇣znamná lokalita Dymokursko.
V⌦t ina dochovan⇣ch p írodních prvk✏ je územním plánem zapojena do systému ÚSES
(biocentra, biokoridory, interak ní prvky).

-

Návrhem ÚP Územním plánem je respektováno základní krajinné len⌦ní e eného území:
p írodn⌦ hodnotn⇣ krajinn⇣ celek zahrnující komplex p irozen⇣ch lesních spole enstev
s✓dubo-habrov⇣mi háji, acidofilními doubravami, rákosinami, vlhk⇣mi loukami a soustavou
rybník✏ a mal⇣ch vodních nádr⌘í (severov⇣chodní ást),
krajinn⇣ celek zahrnující odlesn⌦nou intenzivn⌦ vyu⌘ívanou krajinu v niv⌦ Mrliny a jejích p ítok✏,
s drobn⇣mi vodote emi,✓loukami, pastvinami a ornou p✏dou, s ojedin⌦l⇣mi doprovodn⇣mi
liniov⇣mi porosty (jihozápadní ást),
kulturn⌦ historick⇣ potenciál krajiny.

-

V✓ e eném území jsou respektovány a chrán⌦ny tyto hodnoty:
pta í oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro⌘ alovické rybníky,
evropsky v⇣znamná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko,
památné stromy,
v⇣znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy,
p írodní biotopy,

-
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-

liniové prvky doprovodné zelen⌦,
katastráln⌦ neevidované drobné vodote e a malé vodní nádr⌘e v krajin⌦.

c)

Urbanistická koncepce

Ro⌘ alovice
Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⇣
rozvoj. V ástech sídla s historicky cennou zástavbou (v rozsahu daném v⇣stavbou nejmén⌦ do poloviny
19. století) jsou stanoveny plo né a prostorové regulativy s p ihlédnutím k charakteristice tohoto území.
Územním plánem jsou navr⌘eny v zastav⌦ném území plochy p estavby s cílem umo⌘nit v t⌦chto
plochách adekvátní vyu⌘ití. Územní plán reaguje na po⌘adavky rozvoje obytného území. Zastavitelné
plochy jsou p ednostn⌦ vymezeny s ohledem potenciál rozvojov⇣ch mo⌘ností, pouze v sousedství
zastav⌦ného území v lokalitách, které logicky navazují na p edchozí územní rozvoj a jsou limitn⌦
minimáln⌦ omezené.
Územní plán zachovává stávající v⇣robní plochy. Stávající za ízení jsou zahrnuta do funk ního
vyu⌘ití ploch v⇣roby a skladování, pokud je u nich zaji t⌦n p ístup z ploch dopravní infrastruktury. Prioritou
koncepce návrhu ÚP je intenzifikace stávajících areál✏ v⇣roby na v⇣chodním okraji Ro⌘ alovic. Rozvoj
tohoto zp✏sobu vyu⌘ívání mimo zastav⌦né území není vzhledem k sou asnému extenzívnímu vyu⌘ívání
(plochy bez odpovídajícího vyu⌘ití) navr⌘en.
Ostatní místní ásti, krajina
Ostatní místní ásti, krajina jsou stejnou m⌦rou jako pro trvalé bydlení vyu⌘ívány i pro
venkovské hospoda ení v etn⌦ zem⌦d⌦lsk⇣ch v⇣robních areál✏ (Hasina, Vini ná Lhota, Podlu⌘any)a
chalupa ení. Potenciál rozvojov⇣ch mo⌘ností je minimální, stavební rozvoj se soust edí do proluk sídel
(Podlu⌘any) i v návaznosti na okrajovou zástavbu (Hasina, Lede ky).
Stávající areály zem⌦d⌦lské v⇣roby budou zachovány. Pro oblast není typická intenzívní zástavba
chatov⇣ch i zahrádká sk⇣ch kolonií. Návrh kolonie v lokalit⌦ Nad Bu icí vychází ze sou asného vyu⌘ívání
území.
c.1) Vymezení zastaviteln✏ch ploch
Územním plánem Ro⌘ alovice jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur ené k zastav⌦ní).
Z hlediska vliv✏ morfologie terénu, krajinného p✏sobení v dálkov⇣ch pohledech, mo⌘ností
napojení na urbanistickou strukturu stávajícího sídla, dostupnost sítí technické infrastruktury a mo⌘nosti
dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy ím rozvojov⇣m potenciálem.
Pozn.:

Lokality Z1 - Z6, Z9 ji⌘ jsou v p ibli⌘n⌦ stejném rozsahu sou ástí stávajícího ÚPO Ro⌘ alovice v
aktuálním zn⌦ní (s jin⇣m ozna ením).

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z1
plochy bydlení - rodinné domy m⌦stské (BI),
plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV)
Prioritní rozvojová plocha na ji⌘ním okraji Ro⌘ alovic ur ená p evá⌘n⌦
pro m⌦stské bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami.
Prostorové uspo ádání:
max. 30 stavebních parcel
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Stavební parcely budou mj. zp ístupn⌦ny z navr⌘ené místní
komunikace D1. V rámci ploch ve ejného prostranství bude vymezena
plocha zelen⌦ o plo e min. 2000 m2. Na ve ejn⇣ch prostranstvích v
rámci plochy bude zaji t⌦no min. 6 parkovacích stání (pro osobní
automobily).

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z2
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha na severozápadním okraji Ro⌘ alovic ur ená p evá⌘n⌦ pro
venkovské bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami.
Prostorové uspo ádání:
15 - 20 stavebních parcel
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Plochu skupinové intenzívní v⇣stavby prov⌦ it územní studií, v rámci
studie e it etapizaci v⇣stavby. Koordinovat s plochou p estavby P3.
V⇣stavba je podmín⌦na úpravou stávající místní komunikace,
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p ipojené stávající k i⌘ovatkou na pr✏jezdní úsek silnice III/27950,
spo ívající v roz í ení na normové hodnoty pro obousm⌦rnou
místní komunikaci.
V rámci studie bude vymezena plocha zelen⌦ o v⇣m⌦ e min. 1300 m2.
Po obvodu plochy - sm⌦rem ke h i ti bude vymezena plocha ochranné
zelen⌦. Na ve ejn⇣ch prostranstvích bude zaji t⌦no min. 5 parkovacích
stání (pro osobní automobily).
Ozna ení plochy:

Z3 (není vymezena)

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

Z4
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plocha pro smí ené vyu⌘ití (prodej, bydlení, hospoda ení, slu⌘by) v
lokalit⌦ U sv. Vojt⌦cha v Ro⌘ alovicích.

Intenzita zastav⌦ní pozemku:
V⇣ ková regulace:

Prostorové uspo ádání:
max. 40% v etn⌦ zpevn⌦n⇣ch ploch.
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Plochu prov⌦ it územní studií. Koordinovat s plochou p estavby P1.
V⇣stavbu v severní ásti lokality doplnit zalo⌘ením pásu ochranné a
izola ní zelen⌦ K11.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Intenzita zastav⌦ní pozemku:
V⇣ ková regulace:

Z5a
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha v okrajové v⇣chodní poloze místní ásti Podolí ur ená p evá⌘n⌦
pro venkovské bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami.
Prostorové uspo ádání:
3 - 6 stavebních parcel
min. velikost stavební parcely 1500 m2
max. 30% v etn⌦ zpevn⌦n⇣ch ploch.
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Charakter zástavby p izp✏sobit stávající sousední zástavb⌦; zástavbou
respektovat stávající uli ní frontu, zahradami navázat na stávající
zahrady.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z5b
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha v okrajové v⇣chodní poloze místní ásti Podolí ur ená p evá⌘n⌦
pro venkovské bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami.
Prostorové uspo ádání:
1 - 2 stavební parcely
min. velikost stavební parcely 2000 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
P i navazujícím ízení ov⌦ it, ⌘e se zástavba neuplatní v dálkov⇣ch
pohledech.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z6a
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha na severním okraji Podlu⌘an ur ená p evá⌘n⌦ pro venkovské
bydlení v rodinném dom⌦ s privátní zahradou (proluka).
Prostorové uspo ádání:
1 stavební parcela
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Charakter zástavby p izp✏sobit stávající sousední zástavb⌦.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

Z6b
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha na severním okraji Podlu⌘an ur ená p evá⌘n⌦ pro venkovské
bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami (proluka).
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len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Prostorové uspo ádání:
3 stavební parcely
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Charakter zástavby p izp✏sobit stávající sousední zástavb⌦.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela
V⇣ ková regulace:

Z6c
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha na severním okraji Podlu⌘an ur ená p evá⌘n⌦ pro venkovské
bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami (proluka).
Prostorové uspo ádání:
5-8 stavebních parcel
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Plochu prov⌦ it územní studií. Charakter zástavby p izp✏sobit stávající
sousední zástavb⌦.

Ozna ení plochy:

Z7 (není vymezena)

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:

Z8
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV),
plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS)
Plocha na severním okraji Ro⌘ alovic ur ená p evá⌘n⌦ pro venkovské
bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami a pásem zelen⌦ v
severní ásti.

Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Prostorové uspo ádání:
8 - 10 stavebních parcel
min. velikost stavební parcely 800 m2
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Plochu prov⌦ it územní studií. Zachovat stávající zele↵.
V rámci studie bude vymezena plocha ve ejné zelen⌦ o v⇣m⌦ e min.
700 m2. Na ve ejn⇣ch prostranstvích bude zaji t⌦no min.
3 parkovací stání (pro osobní automobily). V⇣stavbu doplnit zalo⌘ením
pásu ochranné a izola ní zelen⌦ K12.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z9
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha ve zpustlém sadu p i silnici Ro⌘ alovice - Hasina ur ená
p evá⌘n⌦ pro venkovské bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami.
Prostorové uspo ádání:
3 - 4 stavební parcely
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Charakter zástavby p izp✏sobit stávající sousední zástavb⌦ na Staré
Hasin⌦. P i navazujícím ízení ov⌦ it, ⌘e se zástavba neuplatní v
dálkov⇣ch pohledech. V navazujícím ízení bude proveden
p írodov⌦dn⇣ v⇣zkum.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z 10
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV),
Plocha na severním okraji osady Lede ky - Vini ná Lhota ur ená
p evá⌘n⌦ pro venkovské bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami.
Prostorové uspo ádání:
1 stavební parcela
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
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Specifické podmínky:
Trvalé bydlení bude v navazujícím ízení prov⌦ eno spln⌦ním
hlukov⇣ch limit✏ (provoz ⌘eleznice). Charakter zástavby p izp✏sobit
stávající sousední zástavb⌦, navázat na stávající uli ní frontu.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Intenzita vyu⌘ití pozemk✏:
V⇣ ková regulace:

Z 11
plochy rekreace - zahrady (RZ)
plocha ur ená p evá⌘n⌦ pro rodinnou rekreaci spojenou se
zahradnictvím p i lesní cest⌦ v lokalit⌦ Nad Bu icí.
Prostorové uspo ádání:
5 stavebních parcel
max. 10%.
max. 1 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Nutno respektovat charakter zástavby drobn⇣ch staveb v zahradách.
Respektovat hranici 50 m od kraje lesa.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z 12
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plocha ur ená p evá⌘n⌦ pro smí ené - venkovské vyu⌘ití (objekt
hospodá ského zázemí rybá ství) u Kn⌦⌘ského rybníka) na Staré
Hasin⌦.
Prostorové uspo ádání:
1 stavební parcela
120 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Respektovat OP nadzemního vedení VN 22 kV. Stavbu umístit p i
komunikaci.
V navazujícím ízení bude proveden p írodov⌦dn⇣ v⇣zkum.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z 13
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha na jihozápadním okraji Nové Hasiny ur ená p evá⌘n⌦ pro
venkovské bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami.
Prostorové uspo ádání:
2 stavební parcely
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Charakter zástavby p izp✏sobit stávající sousední zástavb⌦, navázat na
stávající uli ní frontu.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

Z 14
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha - proluka v Lede kách ur ená p evá⌘n⌦ pro venkovské bydlení
v rodinném dom⌦ s privátní zahradou.
Prostorové uspo ádání:
1 stavební parcela
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Charakter zástavby p izp✏sobit stávající sousední zástavb⌦, zachovat
pr✏hled na ro⌘ alovick⇣ kostel a zámek, tvo ící v⇣raznou kulturní
dominantu v ir í krajinné scén⌦.

Zm⌦nou . 1 územního plánu je v k.ú. Zámostí u Ro⌘ alovic vymezena zastavitelná plocha navazující na
zastav⌦nou plochu v Ro⌘ alovicích:
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

Z1/Z1
plochy bydlení - rodinné domy m⌦stské (BI),
Prioritní rozvojová plocha na ji⌘ním okraji Ro⌘ alovic ur ená p evá⌘n⌦
pro m⌦stské bydlení v rodinn⇣ch domech s privátními zahradami,
obslu⌘nou komunikaci a ve ejnou zele↵.
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len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
izolovan⇣ rodinn⇣ d✏m v zahrad⌦
- o jedné bytové jednotce
dvojdomek
- dv⌦ bytové jednotky
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
Koeficient nezpevn⌦n⇣ch
ozelen⌦n⇣ch ploch na parcele:
V⇣ ková regulace:
Ve ejná zele↵:
Specifické podmínky:

Prostorové uspo ádání lokality Z1/Z1:
ur í územní studie
min. velikost stavební parcely 800 m2
min. velikost stavební parcely dvojdomku 900 m2
250 m2
min. 60%
max. 1 nadzemní podla⌘í, p ípadn⌦ s obytn⇣m podkrovím
minimáln⌦ 3000 m2
Plochu prov⌦ it územní studií. V rámci plochy bude vymezena
adekvátní ve ejná zele↵ slou⌘ící obyvatel✏m celé související obytné
enklávy (p✏vodní zastavitelná plocha Z1). Bude respektována
severoji⌘ní ú elová komunikace zp ístup↵ující lokalitu zejména p⌦ ím.
V⇣chodní okraj lokality pojmout jako odpo inkové místo s vyhlídkou
na kostel sv. Havla a nivní krajinu Zámostí. Lokalitu p i ji⌘ním okraji
doplnit dosadbou pásu zelen⌦ a realizovat management vedoucí k
ochran⌦ bonitn⌦ kvalitních p✏d s ohledem na zadr⌘ování vody v
krajin⌦ (nap . dosadba doprovodné zelen⌦ podél vodote e, zatravn⌦ní
nivních p✏d). Respektovat OP drobného vodního toku.

Zastavitelné plochy a jejich dal í len⌦ní jsou vymezeny graficky ve v⇣kresech . 1 a 2 návrhu ÚP
Ro⌘ alovice (V⇣kres základního len⌦ní, Hlavní v⇣kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní
vyu⌘ití plochy, dal í p ípustné, podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití a nep ípustné vyu⌘ití pro jednotlivé plochy je
uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
c.2) Vymezení ploch p estavby
Územním plánem Ro⌘ alovice jsou vymezeny plochy p estavby. Tím jsou zárove↵ vytvo eny
podmínky pro transformaci funkcí zanedban⇣ch, nevyu⌘ívan⇣ch nebo nevhodn⌦ vyu⌘ívan⇣ch ploch i
ploch s nevhodnou prostorovou strukturou.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

Intenzita zastav⌦ní pozemku:
V⇣ ková regulace:

P1
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plocha ur ená p evá⌘n⌦ pro smí ené - venkovské vyu⌘ití (bydlení,
slu⌘by, hospoda ení) v lokalit⌦ U Sv. Vojt⌦cha v Ro⌘ alovicích.
Prostorové uspo ádání:
max. 40% v etn⌦ zpevn⌦n⇣ch ploch
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Koordinovat se zastavitelnou plochou Z4.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

P2
plochy bydlení - rodinné domy m⌦stské (BI)
Plocha na západním okraji Ro⌘ alovic ur ená p evá⌘n⌦ pro m⌦stské
bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami a p ístupovou neve ejnou
komunikaci.
Prostorové uspo ádání:
max. 2 stavební parcely
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Charakter zástavby p izp✏sobit stávající sousední zástavb⌦.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela:
V⇣ ková regulace:

P3
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha na severozápadním okraji Ro⌘ alovic ur ená p evá⌘n⌦ pro
venkovské bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami.
Prostorové uspo ádání:
5 - 6 stavebních parcel
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
Koordinovat se zastavitelnou plochou Z2 (dopravní p ístup).
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Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela
V⇣ ková regulace:
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

len⌦ní plochy pro hlavní vyu⌘ití:
Max. zastav⌦ná plocha/parcela
V⇣ ková regulace:

P4
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plocha na severním okraji Ro⌘ alovic ur ená p evá⌘n⌦ pro venkovské
bydlení v rodinn⇣ch domech se zahradami.
Prostorové uspo ádání:
2 - 4 stavební parcely
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
P5
plochy bydlení - rodinné domy m⌦stské (BI)
Plocha - proluka navazující na stávající novodobou v⇣stavbu v
Ro⌘ alovicích ur ená p evá⌘n⌦ pro m⌦stské bydlení v rodinn⇣ch
domech se zahradami.
Prostorové uspo ádání:
1-2 stavební parcely
250 m2
max. 2 nadzemní podla⌘í
Specifické podmínky:
V maximální mo⌘né mí e zachovat zele↵.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

V⇣ ková regulace:

P6
plochy smí ené obytné - m⌦stské (SM)
Plocha ur ená p evá⌘n⌦ pro smí ené - m⌦stské vyu⌘ití (bydlení, slu⌘by,
vybavenost) v místní ásti Podolí.
Prostorové uspo ádání:
Charakter zástavby a v⇣ kovou hladinu p izp✏sobit stávající sousední
zástavb⌦, navázat na stávající uli ní frontu.
Specifické podmínky:
Stavby p ednostn⌦ umis ovat mimo hranici Q100 nad kótu hladiny vody
p i pr✏toku Q100. Respektovat OP II. stupn⌦ VZ Ro⌘ alovice.

Ozna ení plochy:
Funk ní vyu⌘ití:
Hlavní vyu⌘ití:

P7
plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV)
Plocha ur ená p evá⌘n⌦ pro roz í ení ve ejného prostranství související
s úpravou kontaktního pr✏jezdního profilu (nap . pás pro p⌦ í, zele↵)
Specifické podmínky:
Úpravy musí zohlednit v⇣znam památkov⌦ chrán⌦ného p. 12
d⌦kanství U Barborky v sousedství. Jedná se o po⌘adavek na asanaci
op⌦rn⇣ch zdí a p✏vodních chalup . p. 10 a . p. 11 ve patném
stavebn⌦ technickém stavu.

Plochy p estavby jsou vymezeny graficky ve v⇣kresech . 1 a 2 návrhu ÚP Ro⌘ alovice (V⇣kres
základního len⌦ní, Hlavní v⇣kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyu⌘ití plochy, dal í
p ípustné, podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití a nep ípustné vyu⌘ití pro jednotlivé plochy je uvedeno v kapitole
f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
c.3) Vymezení systému sídelní zelen⌦
-

-

Územní plán vymezuje Plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ (ZV).
Plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah a dostupnost p evá⌘n⌦ parkov⌦ upraven⇣ch pozemk✏ ve ejné
zelen⌦.
Územním plánem je doporu eno p ehodnotit p ipravovanou Studii revitalizace nám⌦stí tak, aby
z✏staly zachovány i se obnovily cenné prvky zelen⌦, zejména dvou adá alej hloh✏.
P i obnov⌦ a nové v⇣sadb⌦ nutno volit zele↵ odpovídající p irozenému charakteru vegetace v
daném území.
Zbytky Panské zahrady jsou dnes v⇣razn⌦ p em⌦n⌦ny – vykácena byla lipová alej, star⇣ sad a
náletová zele↵ a provedeny parkové úpravy. Do budoucna je nutno tento relikt chránit p ed
zástavbou jako v⇣znamnou ve ejnou zele↵ se zachováním komponovaného pr✏hledu na osu
zámku.
Zm⌦nou . 1 územního plánu jsou vytvo eny podmínky pro zalo⌘ení ve ejné zelen⌦ v nové
zastavitelné lokalit⌦ Z1/Z1 vyu⌘itelné i pro související zastav⌦nou obytnou enklávu.
Územní plán vymezuje Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS).
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-

Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú elem
vyu⌘ívání zahrad a dal ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu nacházejících se v
zastav⌦ném území.
Jde o pozemky, které se v⇣znamn⌦ podílejí na utvá ení charakteru urbanizovaného území nebo
jsou v⇣znamn⌦ dot eny limity vyu⌘ití území, a proto je na nich nutné omezit mo⌘nost
umís ování staveb a dal ích za ízení.
Územním plánem jsou navr⌘eny plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS) v
rámci zastavitelné plochy Z8 jako v⇣znamn⇣ p ed⌦l mezi zástavbou a krajinou.
Územním plánem jsou v sídle vymezeny Plochy sídelní zelen⌦ - p írodní zele↵ (ZP). Plochy
sídelní zelen⌦ - p írodní zele↵ jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro ochranu ploch
zelen⌦ p írod⌦ blízkého charakteru, které se nacházejí v zastav⌦ném území a jsou sou ástí
vymezeného územního systému ekologické stability nebo pozemk✏ chrán⌦n⇣ch ástí p írody.

Územním plánem jsou navr⌘eny (jako zm⌦ny vyu⌘ití území nestavební povahy) tyto plochy
opat ení s charakterem sídelní zelen⌦:
ozn.:
N8
N9
d)

funk ní vyu⌘ití území:
plochy sídelní zelen⌦ - p írodní zele↵ (ZP)
plochy sídelní zelen⌦ - p írodní zele↵ (ZP)

popis opat ení:
RK 1229 v Ro⌘ alovicích
RK 1229 v Ro⌘ alovicích

Koncepce ve ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

⌥elezni ní doprava
⌥elezni ní doprava prochází e en⇣m územím v trase celostátní trat⌦ .061 Nymburk – Ji ín. Tra
je t eba pova⌘ovat dlouhodob⌦ za územn⌦ stabilizovanou. Územní plán respektuje a pova⌘uje za územn⌦
stabilizovanou vle kovou kolej vedenou do v⇣robního areálu v Ro⌘ alovicích.
Letecká doprava
Územní plán nevymezuje ⌘ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst⌦ní
staveb nebo za ízení letecké dopravy. Celé správní území obce je situováno ve vymezeném území MO
(leteck⇣ koridor Milovice).
Vodní doprava
Územní plán nevymezuje ⌘ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro
umíst⌦ní staveb nebo za ízení vodní dopravy.
Silni ní doprava
Trasy silnic III. t ídy tvo ící páte místního systému dopravní obsluhy je t eba, i p es jistá
problémová místa, pova⌘ovat za dlouhodob⌦ stabilizované (v rámci b⌦⌘né silni ní údr⌘by budou
provád⌦ny pouze místní opravy, bude zaji ováno uvoln⌦ní rozhledov⇣ch polí v trase i k i⌘ovatkách a
í kové uspo ádání pr✏jezdního pr✏ ezu bude postupn⌦ upravováno pro vedení minimální silni ní
kategorie S7,5/50 u silnic III. t ídy).
-

-

-

-

-

Navazující sí místních a ú elov⇣ch komunikací
Na páte ní skelet pr✏jezdních úsek✏ silni ních tras je p ipojena soustava místních a ú elov⇣ch
komunikací, které zaji ují propojení jednotliv⇣ch místních ástí a sektor✏, dále dopravní
obsluhu jednotliv⇣ch objekt✏ a pozemk✏. Územní plán pova⌘uje stávající systém místních a
ú elov⇣ch komunikací, které zaji ují komunika ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby
správního území obce, za stabilizovan⇣.
Komunika ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji t⌦na bu prost ednictvím vazeb na stávající
komunika ní sí anebo návrhem nov⇣ch místních komunikací. V rámci zastavitelné plochy Z1 se
jedná o navr⌘ené úseky místních komunikací D1 v rámci navr⌘en⇣ch ploch ve ejného
prostranství. Tyto úseky se budou v p im⌦ ené mí e napojovat na silnici III/27523.
V krajin⌦ je navr⌘en úsek místní komunikace D2 ve stop⌦ stávající ú elové komunikace. Jedná
se o cca 600 m dlouh⇣ úsek veden⇣ od k í⌘ení se silnicí III/27525 severním sm⌦rem k
⌘elezni ní zastávce Ro⌘ alovice (zde navazuje na stávající úseky MK). Nová MK m✏⌘e slou⌘it jak
pro dopravní obsluhu v⇣robních areál✏, tak pro cykloturistiku.
U dal ích rozsáhlej ích rozvojov⇣ch lokalit se p edpokládá vypracování územní studie, která
v✓rámci ir ích urbanistick⇣ch a komunika ních souvislostí navrhne rovn⌦⌘ nové komunika ní
uspo ádání p íslu né rozvojové lokality. Jedná se p edev ím o následující rozvojové lokality:
Z1/Z1, Z2, Z4, Z6c a Z8.
Pro p ímou komunika ní obsluhu lokalit (Z2, P3) v severozápadní ásti Ro⌘ alovic je nezbytná
úprava stávající místní komunikace p ipojené stávající k i⌘ovatkou na pr✏jezdní úsek silnice
III/27950 vedoucí z obce Ro⌘ alovice na sever do obce Tuchom. Úprava bude spo ívat v
roz í ení na normové hodnoty pro obousm⌦rnou místní komunikaci a to v rámci stávající
plochy dopravní infrastruktury.
Navr⌘ená asanace v rámci plochy p estavby P7 v⇣znamn⌦ p isp⌦je k uvoln⌦ní rozhledového
pole v trase a lep ímu í kovému uspo ádání pr✏jezdního pr✏ ezu, které bude postupn⌦
upravováno pro vedení minimální silni ní kategorie S7,5/50.
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-

-

-

U vymezovan⇣ch rozvojov⇣ch ploch, ve kter⇣ch je prov⌦ ení zm⌦n jejich vyu⌘ití územní studií
podmínkou pro rozhodování, bude e ení navrhované komunika ní struktury t⌦chto ploch
sou ástí p íslu n⇣ch územních studií.
Doprava v klidu
Územní plán pln⌦ respektuje sou asné kapacity, které slou⌘í pro gará⌘ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t⌦vník✏ obce.
Dopravní vybavenost
Územní plán vytvá í podmínky pro zaji t⌦ní funk nosti kombinovaného systému zaji ujícího
dostupnost a obsluhu správního území prost edky hromadné dopravy osob, a to v kombinaci
pravidelné ve ejné autobusové dopravy a ⌘elezni ní osobní dopravy.
Územní plán respektuje sou asné umíst⌦ní zastávek pravidelné ve ejné autobusové dopravy a
⌘elezni ní osobní dopravy.
d.2) Technická infrastruktura
Jsou p ípustná zejména tato nová za ízení sítí technické infrastruktury v území:

-

ady ve ejného vodovodu,
stoky spla kové tlakové kanalizace,
stoky oddílné de ové kanalizace, jednotné kanalizace a dal í za ízení slou⌘ící k odvád⌦ní
srá⌘kov⇣ch odpadních vod,
plynovodní ady,
trafostanice, v etn⌦ p ipojovacího vedení VN 22 kV,
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzdu ná vedení,
kabelové trasy NN,
kabelové trasy telekomunika ní sít⌦ a dal í telekomunika ní za ízení,
kabelové trasy NN slou⌘ící pro VO, svítidla VO,
kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu a dal í
radiokomunika ní za ízení.

Odvodn⌦ní území, srá⇣kové odpadní vody
Srá⌘kové odpadní vody budou v zastav⌦n⇣ch územích zvládány následovn⌦: u jednotliv⇣ch
nemovitostí (u nov⇣ch bezprost edn⌦, u star⇣ch postupn⌦) s pou⌘itím vsaku nebo akumula ních prvk✏ (s
následn⇣m vyu⌘íváním nap . pro zavla⌘ování zelen⌦).
Nevsáknuté srá⌘kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli⌘ ího recipientu
áste n⌦ odvád⌦ny ve ejnou kanalizací (Ro⌘ alovice, Zámostí, Podolí ( ást)) a áste n⌦ systémem rigol✏,
struh a propustk✏.
Spla kové odpadní vody
Ro⌘ alovice v etn⌦ místních ástí Podolí a Zámostí mají vybudovan⇣ systém jednotné
kanalizace pro ve ejnou pot ebu. Jedná se o jednotnou kanaliza ní sí z betonov⇣ch trub a z kameniny
svedenou na obecní OV (ji⌘ní okraj Zámostí). OV byla intenzifikována s v⇣hledovou kapacitou 3000 EO.
Na tento systém se v roce 2019 napojily v echny místní ásti ve dvou v⌦tvích: Ro⌘ alovice Jih (Lede ky,
Podlu⌘any, Vini ná Lhota) a Ro⌘ alovice Sever (Podolí ást - sever, Stará Hasina, Nová Hasina). Na OV
Ro⌘ alovice je napojena i kanalizace místní ásti m⌦styse K inec (Nové Zámky).
(Ro⌘ alovice, Zámostí, Podolí - ást)
Ro⌘ alovice v etn⌦ místních ástí Podolí a Zámostí mají vybudovan⇣ systém jednotné
kanalizace pro ve ejnou pot ebu. Jedná se o jednotnou kanaliza ní sí z betonov⇣ch trub a z kameniny
svedenou na obecní OV (ji⌘ní okraj Zámostí).
Návrh: Stávající systém bude zachován a rozvinut do lokalit rozvoje. Probíhá postupná
intenzifikace OV s v⇣hledovou kapacitou 3000 EO a to z d✏vodu zám⌦ru roz í it systém kanalizace pro
ve ejnou pot ebu do v ech místních ástí. Tato investi ní akce je rozd⌦lena na dv⌦ ásti s pracovním
názvem Ro⌘ alovice Jiha Sever - viz. dále.
(Ro⌘ alovice Jih: Lede ky, Podlu⌘any, Vini ná Lhota)
V místních ástech není v sou asné dob⌦ vybudována spla ková kanalizace, de ové odpadní
vody jsou odvád⌦ny systémem p íkop✏, struh, propustk✏ a stávající de ové kanalizace do místní vodote e
a obsahy jímek jsou vyvá⌘eny na zem⌦d⌦lsky obhospoda ované pozemky. Technick⇣ stav jímek je r✏zn⇣,
n⌦které jsou net⌦sné a z toho d✏vodu nevyhovující. P epady ze septik✏ jsou svedeny bu p ímo do
povrchov⇣ch vod nebo do trativod✏.
Návrh: Rozsah navr⌘ené stavby vychází z investi ního zám⌦ru (VIS spol. s r. o., Hradec Králové,
03/2012). Návrh p edstavuje v⇣stavbu nové spla kové tlakové kanalizace – hlavních tlakov⇣ch stok,
podru⌘n⇣ch tlakov⇣ch ad✏ a domovních erpacích jímek.
Hlavní tlaková stoka „T bude umíst⌦na do zem⌦d⌦lsky obhospoda ovan⇣ch pozemk✏ od místní
ásti Podlu⌘any a⌘ po zaúst⌦ní na stávající OV v Zámostí. Pro tuto etapu ji⌘ bylo vydáno územní
rozhodnutí.
Program rozvoje vodovod✏ a kanalizací St edo eského kraje prozatím nepo ítá s v⇣stavbou
spla kové kanalizace ve v⇣ e uveden⇣ch místních ástech. Vzhledem k poloze zájmového území v
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ochranném pásmu láze↵sk⇣ch vod bylo po⌘ádáno o zm⌦nu Programu rozvoje vodovod✏ a kanalizací
St edo eského kraje.
(Ro⌘ alovice Sever: Podolí ( ást - sever), Stará Hasina, Nová Hasina)
V místních ástech není v sou asné dob⌦ vybudována spla ková kanalizace, de ové odpadní
vody jsou odvád⌦ny systémem p íkop✏, struh, propustk✏ a stávající de ové kanalizace do místní vodote e
(Hasinsk⇣ potok) a obsahy jímek jsou vyvá⌘eny na zem⌦d⌦lsky obhospoda ované pozemky. Technick⇣ stav
jímek je r✏zn⇣, n⌦které jsou net⌦sné a z toho d✏vodu nevyhovující. P epady ze septik✏ jsou svedeny bu
p ímo do povrchov⇣ch vod nebo do trativod✏.
Návrh: Rozsah stavby vychází z investi ního zám⌦ru (VIS spol. s r. o., Hradec Králové, 03/2012).
Tato etapa je ve fázi projednání DÚR. Návrh p edstavuje v⇣stavbu nové spla kové tlakové kanalizace –
hlavních tlakov⇣ch stok, podru⌘n⇣ch tlakov⇣ch ad✏ a domovních erpacích jímek. Hlavní tlaková stoka „V bude zaúst⌦na do stávající kanaliza ní achty osazené na jednotné kanalizaci ve m⌦st⌦ Ro⌘ alovice.
Tato jednotná kanalizace je zaúst⌦na na stávající OV v místní ásti Zámostí u Ro⌘ alovic.
P evá⌘ná ást tlakové stoky „V je navr⌘ena do zem⌦d⌦lsky obhospoda ovan⇣ch pozemk✏ mezi místními
ástmi Podolí u Ro⌘ alovic a Starou Hasinou.
Pro místní ást Nová Hasina je hlavní tlaková stoka umíst⌦na do komunikace ve správ⌦ SÚS
St edo eského kraje, anebo do p ilehlého travnatého pásu.
Program rozvoje vodovod✏ a kanalizací St edo eského kraje prozatím nepo ítá s v⇣stavbou
spla kové kanalizace ve v⇣ e uveden⇣ch místních ástech vyjma Podolí. Vzhledem k poloze zájmového
území v ochranném pásmu láze↵sk⇣ch vod bylo po⌘ádáno o zm⌦nu Programu rozvoje vodovod✏ a
kanalizací St edo eského kraje.
(samoty)
Na samotách bude i nadále zachován stávající systém (tam, kde jsou septiky, budou tyto
zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou nahrazeny nov⇣mi bezodtokov⇣mi jímkami).
Zdroje vody, zásobování pitnou a po⇣ární vodou
-

Ochrana vodních zdroj✏:
Necelá ji⌘ní polovina e eného území se nachází v ochranném pásmu II. stupn⌦ p írodních
lé iv⇣ch zdroj✏ láze↵sk⇣ch míst Pod⌦brady a Sadská.
Ve vlastním e eném území je stanoveno OP II. stupn⌦ Ro⌘ alovice (zdroj d ív⌦j ího lokálního
vodovodu v Ro⌘ alovicích).
Zásobování pitnou vodou:

(Ro⌘ alovice, Podolí, Zámostí, Hasina)
Ro⌘ alovice jsou v sou asnosti zásobeny pitnou vodou z vodovodu Nymburk – Chotuc
napojeného na skupinov⇣ vodovod Pod⌦brady, kde zdrojem vody je ÚV Pod⌦brady. Odb⌦r pro vodovod
Nymburk – Chotuc je zaji ován z✓akumulace v✓b⇣valé ÚV Nymburk - Babín (nyní erpací stanice).
Zásobní ady v✓obci Ro⌘ alovice jsou napojeny na v⇣tla n⇣ páte ní ad III (Pod Chotucí - Ro⌘ alovice)
z✓PEHD DN 200 . P ed obcí Ro⌘ alovice je na obtoku adu III osazena AT stanice pro zv⇣ ení tlaku
v✓rozvodech Ro⌘ alovic a Hasiny. Zásobní ady DN 80 v✓navazujících místních ástech jsou napojeny na
vodovodní sí v✓Ro⌘ alovicích.
Lze konstatovat, ⌘e je zde technicky mo⌘né p ipojení uva⌘ovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalit na
stávající ást rozvodné vodovodní sít⌦.
(Podlu⌘any, Lede ky, Vini ná Lhota)
Místní ásti jsou v sou asnosti zásobena pitnou vodou z vodovodu Nymburk – Chotuc
napojeného na skupinov⇣ vodovod Pod⌦brady, kde zdrojem vody je ÚV Pod⌦brady. Odb⌦r pro vodovod
Nymburk – Chotuc je zaji ován z✓akumulace v✓b⇣valé ÚV Nymburk - Babín (nyní erpací stanice).
Vodovodní ady DN 80 v✓místní ásti Podlu⌘any jsou napojeny na zásobní ad K inec - Podlu⌘any.
Vodovodní ady DN 80 v✓místní ásti Lede ky a Vini ná Lhota jsou napojeny na zásobní ad K inec – Nové
Zámky – Lede ky – Vini ná Lhota.
Lze konstatovat, ⌘e je zde technicky mo⌘né p ipojení uva⌘ovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalit na
stávající ást rozvodné vodovodní sít⌦.
(samoty)
Na vzdálen⇣ch samotách bude i nadále zachován stávající systém - studny na vlastních
pozemcích.
Zaji t⌦ní pot eby po⌘ární vody:
(Ro⌘ alovice)
(Zámostí)
(Hasina)
(Podolí)
(Podlu⌘any)
(Lede ky)

Pot eba po⌘ární vody je kryta odb⌦rem vody z Mrliny a rybník✏.
Zdrojem po⌘ární vody je um⌦lá vodní nádr⌘, jsou mo⌘né odb⌦ry z Mrliny.
Pot eba po⌘ární vody je kryta odb⌦rem vody z rybník✏.
Pot eba po⌘ární vody je kryta odb⌦rem vody z Mrliny.
Zdrojem po⌘ární vody je Návesní rybník.
Zdrojem po⌘ární vody je um⌦lá vodní nádr⌘.
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Zdroje vody pro po⌘ární ú ely musí respektovat vyhlá ku 23/2008 Sb., o technick⇣ch
podmínkách po⌘ární ochrany staveb. Navr⌘ené ady ve ejného vodovodu v rámci rozvojov⇣ch lokalit ve
Vidicích budou p ípadn⌦ slou⌘it i pro ú ely zásobování po⌘ární vodou e eny v souladu s SN 73 0873.
Elektrifikace
Po⌘adavky na zv⇣ ení p íkon✏, pop . nové odb⌦ry budou e eny postupn⌦ podle vznikajícího
po⌘adavku a finan ních mo⌘ností úpravou stávajících distribu ních sítí (posílením stávajících trafostanic).
Návrhem je respektováno nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p ípadné p elo⌘ky s
ohledem na nové stavební po iny v sídle jsou mo⌘né.
Pro zastavitelnou plochu Z 12 je dána podmínka respektovat OP nadzemního vedení VN 22 kV.
Z izování dal ích trafostanic dle skute n⇣ch pot eb zásobování elektrickou energií je p ípustné.
Nové trafostanice budou p ipojeny z páte ního vedení VN 22 kV venkovním vedením nebo v ástech
procházejících sídlem v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v zastaviteln⇣ch plochách budou
p ipojeny v⌘dy podzemní kabelovou trasou NN.
Zásobování zemním plynem
Plo ná plynofikace je provedena v rámci celého zájmového území vyjma vzdálen⇣ch samot.
Distribuce plynu v✓ e eném území je realizována st edotlak⇣mi plynovody.
⌅e ené území je napojeno na STL plynovod ve sm⌦ru od VTL RS Libá↵ p es K e ice, Hasinu,
Ro⌘ alovice, Podlu⌘any, Lede ky a Vini nou Lhotu.
St edotlaká plynovodní sí bude rozvinuta do navr⌘en⇣ch lokalit zástavby.
Telekomunikace
Návrhem ÚP Územním plánem jsou respektována stávající podzemní telekomunika ní vedení
místní telekomunika ní i dálkové sít⌦. V echna stávající nadzemní telekomunika ní vedení budou
postupn⌦ nahrazena podzemní kabelovou trasou.
Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p ipojeny v⌘dy.
Radiokomunikace
Je respektováno vedení radioreléové trasy procházející zhruba ve sm⌦ru JZ-SV nap í e en⇣m
územím. Jsou respektovány základnové stanice komunika ní sít⌦ a ATÚ-podúst edna.
Celé správní území obce je situováno ve vymezeném území leteck⇣ch zabezpe ovacích za ízení
MO.
Ve ejné osv⌦tlení a místní rozhlas
V sídlech je zaji t⌦no ve ejné osv⌦tlení, rozvody mimo m⌦sto jsou p evá⌘n⌦ realizovány jako
nadzemní kabelová vedení soub⌦⌘n⌦ s vedením elektro NN.
Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln⇣m plochám. Nové vedení bude realizováno
soub⌦⌘n⌦ s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.
d.3) Ob anské vybavení
Stávající funk ní za ízení ob anského vybavení ve ejné vybavenosti budou zachována.
Vzhledem k d✏le⌘itosti za ízení ob anského vybavení pro rozvoj e eného území mohou b⇣t
vybraná za ízení umís ována dle podmínek funk ního len⌦ní území v zastav⌦ném území a v plochách
rozvoje.
-

d.4) Ve ejná prostranství
Návrhem ÚP Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV)
zahrnující p evá⌘n⌦ komunika ní systém s centrálními prostranstvími.
ÚP Ro⌘ alovice jsou navr⌘eny plochy ve ejn⇣ch prostranství (PV) a to v rámci zastavitelné
plochy Z1 a plochy p estavby P7.
Ve ejn⇣ prostor u lokalit skupinové v⇣stavby je t eba rozvíjet s d✏razem na jeho pobytovou
funkci, v ⌘ádném p ípad⌦ se nesmí omezit pouze jako nutné dopravní koridory.
P i úpravách parteru ve ejn⇣ch prostranství historického jádra (nám⌦stí, náves, uli ní
prostranství) je nezbytné zohlednit jeho kulturn⌦-historické a p írodní hodnoty.
Lokalita Z1/1 o rozloze cca 3,35 ha je dána k prov⌦ ení územní studií. V rámci plochy bude v
centrální ásti vymezena adekvátní ve ejná zele↵ slou⌘ící obyvatel✏m celé související obytné
enklávy (p✏vodní zastavitelná plocha Z1).

d.5) Nakládání s odpady
Obecn⌦ závazná vyhlá ka M⌦sta Ro⌘ alovice stanovuje systém shroma⌘ ování, sb⌦ru, p epravy,
t íd⌦ní, vyu⌘ívání a odstra↵ování komunálních odpad✏, v etn⌦ systému nakládání se stavebním odpadem,
v souladu se zák. . 185/2001 Sb, v platném zn⌦ní.
Systém bude uplatn⌦n i pro lokality rozvoje.
e)

plochy.

Koncepce uspo ádání krajiny
e.1) Nezastav⌦né území
Nezastav⌦n⇣m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav⌦ného území nebo do zastavitelné
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Územním plánem jsou navr⌘eny (jako zm⌦ny vyu⌘ití území nestavební povahy) tyto plochy
opat ení slou⌘ící k zalo⌘ení prvk✏ územního systému ekologické stability, protierozním ú ink✏m a
zvy ování ekologické stability krajiny.
ozn.:
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24

funk ní vyu⌘ití území:
popis opat ení:
plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1)
RC 1005, RK 1229
plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1)
LBC 11
plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1)
LBK 11-12
plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1)
LBK 11-12
plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1)
LBK 11-12
plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1)
LBK 10-11
plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1)
LBK 10-11
plochy smí ené nezastav⌦ného území - p írodní krajinná zele↵ (NSp) Zámostí
plochy smí ené nezastav⌦ného území - ochranná a izola ní zele↵ (NSo)U sv. Vojt⌦cha
plochy smí ené nezastav⌦ného území - p írodní krajinná zele↵ (NSp) Ro⌘ alovice
plochy smí ené nezastav⌦ného území - p írodní krajinná zele↵ (NSp) Nová Hasina
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva Mrliny
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva Mrliny
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva Mrliny
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva Lede ského potoka
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva Lede ského potoka
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva Lede ského potoka
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva Mrliny
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva pravostranného p ítoku Mrliny
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva pravostranného p ítoku Mrliny
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva pravostranného p ítoku Mrliny
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
niva pravostranného p ítoku Mrliny

Plochy opat ení jsou vymezeny graficky ve v⇣kresech . 1 a 2 ÚP Ro⌘ alovice (V⇣kres základního
len⌦ní, Hlavní v⇣kres). Podmínky pro umis ování staveb, za ízení a jin⇣ch opat ení pro funk ní plochy v
nezastav⌦ném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m
zp✏sobem vyu⌘ití.
e.2) Územní systém ekologické stability
Návrh Územní plán Ro⌘ alovice závazn⌦ vymezuje prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) a to na nadregionální, regionální a lokální úrovni.
Systém tvo í skladebné prvky - biocentra, biokoridory a na lokální úrovni té⌘ interak ní prvky.
Jedná se o vybranou soustavu vnit n⌦ ekologicky stabiln⌦j ích segment✏ krajiny, ú eln⌦ rozmíst⌦n⇣ch na
základ⌦ funk ních a prostorov⇣ch kritérií. ÚSES se skládá z prvk✏ funk ních a navr⌘en⇣ch k zalo⌘ení.
Nadmístní systém ekologické stability
Nadregionální biokoridory v✓celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvo í je osa a
nárazníková (ochranná) zóna. Ob⌦ ásti jsou jejich neodd⌦litelnou sou ástí a po celé plo e koridoru se
podporuje tzv. koridorov⇣ efekt – v echny ekologicky v⇣znamné segmenty krajiny, skladebné ásti
regionálních i lokálních ÚSES, chrán⌦ná území, v⇣znamné krajinné prvky a území s✓vy ím stupn⌦m
ekologické stability se stávají neodd⌦litelnou sou ástí nadregionálního biokoridoru.
Minimální í ka osy odpovídá í ce regionálního koridoru p íslu ného typu, pro lu ní a
kombinovaná spole enstva je to 50 m. Maximální í e ochranné zóny je 2 km, na území obce Ro⌘ alovice
je ochranná zóna vymezena dle ZÚR St edo eského kraje. Pro praktické vyu⌘ití v rámci územního plánu
nemá velk⇣ v⇣znam – tém⌦ celé administrativní území obce Ro⌘ alovice se nachází v této zón⌦.
Biokoridor je slo⌘en⇣, v✓jeho trase jsou v✓ekologicky p ijateln⇣ch vzdálenostech vlo⌘ena
regionální biocentra (po 5 - 8 km) a lokální biocentra (po 400 - 700 m).
Územím obce Ro⌘ alovice v jeho severní a v⇣chodní ásti prochází nadregionální biokoridor
NRBK K68/T, MH ⌅epínsk⇣ d✏l – ⌥ehu↵ská obora (T – osa teplomilná doubravní, MH – osa mezofilní
hájová), kter⇣ v celostátní síti propojuje nadregionální biocentra ⌅epínsk⇣ d✏l ( . 4) a ⌥ehu↵ská obora ( .
6). V e eném území je v jeho trase vlo⌘eno a vymezeno regionální biocentrum RC 1006 Ro⌘ alovice s
rozlohou 104,6 ha. Biocentrum je slo⌘eno z vodních ploch (Bu ick⇣ rybník, rybník Pa ízek), rákosi
(Lohovsk⇣ rybník), mok ad✏, vlhk⇣ch luk a p írod⌦ blízk⇣ch a p irozen⇣ch lesních porost✏ (p evaha dubu, v
zamok en⇣ch partiích ol e, vrby).
Opat ení: doporu eno sní⌘it intenzitu chovu ryb v Bu ickém rybníku, omezit podíl smrku v
n⌦kter⇣ch ástech lesních porost✏, travnaté plochy kosit 1x ro n⌦.
Dal ími vlo⌘en⇣mi biocentry mimo e ené území v nedalekém okolí jsou RC 1004 Komárovsk⇣
rybník, RC 1008 Ostrá h✏rka (v ose mezofilní hájové), RC 1872 Tuchom a RC 1874 Dymokury (ob⌦ v ose
teplomilné doubravní). V obou osách nadregionálního biokoridoru NRBK K68 jsou vlo⌘ena lokální
biocentra:
-

v ose mezofilní hájové: LBC 2, LBC 3, LBC 4, LBC 22, LBC 17, LBC 18,
v ose teplomilné doubravní: LBC 7, LBC 14, LBC 15, LBC 16, LBC 21
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Regionální biokoridor RK 1229 K inec – Ro⌘ alovice (Mrlina) v e eném území propojuje
regionální biocentrum RC 1005 K inec s RC 1006 Ro⌘ alovice. Osu tvo í vodní tok a navazující b ehové a
doprovodné porosty, louky. V zastav⌦ném území Ro⌘ alovic je biokoridor navr⌘en⇣. Stejn⌦ tak v okrajovém
hrani ním území k. ú. Podlu⌘any,
V trase regionálního biokoridoru jsou vlo⌘ena lokální biocentra:
-

LBC 8, LBC 9, LBC 10, LBC 23, LBC 13, LBC 24, LBC 19.

Místní územní systém ekologické stability
Nad místní systém ÚSES je dopln⌦n sítí lokálních prvk✏ - biocentry, biokoridory a interak ními
prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by m⌦la b⇣t 3 ha, minimální í ka lokálního biokoridoru 15 m
(spole enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole enstvo lu ní). Pro spole enstvo kombinované (lu ní a
lesní) je mo⌘né p eru ení do 50 m zastav⌦nou plochou, 80 m ornou p✏dou a 100 m p i ostatních
kulturách. Interak ní prvky nedosahují parametr✏ biocenter a biokoridor✏, v⇣znamn⌦ se v ak podílejí na
zv⇣ ení ekologické stability v✓krajin⌦.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lokální biocentra (LBC)
LBC 2 Toboleck⇣ les - k. ú. Hasina; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/MH, funk ní,
rozloha 4,8 ha; ást lesního odd. a por. sk. 318 A8, 318 B12.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, provád⌦t plánovanou v⇣chovnou t⌦⌘bu, p i obnov⌦ pou⌘ít
d eviny dle lesního typu.
LBC 3 Nad Pilsk⇣m rybníkem – k. ú. Hasina; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/MH,
funk ní; rozloha 8,5 ha; lesní biocentrum v rozsáhlém lesním komplexu, por. sk. 327B /9.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, provád⌦t plánovanou v⇣chovnou t⌦⌘bu, p i obnov⌦ pou⌘ít
d eviny dle lesního typu.
LBC 4 Rybník Hasina – k. ú. Hasina; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/MH, funk ní,
rozloha 25,7 ha; vodní plocha p írod⌦ blízká s bylinnou pob e⌘ní vegetací, rákosinami a porosty
vysok⇣ch ost ic, mok adní spole enstva, mok ady s porosty vrby a ol e. Ornitologická lokalita,
v⇣skyt chrán⌦n⇣ch a v⇣znamn⇣ch druh✏ rostlin i ⌘ivo ich✏.
Ohro⌘ení: kolize s navrhovanou ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbou VT2 – poldr Hasina (návrh dle ZÚR
St edo eského kraje).
Opat ení: zachovat vodní plochu, nenaru it stávající mok adní spole enstva.
LBC 5 U Hasiny – k. ú. Hasina, Podolí, funk ní lokální biocentrum, rozloha 5,0 ha; vlhké
kv⌦tnaté polokulturní louky a postagrární lada, linie ol í a vrb p i Hasinském potoce; v sou asné
dob⌦ pastvina.
LBC 6 Nad Bu icí – k. ú. Podolí; funk ní lokální biocentrum, rozloha 3,9 ha. lesní biocentrum na
svahu ji⌘ní orientace, revír Ro⌘ alovice, ást por. sk. 324A 09b, ást por. sk. 324A 11a, ást por.
sk. 324A 16a, ást por. sk. 324A 15c.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ vyu⌘ít d eviny dle lesního typu (ne mod ín).
LBC 7 Stará Hasina - k.ú Hasina; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/T, funk ní,
rozloha 7,9 ha; okraj lesa, revír Brodek; cel⇣ porost 320 H 13. V severní ásti bezejmenn⇣ vodní
tok s linií ol iny a rybní kem.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ lesa v⇣sadba d evin dle lesního typu.
LBC 8 U náhonu – k. ú. Ro⌘ alovice, Podolí, lokální biocentrum vlo⌘ené v trase RK 1229,
rozloha 5,0 ha; lokalita zahrnuje mok ady a vlhké louky mezi Mrlinou a náhonem, husté
b ehové porosty vrby, ol e, topol✏ a ke ✏, rákosiny, se ené louky, listnat⇣ lesík – revír
Ro⌘ alovice, por. sk. 354G 07. Na ásti plochy pastvina.
Opat ení: zachovat sou asn⇣ stav.
LBC 9 V Ro⌘ alovicích – k. ú. Ro⌘ alovice, lokální biocentrum vlo⌘ené v trase RK 1229, funk ní,
rozloha 5,0 ha; regulovan⇣ tok Mrliny nad jezem se stulíky a rákosem ale bez b ehov⇣ch
porost✏, na pravém b ehu kosené kv⌦tnaté polokulturní louky, místy ol e, ladem le⌘ící pozemky
– pchá ové louky a tu⌘ebníková lada.
Opat ení: dosadba b ehov⇣ch porost✏, kosení luk.
LBC 10 Zámostí – k. ú. Zámostí, lokální biocentrum vlo⌘ené v trase RK 1229, funk ní, rozloha
6,0 ha; regulovan⇣ tok Mrliny s ídk⇣m b ehov⇣m porostem, vlhké kv⌦tnaté louky, kosené.
Opat ení: dosadba b ehov⇣ch porost✏, kosení luk.
LBC 11 V polích – k. ú. Ro⌘ alovice, áste n⌦ funk ní a áste n⌦ navr⌘ené lokální biocentrum,
rozloha 3,3 ha; prameni t⌦ bezejmenné vodote e, která je v polích regulována a tvo í hlavní
meliora ní za ízení plo ného odvodn⌦ní. Základem biocentra jsou d evinná lada, p írod⌦ blízká
hydrofilní a⌘ mezofilní louka.
Opat ení: chybí dub letní jako hlavní d evina oblasti, v podrostu potla it bez ern⇣ (nahradit
svídou a babykou), zatravnit ornou p✏du mezi remízkem a p íkopem.
LBC 12 Kálek – k. ú. Ro⌘ alovice; lokální biocentrum funk ní, rozloha 4,7 ha; okraj lesního
komplexu p i silnici Ro⌘ alovice – Tuchom, revír Brodek, celá por. sk. 323A 05, ást por. sk.
323A 09, ást por. sk. 323A 16.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ vyu⌘ít d eviny dle lesního typu (ne mod ín).
LBC 13 Podlu⌘any – k. ú. Podlu⌘any, Zámostí, Lede ky; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase RK
1229, funk ní, rozloha 5,7 ha; rybník v Podlu⌘anech, staré a nové koryto Mrliny s b ehov⇣mi a
doprovodn⇣mi porosty, vlhké áste n⌦ kosené louky se skupinami vrb.
Opat ení: kosení luk 1 - 2x ro n⌦, jinak ponechat sou asn⇣ stav.

14

ÚZEMNÍ PLÁN RO⌥⇥ALOVICE VE ZN⇤NÍ ZM⇤NY .1 (SRPEN 2020)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LBC 14 Na ⌘idovském - k.ú Ro⌘ alovice; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/T,
funk ní, rozloha 4,4 ha; p evzato z ÚPD. Okraj velkého lesního komplexu, revír Ro⌘ alovice, ást
por. sk. 354 G 8a, ást por. sk. 354G 12.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ lesa v⇣sadba d evin dle lesního typu, neu⌘ívat
exotické druhy (zde DBC, AK).
LBC 15 U Dolního rybníka – k. ú. Ro⌘ alovice, lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/T,
funk ní, rozloha 4,6 ha; okraj velkého lesního komplexu p i ⌘el. trati, revír Ro⌘ alovice, celá por.
sk. 353H 10a, ást por. sk. 353H 7.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ lesa v⇣sadba d evin dle lesního typu.
LBC 16 Nad T ebo↵sk⇣m rybníkem – k. ú. Ro⌘ alovice; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase
NRBK K68/T, funk ní, rozloha 10,0 ha; okraj velkého lesního komplexu, por. sk. 401F 04, ást
por. sk. 401F 07, ást por. sk. 401F 13.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ lesa v⇣sadba d evin dle lesního typu.
LBC 17 Na hrádku – k. ú. Ro⌘ alovice; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/MH,
funk ní, rozloha 7,8 ha; vnit ní ást rozsáhlého lesního komplexu, revír Ro⌘ alovice, celá por.
sk. 353C 09 a por. sk. 353C 12.
Opat ení: zachovat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ vyu⌘ít d evin p irozené skladby dle lesního typu,
zejména dopln⌦ní DB.
LBC 18 Za Horním rybníkem – k. ú. Ro⌘ alovice; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK
K68/MH v lokalit⌦ Na holi; funk ní, rozloha 4,5 ha; lesní biocentrum v rozsáhlém lesním
komplexu, por. sk. 401B 05e, 401B 06c.
Opat ení: zachovat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ vyu⌘ít d evin p irozené skladby dle lesního typu
(hlavn⌦ u porostní skupiny 05e).
LBC 19 Pod kopcem – k. ú. Podlu⌘any, Nové Zámky; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase RK
1229, funk ní, rozloha 8,4 ha. Vodní tok Mrliny s ídk⇣m b ehov⇣m a doprovodn⇣m porostem,
navazující vlhká tu⌘ebníková lada, ve svahu k ovinatá mez, u silnice linie topolu erného.
Opat ení: kosit travnaté plochy, dosadba b ehového porostu.
LBC 21 Vini ná Lhota – k. ú. Zámostí; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/T, funk ní,
rozloha 7,1 ha; okraj velkého lesního komplexu, revír Ro⌘ alovice, por. sk. 402C 06, por. sk.
402C 07, por. sk. 402C 07a, por. sk. 402C 15.
Opat ení: ponechat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ lesa vycházet z p irozené druhové skladby dle
skupiny lesního typu.
LBC 22 Na Libá↵ském potoce – k. ú. Hasina; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase NRBK K68/MH,
funk ní, rozloha 3,8 ha; lesní porost p i Libá↵ském potoce, revír Ro⌘ alovice, celá por. sk. 341E
06a a ást por. sk. 341E 06b.
Opat ení: zachovat sou asn⇣ stav, p i obnov⌦ vyu⌘ít d evin p irozené skladby dle lesního typu,
zejména dopln⌦ní DB.
LBC 23 Mrlina – k. ú. Zámostí; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase RK 1229, funk ní, rozloha 5,1
ha; rozsáhlá zamok ená louka na pravém b ehu Mrliny nad Podlu⌘ansk⇣m rybníkem. Extenzivní
mokrá louka nekosená s p irozen⇣m v⇣vojem, navazuje na rákosiny a ost icové porosty. P i
západním okraji linie vrb, podél Mrliny v ji⌘ní ásti zapojená linie vrbov⇣ch a ol ov⇣ch porost✏,
severn⌦ji jasany. Koryto vodního toku kvalitní s orobincem, rákosem, místy stulíky. Mok adní
druhy pták✏ a hmyzu.
Opat ení: doplnit b ehov⇣ porost o vrby a duby letní, potla it jasan, na louce v⇣sadba ke ov⇣ch
vrb ve skupinách, kosení louky 1 - 2x ro n⌦.
LBC 24 Lede ky – k. ú. Podlu⌘any, Lede ky, Nové Zámky; lokální biocentrum vlo⌘ené v trase RK
1229, funk ní, rozloha v e eném území 3,3 ha; ídk⇣ b ehov⇣ porost Mrliny, louky a travnatá
lada v niv⌦, na levém b ehu mezi tokem a silnicí mal⇣ smí en⇣ remíz. Ohro⌘eno skládkováním.
Opat ení: likvidace skládky, dosadba b ehového porostu (ol e, vrby, dub letní), kosení luk 1 - 2x
ro n⌦.

Lokální biokoridory (LBK)
Lokálním biokoridorem je Hasinsk⇣ potok nad soutokem s Mrlinou, propojující ob⌦ osy
nadregionálního biokoridoru (LBK 4-5, LBK 5-K68/T). Z údolí Hasinského potoka po okraji lesního porostu
je veden lokální biokoridor LBK 5-6 a LBK6-1006.
Z regionálního biokoridoru RK 1229, z biocentra LBC 10 je veden západním obloukem kolem
Ro⌘ alovic z v⌦t í ásti nefunk ní biokoridor LBK 10-11. Sleduje drobnou regulovanou vodote (meliora ní
kanál) s úzk⇣m pásem ruderalizovan⇣ch travnat⇣ch ploch. Z biocentra LBC 11 je pak v polích vymezen LBK
11-12, kter⇣ sleduje polní cestu s doprovodnou zelení a sm⌦ uje do lesa Kalek (mimo e ené území) a⌘ k
biocentru LBC 12.
-

-

LBK 10-11 – k. ú. Ro⌘ alovice; lokální biokoridor nefunk ní, navr⌘en⇣ k zalo⌘ení, délka 607 m;
propojuje LBC 10 Zámostí a LBC 11 V polích. Základem biokoridoru je meliora ní strouha – cca
1,5-2 m hlubok⇣ p íkop lichob⌦⌘níkového profilu s travino bylinn⇣m spole enstvem, místy s
ke ov⇣m porostem. Cílem je travino bylinné spole enstvo s d evinami.
Opat ení: vytvo ení pásu zelen⌦ í ky min. 20 m, tzn. na orné p✏d⌦ zalo⌘ení TTP, dopln⌦ní
b ehového a doprovodného porostu; pro v⇣sadby vyu⌘ít p✏vodní d eviny: dub zimní i letní, lípa
srd itá, jilm habrolist⇣, javor babyka, trnka obecná, svída krvavá, pta í zob obecn⇣, e etlák
po istiv⇣.
LBK 11-12 – k. ú. Ro⌘ alovice; lokální biokoridor nefunk ní, navr⌘en⇣ k zalo⌘ení, délka 953 m v
e eném území; propojuje LBC 11 V polích a LBC 12 Kálek. Základ biokoridoru tvo í skupina
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památn⇣ch jírovc✏ u sv. Isidora a zar✏stající polní cesta s travino bylinn⇣m a ke ov⇣m porostem.
Cílem je vznik pásu vzrostl⇣ch strom✏ s podrostem ke ✏, zaji t⌦ní pr✏chodnosti cesty.
Opat ení: na orné p✏d⌦ zalo⌘it pás zelen⌦ í ky 20-25 m; tzn. zalo⌘ení TTP a d evin v cílové
skladb⌦ s p evahou dubu, p ím⌦sí lípy, javoru, habru, vtrou en⌦ i jilm habrolist⇣, javor babyka,
t e e↵ pta í, z ke ✏ líska obecná, pta í zob obecn⇣, svída krvavá, zimolez p⇣ it⇣. Pro ezávkami
omezovat zejména bez ern⇣, podporovat r✏st stromov⇣ch d evin.
V echna vymezená biocentra lze v podstat⌦ ozna it za existující, áste n⌦ i zcela funk ní. To do
zna né míry platí i o biokoridorech. Jen omezen⌦ funk ní úseky je nutno revitalizovat zejména dosadbou
b ehov⇣ch porost✏ u vodních tok✏ a sní⌘ením hospodá ského vyu⌘ívání dot en⇣ch ploch, v lesních
partiích zm⌦nou d evinné skladby ve sm⌦ru k p irozené dle lesních typ✏:
1V – vlhká habrová doubrava – DB 50%, JS 20%, JL 10%, LP 10%, HB 10%, JV
1O – lipová doubrava – DB 80%, LP 10%, HB 10%, BR, OS
1G – vrbová ol ina – OL 60%, VR (bílá, k ehká) 30%, TP 10%, OS.
-

-

Interak ní prvky (IP)
IP1 – subxerotermní lada se zbytky star⇣ch sad✏ na agrární terase (k. ú. Podolí). Krom⌦
ovocn⇣ch strom✏ a ke ✏ sv. Prunion spinosae zahrnuje i mal⇣ lesní pozemek por. sk. 324F 05.
Doporu en⇣ návrh na registraci VKP.
IP2 – les ⌥idák (k. ú. Ro⌘ alovice) – okraj smí eného lesa v⇣chodn⌦ od Ro⌘ alovic, revír
Ro⌘ alovice, por. sk. 354G 15. Les má spí e kulturn⌦ historickou ne⌘ ekologicky stabiliza ní
hodnotu. Druhová skladba je nep✏vodní, les zmlazuje javorem. V západním cípu lesa je
chrán⌦n⇣ dub zimní (viz. památné stromy) a navazuje extenzivní sad.
IP3 – T ebo↵sk⇣ rybník (k. ú. Ro⌘ alovice, Zámostí) – vodní plocha s litorálním pásmem a
b ehov⇣m porostem, IP roz í en o Lede sk⇣ potok s b ehov⇣m a doprovodn⇣m porostem a o
rybní ek u trati s navazujícími loukami a lady.
IP4 – Horní rybník na Lede ském potoce (k. ú. Ro⌘ alovice) – vodní plocha p írod⌦ blízká a
p irozené mok ady s vodní a mok adní vegetací, rákosinami, porosty vysok⇣ch ost ic. V⇣skyt
chrán⌦n⇣ch druh✏ rostlin (zejména vstava ovit⇣ch) a chrán⌦n⇣ch druh✏ ⌘ivo ich✏. Ornitologická
lokalita.
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Cestní sí
Plochy zem⌦d⌦lské a lesní jsou p ístupné historicky vzniklou sítí ú elov⇣ch komunikací. Tato sí
umo⌘↵ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, p ípadn⌦ dopln⌦na dal ími
cestami (obnova zanikl⇣ch cest). V✓rámci návrhu je navr⌘ena obnova díl í ásti cesty: podél ⌘elezni ní trati
mezi Lede sk⇣m potokem a Zámostím.
Krom⌦ zp ístupn⌦ní pozemk✏ cesty zvy ují prostupnost krajiny a mohou b⇣t vyu⌘ity i jako
vycházkové i cyklistické trasy. Stávající systém ú elov⇣ch komunikací z✏stane zachován.
Dopln⌦ní dal ích cest v✓plochách nezastav⌦ného území je mo⌘né, umo⌘↵ují to stanovené
podmínky funk ního vyu⌘ití ploch v krajin⌦.
Cyklotrasy
⌅e en⇣m územím procházejí zna ené cykloturistické trasy.
Vcelku rovinat⇣ charakter území s pom⌦rn⌦ hustou komunika ní sítí a relativn⌦ ni⌘ í intenzity
silni ní dopravy, p edstavují vcelku dobré podmínky pro dal í rozvoj cykloturistické dopravy.
Dle ZÚR St edo eského kraje je v rámci e eného území sledován návrh hlavní cyklotrasy ve
sm⌦ru (od jihu) Nové Zámky - Lede ky - Vini ná Lhota - Ro⌘ alovice - Hasina - sm⌦r D⌦tenice. Trasa je
vedena p evá⌘n⌦ po stávajících ú elov⇣ch, místních a silni ních komunikacích (III. t ídy).
Turistické trasy a nau né stezky
⌅e en⇣m územím procházejí ty i zna ené turistické trasy. Podél cyklostezky, vedoucí
pastvinami a p ilehl⇣m lesem, byla vybudována Nau ná stezka✓Bu ick⇣✓ml⇣n.
P⌦ í trasy i cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány.
e.4) Protierozní ochrana
Funkci protierozní ochrany tvo í zejména prvky ÚSES a trvalé travní porosty. Podmínkou
protierozní ochrany je zachování katastráln⌦ evidovan⇣ch trval⇣ch travních porost✏. Dal í protierozní
opat ení lze dle pot eby budovat v✓souladu se stanoven⇣mi podmínkami vyu⌘ití ploch v✓nezastav⌦ném
území. Územním plánem jsou navr⌘eny (jako zm⌦ny vyu⌘ití území nestavební povahy) plochy opat ení
slou⌘ící k zalo⌘ení prvk✏ územního systému ekologické stability, protierozním ú ink✏m a zvy ování
ekologické stability krajiny.
e.5) Ochrana p ed povodn⌦mi
P ímá protipovod↵ová opa ení
K ú inn⇣m opat ením na ochranu proti povodním pat í zv⇣ ení retence v plo e povodí,
p edev ím formou poldr✏. Dle po⌘adavk✏ ZÚR St edo eského kraje je územním plánem Ro⌘ alovice
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up esn⌦n a stabilizován navr⌘en⇣ poldr Hasina jako ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba (VPS) s ozna ením PP12. P i
dal ím projektovém up esn⌦ní je nezbytné sledovat, krom⌦ protipovod↵ové ochrany, té⌘ po⌘adavky na
ochranu p írodních hodnot území.
-

-

-

Protipovod↵ová opat ení ve funk ním a prostorovém uspo ádání území:
v území ohro⌘eném povodn⌦mi nejsou navrhovány rozvojové lokality ur ené pro zástavbu;
v p ípad⌦ nezbytnosti situování staveb (v rámci zastav⌦ného území) do území ohro⌘eném
povodn⌦mi, musí stavebn⌦-technická opat ení stanovit odpovídající rozsah, konstruk ní e ení
a zp✏sob v⇣stavby;
navr⌘ena jsou opat ení nestavební povahy zvy ující reten ní kapacitu území - vyhrazení
dostate n⌦ irok⇣ch pás✏ pozemk✏ podél vodote í a v údolních nivách;
v✓území ur eném k✓zástavb⌦ je t eba zabezpe it, aby odtokové pom⌦ry z✓povrchu
urbanizovaného území byly po v⇣stavb⌦ srovnatelné se stavem p ed ní. Odvodn⌦ní nutno e it
kombinovan⇣m systémem p irozené a um⌦lé retence, nap . vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov⇣m drená⌘ním systémem do jímek v✓nejni⌘ ím míst⌦ plochy (regulovan⇣ odtok do
recipientu, pop . následné vyu⌘ití vody pro zálivku v✓dob⌦ p ísu ku);
vodohospodá ské meliorace ur ené k✓odvod↵ování (a p íp. k✓zavla⌘ování) pozemk✏, bez
ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn⇣mi dokon en⇣mi a funk ními stavbami vodních d⌦l.
Jakékoli zásahy do t⌦chto existujících staveb (tj. jejich údr⌘ba, opravy, úpravy, zm⌦ny, zm⌦ny
u⌘ívání, zru ení nebo odstran⌦ní) se ídí p íslu n⇣mi zákonn⇣mi ustanoveními.
Protipovod↵ová opat ení na vodních tocích:
ve stanoveném záplavovém území jsou dána omezení ve smyslu zákona (zkrácen⌦: zákaz t⌦⌘by
nerost✏, skladování odplavitelného materiálu, z izování oplocení, tábor✏ a kemp✏);
kolem vodních tok✏ je nutno zachovat nezastav⌦né manipula ní pásy, aby byla umo⌘n⌦na
údr⌘ba koryta, v zastav⌦ném území o í ce minimáln⌦ 6 m (drobné vodote e), 8 m (v⇣znamné
vodní toky);
koryta tok✏ a svodnice je t eba istit a udr⌘ovat;
je t eba zvy ovat kapacitu pr✏to ného profilu koryt pod mostky;
p i úpravách tok✏ je nutno pou⌘ívat nap . p i opevn⌦ní b eh✏ p írodních materiál✏ namísto
betonov⇣ch prvk✏;
je zakázáno volné skladování odplaviteln⇣ch látek podél toku.

e.6) Rekreace
Ro⌘ alovicko s protékající ekou Mrlinou, s prstencovit⌦ táhnoucími se lesy a rybni ní
soustavou pat í pro sv✏j neopakovateln⇣ p írodní kolorit mezi vyhledávané rekrea ní a chalupá ské oblasti.
Zachoval⇣ historick⇣ odkaz v⇣voje krajiny podtrhuje vyhlá ení p írodn⌦ cenn⇣ch a hodnotn⇣ch
území - Pta í oblasti Ro⌘ alovické rybníky, EVL Dymokursko.
Rekreace se uskute ↵uje jednak formou relaxace v penzionu na samot⌦ u Bu ického rybníka s
ekologickou farmou zam⌦ enou na chov koní a Skotského náhorního skotu (Highland) V p ilehlém okolí
jsou v⇣borné podmínky pro✓p⌦ í turistiku,✓cykloturistiku i houba ení. Rekreace se uskute ↵uje i formou
pobytové krátkodobé rekreace (chalupa ení, ojedin⌦le i chata ení).
V✓nezastav⌦ném území (v krajin⌦) není mo⌘né umis ovat ⌘ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci. Nezastav⌦né území bude i nadále slou⌘it pro nepobytovou rekreaci - p⌦ í turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyu⌘ívány ú elové cesty v✓krajin⌦.
e.7) Dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
Ochrana a dob⇣vání lo⌘isek nerostn⇣ch surovin
⌅e ené území se nachází mimo v⇣hradní lo⌘iska u⌘itkov⇣ch nerost✏, chrán⌦ná lo⌘isková území
a dob⇣vací prostory nerostn⇣ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⌘eny.
Poddolovaná území, hlavní d✏lní díla
V e eném území nejsou evidována poddolovaná území.
Sesuvná území
V e eném území jsou evidována sesuvná území (popis v od✏vodn⌦ní). Lokality navrhovaného
rozvoje jsou mimo tato sesuvná území.
f)
vyu⌘ití:

Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití
ÚP Ro⌘ alovice vymezuje z hlediska funk ního vyu⌘ití tyto druhy ploch a podmínky jejich

Plochy smí ené obytné - m⌦stské (SM)
Plochy smí ené obytné - m⌦stské jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení a
pro p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání staveb ob anského vybavení a neru ící v⇣roby. Tato území
mají v⇣razn⇣ polyfunk ní charakter s vyu⌘íváním staveb, a zejména jejich ni⌘ ích podla⌘í, k ú el✏m
komer ní ob anské vybavenosti jako jsou obchodní innosti, administrativa a dal í slu⌘by.
Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
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Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

pozemky staveb pro bydlení (v etn⌦ bytov⇣ch dom✏), souvisejících
zahrad a pozemk✏ ve ejn⌦ p ístupné zelen⌦,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch smí en⇣ch obytn⇣ch - m⌦stsk⇣ch lze zahrnout pozemky
ob anského vybavení a neru ící v⇣roby se stavbami a za ízeními,
které:
sv⇣m provozováním a technick⇣m za ízením nenaru ují u⌘ívání staveb
a za ízení ve svém okolí,
nesni⌘ují kvalitu prost edí souvisejícího území,
sv⇣m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌦⌘ v území,
spl↵ují po⌘adavky obecn⌦ platn⇣ch p edpis✏ na umís ování staveb a
za ízení v plochách s p eva⌘ujícím obytn⇣m vyu⌘itím.
v e ostatní.
Struktura zástavby: Nová v⇣stavba v zastav⌦ném území bude
p izp✏sobena p✏vodnímu p✏dorysnému len⌦ní dvor✏, které je
definováno jako st edov⌦ká parcelace charakteristická úzk⇣mi
dlouh⇣mi parcelami p iléhajícími krat í stranou k nám⌦stí, resp. ulici.
Jednotlivé domy na sebe t⌦sn⌦ navazují, v zadní ásti parcely (za
domem) je obvykle dv✏r, více i mén⌦ zastav⌦n⇣ hospodá sk⇣mi
objekty.
V p ípad⌦, ⌘e okolní domy vytvá ejí sv⇣m umíst⌦ním uli ní frontu,
bude tomuto charakteru p izp✏sobena i nová v⇣stavba. Z d✏vodu
zachování stávajících hodnot zástavby je mo⌘no stavby pro bydlení a
dal í související stavby, v etn⌦ pr✏ elí budov, v nich⌘ jsou okna
obytn⇣ch místností, umístit a⌘ na hranici pozemku nebo vozovky
silnice (místní komunikace).
V⇣ ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud
by mohlo navrhovan⇣mi úpravami dojít k naru ení dochovan⇣ch
historick⇣ch, urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch hodnot daného místa
nebo k naru ení architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm⌦ny staveb v zastav⌦ném území nesmí p ev⇣ it
nejvy í p ilehlé objekty, mezi které pat í v echny obytné stavby v
okolí ur ující charakter místa. Z✏stane v ak zachována mo⌘nost
umíst⌦ní drobn⇣ch dominant (tj. ást stavby, vystupující nad v⇣ kovou
hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep esahuje
v⇣ ku dal ího podla⌘í) v p ípadech, kdy tyto prvky zd✏raz↵ují pozici
objektu v urbanistické struktu e (nap . náro⌘í, zd✏razn⌦ní kompozi ní
osy ap.).

Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
Plochy smí ené obytné - venkovské jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení a
pro p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání staveb ob anského vybavení a neru ící v⇣roby. Chov
hospodá sk⇣ch zví at není vylou en, pokud spl↵uje obecn⌦ platné p edpisy.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dal ích
zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch smí en⇣ch obytn⇣ch - venkovsk⇣ch lze zahrnout pozemky
ob anského vybavení a neru ící v⇣roby se stavbami a za ízeními,
které:
sv⇣m provozováním a technick⇣m za ízením nenaru ují u⌘ívání staveb
a za ízení ve svém okolí,
nesni⌘ují kvalitu prost edí souvisejícího území,
sv⇣m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌦⌘ v území,
spl↵ují po⌘adavky obecn⌦ platn⇣ch p edpis✏ na umís ování staveb a
za ízení v plochách s p eva⌘ujícím obytn⇣m vyu⌘itím.
v e ostatní.
Struktura zástavby: Nová v⇣stavba v zastav⌦ném území bude
p izp✏sobena p✏vodnímu p✏dorysnému len⌦ní hospodá sk⇣ch dvor✏.
V p ípad⌦, ⌘e okolní domy vytvá ejí sv⇣m umíst⌦ním uli ní frontu,
bude tomuto charakteru p izp✏sobena i nová v⇣stavba.
Z d✏vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⌘no stavby pro
bydlení a dal í související stavby, v etn⌦ pr✏ elí budov, v nich⌘ jsou
okna obytn⇣ch místností, umístit a⌘ na hranici pozemku nebo vozovky
silnice (místní komunikace).
V⇣ ková regulace zástavby: Nástavby jsou nep ípustné, pokud by
mohlo navrhovan⇣mi úpravami dojít k naru ení dochovan⇣ch
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historick⇣ch, urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch hodnot daného místa
nebo k naru ení architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm⌦ny staveb v zastav⌦ném území nesmí p ev⇣ it
nejvy í p ilehlé objekty, mezi které pat í v echny obytné stavby v
okolí ur ující charakter místa. Z✏stane v ak zachována mo⌘nost
umíst⌦ní drobn⇣ch dominant (tj. ást stavby, vystupující nad v⇣ kovou
hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep esahuje
v⇣ ku dal ího podla⌘í) v p ípadech, kdy tyto prvky zd✏raz↵ují pozici
objektu v urbanistické struktu e (nap . náro⌘í, zd✏razn⌦ní kompozi ní
osy ap.).
Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Plochy bydlení - bytové domy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v
p evá⌘n⌦ bytov⇣ch domech v kvalitním prost edí, umo⌘↵ujícím neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a ka⌘dodenní
rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn⇣ch prostranství a ob anského vybavení.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:

Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky bytov⇣ch dom✏ a souvisejících pozemk✏ ve ejn⇣ch
prostranství, v etn⌦ d⌦tsk⇣ch h i ,
pozemky souvisejících zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívan⇣ch pozemk✏ (zahrad a
záhumenk✏),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, v etn⌦
samostatn⌦ stojících gará⌘í pro osobní automobily.
Do ploch bydlení - bytové domy lze zahrnout pozemky ob anského
vybavení se stavbami a za ízeními, které:
sv⇣m provozováním a technick⇣m za ízením nenaru ují u⌘ívání staveb
a za ízení ve svém okolí,
nesni⌘ují kvalitu prost edí souvisejícího území,
sv⇣m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌦⌘ v území,
spl↵ují po⌘adavky obecn⌦ platn⇣ch p edpis✏ na umís ování staveb a
za ízení v plochách s p eva⌘ujícím obytn⇣m vyu⌘itím.
V e ostatní.
V⇣ ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud
by mohlo navrhovan⇣mi úpravami dojít k naru ení dochovan⇣ch
historick⇣ch, urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch hodnot daného místa
nebo k naru ení architektonické jednoty celku. Nové stavby nesmí
p ev⇣ it nejvy í p ilehlé objekty, mezi které pat í v echny obytné
stavby ur ující charakter místa.

Plochy bydlení - rodinné domy m⌦stské (BI)
Plochy bydlení - rodinné domy m⌦stské jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro
bydlení v p evá⌘n⌦ rodinn⇣ch domech v kvalitním prost edí, umo⌘↵ujícím neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a
ka⌘dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn⇣ch prostranství a ob anského vybavení.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

Rozd⌦lení plochy dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky rodinn⇣ch dom✏, souvisejících zahrad a dal ích
zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch bydlení - rodinné domy m⌦stské lze zahrnou pozemky
staveb bytov⇣ch dom✏, pokud charakter této plochy a její uspo ádání
dovoluje umíst⌦ní t⌦chto staveb. Do ploch bydlení - rodinné domy
m⌦stské lze zahrnout pozemky ob anského vybavení se stavbami a
za ízeními, které:
sv⇣m provozováním a technick⇣m za ízením nenaru ují u⌘ívání staveb
a za ízení ve svém okolí,
nesni⌘ují kvalitu prost edí souvisejícího území,
sv⇣m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌦⌘ v území,
spl↵ují po⌘adavky obecn⌦ platn⇣ch p edpis✏ na umís ování staveb a
za ízení v plochách s p eva⌘ujícím obytn⇣m vyu⌘itím.
v e ostatní.
Struktura zástavby: Zástavba je obvykle tvo ena samostatn⌦ stojícími
rodinn⇣mi domy se zahradou, zpravidla bez vazby na historickou
strukturu sídla Zahrada obklopuje d✏m ze v ech stran, jednotlivé
pozemky rodinn⇣ch dom✏ na sebe navazují.
V p ípad⌦, ⌘e okolní domy vytvá ejí sv⇣m umíst⌦ním uli ní frontu,
bude tomuto charakteru p izp✏sobena i nová v⇣stavba. Z d✏vodu
zachování stávajících hodnot zástavby je mo⌘no stavby pro bydlení a
dal í související stavby, v etn⌦ pr✏ elí budov, v nich⌘ jsou okna
obytn⇣ch místností, umístit a⌘ na hranici pozemku nebo vozovky
silnice (místní komunikace).
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V⇣ ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud
by mohlo navrhovan⇣mi úpravami dojít k naru ení dochovan⇣ch
historick⇣ch, urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch hodnot daného místa
nebo k naru ení architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm⌦ny staveb v zastav⌦ném území nesmí p ev⇣ it
nejvy í p ilehlé objekty, mezi které pat í v echny obytné stavby v
okolí ur ující charakter místa. Z✏stane v ak zachována mo⌘nost
umíst⌦ní drobn⇣ch dominant (tj. ást stavby, vystupující nad v⇣ kovou
hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep esahuje
v⇣ ku dal ího podla⌘í) v p ípadech, kdy tyto prvky zd✏raz↵ují pozici
objektu v urbanistické struktu e (nap . náro⌘í, zd✏razn⌦ní kompozi ní
osy ap.).
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro
bydlení v p evá⌘n⌦ rodinn⇣ch domech v kvalitním prost edí, umo⌘↵ujícím neru en⇣ a bezpe n⇣ pobyt a
ka⌘dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost ve ejn⇣ch prostranství a ob anského vybavení.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

Rozd⌦lení plochy dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky rodinn⇣ch dom✏, souvisejících zahrad a dal ích
zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏.
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch bydlení - rodinné domy venkovské lze zahrnout pozemky
ob anského vybavení se stavbami a za ízeními, které:
sv⇣m provozováním a technick⇣m za ízením nenaru ují u⌘ívání staveb
a za ízení ve svém okolí,
nesni⌘ují kvalitu prost edí souvisejícího území,
sv⇣m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌦⌘ v území,
spl↵ují po⌘adavky obecn⌦ platn⇣ch p edpis✏ na umís ování staveb a
za ízení v plochách s p eva⌘ujícím obytn⇣m vyu⌘itím.
V e ostatní, zejména pozemky pro budovy obchodního prodeje o
v⇣m⌦ e v⌦t í ne⌘ 1 000 m2.
Struktura zástavby: Nová v⇣stavba v zastav⌦ném území bude
p izp✏sobena p✏vodnímu p✏dorysnému len⌦ní dvor✏. V p ípad⌦, ⌘e
okolní domy vytvá ejí sv⇣m umíst⌦ním uli ní frontu, bude tomuto
charakteru p izp✏sobena i nová v⇣stavba.
Z d✏vodu zachování stávajících hodnot zástavby je mo⌘no stavby pro
bydlení a dal í související stavby, v etn⌦ pr✏ elí budov, v nich⌘ jsou
okna obytn⇣ch místností, umístit a⌘ na hranici pozemku nebo vozovky
silnice (místní komunikace).
V⇣ ková regulace zástavby: Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud
by mohlo navrhovan⇣mi úpravami dojít k naru ení dochovan⇣ch
historick⇣ch, urbanistick⇣ch a architektonick⇣ch hodnot daného místa
nebo k naru ení architektonické jednoty celku.
Nové stavby a zm⌦ny staveb v zastav⌦ném území nesmí p ev⇣ it
nejvy í p ilehlé objekty, mezi které pat í v echny obytné stavby v
okolí ur ující charakter místa. Z✏stane v ak zachována mo⌘nost
umíst⌦ní drobn⇣ch dominant (tj. ást stavby, vystupující nad v⇣ kovou
hladinu okolní zástavby i vlastního objektu a zpravidla nep esahuje
v⇣ ku dal ího podla⌘í) v p ípadech, kdy tyto prvky zd✏raz↵ují pozici
objektu v urbanistické struktu e (nap . náro⌘í, zd✏razn⌦ní kompozi ní
osy ap.).
Bude respektována minimální v⇣m⌦ra stavební parcely uvedená
závazn⌦ pro zastavitelné plochy (na jeden d✏m/o jedné bytové
jednotce). Pokud bude v dom⌦ zva⌘ováno více bytov⇣ch jednotek platí, ⌘e na ka⌘dou dal í bytovou jednotku je zapot ebí o 300 m2 více.

Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní
podmínek pro p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání staveb ob anského vybavení a k zaji t⌦ní
podmínek pro jejich u⌘ívání v souladu s jejich ú elem.
Hlavní vyu⌘ití:

Dal í p ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro vzd⌦lávání
a v⇣chovu, sociální slu⌘by, pé i o rodinu, zdravotní slu⌘by, kulturu,
ve ejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a
administrativu, t⌦lov⇣chovu a sport, ubytování, stravování, slu⌘by, v⌦du
a v⇣zkum.
pozemky ve ejn⇣ch prostranství, v etn⌦ ploch ve ejn⌦ p ístupné zelen⌦
a d⌦tsk⇣ch h i ,
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Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Nep ípustné vyu⌘ití:

pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura lze zahrnout
stavby byt✏ slu⌘ebních a majitel✏ za ízení a dal ích staveb pro bydlení,
pokud charakter této plochy a její uspo ádání dovoluje umíst⌦ní
staveb pro bydlení.
Do ploch ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura lze zahrnout
pozemky neru ící v⇣roby se stavbami a za ízeními, které:
sv⇣m provozováním a technick⇣m za ízením nenaru ují u⌘ívání staveb
a za ízení ve svém okolí,
nesni⌘ují kvalitu prost edí souvisejícího území,
sv⇣m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát⌦⌘ v území,
spl↵ují po⌘adavky obecn⌦ platn⇣ch p edpis✏ na umís ování staveb a
za ízení v plochách s p eva⌘ujícím obytn⇣m vyu⌘itím.
v e ostatní.

Plochy ob anského vybavení - h bitovy a církevní stavby (OH)
Plochy ob anského vybavení - h bitovy a církevní stavby jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní
podmínek pro p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání církevních staveb a poh ebi .
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky ve ejn⇣ch poh ebi a církevních a jin⇣ch nábo⌘ensk⇣ch
staveb.
pozemky ve ejn⇣ch prostranství, v etn⌦ ploch ve ejn⌦ p ístupné a
ochranné zelen⌦,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
v e ostatní.

Plochy ob anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Plochy ob anského vybavení - sport a rekreace jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
pro p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu⌘ívání sportovních a rekrea ních staveb a za ízení.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:

Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení pro sport, rekreaci
(zejména tábo i t⌦ a rekrea ní louky), p echodné ubytování a ve ejné
stravování.
pozemky staveb a za ízení dal ích druh✏ ob anského vybavení
slu iteln⇣ch s hlavním vyu⌘itím,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství, v etn⌦ ploch ve ejn⌦ p ístupné
zelen⌦,
plochy doprovodné a ochranné zelen⌦,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Do ploch ob anského vybavení - sport a rekreace lze zahrnout stavby
byt✏ slu⌘ebních a majitel✏ za ízení, pokud charakter této plochy a její
uspo ádání dovoluje umíst⌦ní staveb pro bydlení.
v e ostatní.

Plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
Plochy rekreace - rodinná rekreace jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro
individuální rekreaci.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
v e ostatní.
Pro stavby pro rodinnou rekreaci v plo e platí, ⌘e na stávajících
stavbách lze provád⌦t udr⌘ovací práce a stavební úpravy, které
nevy⌘adují územní rozhodnutí nebo územní souhlas.
Pokud to prostorové pom⌦ry stavební parcely dovolují, lze provád⌦t
p ístavby ke stávajícím stavbám a⌘ do celkové zastav⌦né plochy 75 m2.
Nástavby stávajících staveb jsou vylou eny.

Plochy rekreace - zahrady (RZ)
Plochy rekreace - zahrady jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro individuální
rekreaci spojenou s p⌦stováním ovoce a zeleniny.
Hlavní vyu⌘ití:
P ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci spojenou s obhospoda ováním
p ilehl⇣ch zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏ (p⌦stování ovoce a zeleniny),
drobné ú elové stavby (zahradní domky, k✏lny, sklady ná adí ap.)
pozemky krajinné zelen⌦,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
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Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

v e ostatní.
Pro stavby pro rodinnou rekreaci v plo e platí, ⌘e na stávajících
stavbách lze provád⌦t udr⌘ovací práce a stavební úpravy, které
nevy⌘adují územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Pokud to
prostorové pom⌦ry stavební parcely dovolují, lze provád⌦t p ístavby ke
stávajícím stavbám a⌘ do celkové v⇣m⌦ry 75 m2. Nástavby stávajících
staveb jsou vylou eny.

Plochy v✏roby a skladování (V)
Plochy v⇣roby a skladování jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ staveb pro
v⇣robu a skladování v p ípadech, kdy z d✏vodu negativních vliv✏ t⌦chto staveb za hranicí t⌦chto pozemk✏
vylu uje za len⌦ní pozemk✏ s t⌦mito vlivy do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití.
I pro tato za ízení v ak platí, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat
provoz a u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru,
danou obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Hlavní vyu⌘ití:
P ípustné vyu⌘ití:

Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb a za ízení pro v⇣robu a skladování,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za ízení ob anské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za ízení),
pozemky ochranné zelen⌦.
Do ploch v⇣roby a skladování lze zahrnout stavby byt✏ slu⌘ebních a
majitel✏ za ízení, pokud charakter této plochy a její uspo ádání
dovoluje umíst⌦ní staveb pro bydlení.
v e ostatní.
Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud by mohlo navrhovan⇣mi
úpravami dojít k naru ení dochovan⇣ch historick⇣ch, urbanistick⇣ch a
architektonick⇣ch hodnot daného místa nebo k naru ení
architektonické jednoty celku.

Plochy v✏roby a skladování - zem⌦d⌦lská v✏roba (VZ)
Plochy v⇣roby a skladování - zem⌦d⌦lská v⇣roba jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití
pozemk✏ zem⌦d⌦lsk⇣ch staveb v p ípadech, kdy z d✏vodu negativních vliv✏ t⌦chto staveb je vylou eno
za len⌦ní pozemk✏ s t⌦mito vlivy do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití.
Pro stavby a za ízení platí, ⌘e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat
provoz a u⌘ívání staveb a za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru,
danou obecn⌦ platn⇣mi p edpisy.
Hlavní a p ípustné vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Nep ípustné vyu⌘ití:
Prostorové uspo ádání:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb a za ízení pro zem⌦d⌦lskou v⇣robu a skladování,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za ízení ob anské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za ízení).
Do ploch v⇣roby a skladování - zem⌦d⌦lská v⇣roba lze zahrnout
pozemky dal ích staveb a za ízení pro v⇣robu, pokud sv⇣m
charakterem spl↵ují podmínky na umíst⌦ní v této plo e.
Do ploch v⇣roby a skladování - zem⌦d⌦lská v⇣roba lze zahrnout stavby
byt✏ slu⌘ebních a majitel✏ za ízení, pokud charakter této plochy a její
uspo ádání dovoluje umíst⌦ní staveb pro bydlení.
v e ostatní.
Nástavby staveb jsou nep ípustné, pokud by mohlo navrhovan⇣mi
úpravami dojít k naru ení dochovan⇣ch historick⇣ch, urbanistick⇣ch a
architektonick⇣ch hodnot daného místa nebo k naru ení
architektonické jednoty celku.

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏ v p ípadech,
kdy vyu⌘ití pozemk✏ pro tuto infrastrukturu vylu uje jejich za len⌦ní do ploch jiného zp✏sobu vyu⌘ití a kdy
jiné vyu⌘ití t⌦chto pozemk✏ není mo⌘né.
Liniová vedení sítí technické infrastruktury je p ípustné vést i jinou plochou.
Hlavní vyu⌘ití:

Dal í p ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn⌦
souvisejících za ízení (vodovod✏, vodojem✏, kanalizace, istíren
odpadních vod, staveb a za ízení pro nakládání s odpady, trafostanic,
energetick⇣ch vedení, komunika ních vedení a za ízení ve ejné sít⌦,
plynovod✏, ropovod✏ a produktovod✏),
pozemky ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související dopravní infrastruktury,
pozemky krajinné a sídelní zelen⌦.
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Nep ípustné vyu⌘ití:

v e ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DX)
Plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití
pozemk✏ staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (zejména
gará⌘e, erpací stanice pohonn⇣ch hmot, autobusové zastávky,
odstavné a parkovací plochy ap.),
pozemky a za ízení technické infrastruktury,
doprovodná a izola ní zele↵.
v e ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏
drá⌘ních dopravních staveb a za ízení a k zaji t⌦ní dopravní p ístupnosti jin⇣ch ploch.
Hlavní vyu⌘ití:
P ípustné vyu⌘ití:

Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky dráhy (v etn⌦ násp✏, zá ez✏, op⌦rn⇣ch zdí, most✏, koleji
doprovodné zelen⌦).
pozemky staveb a za ízení pro drá⌘ní dopravu (stanice, zastávky,
nástupi t⌦ a p ístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, p ekladi a správních budov),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
v e ostatní.

a

Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu⌘ití pozemk✏
silni ních dopravních staveb a za ízení a k zaji t⌦ní dopravní p ístupnosti jin⇣ch ploch.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky silnic a vybran⇣ch místních komunikací (v etn⌦ pozemk✏, na
kter⇣ch jsou umíst⌦ny sou ásti komunikace jako náspy, zá ezy, op⌦rné
zdi, mosty a doprovodná a izola ní zele↵).
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky a za ízení technické infrastruktury.
v e ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DS1)
Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace jsou vymezeny za ú elem
zaji t⌦ní pr✏chodnosti krajinou pro ú ely zaji t⌦ní p ístupnosti vybran⇣ch staveb, obsluhy souvisejících
zem⌦d⌦lsk⇣ch, lesních a dal ích pozemk✏ a pro zaji t⌦ní rekrea ních funkcí krajiny (vedení cyklistick⇣ch a
p⌦ ích turistick⇣ch tras a nau n⇣ch stezek).
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky místních a místních ú elov⇣ch komunikací (v etn⌦ pozemk✏,
na kter⇣ch jsou umíst⌦ny sou ásti komunikace jako náspy, zá ezy,
op⌦rné zdi, mosty a doprovodná a izola ní zele↵).
pozemky staveb dopravních za ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy),
pozemky a za ízení technické infrastruktury.
v e ostatní.

Plochy ve ejn✏ch prostranství (PV)
Plochy ve ejn⇣ch prostranství jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p im⌦ ené
umíst⌦ní, rozsah a dostupnost pozemk✏ ve ejn⇣ch prostranství a k zaji t⌦ní podmínek pro jejich u⌘ívání v
souladu s jejich v⇣znamem a ú elem.

Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky ve ejn⇣ch prostranství, v etn⌦ pozemk✏ ve ejn⌦ p ístupné
zelen⌦.
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
pozemky staveb a za ízení ob anského vybavení slu itelné s ú elem
ve ejn⇣ch prostranství.
v e ostatní.

Plochy ve ejn✏ch prostranství - ve ejná zele↵ (ZV)
Plochy ve ejn⇣ch prostranství - ve ejná zele↵ jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro
p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah a dostupnost p evá⌘n⌦ parkov⌦ upraven⇣ch pozemk✏ ve ejné zelen⌦.
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Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
upravené plochy ve ejn⌦ p ístupné zelen⌦.
pozemky dal ích druh✏ ve ejn⇣ch prostranství,
pozemky související ob anské, dopravní a technické infrastruktury
slu itelné s ú elem ve ejn⇣ch prostranství - ve ejné zelen⌦.
v e ostatní.

Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS)
Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú elem
vyu⌘ívání zahrad a dal ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu nacházejících se v zastav⌦ném území.
Jde o pozemky, které se v⇣znamn⌦ podílejí na utvá ení charakteru urbanizovaného území nebo
jsou v⇣znamn⌦ dot eny limity vyu⌘ití území, a proto je na nich nutné omezit mo⌘nost umís ování staveb a
dal ích za ízení.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:

Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky zahrad a dal í zem⌦d⌦lské p✏dy související s obytn⇣m
územím.
pozemky ostatních ploch a krajinné zelen⌦,
pozemky staveb, za ízení a jin⇣ch opat ení pro zem⌦d⌦lství v rozsahu,
kter⇣ odpovídá velikosti souvisejících pozemk✏,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
v e ostatní.

Plochy sídelní zelen⌦ - p írodní zele↵ (ZP)
Plochy sídelní zelen⌦ - p írodní zele↵ jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro ochranu
ploch zelen⌦ p írod⌦ blízkého charakteru, které se nacházejí v zastav⌦ném území a jsou sou ástí
vymezeného územního systému ekologické stability nebo pozemk✏ chrán⌦n⇣ch ástí p írody.
Hlavní vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky vymezené jako ÚSES a chrán⌦n⇣ch ástí p írody.
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (v etn⌦ tras
cykloturistick⇣ch cest a nau n⇣ch stezek),
pozemky ve ejn⇣ch prostranství slou⌘ící ke zp ístupn⌦ní pozemk✏ a
staveb v území.
v e ostatní.

Plochy p írodní (NP)
Plochy p írodní jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro ochranu p írody a krajiny.
Cílem vymezení je územní ochrana zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch území a ochrana ekosystém✏ územního systému
ekologické stability a dal ích ekologicky cenn⇣ch ástí území (ekologické kostry území).
Pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu a lesní pozemky je nutné obhospoda ovat z hlediska
mimoproduk ních funkcí v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny.
Plochy p írodní (NP) jsou v závislosti na celkovém charakteru prost edí dále d⌦leny na:
-

plochy p írodní - lesy a krajinná zele↵ (NP1),
plochy p írodní - vodní plochy (NP2),
plochy p írodní - nivy (NP3),

Hlavní vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky biocenter ÚSES a dal ích zvlá t⌦ chrán⌦n⇣ch a chrán⌦n⇣ch
ástí p írody.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve ejn⇣ch
prostranství (v etn⌦ tras turistick⇣ch stezek, cyklostezek a nau n⇣ch
stezek) slu itelné s ú elem ochrany p írody a krajiny.
v e ostatní.

Plochy lesní (NL)
Plochy lesní jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek vyu⌘ití pozemk✏ pro les, v etn⌦ jeho
hospodá sk⇣ch funkcí.
Hlavní vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa.
pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství,
pozemky staveb a za ízen související dopravní a technické
infrastruktury.
v e ostatní.

Plochy smí ené nezastav⌦ného území - p írodní krajinná zele↵ (NSp)
Plochy smí ené nezastav⌦ného území - p írodní krajinná zele↵ jsou vymezeny zejména za
ú elem zaji t⌦ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability a
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dal ích ekologicky cenn⇣ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat ení a
revitalizace vodních tok✏, opat ení pro ochranu povrchov⇣ch a podzemních vod, pro ochranu p ed
povodn⌦mi a pro zv⇣ ení reten ních schopností krajiny.
Pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu v plo e je nutné obhospoda ovat z hlediska
mimoproduk ních funkcí v souladu se zájmy ochrany p írody a krajiny.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:

Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:

Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
ostatní plochy krajinné zelen⌦, extenzivní vyu⌘ívané sady a zahrady s
travním krytem, louky v nivách vodních tok✏ a b ehové porosty,
ochranná zele↵;
pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu s up ednostn⌦ním
mimoproduk ních funkcí, v etn⌦ ú elov⇣ch komunikací slou⌘ících k
jejich obhospoda ování,
pozemky vodních ploch a vodních tok✏, dal í plochy
s✓vodohospodá skou funkcí (nivy vodních tok✏, plochy záplavov⇣ch
území, plochy zahrnuté do ochrann⇣ch pásem vodních zdroj✏ ap.),
plochy les✏,
pozemky p irozen⇣ch a p írod⌦ blízk⇣ch ekosystém✏,
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v etn⌦
tras turistick⇣ch stezek, cyklostezek a nau n⇣ch stezek) slu itelné s
ú elem ochrany p írody a krajiny,
vybrané stavby a za ízení pro nepobytovou rekreaci a sport (nap .
odpo inkové altány a p íst e ky, pikniková místa, vyhlídky, informa ní
prvky nau n⇣ch stezek, sportovní a herní prvky – areály zdraví ap.).
Oplocování pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu je p ípustné v
od✏vodn⌦n⇣ch p ípadech (vymezení ochrann⇣ch pásem vodních
zdroj✏, z izování pastevních areál✏ ap.) jen pokud nezasahují do
vymezeného systému ekologické stability, nenaru ují sí místních a
ú elov⇣ch komunikací a nebrání volné migraci ⌘ivo ich✏.
v e ostatní.

Plochy smí ené nezastav⌦ného území - ochranná a izola ní zele↵ (NSo)
Plochy smí ené nezastav⌦ného území - ochranná a izola ní zele↵ jsou vymezeny za ú elem
zaji t⌦ní podmínek pro ochranu p ed negativními vlivy areál✏ v⇣roby a zem⌦d⌦lské v⇣roby.
Hlavní vyu⌘ití:
Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

vyu⌘ití.
-

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky ostatních ploch a dal í pozemky ur ené k v⇣sadb⌦ p evá⌘n⌦
liniové zelen⌦.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury,
pozemky ve ejn⇣ch prostranství slou⌘ící ke zp ístupn⌦ní pozemk✏ a
staveb v území,
v e ostatní.

Plochy zem⌦d⌦lské (NZ)
Plochy zem⌦d⌦lské jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské
Plochy zem⌦d⌦lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost edí dále d⌦leny na:
plochy zem⌦d⌦lské - areály chovu hospodá sk⇣ch zví at (NZ1)
plochy zem⌦d⌦lské - nivy (NZ2)
plochy zem⌦d⌦lské - zahrady a sady, záhumenky (NZ3)

Plochy zem⌦d⌦lské - areály chovu hospodá sk⇣ch zví at jsou obvykle oploceny a je zde
p ípustn⇣ vy í podíl zastav⌦n⇣ch a zpevn⌦n⇣ch ploch.
U ploch zem⌦d⌦lsk⇣ch - nivy je prioritou ochrana p írodního charakteru území, které je
vyu⌘íváno zejména jako trvalé travní porosty. Oplocení a v⇣stavba je mo⌘ná pouze v od✏vodn⌦n⇣ch
p ípadech.
Plochy zem⌦d⌦lské - zahrady a sady, záhumenky jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
pro p eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití na plochách, které souvisejí se zastav⌦n⇣m územím a jsou vyu⌘ívány
jako p evá⌘n⌦ oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky. U t⌦chto ploch se v od✏vodn⌦n⇣ch
p ípadech p edpokládá mo⌘nost oplocení.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky zem⌦d⌦lského p✏dního fondu.
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen⌦,
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú elové
komunikace slou⌘ící zejména k obhospoda ování zem⌦d⌦lsk⇣ch
pozemk✏), stavby a jiná opat ení pot ebná ke zp ístupn⌦ní pozemk✏, k
ochran⌦ a zúrodn⌦ní p✏dního fondu, k ochran⌦ ⌘ivotního prost edí,
zvelebení krajiny a zv⇣ ení ekologické stability dle schválen⇣ch
pozemkov⇣ch úprav.
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Podmín⌦n⌦ p ípustné vyu⌘ití:
-

Nep ípustné vyu⌘ití:

pozemky staveb, za ízení a jin⇣ch opat ení pro zem⌦d⌦lství v rozsahu,
kter⇣ odpovídá pot eb⌦ obhospoda ování okolních pozemk✏ a kter⇣:
umo⌘↵uje dodr⌘ovat základní principy pro udr⌘ení ekologické stability
krajiny,
spl↵uje po⌘adavky obecné ochrany p írody a krajiny,
spl↵uje po⌘adavky zákona o ochran⌦ ZPF (nap . nezhor uje vodní
re⌘im v p✏d⌦ i v území, chrání p✏du p ed erozním zatí⌘ením, zvy uje
podíl zatravn⌦n⇣ch ploch nebo krajinné zelen⌦ v území).
Oplocování pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu je p ípustné v
od✏vodn⌦n⇣ch p ípadech (vymezení ochrann⇣ch pásem vodních
zdroj✏, z izování pastevních reál✏ ap.) jen pokud nezasahují do
vymezeného systému ekologické stability, nenaru ují sí místních a
ú elov⇣ch komunikací a nebrání volné migraci ⌘ivo ich✏.
v e ostatní.

Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Plochy vodní a vodohospodá ské jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro nakládání s
vodami, ochranu p ed jejich kodliv⇣mi ú inky a suchem, regulaci vodního re⌘imu území a pln⌦ní dal ích
ú el✏ stanoven⇣ch právními p edpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany p írody a krajiny.
Hlavní vyu⌘ití:
Dal í p ípustné vyu⌘ití:
Nep ípustné vyu⌘ití:

Rozd⌦lení ploch dle ur ení vyu⌘ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok✏ v etn⌦ doprovodn⇣ch porost✏.
pozemky ur ené pro p eva⌘ující vodohospodá ské vyu⌘ití.
v e ostatní.

Uspo ádání funk ního vyu⌘ití ploch je vymezeno ve v⇣kresu . 2 (Hlavní v⇣kres). Dal í
podmínky prostorového uspo ádání a po⌘adavky na umis ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy
a plochy p estavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce ÚP Ro⌘ alovice.
g)

Vymezení ve ejn⌦ prosp⌦ n✏ch staveb, opat ení s právem vyvlastn⌦ní

VK1

Vymezené ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby dle po⌘adavk✏ ZÚR St edo eského kraje:
Poldr Hasina PP12 (stavba ke sni⌘ování ohro⌘ení území ⌘iveln⇣mi nebo jin⇣mi pohromami)

VT1

Vymezené ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby - technická infrastruktura:
Hlavní tlakové stoky spla kové kanalizace.

A1

Vymezené plochy pro asanaci:
Územním plánem Ro⌘ alovice jsou plochy pro asanaci vymezeny op⌦rné zdi a chalupy v rámci
st. 8 ( . p.10) a st. 9/2 ( . p. 11). Jedná se o objekty ve patném stavebn⌦ technickém stavu.
Asanací dojde ke zp ehledn⌦ní doposud nep ehledného úseku v zatá ce a zárove↵ zvelebení
místa poblí⌘ památkov⌦ chrán⌦ného d⌦kanství U Barborky ( .p.12).

h)

Vymezení ve ejn⌦ prosp⌦ n✏ch staveb a opat ení s p edkupním právem
Územním plánem Ro⌘ alovice jsou vymezena tato navr⌘ená ve ejná prostranství s mo⌘ností
uplatn⌦ní p edkupního práva:
PP 2

Ve ejné prostranství (komunikace, zele↵) v plo e p estavby P7 v Ro⌘ alovicích.
pozemky KN . st. 8 a st. 9/2; k. ú. Ro⌘ alovice. P edkupní právo: M⌦sto Ro⌘ alovice.

i)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Návrhem ÚP Územním plánem Ro⌘ alovice jsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená
plocha, kde dosavadní vyu⌘ití nesmí b⇣t m⌦n⌦no zp✏sobem, kter⇣ by znemo⌘nil nebo podstatn⌦ ztí⌘il
budoucí vyu⌘ití).
Ozna ení plochy:
Mo⌘né budoucí vyu⌘ití:

R1, R2, R4, R5, R6
územní rezerva ur ená p evá⌘n⌦ pro bydlení v Ro⌘ alovicích
(navazující na vymezené zastavitelné plochy).

Ozna ení plochy:
Mo⌘né budoucí vyu⌘ití:

R3
územní rezerva ur ená p evá⌘n⌦ pro v⇣robu a skladování v
Ro⌘ alovicích.

j)

Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci
Územním plánem jsou vymezeny plochy Z2, Z4, Z6c a Z8 kde rozhodování o zm⌦nách v území
je podmín⌦no smlouvou s vlastníky pozemk✏ a staveb, které budou dot eny navrhovan⇣m zám⌦rem,
jejím⌘ obsahem musí b⇣t souhlas s tímto zám⌦rem a souhlas s rozd⌦lením náklad✏ a prosp⌦ch✏
spojen⇣ch s jeho realizací (tzv. dohodou o parcelaci). Rozsah plochy s podmínkou dohody o parcelaci je
vyzna en graficky ve v⇣kresu . 1 územního plánu (V⇣kres základního len⌦ní území).
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k)

Vymezení ploch s prov⌦ ením zm⌦n jejich vyu⇣ití územní studií
Územním plánem jsou vymezeny plochy Z2, Z4, Z6c a Z8 s prov⌦ ením zm⌦n jejich vyu⌘ití
územní studií.
Zm⌦nou . 1 územního plánu je vymezena zastavitelná plocha Z1/Z1 s prov⌦ ením zm⌦n jejich
vyu⌘ití územní studií.
P edm⌦tem e ení územní studie bude zejména návrh podrobn⌦j ích prostorov⇣ch regulativ✏ a
len⌦ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla zaji t⌦na koordinace po⌘adavk✏ vlastník✏ pozemk✏ a
zaji t⌦na mo⌘nost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.
Lh✏ta pro po ízení územní studie a pro vlo⌘ení dat o této studii do evidence územn⌦ plánovací
innosti je stanovena na 4 roky od vydání zm⌦ny .1 územního plánu. Rozsah plochy s prov⌦ ením zm⌦n
jejich vyu⌘ití územní studií je vyzna en graficky ve v⇣kresu . 1 územního plánu (V⇣kres základního len⌦ní
území).
l)

Údaje o po tu list územního plánu a po tu v✏kres
Textová ást návrhu ÚP územního plánu ve zn⌦ní zm⌦ny .1 má 26 íslovan⇣ch stran, titulní list
a 4 ne íslované strany (údaje o po izovateli a projektantovi, záznam o ú innosti a obsah. Grafická ást
územního plánu má 3 v⇣kresy (1. V⇣kres základního len⌦ní území, 2. Hlavní v⇣kres 3. V⇣kres ve ejn⌦
prosp⌦ n⇣ch staveb, opat ení a asanací).
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