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B.1) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - TEXTOVÁ ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyu✏ívání území z hlediska ir ích vztah v území

1.1) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl vajícími z PÚR R
⌅e ené území není sou ástí vymezené rozvojové nebo specifické oblasti a sou asn↵ nele✓í na
rozvojové ose. Z politiky územního rozvoje (PÚR - R) pro územn↵ plánovací dokumentaci vypl⌘vá
po✓adavek na prosazování priorit pro zaji t↵ní udr✓itelného rozvoje území:
-

-

Pozn.:

Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn↵
urbanistického, architektonického a archeologického d↵dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou v⌘razem
identity území, jeho historie a tradice.
Hospodárn↵ vyu✓ívat zastav↵né území a zajistit ochranu nezastav↵ného území. Vytvá et
p edpoklady pro polyfunk ní vyu✓ívání opu t↵n⌘ch areál⇣ a ploch (tzv. brownfields).
Vytvá et územní podmínky pro zvy ování a udr✓ování ekologické stability a k zaji t↵ní
ekologick⌘ch funkcí krajiny ve volné krajin↵, pro ochranu krajinn⌘ch prvk⇣ p írodního charakteru
v zastav↵n⌘ch územích a pro zvy ování a udr✓ování rozmanitosti venkovské krajiny s ohledem
na cílové charakteristiky krajiny.
Vymezovat plochy v záplavov⌘ch územích a umís✏ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve
zcela v⌘jime n⌘ch a zvlá ✏ od⇣vodn↵n⌘ch p ípadech.
Vláda R schválila Usnesením . 929 z 20. ervence 2009 Politiku územního rozvoje eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zaji t↵ní udr✓itelného
rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick⌘mi hodnotami a
se specifick⌘mi problémy mezinárodního a republikového v⌘znamu, vymezuje plochy a
koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového v⌘znamu a
stanovuje ve vymezen⌘ch oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování.

Vyhodnocení:
Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick
rozvoj. Územním plánem jsou navr eny v zastav⇤ném území plochy p⇧estavby s cílem umo nit v t⇤chto
plochách adekvátní vyu ití. 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. Prioritou koncepce návrhu ÚP je
intenzifikace stávajících podvyu it ch areál⌥ v roby na v chodním okraji Ro ⇥alovic.
Územním plánem je navr ena základní koncepce uspo⇧ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⇧írodních a krajiná⇧sk ch hodnot. Územní plánem jsou navr ena opat⇧ení zvy⌃ující reten ní
kapacitu území, je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území.
Vymezená záplavová území nejsou návrhem ÚP (ve smyslu v stavby mimo zastav⇤né území) dot ena.
1.2) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl vajícími z ÚPD vydané krajem
Nad azenou ÚPD jsou Zásadu územního rozvoje (dále ZÚR) St edo eského kraje. Pro e ené
území z této dokumentace vypl⌘vají zejména po✓adavky zachování krajinného rázu, po✓adavky na ochranu
p írody (pta í oblast Ro✓⌦alovické rybníky), ochranu p írodních lé iv⌘ch zdroj⇣ láze sk⌘ch míst
(Pod↵brady a Sadská), ochranu p ed záplavami, trvale udr✓itelného rozvoje území a obecné po✓adavky na
e ení technické a dopravní infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické infrastruktury).
Z hlediska navr✓en⌘ch limit⇣ vyu✓ití území jsou po✓adavky, které plynou z nad azené ÚPD pro
e ené území, do návrhu ÚP Ro✓⌦alovice zapracovány:
-

nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MH ⌅epínsk⌘ d⇣l - ehu ská obora (T - osa teplomilná
hájová, MH - osa mezofilní hájová)
regionální biokoridor RK 1229,
regionální biocentrum . 1005 K inec,
regionální biocentrum . 1006 Ro✓⌦alovice,
regionální biocentrum . 1872 Tuchom (po okraji e eného území, do e eného území
nezasahuje).
Pro zv⌘ ení protipovod ové ochrany území jsou v povodí Mrliny navr✓ena opat ení ke zv⌘ ení
retence formou poldr⇣ – dle ZÚR St edo eského kraje je v rámci e eného území navr✓en poldr
Hasina, jako ve ejn↵ prosp↵ ná stavba (VPS) s ozna ením PP12.

Dle ZÚR St edo eského kraje území obce Ro✓⌦alovice spadá do specifické oblasti krajské
úrovn↵ Kn↵✓icko - Ro✓⌦alovicko SOBk5. Dle specifikace oblasti se shodn⌘m krajinn⌘m typem spadá
e ené území do krajiny zv⌘ en⌘ch hodnot kulturních a p írodních (H07) s cílem respektovat a chránit tyto
hodnoty.
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). Trasa je do
návrhu ÚP zapracována.
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ZÚR stanovují pro e ené území tyto zásady pro usm↵r ování územního rozvoje a rozhodování
o zm↵nách v území:
a)

spolupracovat se sousedním Královéhradeck⌘m krajem na vytvá ení podmínek pro stabilizaci
obyvatel oblasti;
b) posilovat obytnou a obslu✓nou funkci Ro✓⌦alovic;
c) posilovat kooperaci Ro✓⌦alovic a K ince.
Vyhodnocení: Zásady jsou v souladu s návrhem ÚP Ro ⇥alovice.
ZÚR stanovují pro e ené území tyto úkoly pro územní plánování:
a)
b)

ov↵ it rozvojové mo✓nosti v↵t ích obcí;
respektovat po✓adavky na ochranu a up esnit vymezení skladebn⌘ch ástí ÚSES.
Vyhodnocení: Úkoly jsou v souladu s návrhem ÚP Ro ⇥alovice.

1.3) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl vajícími z ÚAP ORP Nymburk
Z územn↵ analytick⌘ch podklad⇣ (aktualizace 2012) vypl⌘vají zejména aktualizované zám↵ry
ochrany zájm⇣ dopravy, technické vybavenosti, kulturních a p írodních hodnot. V e eném území jsou
evidovány tyto limity vyu✓ití území a sledované hodnoty území:
-

v⌘znamné krajinné prvky (dle §3 odst. b) zákona . 114/1992 Sb., v platném zn↵ní) - lesy,
rybníky, vodní toky a údolní nivy,
pta í oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro✓⌦alovické rybníky,
evropsky v⌘znamná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko,
památné stromy,
hranice 50 m od okraje lesa,
kategorie lesa: lesy hospodá ské, lesy zvlá tního ur ení,
nadregionální a regionální ÚSES,
ochranné pásmo vodního zdroje II. stupn↵,
záplavové území v etn↵ aktivní zóny (Mrlina),
ochranné pásmo II. stupn↵ p írodních lé iv⌘ch zdroj⇣ láze sk⌘ch míst Pod↵brady a Sadská,
archeologická nalezi t↵ a nemovité památky,
ochranné pásmo ve ejného poh ebi t↵,
PHO farma Hasina,
ochranné pásmo vodovodních ad⇣ a kanaliza ních stok,
ochranné pásmo vedení elektrické energie, ochranné pásmo elektrické stanice,
ochranné pásmo plynovod⇣ a technologick⌘ch objekt⇣,
ochranné pásmo telekomunika ních vedení a za ízení,
ochranné pásmo silnic III. t ídy,
ochranné pásmo dráhy, vle ky.

Dle ÚAP je problémem v rámci e eného území evidence star⌘ch ekologick⌘ch zát↵✓í a
sesuvn⌘ch území:
-

Lokality navrhovaného rozvoje jsou mimo evidovaná sesuvná území.
D ív↵j í obecní skládka komunálního odpadu v lokalit↵ Za h bitovem je rekultivována.
Dal í místní skládka poblí✓ cesty z Ro✓⌦alovic na Hasinu (lokalita Na Tumplplace) je ji✓ zarostlá
rumi tní vegetací. Z d⇣vod⇣ mo✓né kontaminace je územním plánem doporu en pr⇣zkum
lokality a návrh podrobn↵j ích opat ení.

Sledované zám↵ry (dle ÚAP) jako budování kanalizace a protipovod ová opat ení jsou do
územního plánu zapracovány.
Ve zpracovaném Rozboru udr✓itelného rozvoje území je pro území obce Ro✓⌦alovice
provedeno vyhodnocení s t↵mito záv↵ry:
-

v rámci enviromentálního pilí e vykazuje zájmové území kladné hodnoty,
v rámci hospodá ského rozvoje vykazuje zájmové území kladné hodnoty,
v rámci soudr✓nosti spole enství obyvatel vykazuje zájmové území záporné hodnoty (poklesl
p irozen⌘ p ír⇣stek a stoupl index stá í, rovn↵✓ sídelní struktura s ítá nízk⌘ po et obyvatel na
km2).
Cílem územního plánu je vzhledem k v⌘ e uvedenému zejména:

-

vytvo it p edpoklady pro zv⌘ ení po tu ekonomicky aktivních obyvatel,
vytvo it podmínky pro mo✓nost nabídky voln⌘ch pracovních míst
podpo it ekonomické subjekty podnikající v iroké kále podnikatelsk⌘ch odv↵tvích
zachovat a rozvinout plochy vymezené pro ob anskou vybavenost a slu✓by
nezasahovat nevhodn⌘m zp⇣sobem do ploch p írodního a kulturního bohatství
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-

rozvíjet podnikatelské innosti sdobr⌘m dopravním napojením na ✓elezni ní nebo silni ní
dopravu
podporovat nemotorovou dopravy (turistika, cyklostezky, nau né stezky apod.)
zajistit ochranu p írody a krajiny, hlavn↵ Evropsky v⌘znamn⌘ch lokalit NATURA 2000
zajistit ochranu územního systémy ekologické stability ve t ech úrovních – lokální, regionální a
nadregionální
podporovat takové zám↵ry, které do budoucna nevytvá ejí v⌘razné zhor ení kvality ovzdu í,
zv⌘ ení hlukové hladiny a imisního zatí✓ení, neúm↵rné zvy ující se produkce odpad⇣
zaji t↵ní ochrany zem↵d↵lského p⇣dního fondu (eroze, retence vody v krajin↵).

1.4) Po✏adavky na ↵e ení ÚPD sousedních obcí vypl vající z návrhu ÚP
Z hlediska po izování ÚPD sousedních obcí je t eba sledovat koordinaci po✓adavk⇣ vypl⌘vající z
platné nad azené ÚPD (nad azené systémy ÚSES, návrh poldru Hasina). Dále je nutno sledovat a
zaji ✏ovat provázanost lokálních ÚSES.
2)

Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace
ÚP prov↵ il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan⌘ch zadáním:

-

Lokalita Z5 byla roz í ena a rozd↵lena na dv↵ ásti Z5a, Z5b s odli n⌘mi regulativy prostorového
uspo ádání.
Lokalita Z7 byla p e azena do územní rezervy s ozna ením R3. Cílem ÚP je p ednostn↵ vyu✓ít
plochy ur ené pro v⌘robu a skladování v zastav↵ném území.
Územní plán prov↵ il dlouhodobé rozvojové mo✓nosti území na ji✓ním, západním a severním
okraji zastav↵ného území sídla Ro✓⌦alovice s ohledem na p im↵ enost navr✓eného rozvoje.
Podstatná ást tohoto rozvojového území je navr✓ena jako územní rezerva (R).

-

ozna ení v zadání
Z13
Z14
Z15
Z16
-

ozna ení v návrhu
R1
R2
R5
R4

Nov↵, na základ↵ po✓adavk⇣ vlastník⇣ pozemk⇣, byly po prov↵ ení do návrhu ÚP za azeny
zastavitelné lokality Z13 a Z14.

Po✓adavky na plo né a prostorové uspo ádání území
Návrhem ÚP Ro✓⌦alovice jsou vymezeny plochy p estavby P1 - P8. 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.
Územní plán prov↵ il a zapracoval nadregionální, regionální a lokální prvky ÚSES.
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 - 24 ploch opat ení (K1 - K24).
Dopravní infrastruktura
Po✓adavky byly respektovány. D1 místní komunikace je v návrhu vedená zastavitelnou plochou
Z1 ve smyslu stávající (nové) parcelace. Nov↵ je navr✓ena D3 místní komunikace vedená zastavitelnou
plochou Z3. V rámci plochy p estavby P7 je umo✓n↵na úprava silni ního pr⇣tahu.
Technická infrastruktura
Po✓adavky byly respektovány.
Ob anská vybavenost, ve ejná prostranství a ve ejná zele
Po✓adavky byly respektovány. Ob↵ v zadání zmín↵né plochy jsou za azeny z hlediska funk ního
vyu✓ití jako plochy smí ené obytné - m↵stské (SM).
Hospoda ení s odpady
Po✓adavky byly respektovány.
Po✓adavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Po✓adavky byly respektovány.
Po✓adavky na ve ejn↵ prosp↵ né stavby, ve ejn↵ prosp↵ ná opat ení a asanace
Po✓adavky zadáním nebyly specifikovány. Územním plánem Ro✓⌦alovice jsou vymezeny ve ejn↵
prosp↵ né stavby dle po✓adavk⇣ ZÚR St edo eského kraje (PP12 Poldr Hasina - stavba ke sni✓ování
ohro✓ení území ✓iveln⌘mi nebo jin⌘mi pohromami) a dal í vybrané stavby zaji ✏ující dopravní a technickou
obsluhu území.
Po✓adavky vypl⌘vající ze zvlá tních právních p edpis⇣, po✓adavky a pokyny pro e ení hlavních
st et⇣ zájm⇣ a problém⇣ v území, po✓adavky na vymezení zastaviteln⌘ch ploch a ploch
p estavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury v rozvojové oblasti nebo v rozvojové
ose
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Po✓adavky byly respektovány.
Po✓adavky na vymezení ploch a koridor⇣ (územní studie a regula ní plány)
Po✓adavky na vymezení ploch a koridor⇣, ve kter⌘ch bude ulo✓eno prov↵ ení zm↵n jejich vyu✓ití
územní studií byly zadáním p edb↵✓n↵ stanoveny u ploch Z 1, Z2 a Z4. U plochy Z1 byl po✓adavek v návrhu
ÚP vypu t↵n vzhledem k tomu, ✓e ji✓ prob↵hlo áste né zasí✏ování, je provedena parcelace a dochází k
postupné v⌘stavb↵ v lokalit↵. Dále p ibyly plochy Z3, Z6c a Z8, ve kter⌘ch je ulo✓eno prov↵ ení zm↵n jejich
vyu✓ití územní studií - jedná se o plochy s p edpokládanou skupinovou v⌘stavbou.
Územním plánem jsou ve smyslu platn⌘ch právních p edpis⇣ dále vymezeny plochy Z2, Z3, 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).
3)

Komplexní zd vodn ní p↵ijatého ↵e ení

3.1) Základní údaje o ↵e eném 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).
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 struktura sídla s hospodá sk⌘mi usedlostmi byla dopln↵na 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.
Nezanedbatelnou roli hraje v e eném území rekreace. Sestava vodote í v povodí Mrliny s navazujícími
rybníky, obklopené p evá✓n↵ lesním masivem je nositelem nezanedbatelného rekrea ního potenciálu.
Hlavní dopravní páte í ir ího spádového území je trasa silnice I/32 procházející v⌘chodn↵ od
e eného území. elezni ní doprava prochází vlastním e en⌘m katastrálním územím v trase celostátní
trat↵ . 061 Nymburk – Ji ín.
Úhrnné hodnoty druh⇣ pozemk⇣ (údaje v ha):
Katastrální území Hasina
zem↵d↵lská p⇣da:
lesy:
vodní plocha:
zastav↵ná plocha:
ostatní plocha:
celkem:
budovy s .p.:
budovy s .ev.:
budovy bez ísla:
rozestav↵ná budova:
(údaje v ha):
zem↵d↵lská p⇣da:
lesy:
vodní plocha:
zastav↵ná plocha:
ostatní plocha:
celkem:
budovy s .p.:
budovy s .ev.:
budovy bez ísla:
rozestav↵ná budova:

Zdroj:

Lede ky
127,2931
345,2895
29,0245
4,8268
16,5072
522,9411
63
2
11
1

Podlu✓any
117,9441
1,3670
0,8849
4,3321
9,5552
134,0833
48
13
-

Podolí u Ro✓⌦alovic
233,9631
132,4503
4,1283
202,8745
8,5931
14,6211
5,7729
2,2755
10,7179
16,6726
263,1753
368,8940
54
26
1
14
11
1
2

Ro✓⌦alovice
376,6551
314,2979
51,7229
23,4260
52,3579
818,4598
471
121
11

Zámostí u Ro✓⌦alovic
201,6003
54,4017
5,3864
4,4546
17,0938
282,9368
46
29
1

celkem
1189,906
922,3589
110,2329
45,0879
122,9046
2390,4903
708
3
196
16

Katastrální ú ad St edo eského kraje, pracovi t↵ Nymburk - stav k 8. 12. 2011.
Sousední územní obvody:
obec
Ko ík
Ko ík
itovlice
K inec
K inec
Chot↵ ice
Kopidlno
Kopidlno
Libá

katastrální území
Tuchom
Ko ík
itovlice
K inec
Nové Zámky
B ístev
Ml⌘nec u Kopidlna
Kopidlno
K e ice u Psinic

POÚ/ORP
Nymburk/Nymburk
Nymburk/Nymburk
Nymburk/Nymburk
Nymburk/Nymburk
Nymburk/Nymburk
M↵stec Králové/Pod↵brady
Kopidlno/Ji ín
Kopidlno/Ji ín
Kopidlno/Ji ín
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kraj
St edo esk⌘
St edo esk⌘
St edo esk⌘
St edo esk⌘
St edo esk⌘
St edo esk⌘
Královéhradeck⌘
Královéhradeck⌘
Královéhradeck⌘
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D↵tenice

Brodek

Kopidlno/Ji ín

Královéhradeck⌘

P íslu nost k vybran⌘m ú ad⇣m státní správy
Pov↵ en⌘ obecní ú ad:
Obec s roz í enou p⇣sobností:
Stavební ú ad:
Finan ní ú ad:
ivnostensk⌘ ú ad:
Matrika:

Nymburk
Nymburk
Ro✓⌦alovice
Nymburk
Nymburk
Ro✓⌦alovice

Ú ast ve sdru✓ení obcí
M↵sto Ro✓⌦alovice je ú astníkem regionu Taxis Bohemia (dobrovoln⌘ svazek obcí podle zákona
v okresu Mladá Boleslav a okresu Nymburk, jeho sídlem je Lou e a jeho cílem je celkov⌘ rozvoj regionu,
sdru✓uje celkem 24 obcí a byl zalo✓en v roce 2006).
Schválená územn↵ plánovací dokumentace obce
V roce 2000 byl pro M↵sto Ro✓⌦alovice zpracován a schválen Územní plán obce (zhotovitel:
Ing. arch. Karel Vep ek - AUP-Atelier), zm↵na . 1 ÚPO ( erven 2002; zhotovitel: Ing. arch. Karel Vep ek AUP-Atelier). Následn↵ byla vydána opat ením obecné povahy zm↵na . 2 ÚPO (b ezen 2007; zhotovitel
PAFF - architekti, v.o.s.). Nov⌘ územní plán p evá✓n↵ navazuje na urbanistickou koncepci danou p edchozí
dokumentací.
3.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov fond
Obyvatelstvo
V⌘vojovou adu po tu obyvatel lze rozd↵lit do dvou základních etap s mezníkem v období na
p elomu 19. a 20, století, kdy dochází k v⌘znamné odlivové vln↵ obyvatel za prací do Ameriky. Dal ím
mezníkem souvisejícím s poklesem po tu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá sv↵tová válka.
Druhá etapa vymezená obdobím 1950 - 2001 se vyzna uje pom↵rn↵ stabilizovanou
demografickou situací, od 90. let dochází k nepatrnému zvy ování po tu obyvatel. Ve srovnání s rokem
2001 oficiální údaj SÚ z roku 2011 uvádí nár⇣st po tu trvale bydlícího obyvatelstva 1628<1678 (802
mu✓⇣, 876 ✓en). Demografická k ivka je tedy v sou asnosti na úrovni poloviny 80. let minulého století.
Z hlediska v↵kové struktury je v obci zna n⌘ podíl po et obyvatel v po-produktivním v↵ku, co✓ je
dáno mj. i nabídkou ve ejné vybavenosti. Do budoucna je mo✓no vzhledem ke zm↵nám migra ního salda
(st↵hování za levn↵j ím bydlení do kvalitního p írodního prost edí) o ekávat i dal í nár⇣st po tu
obyvatelstva v obci.
Za uplynul⌘ch deset let prob↵hla v obci v⌘stavba souvisejícím s rozvojem trvalého bydlení
(nár⇣st 39 trvale obydlen⌘ch byt⇣). Z rozdílu nár⇣stu po tu byt⇣ a obyvatel mo✓no usuzovat, ✓e ást
nov⌘ch byt⇣ z⇣stává obydlena p⇣vodními obyvateli obce (nap . p est↵hování z d⇣vod⇣ necht↵ného sou✓ití
vícegenera ních rodin apod.). Územním plánem navr✓en⌘ rozvoj sídla zohled uje i tyto trendy.

Po et obyvatelstva dle produktivního v↵ku 3/2011:

Stavební a bytov⌘ fond
V obci byly provedeny pr⇣zkumy zachycující aktuální stav objekt⇣, co se t⌘ e jejich funk ního
vyu✓ití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr⇣zkumy byly vyu✓ity zejména pro stanovení
zastav↵ného území obce a dále pak jako podklad pro ur ení p eva✓ujícího funk ního vyu✓ití území a
ploch. Obecn↵ lze konstatovat, ✓e technick⌘ stav objekt⇣ obytné zástavby a ob anské vybavenosti je zde
p evá✓n↵ dobr⌘, objekt⇣ ✓ivo i né v⌘roby, vyjma intenzivních chov⇣, podpr⇣m↵rn⌘.
Za posledních deset let se dle údaj⇣ SÚ (srovnej 2001 a 2011) zv⌘ il po et trvale obydlen⌘ch
dom⇣ (661 na 678). Za posledních deset let (srovnej 2001 a 2011) se zv⌘ il po et trvale obydlen⌘ch byt⇣
(492 na 531). Po et neobydlen⌘ch byt⇣ stagnuje (251). Neobydlené byty slou✓í p evá✓n↵ k rekreaci (205)
- chalupa ení.
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Domovní a bytov⌘ fond 2001/2011:
domy
celkem
661
678

trvale
obydlené
421 (z toho 14 bytov⌘ch dom⇣)
451 (z toho 17 bytov⌘ch dom⇣)

byty
celkem
741
782

trvale
obydlené
492
531

neobydlené
249
251

Domovní a bytov⌘ fond 3/2011:

3.3) Ekonomická základna
ást ekonomicky aktivních obyvatel je zam↵stnána v okolních sídlech (zejména Nymburk).
Ze 607 zam↵stnan⌘ch osob vyjí✓dí 233. Za posledních deset let se dle údaj⇣ SÚ (srovnej 2001 a 2011)
sní✓il po et ekonomicky aktivních obyvatel z 724 na 681. Stoupl po et nezam↵stnan⌘ch z 63 na 74. Stoupl
rovn↵✓ po et ekonomicky neaktivních obyvatel z 899 na 905. Tento negativní trend mo✓no vysledovat v
rámci celého ORP Nymburk.
Ekonomická aktivita obyvatel k 3/2011:
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Vyjí✓⌦ka, zam↵stnanost k 3/2011:

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
stávajících v⌘robních ploch (plochy bez odpovídajícího vyu✓ití) navr✓en.
Územní plán p ipravil územní podmínky tak, aby v plochách zejména se smí enou funkcí bylo
umo✓n↵no rozvíjet slu✓by, drobnou v⌘robu a emesla a dal í podnikatelskou innost související nap . s
hospoda ením.
Charakteristika za ízení v⌘roby a v⌘robních slu✓eb - sou asn⌘ stav
Ro✓⌦alovice, Zámostí
V⌘robní za ízení jsou p evá✓n↵ soust ed↵ny do rozsáhlého v⌘robního areálu na v⌘chodním
okraji Ro✓⌦alovic, u ✓eleznice v Ro✓⌦alovicích a áste n↵ na ji✓ním okraji Zámostí. Ve m↵st↵ a místních
ástech p⇣sobí tyto firmy:
-

SAVAS spol. s r.o. - závod Ro✓⌦alovice - betonové v⌘robky a prefabrikáty, (odkaz 1)
Lunár spol. s r.o. - zakázková v⌘roba nábytku a ostatního vybavení interiér⇣ (kuchyn↵) - Podolí
16, (odkaz 2)
Pila Tados Ro✓⌦alovice (provoz v ulici Ruská 373 a Zámostí) - pila, parketárna Taraba (odkaz 3)
Truhlá ství - Ruská 375, (odkaz 4)
Autodoprava, zemní práce, pronájem kontejner⇣ (odkaz 5)
Stavebniny, prodej uhlí - s. Legií 40, (odkaz 6)
Klempí ství - Za ⇧p⌘charem 479
Zem↵d↵lská v⌘roba (✓ivo i ná):

-

Farma Ro✓⌦alovice, Podlu✓any - chov hospodá sk⌘ch zví at (p evá✓n↵ masn⌘ skot)
francouzského plemena Limousine, Gasconne, Bazadaise, Parthenaise) – kapacita 500 – po et
340 (odkaz 7)
P trosí farma Ro✓⌦alovice - kapacita 110 (aktuální po et 63 zví at) (odkaz 8)
Vod anské ku e s.r.o., farma Hasina - v⌘krmna brojler⇣ s kapacitou a✓ 60.000 ks (odkaz 9)
Farma Vini ná Lhota - chov prasat (firma Proagro) (odkaz 10)

-

Sklady, podvyu✓ité areály:
sklad firmy Velcans v Zámostí - dodavatel obal⇣ (odkaz 11)
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-

areál b⌘valého cukrovaru a podniku Strojobal je dnes vyu✓íván pouze áste n↵ - zejména jeho
skladovací kapacity a jako p ekladi t↵ zbo✓í (odkaz 12)
3.4) Dopl⌦ující informace a zd vodn ní (ve ⌥len ní návrhu ÚP)

území.

Pozn.:

Vymezení zastav ného území
Na území obce Ro✓⌦alovice je k datu 10. 9. 2013 vymezeno celkem dvacet sedm zastav↵n⌘ch
sídelní útvar Lede ky 2 zastav↵ná území
sídelní útvar Lede ky - Vini ná Lhota 2 zastav↵ná území
sídelní útvar Podlu✓any 2 zastav↵ná území
samota, k.ú. Podlu✓any
1 zastav↵né území
Ro✓⌦alovice, Podolí, Zámostí
4 zastav↵ná území
samoty, k.ú. Ro✓⌦alovice
2 zastav↵ná území
areál staveb u Bu ického ml⌘na
3 zastav↵ná území
Stará a Nová Hasina v etn↵ samot na
Libá ském potoce
9 zastav↵n⌘ch území
samota - hájenka v lese, k.ú. Hasina
1 zastav↵né území
samota - hospodá ská stavba v k.ú. Podolí
1 zastav↵né území
u Ro✓⌦alovic
Do zastav↵ného území jsou zahrnuty pozemky v intravilánu sídla (s v⌘jimkou vinic, chmelnic a
zahradnictví a pozemk⇣ p iléhajících k hranici intravilánu navrácen⌘ch do orné p⇣dy nebo do
lesních pozemk⇣). Do zastav↵ného území jsou dále, mimo intravilán sídla, zahrnuty zastav↵né
stavební pozemky, stavební proluky, pozemní komunikace nebo jejich ásti, ze kter⌘ch jsou
vjezdy na ostatní pozemky zastav↵ného území, ve ejná prostranství a dal í pozemky, které jsou
obklopeny pozemky zastav↵ného území (s v⌘jimkou pozemk⇣ vinic, chmelnic a zahradnictví).
Zastav↵n⌘m stavebním pozemkem je pozemek evidovan⌘ v katastru nemovitostí jako stavební
parcela a dal í pozemkové parcely zpravidla pod spole n⌘m oplocením, tvo ící souvisl⌘ celek.
Ochrana a rozvoj hodnot území

Stru ná historie (Ro✓⌦alovice)
Minulost m↵sta je úzce spjata s d↵jinami celého národa. Stopy osídlení Ro✓⌦alovicka m⇣✓eme
dolo✓it ji✓ od po átk⇣ mlad í doby kamenné, nap . nález kulturní jámy s kostmi zví at, drobn⌘m i
pazourkov⌘mi nástroj i a nádobami volutové i vypichované keramiky nebo 2 koster skr enc⇣, v e v
blízkém okolí nyn↵j í Lindnerovy základní koly. Z dal ích nález⇣ je bohat↵ji zastoupena kultura
zvoncov⌘ch pohár⇣ z nalezi t↵ na idáku, z jin⌘ch míst pocházejí nálezy z doby bronzové, z období
keltského aj.
Za slovanského osidlování se zde usadili Charváti ze sousedství mocn⌘ch Zli an⇣ a pod správou
Slavníkovské Libice. Po jejím vypálení a vyvra✓d↵ní Slavníkovc⇣ p e lo území k ✓up↵ havra ské a do kraje
Boleslavského. Sem pat í první písemná zpráva o Ro✓⌦alovicích v Palackého D↵jinách. K r. 1223 - 1226 se
uvád↵jí jako d↵dictví Sob↵hrdovo z neur eného rodu. Del í as se potom v dr✓ení panství ro✓⌦alovického
uplat ují sou asn↵ dva r⇣zné rody, proto se domníváme, ✓e tu byly dv↵ vsi stejného jména, jedna v okolí
tvrze, podhradí, druhá opodál u eky s trojúhelníkov⌘m tr✓i t↵m. Nejvíce se proslavil Je ek z Ro✓⌦alovic z
dru✓iny krále Jana Lucemburského. M↵l titul mistra zlaté mince, která se u nás razila poprvé podle
florentského vzoru. Za své zásluhy získal od krále m↵stská privilegia r. 1340, kdy se Ro✓⌦alovice staly
poddansk⌘m m↵stem. Radnice s m↵stsk⌘mi právy v ak sho ela p i obrovském po✓áru r. 1666. Práva
obnovil císa Leopold I., Josef I. a Josef II. Je ek z Ro✓⌦alovic doprovázel svého krále i p i vále né v⌘prav↵
na pomoc Francouz⇣m a v bitv↵ u Kres aku s ním padl r. 1346. Král s 50 rytí i je poh ben v m↵st↵
Lucemburku.
V dob↵ husitské tu vládli páni z Mochova a Ko íkové (podle tvrze v Ko íku) z Lomnice. Mikulá z
Mochova p ipojil svou pe e✏ na protestní list 452 esk⌘ch a moravsk⌘ch pán⇣ koncilu v Kostnici proti
upálení Husovu a uv↵zn↵ní Jeronyma Pra✓ského.
Teprve koncem 15. století se stali jedin⌘mi pány Ro✓⌦alovicka a Dymokurska páni K ine tí z
Ronova. Hlásili se k Jednot↵ bratrské a p áli vzd↵lání. Asi s jejich podporou vystudoval na pra✓ské
universit↵ Václav Ro✓⌦alovsk⌘ a Ji í Melantrich. K ine tí p estav↵li zámek renesan n↵. Byli tu poh bíváni,
le zachoval se jedin⌘ náhrobek Lukrecie K inecké z Jandorfu z r. 1585, zazd↵n⌘ do v⌘chodní zdi kostela.
Osudy rodu K ineck⌘ch po Bílé ho e vylí il Alois Jirásek v román↵ Skály. Jejich panství bylo zkonfiskováno a
r. 1622 je koupil vojev⇣dce Albrecht z Vald tejna, po roce je v ak vym↵nil se sv⌘m p íbuzn⌘m, tak✓e tu
Vald tejnové z jiné v↵tve vládnou do r. 1760. Za nich byl p⇣vodní gotick⌘ kostel vestav↵n nap í do v↵t ího
barokního, kter⌘ je tak orientován ve sm↵ru sever - jih. Vysv↵cen byl r. 1731 ke cti sv. Havla. Podobn↵ byl
barokn↵ p estav↵n zámek a d↵kanství. P ed zámkem stojí dv↵ Brokofovy sochy z r. 1717, sv. Václav a Jan
Nepomuck⌘, na nám↵stí je mariánsk⌘ sloup z r. 1718. Po Vald tejnech se v krat ích obdobích st ídají r⇣zní
majitelé (do roku 1793 Clam-Gallasové), od r. 1815 pak Lobkovicové. Panství dr✓eli do r. 1930.
Od 23. ledna 2009 jsou Ro✓⌦alovice op↵t m↵stem.
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Obr.:

Ro✓⌦alovice na anonymní malb↵ z roku 1825 (budova s mansardovou st echou pod zámkem je dnes ji✓
zanikl⌘ pivovar)

Urbanistick⌘ v⌘voj - mapové podklady
Stavební rozvoj v e eném území, v⌘voj komunika ní sít↵ i krajinného pokryvu je z eteln↵ vid↵t
na dochovan⌘ch historick⌘ch mapov⌘ch podkladech i historick⌘ch ortofotomapách.
Ochrana tradi ních urbanistick⌘ch a architektonick⌘ch hodnot
Návrhem ÚP 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 nejbli✓ í okolí: Jedná se o 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.
M↵stské t ídy, hlavní uli ní prostranství: Hlavní m↵stská t ída 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 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 m↵sta sm↵r v⌘chod - západ 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.
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Obr.:

Severní konec ulice se starou kolou. P ed ní socha Mistra Jana Husa z roku 1923 od Franti ka Bílka z Vojic,
v sousedním parku pomník padl⌘m v 1. a 2. sv. válce

Levob e✓ní ást m↵sta: 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 m↵ ítkov↵ 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 m↵ ítkov↵ 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,
soubor ve ejného poh ebi t↵ s kaplí v izolované poloze nad Ro✓⌦alovicemi.

Archeologické nálezy
Území s archeologick⌘mi nálezy (UAN) - je definováno jako území, na n↵m✓ se vyskytují
archeologické nálezy nemovité povahy vytvo ené lov↵kem nebo vzniklé p írodním procesem na základ↵
p⇣sobení i vyu✓ití lov↵kem a archeologické nálezy movité povahy. V sou asné dob↵ je dle vyjád ení
Archeologického ústavu a oprávn↵n⌘ch organizací nutné pova✓ovat celé území st edních ech za území s
archeologick⌘mi nálezy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost ji✓ od doby p ípravy
stavby oznámit zám↵r stavební innost Archeologickému ústavu, má-li se provád↵t na území s
archeologick⌘mi nálezy. Z toho vypl⌘vá, ✓e ka✓d⌘ stavebník ve st edo eském kraji musí provést oznámení
v⇣ i Archeologickému ústavu AV R a umo✓nit jemu nebo oprávn↵né organizaci provést na dot eném
území záchrann⌘ archeologick⌘ v⌘zkum. Archeologick⌘ ústav je v dikci tohoto zákona ur en, aby uplat oval
na základ↵ oznámení stavebníka po✓adavek na záchrann⌘ archeologick⌘ v⌘zkum a koordinoval
archeologické v⌘zkumy.
(k.ú. Ro✓⌦alovice)
Po . .
Název UAN
13-12-13/3
Mírné návr í mezi Hrádkem a idákem
13-12-13/4
Na idovském (d íve Na i⌦áku)
13-12-13/5
Ro✓⌦alovice - intravilán
13-12-13/6 Pole na J okraji obce
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Typ UAN
I
I
I
I

Reg. správce
Polabské m. Pod↵brady
Polabské m. Pod↵brady
Polabské m. Pod↵brady
Polabské m. Pod↵brady
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(k.ú. Hasina)
Po . .
13-12-08/3

Typ UAN
Reg. správce
Polabské m. Pod↵brady

13-12-13/1

Název UAN
st edov↵ké a novov↵ké jádro obce II
Nová Hasina
Hasina - J ást obce

II

Polabské m. Pod↵brady

(k.ú. Lede ky)
Po . .
13-12-18/13

Název UAN
Lede ky - Vini ná Lhota - intravilán

Typ UAN
II

Reg. správce
Polabské m. Pod↵brady

(k.ú. Podlu✓any)
Po . .
13-12-18/12

Název UAN
Podlu✓any - intravilán obce

Typ UAN
I

Reg. správce
Polabské m. Pod↵brady

Typ UAN
IV
I

Reg. správce
Polabské m. Pod↵brady
Polabské m. Pod↵brady

(k.ú. Podolí u Ro✓⌦alovic)
Po . .
Název UAN
13-12-08/2
Nad Bu icí
13-12-13/2
Podolí - SV okraj obce

Kulturní památky
V e eném území jsou evidovány a zapsány do Úst edního seznamu kulturních památek (dle
zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn↵ní).
45970/2-1946

18752/2-1950
46994/2-1948
24751/2-1947

31794/2-1949
18185/2-2980

kostel sv. Havla
Barokní kostel sv. Havla - z let 1725-34. Dvouv↵✓ov⌘, dominanta kraje. Nad vchodem
vald tejnsk⌘ znak. Hlavní oltá kostela pochází z roku 1725, oltá i dominuje obraz od
autora V. Mayera z roku 1743.
sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého umíst↵né p i vstupu do b⌘valé zámecké
zahrady.
sloup se sochou P. Marie Immaculaty na nám↵stí (pravd↵podobn↵ dílo Johanna
Brokofa nebo jeho syna Michala Jana, postaven⌘ jako pod↵kování za konec morové
epidemie v letech 1713-14).
p. 1 zámek
Barokní zámek - P⇣vodn↵ renesan ní, postaven roku 1622. P estav↵n pozdn↵
barokn↵ roku 1760. Trojk ídl⌘ dvoupatrov⌘ s hodinovou ví✓kounad st edním k ídlem.
P↵kn⌘ hlavní portál se socha skou v⌘zdobou M. J. Brokofa. Fasády upraveny
novodob↵. P i zámku hospodá ské budovy, zahrada a park. P ed hlavním vstupem
do areálu zámku 2 v⌘znamné barokní sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého od
M. J. Brokofa. V severním k ídle zachována zámecká kaple s p⇣vodním za ízením, v
n↵kter⌘ch sálech rokokové nást↵nné malby z roku 1770. V zámku památky na malí e
Jana Rektoryse (1817 – 1890). Místnost ve st edním k ídle s novodobou v⌘malbou v
podob↵ jeskyn↵ na klenb↵. V sou asné dob↵ je zámek ú elov↵ vyu✓it jako domov
d⇣chodc⇣.
p. 12 d↵kanství U Barborky
Nedaleko zámku je barokní budova d↵kanství pocházející z 18. století a vyzna uje se
plasticky lenitou fasádou.
p. 30 m↵ ✏ansk⌘ d⇣m
Jedná se o unikátní malom↵stsk⌘ d⇣m z první poloviny 19. století v Husov↵ ulici.
D⇣m je rouben⌘ s d ev↵nou podsíní a má mansardovou indelovou st echu.

P i stavebních úpravách a navrhování nové zástavby je nezbytné respektovat charakter
bezprost edního okolí t↵chto kulturních památek a p i zám↵ru jejich oprav a rekonstrukcí respektovat
zákon . 20/1987 Sb. o státní památkové pé i, v platném zn↵ní, kdy je v p edstihu nutné za✓ádat o vydání
závazného stanoviska pov↵ enou správní obec.
Ochrana dal ích architektonick⌘ch a dal ích kulturních hodnot
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.
-

radnice .p. 93 na nám↵stí, p⇣vodn↵ empírová z roku 1827, v dne ní podob↵ z let 1905-06; nad
vchodem erb m↵sta a pam↵tní deska nejslavn↵j ího rodáka Ji ího Melantricha z Aventina;
m↵ ✏ansk⌘ d⇣m .p. 265 se slune ními hodinami s m↵stsk⌘m erbem a letopo tem 1340
p ipomínajícím pov⌘ ení Ro✓⌦alovic na m↵sto;
b⌘valá ob anská zálo✓na .p. 257.
pomník padl⌘m p i vstupu do kostela.
b⌘val⌘ Hus⇣v sbor poblí✓ kostela sv. Havla.
bo✓í muka a pam↵tní k í✓ek na k i✓ovatce Tyr ova a Boleslavská.
bo✓í muka (na map↵ z 2. pol. 18. stol. byla v t↵chto místech zna ena Kalvárie) p i cest↵ k
nádra✓í, v místech zvan⌘ch U svatého Vojt↵cha.
pam↵tní kamenn⌘ k í✓ v Lindnerov↵ ulici.
d ev↵n⌘ pam↵tní k í✓ na k i✓ovatce cest z Ro✓⌦alovic sm↵r Ko ík a Doubravany spole n↵ s
dv↵ma jírovci (památné stromy)
poblí✓ areálu základní koly je umíst↵n pomní ek Václavu Tarabovi.
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-

obecní h bitov s kaplí, Bo✓í muka v izolované poloze severn↵ od Ro✓⌦alovic.
socha sv. Václava poblí✓ p emost↵ní p es Mrlinu v Zámostí.
pam↵tní kamenn⌘ k í✓ u silnice p i vjezdu do Zámostí.
zvoni ka s kamenn⌘m k í✓em v Zámostí.
zd↵ná kaple se zvonicí v Podlu✓anech.
pam↵tní k í✓ek s d ev↵nou zvoni kou u statku v sídle Lede ky.
pam↵tní k í✓ek s d ev↵nou zvoni kou p i silnici v sídle Lede ky - Vini ná Lhota
pomní ek padl⌘m p i silnici na D↵tenice (u Kn↵✓ského rybníka).

P↵írodní podmínky a krajinn ráz
Sou asné uspo ádání krajiny je ovlivn↵no p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické e ení. Jsou to zejména podmínky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie
krajiny a krajinn⌘ ráz.
Klimatické podmínky
Dle Quitta e ené území spadá do teplé klimatické oblasti, mírn↵ vlhkého regionu (T2).
Podnebí je velmi teplé spr⇣m↵ry ro ních teplot vzduchu mezi 8,5 - 9,0 °C, srá✓ky vdaném míst↵ dosahují
550 a✓ 600 mm (Mcely 590 mm). P evládající sm↵r v↵tru je západní, území je dob e prov↵tráváno. Zvlá t↵
v nivách potok⇣ a depresích jsou v noci a v zim↵ typické p ízemní teplotní inverse, doprovázené vy í
vlhkostí vzduchu, hojnou rosou, jinovatkou a p ízemními mlhami. Ov em svahy ji✓ního kvadrantu mají
velmi teplé topoklima (spojené s tvorbou tepl⌘ch svahov⌘ch zón), které v minulosti umo✓ ovalo i úsp↵ né
p↵stování vinné révy (viz názvy obcí Vini ná Lhota, Vinn⌘ vrch ...).
Geologické podmínky
Celé e ené území le✓í uvnit eské k ídové tabule, v oblasti mlad ích druhohorních sediment⇣.
V podlo✓í jsou svrchnoturonské a✓ koniacké slínovce a vápnité jílovce, které jsou p ekryty t↵rky (a✓
t↵rkopísky). Pásmo je tvo eno mocn⌘mi vrstvami vápnit⌘ch a jílovit⌘ch slín⇣. Slíny jsou deskovité, mají
rozpad zpo átku nepravideln⌘, pozd↵ji listovit⌘ a zv↵trávající rychle v mazlavé jíly. Jsou nepropustné, siln↵
hygroskopické, zadr✓ují zna né mno✓ství vody a citliv↵ reagují na klimatické zm↵ny smr ✏ováním a
bobtnáním. Pro tyto vlastnosti, které mohou mít za následek i pohyb vody, zvlá t↵ na svazích, jsou slíny
nevhodné základové p⇣dy.
Geomorfologické podmínky
Geomorfologicky spadá e ené území do eské Vyso iny, subprovincie eská tabule, oblasti
St edo eská tabule, celku Mrlinská tabule, na rozhraní dvou okrsk⇣ – Ro✓⌦alovická tabule a
Královém↵stská tabule. Ro✓⌦alovická tabule – vytvá í plochou pahorkatinu v povodí st . toku Mrliny na
svrchnoturonsk⌘ch a✓ koniack⌘ch slínovcích a vápnit⌘ch jílovcích, s v⌘razn↵ji zvln↵n⌘m erozn↵ denuda ním
reliéfem odlehlík⇣, sv↵deck⌘ch vrch⇣ (se t↵rky p emíst↵n⌘mi ze staropleistocenních teras Jizery),
kryopediment⇣ a iroce rozev en⌘ch údolí stromovité vodní sít↵; z akumula ních tvar⇣ jsou zastoupeny
údolní nivy, nízké terasy a náplavové ku✓ele, v ir í oblasti s Hasinou vzniká erozní kotlina; nejv. bod Ostrá
h⇣rka 278 m; 2.-3. vegeta ní stupe , nepatrn↵ a✓ p evá✓n↵ zalesn↵n⌘ dubov⌘mi a smrkov⌘mi porosty,
místy borové porosty s p ím↵sí jedle.
Královém↵stská tabule – plochá pahorkatina v povodí levostrann⌘ch p ítok⇣ st . Mrliny na
svrchnoturonsk⌘ch a✓ koniack⌘ch slínovcích a vápnit⌘ch jílovcích s polohami k emit⌘ch jílovc⇣; tvo í
plo inn⌘ a✓ mírn↵ zvln↵n⌘ erozn↵ denuda ní reliéf pleistocenního stá í, s rozsáhl⌘mi strukturn↵
denuda ními plo inami a kryopedimenty, na S. roz len↵n⌘ m↵lk⌘mi ploch⌘mi údolími s denuda ními
odlehlíky; na Z. v⌘razn⌘ okrajov⌘ strukturn↵ denuda ní svah k Nymburské kotlin↵ podmín↵n⌘ odoln↵j ími
k emit⌘mi jílovci. v⌘zn. body Kostelí ek 241 m, Vinn⌘ vrch 251 m; 2.-3. vegeta ní stupe , nepatrn↵, v z.
ásti st edn↵ a✓ p evá✓n↵ zalesn↵n⌘ dubov⌘mi, místy borov⌘mi porosty.
⌅e ené území má p evá✓n↵ tvar kotliny vniv↵ st . Mrliny a jejích p ítok⇣ (Hasinsk⌘ potok,
Libá sk⌘ potok, Lede sk⌘ potok, Koza ka, Smíchovsk⌘ potok) a ploché pahorkatiny v lemu kotliny s
v⌘ kovou lenitostí do 50 m. Pr⇣m↵rná nadmo ská v⌘ ka iní 198 m. Nadmo ská v⌘ ka e eného území se
pohybuje v rozmezí 194 – 251 m n.m. Nejni✓ í kótou je Mrlina v míst↵, kde tok opou tí e ené území,
nejvy í místo je v lesním komplexu sm↵rem k Tuchomi. Zastav↵né území SÚ Ro✓⌦alovice se pohybuje
vrozmezí 198 a✓ 230 m n.m., zastav↵né území SÚ Vini ná Lhota – Lede ky – Podlu✓any se pohybuje v
rozmezí 196 a✓ 215 m n.m., zastav↵né území SÚ Stará Hasina – Hasina – Nová Hasina se pohybuje v
rozmezí 205 a✓ 220 m n.m.
Pedologické pom↵ry
V e eném území se st ídají p⇣dy ernozemního charakteru - smonice modální a ernozem↵
pelické a ernozem↵ ernické pelické na velmi t↵✓k⌘ch substrátech, asto povrchov↵ periodicky
p evlh ované, ernozem↵ arenické na píscích nebo na m↵lk⌘ch spra ích; hn↵dozem↵ modální v . slab↵
oglejen⌘ch forem a hn↵dozem↵ oglejené na prachovicích; p⇣dy arenické. Na vyv⌘ eninách a agrárních
terasách se vyskytují pararendziny a pelozem↵ na slínech, slínovcích, jílech nebo vápnit⌘ch svahov⌘ch
hlínách, krátkodob↵ p evlh ené, místy asto i slab↵ oglejené. Vnivách vodote í se vyskytují p⇣dy oglejené,
p⇣dy nivních poloh a p⇣dy lu✓ní ( ernice); podél drobn⌘ch vodote í a v okolí rybník⇣ pak gleje zra elin↵lé,
gleje v terénních depresích i na svahovinách a gleje zra elin↵lé na nivních ulo✓eninách trvale pod vlivem
hladiny vody v toku.
V lesních porostech p eva✓ují oglejené karbonátové pelozem↵ s ostr⇣vky glej⇣, které místy
p echázejí v pararendziny kambické. V nivách potok⇣ a v okolí rybník⇣ se nacházejí pelické ernozem↵,
gleje a glejové pelické ernice.
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Hydrogeologické podmínky, hydrologie
⌅e ené území spadá do hydrogeologického rajonu 1152 Kvartér Labe po Nymburk. Kvartérní
sedimenty Labe vtrati mezi Metují a Vltavou mají spole nou morfologickou a geologickou charakteristiku i
podobné hydrogeologické vlastnosti. V plochém a pom↵rn↵ irokém údolí Labe jsou vyvinuty fluviální
sedimenty na relativn↵ nepropustném podlo✓í v↵t inou slínovcové facie k ídy. Jde p evá✓n↵ o spojité
údolní terasy, vy í terasy jsou zachovány jen lokáln↵.
Labské terasy se vyzna ují jemnozrnn⌘m materiálem, sdobrou propustností a mocnostmi a✓ 30
m. P eva✓uje pís itá slo✓ka, hrub í t↵rky se vyskytují ojedin↵le. Terasy mají pr⇣linovou propustnost
svysok⌘m stupn↵m transmisivity (sou initel nad 1.10-3m2/s).
ID útvaru:
Plocha útvaru (km2):
Název útvaru podzemních vod:
Geologická jednotka:
Litologie:
Mocnost souvislého zvodn↵ní:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita m2/s:
Typ kvartérního sedimentu:
Mineralizace mg/l:
Chemick⌘ typ:
Horizont:

Zdroj:

11520
238,6 km2
Kvartér Labe po Nymburk
Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty
t↵rkopísek
5 a✓ 15
volná
pr⇣linová
vysoká
fluviální
>1
Ca-Mg-HCO3
svrchní

VÚV T. G. M., Praha.
Plán oblasti Horního a st edního Labe

⌅e ené území spadá do ir ího území Labe, do povodí Mrliny – hydrologické po adí 3. ádu
1-04-05 Mrlina a Labe od Mrliny po V⌘rovku. Hlavním recipientem v území je Mrlina se sv⌘mi p ítoky.
⌅e ené území zahrnuje celkem jedenáct díl ích povodí:
HP 1-04-05-017
HP 1-04-05-018
HP 1-04-05-023
HP 1-04-05-024
HP 1-04-05-007
HP 1-04-05-025
HP 1-04-05-026
HP 1-04-05-027
HP 1-04-05-028
HP 1-04-05-030
HP 1-04-05-050

Hasinsk⌘ a Bahensk⌘ potok od Záhubky – severní okraj území
Hasinsk⌘ potok od Libá ského potoka k Záhubce – oblast Nové Hasiny
Libá sk⌘ potok – v⌘chodní okraj Nové Hasiny
Hasinsk⌘ potok od Mrliny k Libá skému p. – mezi Bu icí a St. Hasinou
Mrlina od Hasinského potoka – v⌘chodní okraj území
Mrlina od Lede ského potoka k Hasinskému potoku – st ední ást území
Lede sk⌘ potok – jihov⌘chodní ást území
Mrlina od Koza ky k Lede skému potoku – ji✓ní okraj území
Koza ka od Seletického potoka – jihozápadní okraj území
Koza ka od Mrliny k Seletickému potoku
Smíchovsk⌘ potok – jihov⌘chodní okraj území

P irozená vegetace
Pro ur ení vhodné skladby zelen↵ je základním vodítkem mapa potenciální p irozené vegetace.
Její mapovací jednotky p edstavují nejen soubor druhov↵ podobn⌘ch porost⇣, ale zárove i soubor
vícemén↵ podobn⌘ch stanovi ✏ s podobn⌘mi r⇣stov⌘mi podmínkami. Mapa potenciální p irozené
vegetace je v⌘razem sou asného ekologického potenciálu krajiny. Do e eného území zasahují dv↵
mapovací jednotky. Jejich charakteristiky zárove ur ují vhodnou skladbu zelen↵ v p íslu n⌘ch ástech
e eného území:
Dle mapy p irozené potenciální vegetace by se v e eném území p irozen↵ vyskytovala na
t↵✓ ích ú✓ivn↵j ích podkladech - ern⌘ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), vpásech
podél vodote í a vzamok en⌘ch sní✓eninách - st emchová jasenina, místy vkomplexu smok adními
ol inami (Pruno-Fraxinetum).
.7

ern⌘ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Stinné dubohab iny s dominantním dubem zimním (Quercus patraea) a habrem (Carpinus betulus), s
astou p ím↵sí lípy (Tilia cordata, na vlh ích stanovi tích Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a
stanovi tn↵ náro n↵j ích listná ⇣ (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mlé – Acer
platanoides, t e e – Prunus avium). Ve vy ích nebo inverzních polohách se té✓ objevuje buk (Fagus
sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob e vyvinuté ke ové patro tvo ené mezofilními druhy se nalézá pouze v
prosv↵tlen⌘ch porostech. Charakter bylinného patra ur ují mezofilní druhy, p edev ím byliny – jaterník
podlé ka, svízel lesní, zvonek broskvolist⌘, hrachor jarní, hluchavka pitulník, ern⌘ hajní ...
Vhodné d eviny a travinnobylinné sm↵si pro tvorbu krajiny:
Nej ast↵j í d eviny stromo adí: t e e pta í, lípa srd itá, lípa velkolistá, javor mlé , o e ák královsk⌘, hru e
obecná, mén↵ jablo domácí, slivo .
Vhodné d eviny pro solitérní v⌘sadbu i rozpt⌘lenou zele : lípa srd itá, dub zimní, habr obecn⌘, t e e pta í,
dub letní, lípa velkolistá, svída krvavá, pta í zob obecn⌘, hloh jednosemenn⌘, hloh obecn⌘, líska obecná.
Vhodné sm↵si na zatrav ovaná místa: kost ava ervená, kost ava lu ní, srha obecná, lipnice lu ní, lipnice
obecná, v su ích polohách psine ek v⌘b↵✓kat⌘, lipnice smá knutá.

.1

St emchová jasenina, místy v komplexu s mok adními ol inami (Pruno-Fraxinetum)
T ípatrové a✓ ty patrové, druhov↵ bohaté fytocenózy s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), s id eji
p eva✓ující ol í (Alnus glutinosa ve vlh ích typech), nebo lípou srd itou (Tilia cordata, v su ích typech) a s
astou p ím↵sí st emchy (Prunus padus) nebo dubu letního (Quercus robur). Ke ové patro je té✓ velmi
pestré a místy velmi husté. Nejhojn↵ji se v n↵m vyskytuje brslen evropsk⌘ (Eonymus europaea), jasan
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ztepil⌘ (Fraxinus excelsior) a st emcha hroznovitá (Prunus padus). Dob e zapojené je té✓ bylinné patro
hygrofyt a mezohygrofyt: br lice kozí noha, pchá zelinn⌘, karda bahenní, metlice trsnatá, popenec
b e ✏anolist⌘, vrbina obecná, istec lesní. asté jsou té✓ mezofyty jako vále ka lesní, strdivka nicí, lipnice
hajní, violka Rivinova ...Typické spole enstvo irok⌘ch niv potok⇣. V↵t ina porost⇣ byla sm⌘cena, odlesn↵né
pozemky slou✓ící p evá✓n↵ jako produktivní louky i orná p⇣da - byly v minulosti odvodn↵ny. Vyu✓ití ploch
na pastvu je lokální. Spole enstvo st emchové jaseniny pat í k velmi siln↵ ohro✓en⌘m typ⇣m eské
vegetace.
Vhodné d eviny a travinnobylinné sm↵si pro tvorbu krajiny:
Nej ast↵j í d eviny stromo adí: dub letní, jasan ztepil⌘, mén↵ lípa srd itá, javor klen.
Vhodná rozpt⌘lená zele : jasan ztepil⌘, ol e lepkavá, lípa srd itá, p ím↵s st emcha hroznovitá, javor klen,
svída krvavá, kalina obecná, brslen evropsk⌘, líska obecná, hloh obecn⌘.
Vhodné sm↵si na zatrav ovaná místa: lipnice lu ní, lipnice obecná, psine ek v⌘b↵✓kat⌘, srha obecná, psárka
lu ní, kost ava lu ní, jetel zvrhl⌘.

Biogeografické len↵ní krajiny
Území spadá do bioregionu 1.6 Mladoboleslavského, kter⌘ le✓í na severov⌘chod↵ st edních
ech, zabírá ni✓ í reliéf tvo en⌘ Mrlinskou tabulí, v⌘chodní ástí Jizerské tabule a ji✓ní ástí Turnovské
pahorkatiny. Typická ást bioregionu je tvo ena slínovcovou pahorkatinou s t↵✓k⌘mi jílovit⌘mi p⇣dami a
pom↵rn↵ tepl⌘m a vlhk⌘m klimatem a tomu odpovídajícími zvlá tními biocenózami. Dominuje 2.
bukovo-dubov⌘ vegeta ní stupe s dubohabrov⌘mi háji a teplomiln⌘mi doubravami, poto ními luhy a
ba✓inn⌘mi ol inami i slatinami. Nereprezentativní ást je tvo ena vy ími t↵rkopískov⌘mi terasami.
Recentn↵ p eva✓ují pole, relativn↵ hojn↵ jsou v ak zastoupeny vlhké louky, slatiny a v↵t í komplexy les⇣,
p evá✓n↵ nep⇣vodních, ale asto té✓ dubohabrov⌘ch a dubov⌘ch. V⌘znam mají rybníky a navazující
mok ady s hnízdi ti vodního ptactva.
Území spadá podle regionáln↵ fytogeografického len↵ní do fytogeografického len↵ní do
fytogeografické oblasti Termofyticum, obvodu eské termofyticum, do okrsku 13a Ro✓⌦alovická tabule.
2BE
2Db
2Nh
2PB
2RB
2RN

Biochory
Roz ezané plo iny na spra ích 2. vegeta ního stupn↵
Podmá ené sní✓eniny na bazick⌘ch zeminách 2. v.s.
U✓ í hlinité nivy 2.v.s.
Pahorkatiny na slínech 2 v.s.
Plo iny na slínech 2 v.s.
Plo iny na zahlin↵n⌘ch píscích 2 v.s.
Plo n↵ p eva✓ující jsou plo iny na slínech a podmá ené sní✓eniny na bazick⌘ch zeminách

Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
Z hlediska typologického len↵ní krajiny je e ené území zahrnuto do dvou krajinn⌘ch typ⇣: 1L1
(zalesn↵ná ást území) a 1Z1 (zem↵d↵lská ást území). V rámci typologie krajiny R se jedná o b↵✓né
krajinné typy.
1L1

charakter osídlení krajiny:
charakter vyu✓ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
lesní krajina
krajina plo in a pahorkatin

1Z1

charakter osídlení krajiny:
charakter vyu✓ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
zem↵d↵lská krajina
krajina plo in a pahorkatin

Vymezení cílov⌘ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St edo eského kraje)
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo✓ky krajiny jsou samostatn↵ stanoveny a chrán↵ny
p íslu n⌘mi slo✓kov⌘mi zákony, stejn↵ jako cílové charakteristiky kulturn↵ historické. Mimo tuto ochranu
z⇣stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin↵, tedy tak, jak jsou vnímány
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán↵ny jako krajinn⌘ ráz.
ZÚR St edo eského kraje v e eném území vymezilo dva krajinné typy:
N08 – krajina relativn↵ vyvá✓ená
Základní charakteristika: Oblasti krajin relativn↵ vyvá✓en⌘ch, na rozdíl od ostatních sledovan⌘ch
oblastí shodného krajinného typu, nemají spole n⌘ specifick⌘ fenomén. Obvykle jsou charakteristické
relativn↵ pestrou skladbou zastoupen⌘ch druh⇣ pozemk⇣. P itom v⌘razn↵ji nep eva✓ují ani ekologicky
labilní ani ekologicky stabilní plochy. Dále jsou do této oblasti zahrnuty ty ásti území, které se sice sv⌘m
charakterem blí✓í krajin↵ polní, ale p⇣dní pom↵ry v nich, v regionáln↵ v⌘znamném rozsahu, nedosahují
nadpr⇣m↵rné kvality.
Po✓adavky na vyu✓ití – cílové charakteristiky krajiny: Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá v
dosa✓ení relativn↵ vyvá✓eného pom↵ru ekologicky labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího
polyfunk ního charakteru kulturní krajiny.
Podmínky pro následné rozhodování: Zm↵ny vyu✓ití území musí podporovat tvorbu relativn↵
vyvá✓eného charakteru kulturní krajiny, respektive tento charakter nesmí zm↵ny naru it nebo zabránit
dosa✓ení vyvá✓eného stavu.
H07 – krajina zv⌘ en⌘ch hodnot kulturních a p írodních
Základní charakteristika: Charakteristick⌘ fenomén krajiny zv⌘ en⌘ch hodnot spo ívá ve v↵t ím
v⌘skytu lokalit vy í p írodní nebo kulturní hodnoty. Jejich rozsah na jedné stran↵ p esahuje b↵✓n⌘ pr⇣m↵r,
ale na druhé stran↵ není d⇣vodem zájmu velkoplo né ochrany p írody a krajiny.
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Po✓adavky na vyu✓ití – cílové charakteristiky krajiny: Dlouhodobá cílová charakteristika spo ívá v
zachování stávajících p írodních a kulturních hodnot v území.
Podmínky pro následné rozhodování: Zm↵ny vyu✓ití území nesmí ohrozit d⇣vody ochrany jeho
p írodních, kulturních a krajiná sk⌘ch hodnot.
⌅e ené území spadá do oblasti krajinného rázu ObKr25 Královém↵stecko
Oblast zaujímá v⌘chodní ást kraje a svou podstatnou ástí p esahuje do Královéhradeckého
kraje. Prostor p edstavuje území s etn⌘mi nádr✓emi v údolích, asto v lesích, drobn⌘mi rybníky v
zem↵d↵lské krajin↵. Je tvo ena geomorfologick⌘m celkem Mrlinská tabule. Oblast je cca z jedné t etiny
lesnatá. P eva✓ují dubohab iny, bory a smr iny.
Vodní prvky se na krajinném rázu oblasti podílejí zásadní m↵rou. Jsou zastoupeny ojedin↵l⌘mi
prameny, velk⌘mi i mal⌘mi potoky, náhony a odvod ovacími p íkopy a mno✓stvím rybník⇣. V echny v↵t í
potoky pramení mimo oblast a Královém↵steckem protékají k západu do Nymburské kotliny k Labi. Pat í k
nim Hasinsk⌘ a Libá sk⌘, í ka Mrlina, Smíchovsk⌘ a ⇧títarsk⌘ potok a p i ji✓ní hranici oblasti eka Cidlina.
Tém↵ v echny vodní toky v oblasti byly rázn↵ regulovány, jejich koryta technicky upravena. P írod↵ blízké
koryto má pouze mal⌘ úsek Hasinského potoka a n↵které náhony vyu✓ívající star⌘ch koryt se zákruty.
P írod↵ blízká koryta mají i n↵které malé pot⇣ ky v rozsáhl⌘ch lesích, i v lesích v ak byly asto regulovány
a um↵le prohloubeny. V echny vodní toky mají mal⌘ spád, voda v nich proudí jen zvolna. Prameni t↵ jsou
v polní krajin↵ zcela odvodn↵na. V lesích se n↵která prameni t↵ zachovala, ale jsou málo vodná a asto
také odvodn↵ná, n↵kdy jejich voda napájí malé lesní rybní ky.
Nejd⇣le✓it↵j ími prvky oblasti jsou rybníky. Ve st edo eské ásti oblasti se nachází asi 10
st edn↵ velk⌘ch a velk⌘ch rybník⇣. Jsou to v ak jen ubohé poz⇣statky rozsáhl⌘ch rybni ních soustav, které
zde byly v raném novov↵ku. V echny rybníky byly postaveny v údolí kách a mají v⌘razn↵ protáhl⌘ tvar s
relativn↵ krátkou hrází. Ze soustavy Dymokursk⌘ch a Ro✓⌦alovick⌘ch rybník⇣ v severní ásti oblasti je
nejv↵t í rybník Jakubsk⌘ (délka 2,4 km, í ka 150 m, plocha 62 ha), v e eném území jsou to zejména
rybník Bu ick⌘ a Hasina. Pozoruhodné je, ✓e v echny tyto rybníky le✓í v rozsáhl⌘ch lesích nebo alespo na
jejich okrajích. Ve vyústních tratích jsou mok ady a bohatá litorální spole enstva. Rybníky tak mají v Polabí
mimo ádnou estetickou i p írodov↵dnou hodnotu, jsou v⌘znamn⌘mi hnízdi ti i tahov⌘mi zastávkami
vodních pták⇣.
P írodní dominanty rázu elevací jsou v plochém reliéfu pochopiteln↵ nev⌘razné a vzácné.
Elevace regionálního v⌘znamu se zde nevyskytují, blí✓í se jim v ak návr í Na pískách (292 m) a izolovan⌘
pahorek Chotuc (253 m) nad K incem. Charakteru dominant nadmístního v⌘znamu jsou rozsáhlé lesy, v
rovin↵ ov em jejich rozloha tolik nevyniká. Dominantou nadmístního v⌘znamu je nesporn↵ soustava
Dymokursk⌘ch a Ro✓⌦alovick⌘ch rybník⇣. Drobné lesní rybníky jsou dominantami jen v detailu, ale
v⌘znamn⌘m zp⇣sobem se podílejí na p íjemném rázu oblasti. Osou v severní ásti oblasti je to údolí ko
Hasinského potoka a ploché kotlinovité sní✓eniny podél Mrliny.
Oblast Královém↵stecko je okrajovou oblastí St edo eského kraje. Tvo í ji dva hlavní krajinné
celky v povodí Mrliny, pom↵rn↵ velkého m↵ ítka s p evahou zem↵d↵lské p⇣dy, ov em obklopené
rozlehl⌘mi prstencovit↵ se táhnoucími lesními komplexy. Mezi nimi prochází severoji✓ním sm↵rem hlavní
dopravní tepna oblasti, silnice první t ídy I/32. Oblastí probíhá i ✓eleznice a ada dal ích komunikací
druh⌘ch a ni✓ ích t íd. T↵✓i t↵m severozápadní ásti oblasti je obec Ro✓⌦alovice, le✓ící na Mrlin↵, na
✓elezni ní trati, ov em mimo hlavní silni ní tahy. P esto✓e první písemné zmínky o ní pocházejí a✓ z 1.
tvrtiny 13. století, archeologické nálezy dokládají zdej í osídlení ji✓ z mlad í doby kamenné. Ve zdej ích
sídlech je registrováno mno✓ství kulturních nemovit⌘ch památek (kostely, zámky, m↵ ✏anské domy, sochy,
usedlosti a dal í objekty).
Oblast krajinného rázu zahrnuje velkou ást Mrlinské tabule – intenzivn↵ zem↵d↵lsky
vyu✓ívanou krajinu St edo eské tabule s velkoplo n⌘ch len↵ním vizuáln↵ otev en⌘ch prostor⇣ velkého
m↵ ítka. Vymezení oblasti je z etelné – na v⌘chod↵ terénním p ed↵lem okraje Novobyd✓ovské tabule resp.
V⌘chodo eské tabule a na severozápad↵ lesnatou hranou Jabkenické plo iny.
Krajinné scenérie zobrazují kultivovanou zem↵d↵lskou krajinu s v⌘razn↵ rovinat⌘m, resp. mírn↵
zvln↵n⌘m terénem s velkoplo n⌘m len↵ním. Nelesní liniová zele p edstavující asto stopy historického
len↵ní krajiny, má v rovinatém terénu zna n⌘ v⌘znam. V zem↵d↵lské krajin↵ vynikají krajiná ské úpravy
severního K inecka, jeho✓ komponované úpravy zabíhají i do sousední oblasti Nymburska. V krajin↵ jsou
patrné architektonické dominanty kostel⇣. Zástavba kompaktních zem↵d↵lsk⌘ch obcí má velmi asto
set enou historickou urbanistickou strukturu a etné p estavby a novostavby se projevují i v obrazu krajiny.
V oblasti krajinného rázu je t eba dbát o minimalizaci zásah⇣ a zachování v⌘znamu znak⇣
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spolu ur ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci
státu i regionu jedine né nebo v⌘zna né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich✓
n↵které jsou obecn↵ pou✓itelné pro ochranu p írody a krajiny a n↵které pro územn↵ plánovací innost:
-

Dopl ování d evinné zelen↵ v zem↵d↵lské krajin↵
Ochrana vegeta ních prvk⇣ liniové zelen↵ podél vodote í a cest jako✓to d⇣le✓it⌘ch prvk⇣
prostorové struktury
Ochrana vegeta ních a stavebních prvk⇣ komponovan⌘ch krajinn⌘ch úprav K inecka a
Ro✓⌦alovicka
Respektování dochované a typické urbanistické struktury obcí. Rozvoj venkovsk⌘ch sídel bude v
cenn⌘ch polohách orientován do sou asn↵ zastav↵ného území (s respektováním znak⇣
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav↵n⌘m územím.
Zachování siluet a charakteru okraj⇣ obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a
cennou lidovou architekturou
Dbát p i v⌘stavb↵ na zachování v⌘znamu kulturních dominant v krajinné scén↵.
Zlep ování charakteru prost edí odstran↵ním nevhodn⌘ch a ru iv⌘ch staveb.
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Charakter krajinné vegetace
ást území je zem↵d↵lsky vyu✓ívána (orná p⇣da, louky, pastviny). Plocha v ech katastr⇣ iní
2390,3938 ha, z toho zem↵d↵lská p⇣da 1192,9062 ha, tj. 49,9 %. Orná p⇣da iní 915,6422 ha (76,8 %),
trvalé travní porosty 213,4215 ha (17,9 %). Jedná se zejména o louky v nivních polohách potok⇣. Ve
skute nosti je trval⌘ch travních porost⇣ v sou asné dob↵ daleko více, ne✓ je uvedeno v evidenci KN. V
sou asné dob↵ je orná p⇣da z v↵t í ásti zatravn↵na (bez p evodu do TTP) a slou✓í jako pastviny. Louky a
pastviny jsou v↵t inou druhotné biotopy vzniklé v d⇣sledku lidského hospoda ení v krajin↵. Historicky se
louky a pastviny vyvíjely po staletí a rozkládaly se na mnohem rozsáhlej ích plochách. V↵t ina z nich byla v
minulosti ale rozorána, odvodn↵na a nenávratn↵ zni ena. Teprve v posledních letech se v této oblasti op↵t
obnovuje tradi ní vyu✓ívání krajiny. Podmínkou pro stálou existenci luk a pastvin je jejich pravidelné
se ení a pasení.
Jihozápadn↵ od ml⌘na v Bu ici podélMrliny, severozápadn↵ podélHasinskéhopotoka i
v⌘chodn↵ p i severním b ehuBu ickéhorybníka se rozkládají rozlehlé pastviny (cca 370 ha), slou✓ící
kchovu koní, koz a zejména masného skotu (francouzského plemena Limousine, Gasconne, Bazadaise,
Parthenaise). Problémem rozsáhl⌘ch pastvin v krajin↵ je velké mno✓ství ohradník⇣ - m⇣✓e docházet ke
zran↵ním polní a lesní zv↵ e a zna nému omezení migrace vkrajin↵. Loukám se postupn↵ vrací jejich
druhová pestrost a ekologick⌘ v⌘znam. V↵t inou se jedná o louky v sousedství rybník⇣, které z⇣stávají po
v↵t inu roku vlhké. Nejcenn↵j í jsou st ídav↵ vlhké bezkolencové louky s v⌘skytem chrán↵n⌘ch i
ohro✓en⌘ch druh⇣, v⌘znamné jsou i vlhká tu✓ebníková lada a pchá ové louky. Sady a zahrady jsou
sou ástí zastav↵ného území sídel, celková rozloha t↵chto kultur iní 63,8425 ha (5,3 %).
Vodní plochy o rozloze 107,5758 ha iní 4,5 % z celkové plochy e eného území. Jedná se o
soustavu Ro✓⌦alovick⌘ch rybník⇣ a vodote e. P írodní charakter má Hasinsk⌘ potok. Regulace Mrliny od
Bu ice do Ro✓⌦alovic byla provedena v edesát⌘ch letech min. století celkem citliv↵, byly zachovány i
meandry vodote e. Technická regulace Mrliny je provedena od mostu v Ro✓⌦alovicích a✓ k soutoku do
Labe. V↵t ina drobn⌘ch vodote í v polní trati je rovn↵✓ regulována a slou✓í jako hlavní meliora ní za ízení
plo ného odvodn↵ní trubkovou drená✓í. Odvodn↵n⌘ch ploch v území je cca 80 % zem↵d↵lské p⇣dy.
Celková rozloha les⇣ iní 922,3589 ha, tj. 38,6 %. Rozdíly jsou v jednotliv⌘ch katastrech (k.ú.
Hasina 345,2895 ha, Lede ky 1,3670 ha, Podlu✓any 4,1283 ha, Podolí 202,8745 ha, Ro✓⌦alovice 314,2979
ha, Zámostí 54,4017 ha). Lesy pokr⌘vají severov⌘chodní a v⌘chodní okraj území.
V území naprosto dominují dubohab iny v iroké kále variant a p echod⇣ k jin⌘m typ⇣m les⇣.
Nej ast↵ji dominují dub zimní a dub letní; habr obecn⌘ jen místy (potla ován pro ezávkami). Nez ídka je
ve stromovém pat e nahrazen lípou, vzácn↵ pak jin⌘mi d evinami - b ízou b↵lokorou, p ípadn↵ jasanem
ztepil⌘m. Místy jsou porosty pozm↵n↵ny v⌘sadbou jehli nan⇣ a dubu erveného. Ke ové patro obvykle
chybí, pokud je p ítomno, tvo í ho p edev ím líska obecná. Bylinn⌘ podrost je místy dosti ovlivn↵n⌘ lesním
hospoda ením a také p ezv↵ ením. Jinak se objevují p edev ím b↵✓né hájové druhy. Druhov↵ pestré
(kv↵tnaté) porosty jsou vyvinuty jen místy. Hab iny tvo í v území adu p echod⇣ jak k vlh ím typ⇣m (nap .
bezkolencové a mochnové doubravy), tak i xerofiln↵j ím typ⇣m ( ípákové doubravy). Vlhké acidofilní
doubravy jsou druh⌘m nejroz í en↵j ím lesním biotopem. Vedle dubu zimního se ve stromovém pat e
objevuje borovice lesní, b íza b↵lokorá, b íza p⌘ itá, je áb pta í a vzácn↵ topol osika. Ke ové patro (pokud
je vyvinuto) tvo í p edev ím kru ina ol ová. V bylinném pat e se vedle bezkolence objevuje konvalinka
vonná, ern⌘ lu ní, lipnice hajní a místy dosti hojn↵ oba druhy vemeník⇣ - vemeník dvoulist⌘ a vemeník
zelenav⌘. Ve v↵t in↵ porost⇣ prob↵hla meliorace (odvod ovací p íkopy). Podél vodních tok⇣ a p i okrajích
rybník⇣ jsou pom↵rn↵ vzácn↵ vyvinuty mok adní vrbiny, p ípadn↵ mok adní ol iny. Pom↵rn↵ asto se
naopak vyskytují poto ní a údolní jasanovo-ol ové luhy. Obvykle ve stromové pat e dominuje jasan
ztepil⌘, ale nez ídka je p ítomna ol e, vzácn↵ pak dub letní. U typick⌘ch údolních luh⇣ b⌘vá bohaté
bylinné patro. Degradované a poto ní jaseniny jsou charakterizovány dominancí jasanu ztepilého a
eutrofním bylinn⌘m patrem.
Krom↵ pozemk⇣ ur en⌘ch k pln↵ní lesa se stromové i ke ové patro zelen↵ vyskytuje zejména
na ásti katastráln↵ evidovan⌘ch ostatních ploch v extravilánu i intravilánu (zde áste n↵ i ve form↵
ve ejné zelen↵). V⌘znamné jsou i liniové prvky doprovodné zelen↵ komunikací.
V e eném území se nacházejí je t↵ n↵které dal í v⌘znamné segmenty zelen↵.
Jedná se zejména o sídelní zele v Ro✓⌦alovicích, p edev ím v ir ím okolí b⌘valého zámku,
dnes Domova d⇣chodc⇣. Bohu✓el anglick⌘ park byl v podstat↵ zni en. Zachovala se jen ást na terénní
hran↵, má v ak charakter neudr✓ované zelen↵, v d evinné skladb↵ p eva✓ují jasan, javor mlé , jírovec
ma⌦al, líska. Jinan dvoulalo n⌘ (v⌘chodn↵ u zdi zámecké budovy) a dub letní (ní✓e na dnes soukromé
zahrad↵ s rodinn⌘m domkem) jsou chrán↵ny jako památné stromy. B⌘valá Panská zahrada, která kdysi
pat ila k zámku, je dnes p em↵n↵na – vykácena byla lipová alej, star⌘ sad a náletová zele . V sou asné
dob↵ jsou provád↵ny parkové úpravy dle projektové dokumentace. Pokra ují práce na Studii revitalizace
nám↵stí – dosud se zde nacházejí travnaté plochy kolem morového sloupu a stromo adí hloh⇣ v lemu
pr⇣jezdné komunikace. Doporu eno je zám↵r p ehodnotit tak, aby stromo adí hloh⇣ z⇣stalo zachováno!
Ochrana p írody a krajiny
Pta í oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro✓⌦alovické rybníky;
Pta í oblast byla vyhlá ena na ízením vlády . 606 ze dne 27. íjna 2004. Ve stávajících hranicích
má celkovou rozlohu 6115 ha.Toto v⌘znamné pta í území se nachází na rozhraní Královéhradeckého a
St edo eského kraje. Vymezená oblast zahrnuje soustavu více jak dvaceti rybník⇣ obklopen⌘ch celistv⌘m
pásem lesních, p edev ím dubohabrov⌘ch a smrkov⌘ch porost⇣, táhnoucích se od D↵tenic na
severozápad↵ a✓ po M↵stec Králové na jihov⌘chod↵. V e eném území je PO vymezena na rozloze 1426
ha. Celou oblast lze charakterizovat jako zem↵d↵lskou a lesní krajinu s adou vodních ploch, je✓ doposud
nepocítily zát↵✓ turistického vyu✓ití a v pr⇣b↵hu staletí se zformovaly do sou asné podoby s mno✓stvím
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lu✓ních porost⇣, nivních luk, rozsáhl⌘ch acidofilních doubrav a kompaktních litorálních i terestrick⌘ch
rákosin, mok adních luk a b⌘val⌘ch pastvin. V echna tato spole enstva tvo í unikátní nalezi t↵ vzácn⌘ch a
ohro✓en⌘ch druh⇣ ✓ivo ich⇣ i rostlin. Krajina se nachází stranou velk⌘ch m↵stsk⌘ch sídel i pr⇣myslov⌘ch
podnik⇣. Vyu✓ívána je prozatím pouze pro individuální turistiku a víkendové chalupa ení.
Pta í oblast Ro✓⌦alovické rybníky byla vyhlá ena pro dva pta í druhy, uvedené v p íloze I Sm↵rnice íslo
79/409/EEC o ochran↵ voln↵ ✓ijících pták⇣, a to promotáka pochopa(Circus aeruginosus) aje ába
popelavého(Grus grus).
Krom↵ obou sledovan⌘ch druh⇣ v tomto území pravideln↵ hnízdí n↵které kriticky ohro✓ené
druhy pták⇣, jako jsoubuka velk⌘,buká ek mal⌘,orel mo sk⌘,lu ák erven⌘,lu ák hn↵d⌘ astrnad lu ní.
Ze siln↵ ohro✓en⌘ch druh⇣ jsou to nap .ch ástal kropenat⌘, áp ern⌘,v elojed lesní, konipas
lu ní,rákosník velk⌘,slavík modrá ek, s⌘ko ice vousatá. Nachází se zde poslední kolonieracka
chechtavéhona okrese Ji ín i v celé ir í oblasti v etn↵ okres⇣ Nymburk a Mladé Boleslavi. Nalézá se zde
také hnízdní kolonievolavek popelav⌘ch, je✓ je jedin⌘m hnízdi t↵m tohoto druhu ve st edo eském kraji.
Pravideln⌘ v⌘skyt v hnízdní dob↵ a tím i mo✓nost pravd↵podobného hnízd↵ní byly zaznamenány u
n↵kter⌘ch druh⇣ kachen,ch ástala malého, rybáka erného. Podrobn⌘ v⌘zkum oblasti teprve probíhá. A✓
do sou asné doby bylo mo✓né ve sledovaném území zastihnout 205 druh⇣ pták⇣. Hnízdících druh⇣ bylo
evidováno 136, z toho 127 ka✓doro n↵. Krom↵ vzácn⌘ch hnízdních druh⇣ je tato oblast i velmi v⌘znamnou
tahovou zastávkou mnoha pta ích druh⇣. Z nejzajímav↵j ích pozorování stojí zato zmínit v⌘skytplane áka
r⇣✓ového,husice rezavé a to dokonce opakovan↵ ve dvou po sob↵ jdoucích letech, orlíka
krátkoprstého,orla k iklavého. Z bah ák⇣ zde byla zasti✓ena mimo jiné islu ka malánebokoliha malá.
Zji t↵n zde byl i v⌘skytrybáka velkozobého. Opakovan↵ byl zji t↵n v⌘skytrákosníka
ost icovéhoarákosníka tamary kového. V zimním období v↵t ina vodních ploch i tok⇣ zamrzá. Za
p ízniv⌘ch podmínek v ak se území stává té✓ v⌘znamn⌘m zimovi t↵m vodních pták⇣ – kachen, hus,
volavek, ale i n↵kter⌘ch dal ích druh⇣, jako nap . orla mo ského.
Evropsky v⌘znamná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;
Velmi dob e zachoval⌘ komplex listnat⌘ch les⇣, vlhk⌘ch luk a vodních ekosystém⇣ na pomezí
St edo eského a Královéhradeckého kraje. Cenné jsou p edev ím rozsáhlé porosty dubohab in, r⇣zné typy
doubrav (mochnové, bezkolencové a ípákové). Vlhké louky tvo í adu typ⇣. Mezi nejcenn↵j í pat í vápnitá
slatini t↵ (R2.1) na západním b ehu rybníka Hasina a st ídav↵ vlhké bezkolencové louky s v⌘skytem
chrán↵n⌘ch druh⇣ rostlin i ✓ivo ich⇣. Rákosiny a vlhké louky hostí adu druh⇣ vodních pták⇣, mimo ádn↵
cenn⌘ je zejména pravideln⌘ v⌘skyt a hnízd↵ní je ába popelavého u Hasiny a Pilského rybníka. Z tohoto
d⇣vodu bylo toto území vyhlá eno jako pta í oblast. Zaznamenány byly i dal í vzácn↵j í druhy obratlovc⇣
nap . rosni ka zelená, zmije obecná atd. Staré porosty dub⇣ jsou místem v⌘skytu rohá e obecného, vedle
n↵j se vyskytuje i dal í vzácn⌘ xylofágní hmyz. Celkov⌘ rozsah lokality je 4309 ha, z toho v e eném území
je EVL vymezena na plo e 836 ha.
P edm↵tem ochrany jsou stanovi t↵/naturové biotopy:
-

-

-

Oligotrofní a✓ mezotrofní stojaté vody ní✓inného a✓ subalpínského stupn↵ kontinentální a alpínské oblasti a
horsk⌘ch poloh a jin⌘ch oblastí, s vegetací t íd Littorelletea unifloraeneboIsoëto-Nanojuncetea
(biotop M2.1 Vegetace letn↵n⌘ch rybník⇣)
Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací paro✓natek
(biotop V5 Vegetace paro✓natek)
P irozené eutrofní vodní nádr✓e s vegetací typuMagnopotamionneboHydrocharition
(biotop V1C Makrofytní vegetace p irozen↵ eutrofních a mezotrofních stojat⌘ch vod s bublinatkou ji✓ní nebo
obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris); biotop V1F Makrofytní vegetace p irozen↵ eutrofních a
mezotrofních stojat⌘ch vod - ostatní porosty)
Polop irozené suché trávníky a facie k ovin na vápnit⌘ch podlo✓ích (Festuco-Brometalia)
(biotop T3.4D ⇧irokolisté suché trávníky bez v⌘zna ného v⌘skytu vstava ovit⌘ch a bez jalovce obecného
(Juniperus communis))
Bezkolencové louky na vápnit⌘ch, ra elinn⌘ch nebo hlinito-jílovit⌘ch p⇣dách (Molinion caeruleae)
(biotop T1.9 St ídav↵ vlhké bezkolencové louky)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole enstva ní✓in a horského a✓ alpínského stupn↵ biotop (biotop T1.6
Vlhká tu✓ebníková lada)
Extenzivní se ené louky ní✓in a✓ podh⇣ í (Arrhenatherion,Brachypodio-Centaureion nemoralis)
(biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky)
Petrifikující prameny s tvorbou p↵novc⇣ (Cratoneurion)
(biotop R1.3 Lesní p↵novcová prameni t↵)
Zásaditá slatini t↵
(biotop R2.1 Vápnitá slatini t↵)
Bu iny asociaceLuzulo-Fagetum
(biotop L5.4 Acidofilní bu iny)
Dubohab iny asociaceGalio-Carpinetum
(biotop L3.1 Hercynské dubohab iny)
Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na pís it⌘ch pláních
(biotop L7.2 Vlhké acidofilní doubravy)
Smí ené jasanovo-ol ové lu✓ní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,Alnion incanae,Salicion
albae)
(biotop L2.2A Údolní jasanovo-ol ové luhy, typické porosty; biotop L2.4 M↵kké luhy ní✓inn⌘ch ek)
Smí ené lu✓ní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolist⌘m (U.
minor), jasanem ztepil⌘m (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolist⌘m (F. angustifolia) podél velk⌘ch ek
atlantské a st edoevropské provincie (Ulmenion minoris)
(biotop L2.3A Tvrdé luhy ní✓inn⌘ch ek, lov↵kem málo ovlivn↵né porosty; biotop L2.3B Tvrdé luhy
ní✓inn⌘ch ek, lov↵kem siln↵ ovlivn↵né porosty)
Panonské ípákové doubravy
(biotop L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy)
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Eurosibi ské stepní doubravy
(biotop L6.4 St edoevropské bazifilní teplomilné doubravy)

P edm↵tem ochrany jsou i ostatní p írodní biotopy:
K1
K3
L1
L2.2B
L7.1
M1.1
M1.3
M1.5
M1.7
T1.10
T1.4
T1.5
T4.2
V1G

Mok adní vrbiny
Vysoké mezofilní a xerofilní k oviny
Mok adní ol iny
Poto ní a degradované jasanovo-ol ové luhy
Suché acidofilní doubravy
Rákosiny eutrofních stojat⌘ch vod
Eutrofní vegetace bahnit⌘ch substrát⇣
Pob e✓ní vegetace potok⇣
Vegetace vysok⌘ch ost ic
Vegetace vlhk⌘ch naru ovan⌘ch p⇣d
Aluviální psárkové louky
Vlhké pchá ové louky
Mezofilní bylinné lemy
Stanovi t↵ bez vodních makrofit, ale s p irozen⌘m nebo p írodn↵ blízk⌘m charakterem dna i b ehu

Památné stromy
Památné stromy jsou mimo ádn↵ v⌘znamné stromy, jejich skupiny a stromo adí (zákon .
114/92 Sb., o ochran↵ p írody a krajiny, §46). Na území m↵sta Ro✓⌦alovice jsou vyhlá eny:
-

-

-

-

-

-

-

-

103728 Buk lesní (Fagus sylvatica)
Jednotliv⌘ strom; v⌘ ka 30 m, obvod 344 cm, stá í cca 280 let
Revír Ro✓⌦alovice, na levé stran↵ silnice do Tuchomi na okraji lesa Kálek, cca 100 m od okraje lesa; k.ú.
Ro✓⌦álovice, parc. .265
Vyhlá ka ONV Nymburk / 03.10.1986
103730 Dub letní pyramidální (Quercus robur 'Fastigiata')
Jednotliv⌘ strom; v⌘ ka:20 m, obvod: 405 cm, stá í 150-200 let
V b⌘valém zámeckém parku u Domova d⇣chodc⇣, dnes na soukromé zahrad↵ rodinného domu,
k.ú.Ro✓⌦alovice, parc. . 6/8;
Usnesení Rady SKNV v Praze 25.07.1978
103729 Dub zimní (Quercus petraea ´Mattuschka´)
Jednotliv⌘ strom; v⌘ ka 30 m, obvod 383 cm, stá í cca 270 let
Revír Ro✓⌦alovice, na okraji lesa idák u zelen↵ zna ené cesty z Ro✓⌦alovic na Bu ici, k.ú.Ro✓⌦alovice, parc.
. 616/1
Vyhlá ka ONV Nymburk 03.10.1986
103727 Jinan dvoulalo n⌘ (Ginkgo biloba)
jednotliv⌘ strom; v⌘ ka 18 m, obvod 224 cm, stá í cca 170 let
V horní ásti b⌘valého zámeckém parku ve ⇧karp↵ u Domova d⇣chodc⇣; k.ú. Ro✓⌦alovice, parc. .6/3
Vyhlá ka ONV Nymburk 03.10.1986
103726 Jírovce u Isidora (Aesculus hippocastanum)
Skupina strom⇣ 2ks; v⌘ ka 20 – 25 cm, obvod kmene 402 a 250 cm, stá í cca 270 let
Na k i✓ovatce silnic Ro✓⌦alovice-Doubravany-Ko ík, u sv. Isidora, k.ú. Ro✓⌦alovice, parc. .343. (p⇣vodn↵
byly stromy t i).
Usnesení Rady SKNV v Praze 25.07.1978
103724 Lípa u sv.Havla
lípa malolistá (Tilia cordata ´Mill.´)
jednotliv⌘ strom; v⌘ ka 25 m, obvod 375 cm, stá í cca 220 let
U zdi p ed hlavních vchodem do kostela sv. Havla; vysazena v r. 1792, poté co ro✓⌦alovické panství
zakoupili Lobkovicové (údaj z kroniky m↵sta); k.ú. Ro✓⌦alovice, parc. . 10
Usnesení Rady SKNV v Praze 25.07.1978
103725 Lípy u k í✓ku za ba✓antnicí
lípa malolistá (Tilia cordata´Mill.´)
skupina strom⇣ 2ks; v⌘ ka 18 a 13 m, obvod kmene 360 a 300 cm, stá í 150 a✓ 200 let
U k í✓ku na k i✓ovatce polních cest Ro✓⌦alovice-Bu ice-Podolí-Hasina; k.ú. Podolí u Ro✓⌦alovic, parc. . 490
Usnesení Rady SKNV v Praze 25.07.1978
103704 2x jírovec ma⌦al (Aesculus hippocastanum)
skupina strom⇣ 2ks; v⌘ ka 14 a 15 m, obvod 295 a 300 cm, stá í cca 285 let
Proti vchodu do zámku vedle sochy sv. Václava, k.ú. Ro✓⌦alovice, parc. . 953/2
Vyhlá en OkÚ 26.11.1997

Památn⌘ strom je zakázáno po kozovat, ni it a ru it v jejich p irozeném v⌘voji; jejich o et ování
je provád↵no se souhlasem orgánu, kter⌘ ochranu vyhlásil. V ochranném pásmu památného stromu není
dovolena ✓ádná pro památn⌘ strom kodlivá innost nap . v⌘stavba, terénní úpravy, odvod ování,
chemizace apod.

rezervace:
-

Zva✓ovan⌘ návrh na p írodní rezervaci
B⌘val⌘ okresní ú ad v Nymburce p ipravoval vyhlá ení t í lokalit za chrán↵né v kategorii p írodní
Hasina – v⌘m↵ra cca 66 ha. Lokalita zahrnuje vodní plochu Hasina, spole enstva
dubohabrového háje, podmá en⌘ch ol in, luk a rákosin. Ze vzácn⌘ch druh⇣ zde roste áron
plamat⌘, vstava májov⌘, bradá ek vej it⌘, l⌘kovec jedovat⌘, ost ice Davallova, úpolín evropsk⌘,
vstava kuka ka, vraní oko ty listé, vemeník dvoulist⌘, vstava nachov⌘, samorostlík klasnat⌘,
lilie zlatohlavá. Ze ✓ivo ich⇣ celá ada oboj✓ivelník⇣, vodních pták⇣.
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-

Holské rybníky – v⌘m↵ra cca 19 ha. Dva rybníky (Dolní a Horní na Lede ském potoce) s
rákosinami, podmá en⌘mi loukami, s hojn⌘m v⌘skytem vstava ovit⌘ch, lokalita oboj✓ivelník⇣,
zimovi t↵ a migra ní zastávka ady druh⇣ avifauny.
Bu ice – v⌘m↵ra cca 82 ha. Bu ick⌘ rybník, Lohovsk⌘ a Pa ízek – spole enstva podmá en⌘ch
ol in, luk a rákosin, spole enstva dubohabrového háje. ⌅ada chrán↵n⌘ch a vzácn⌘ch druh⇣
rostlin (zejména vstava ovit⌘ch), lokalita malako- a avifauny.

Vzhledem k tomu, ✓e tyto lokality jsou sou ástí EVL Dymokursko a PO Ro✓⌦alovické rybníky, je
nanejv⌘ e pravd↵podobné, ✓e tyto t i lokality nebudou v této podob↵ vyhlá eny. Naopak budou sou ástí
nového zvlá t↵ chrán↵ného území Dymokursko, které by m↵lo b⌘t vyhlá eno vrozsahu hranice EVL.
Nov⌘m vyhlá ením bude ur ena i kategorie ochrany a sou asn↵ bude vplné mí e napln↵no ustanovení
§45c zákona o ochran↵ evropsky v⌘znamn⌘ch lokalit.
Obecná ochrana p írody a krajiny
V e eném území jsou respektovány a chrán↵ny tyto hodnoty obecné ochrany p írody a krajiny:
-

v⌘znamné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utvá ejí její typick⌘ vzhled nebo p ispívají k udr✓ení její stability. Vyu✓ívat je lze
pouze tak, aby nebyla naru ena jejich obnova a nedo lo k ohro✓ení jejich stabiliza ní funkce.
V⌘znamn⌘mi krajinn⌘mi prvky jsou lesy, ra elini t↵, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
jsou jimi jiné ásti krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany p írody jako v⌘znamn⌘
krajinn⌘ prvek, zejména mok ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, nalezi t↵
nerost⇣ a zkamen↵lin, um↵lé i p irozené skalní útvary, v⌘chozy a odkryvy. Mohou jimi b⌘t i
cenné plochy porost⇣ sídelních útvar⇣ v etn↵ historick⌘ch zahrad a park⇣. - §3 zák. . 114/92
Sb., o ochran↵ p írody a krajiny, ve zn↵ní pozd↵j ích p edpis⇣.
Územním plánem Ro✓⌦alovice je doporu ena registrace VKP pro interak ní prvek systému
ÚSES: IP1 (subxerotermní lada se zbytky star⌘ch sad⇣)

-

p írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech a v↵t inou vdegradovan⌘ch formách:
v pob e✓ním pásmu rybník⇣: rákosiny eutrofních stojat⌘ch vod (M1.1), eutrofní vegetace
bahnit⌘ch substrát⇣ (M1.3), mok adní vrbiny (K1), mok adní ol iny (L1), poto ní jasanovool ové luhy (L2.2);
vnivních polohách tok⇣: mok adní vrbiny (K1), mok adní ol iny (L1), poto ní jasanovo-ol ové
luhy (L2.2), pob e✓ní vegetace potok⇣ (M1.5), vegetace vysok⌘ch ost ic ((M1.7), ochuzené
ovsíkové louky (T1.1), aluviální psárkové louky (T1.4), vlhké pchá ové louky (T1.5), tu✓ebníková
lada (T1.6);
mozaika trávník⇣ a k ovinat⌘ch porost⇣ – mezofilní ovsíkové louky (T1.1), irokolisté suché
trávníky (T3.4D); vysoké mezofilní a xerofilní k oviny (K3);
p írodní a p írod↵ blízká lesní spole enstva – hercynské dubohab iny (L3.1), acidofilní bu iny
(L5.4), vlhké acidofilní doubravy (L7.2).

-

liniové prvky doprovodné zelen↵ katastráln↵ evidované i prvky zelen↵ na orné p⇣d↵ - meze,
remízky, plochy nelesní zelen↵, doprovodné zelen↵ cest a vodote í.

-

katastráln↵ neevidované drobné vodote e a malé vodní nádr✓e v krajin↵.

-

hodnotné krajinné celky:
p írodn↵ hodnotn⌘ krajinn⌘ celek zahrnující komplex p irozen⌘ch lesních spole enstev
sdubohabrov⌘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↵ st . 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:
Ro✓⌦alovice - dob e zachovalé venkovské m↵ste ko bez v⌘razn↵j ích ru iv⌘ch vliv⇣ – hodnotn⌘
urbanistick⌘ celek; barokní kostel sv. Havla a barokní zámek, stojící na v⌘razném návr í nad
í kou, tvo í v⌘raznou kulturní dominantu v ir í krajinné scén↵. Nám↵stí ji✓n↵ji pod ostrohem.
Unikátní malom↵stské domy s podsíní v Husov↵ ulici. V levob e✓ní ásti m↵sta - nádra✓ní
budova a barokní s⌘pka p i severním zhlaví nádra✓í. S⌘pka s areálem b⌘valého cukrovaru se
pohledov↵ uplat uje v intenzivn↵ kultivované krajin↵ ve sm↵ru od jihu.
Ostatní místní ásti si dodnes zachovaly p⇣vodní zem↵d↵lsk⌘ charakter.

Urbanistická koncepce
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
zejména v letní sezón↵. 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. P es oblast procházejí
cykloturistické trasy, nau ná stezka. P ipravován je projekt GREENWAY MRLINA. Cílem projektu je podpo it
vznik nové zelené stezky v soub↵hu s ekou Mrlinou. Do ir ího území se postupn↵ vrací pastevectví,
spojené s agroturistikou (Bu ick⌘ ml⌘n, farma Ro✓⌦alovice, farma Podlu✓any, farma Ko ík v sousedství).
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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: 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 (Z 11) vychází ze sou asného vyu✓ívání území.
Dopravní infrastruktura
⇧ir í dopravní vztahy
M↵sto Ro✓⌦alovice, spolu se sv⌘mi místní 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. Hlavní dopravní páte í ir ího spádového území je trasa silnice I/32 procházející v⌘chodn↵ od
e eného území ve sm↵ru jih-sever od k i✓ovatky Pod↵brady v⌘chod situované na 42.km trasy dálnice D11
p es Kopidlno do Ji ína k p ipojení na obchvatovou trasu silnice I/35. Na tuto páte ní silni ní trasu I/32
jsou pak p ipojeny dal í silnice II. a III. t ídy, které zaji ✏ují dopravní dostupnost a p ímou dopravní obsluhu
obcí p ilehlého území. elezni ní doprava prochází vlastním e en⌘m katastrálním územím v trase
celostátní trat↵ . 061 Nymburk – Ji ín. Ji✓n↵ od e eného území se na tuto tra✏ napojuje jednokolejná
regionální tra✏ . 062 Chlumec nad Cidlinou - K inec (tato jednokolejná regionální tra✏ vytvá í drá✓ní
spojku mezi celostátními trat↵mi . 020 (Praha-) Velk⌘ Osek – Hradec Králové – Choce a dot enou
trasou trat↵ . 061 Nymburk – Ji ín).
elezni ní doprava
elezni ní doprava prochází vlastním e en⌘m katastrálním územím v trase celostátní trat↵ .
061 Nymburk – Ji ín. Tra✏ je t eba pova✓ovat dlouhodob↵ za územn↵ stabilizovanou, nep edpokládají se
rekonstruk ní práce na trati a drá✓ních za ízeních, které by p esáhly hranice stávajících drá✓ních pozemk⇣.
K ✓st. Ro✓⌦alovice vede od areálu b⌘valého cukrovaru v Ro✓⌦alovicích vle ka - dnes
nevyu✓ívaná, územním plánem stabilizovaná.
Silni ní automobilová doprava
Silnice I/32 a navazující silnice II/280, II/279 a II/275 plní funkci nosné komunika ní trasy
irokého spádového území. Vlastní e ené území v ak neprotínají. Komunika ní vazby území jsou zaji t↵ny
prost ednictvím sít↵ silnic III. t ídy:
-

Páte ní komunikací je silnice III/27523, která prochází nap í e en⌘m územím ve sm↵ru sever jih a to v trase od k i✓ovatky se silnicí II/280 p es D↵tenice dále v e eném území p es
Ro✓⌦alovice a Podlu✓any sm↵rem do K ince (k i✓ovatka se silnicí II/275).
V krátkém úseku je p es e ené území ve sm↵ru Hasina - K e ice vedena silnice III/2807.
Silnice III/32827 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru Ro✓⌦alovice - B ístev a silnice I/32.
Silnice III/27522 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru Ro✓⌦alovice - itovlice a silnice II/275.
Silnice III/27524 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru k í✓ení se silnicí III/27523 - Nové Zámky.
Silnice III/27525 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru Ro✓⌦alovice - Vini ná Lhota a silnice
III/27524.
Silnice III/27526 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru Vini ná Lhota - Nové Zámky a silnice
III/27524.
Silnice III/27950 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru Ro✓⌦alovice - Tuchom.
Silnice III/27951 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru k í✓ení se silnicí III/27522 - Ko ík a silnice
II/279.
Silnice III/27953 zaji ✏uje p epravní vazby ve sm↵ru k í✓ení se silnicí III/27951 - Borovany.

Trasy silnic III. t ídy 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).
P ehled o intenzitách silni ního provozu
P ehled o intenzitách silni ního provozu nám dávají v⌘sledky periodicky provád↵n⌘ch s ítání
silni ní dopravy ⌅SD R v pravideln⌘ch p↵tilet⌘ch intervalech. Hodnoty zatí✓ení zji t↵né na s ítacích
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stanovi tích procházejících tras v rámci posledního dostupného s ítání provedeného v roce 2010 nejsou k
dispozici - v rámci dot en⌘ch tras toti✓ nebylo vzhledem k nízkému zatí✓ení pr⇣jezdní dopravou
provád↵no s ítání.
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⌘.
Návrh územního plánu vsouladu se zadáním zakládá ve správním území nové rozvojové
po iny. 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
vrámci 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: 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 p estavbové plochy 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.
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.
Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p ipojeny samostatn⌘mi
sjezdy ve smyslu p íslu n⌘ch ustanovení SN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap. 12
K i✓ovatky, k í✓ení a sjezdy. Komunika ní struktura zastaviteln⌘ch ploch a ploch p estavby se územním
plánem nevymezuje a bude e ena vrámci p ípravné dokumentace.
Nov↵ navrhované pozemky ve ejn⌘ch prostranství budou respektovat p íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R . 501/2006 Sb., o obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území. Navrhované místní
komunikace zaji ✏ující komunika ní dostupnost a obsluhu nov⌘ch rozvojov⌘ch lokalit zástavby obce budou
navr✓eny bu⌦ jako místní obslu✓né komunikace funk ní skupiny C, typu MO2 10/7/30 soboustrann⌘mi
chodníky í ky nejmén↵ 2x2,0m, p ípadn↵ jako komunikace pro smí en⌘ provoz funk ní skupiny D1 obytné ulice – navrhované vsouladu stechnick⌘mi podmínkamiTP103 pro jejich navrhování v í ce
uli ního prostoru nejmén↵ 8,0 metr⇣ mezi hranicemi protilehl⌘ch pozemk⇣.
Doprava v klidu, dal í za ízení pro automobilovou dopravu
V zastav↵ném území jsou p im↵ en↵ uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
za ízení v⌘roby a ob anské vybavenosti je zaji t↵no odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na
ve ejn↵ p ístupn⌘ch plochách (zejména na Nám↵stí Ro✓⌦alovice, u koly). Odstavná stání pro území
obytné zástavby jsou zaji t↵na na pozemcích rodinn⌘ch i bytov⌘ch dom⇣.
Nejbli✓ í erpací stanice pohonn⌘ch hmot je situována v Ro✓⌦alovicích (Robin Oil, s.r.o.) p i
silnici III/32827. Kompletní nabídka servisních slu✓eb pro motoristy je k dispozici v nedalekém Nymburce,
Ji ín↵ i v dal ích za ízeních p i trase silnice I/32.
Územní plán pln↵ respektuje sou asné kapacity, které slou✓í pro gará✓ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t↵vník⇣ obce.
Pro pokrytí pot eb dopravy v klidu u nov↵ navrhovan⌘ch objekt⇣ pro bydlení, vybavenosti i
jin⌘ch objekt⇣ se bude postupovat ve smyslu p íslu n⌘ch ustanovení vyhlá ky MMR R . 268/09 Sb., o
technick⌘ch po✓adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ✓e odstavná a parkovací stání se e í
jako sou ást stavby, nebo jako provozn↵ neodd↵litelná ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud
tomu nebrání omezení vypl⌘vající ze stanoven⌘ch ochrann⌘ch opat ení, a to vsouladu snormov⌘mi
hodnotami stanoven⌘mi ve smyslu p íslu n⌘ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních
komunikací.
Ka✓dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p íslu n⌘ch ustanovení vyhlá ky MMR R .
398/09 Sb., o obecn⌘ch technick⌘ch po✓adavcích zabezpe ujících bezbariérové u✓ívání staveb,
odpovídajícím po tem stání pro vozidla zdravotn↵ posti✓en⌘ch osob, které budou e eny jako sou ást
stavby.
elezni ní osobní doprava
Obsluha území prost edky hromadné dopravy je realizována jednak ✓elezni ní osobní dopravou
(ze zastávky v ✓st. Ro✓⌦alovice a ✓st. Lede ky) a té✓ pravidelnou autobusovou dopravou.
⌅e en⌘m územím prochází ✓elezni ní tra✏ Nymburk - Ji ín s íseln⌘m ozna ením 061. Tato
jednokolejná celostátní tra✏ vede z Nymburka p es Veleliby, K inec, Lede ky (Vini nou Lhotu), Ro✓⌦alovice
a Kopidlno do Ji ína. Provoz na trati byl zahájen v roce 1881. elezni ní stanicí Ro✓⌦alovice jezdilo
vpracovní dny 13osobních a 1sp↵ n⌘ vlak, ovíkendu 11osobních a 1sp↵ n⌘ vlak.
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Ji✓n↵ od e eného území se na tuto tra✏ napojuje jednokolejná regionální tra✏ . 062 Chlumec
nad Cidlinou - Odbo ka Obora (K inec).
Jistou nev⌘hodou pro v↵t í uplatn↵ní a vyu✓ívání ✓elezni ní zastávky Ro✓⌦alovice je pom↵rná
odlehlost od centrální ásti zastav↵ného území obce. Vzdálenost je více ne✓ jeden kilometr, co✓ pak
p edstavuje více jak tvrthodinovou p↵ í docházku. Rovn↵✓ dostupnost ✓elezni ní zastávky Lede ky je z
místní ásti Podlu✓any podobn↵ asov↵ náro n↵j í.
Situování ✓elezni ních zastávek je nejlépe patrné zdolo✓en⌘ch grafick⌘ch p íloh.
Ve ejná autobusová doprava
Obsluha e eného území pravidelnou ve ejnou autobusovou dopravou je v sou asné dob↵
realizována prost ednictvím n↵kolika procházejících autobusov⌘ch linek: 270 015, 270 012, 270 021, 260
110 a 630 063 zaji ✏ující p epravní vazby ve sm↵ru na Dolní Bousov, K inec, Libá , M↵stec Králové, Mladá
Boleslav, Nymburk. V území operují tito dopravní p epravci: Okresní autobusová doprava Kolín, a.s.;
BusLine, a.s.; Transcentrum bus, s.r.o.
Ve vlastním e eném území je situováno celkem dev↵t autobusov⌘ch zastávek– Ro✓⌦alovice,
nám↵stí; Ro✓⌦alovice, kola; Ro✓⌦alovice, Strojobal; Ro✓⌦alovice, nádra✓í; Ro✓⌦alovice zámek; Hasina,
odbo ka; Podlu✓any; Lede ky; Vini ná Lhota.
Lze konstatovat, ✓e prakticky celé zastav↵né území jednotliv⌘ch sídelních útvar⇣ (vyjma samot)
je pokryto v 500 metrové docházkové vzdálenosti k t↵mto autobusov⌘m zastávkám, co✓ asov↵
p edstavuje asi 7-8 minutovou docházkovou dobu. Situování zastávek je mo✓no pova✓ovat za
stabilizované. Situování autobusov⌘ch zastávek je nejlépe patrné zdolo✓en⌘ch grafick⌘ch p íloh.
V sou asnosti je projek n↵ zpracován zám↵r úpravy záliv⇣ autobusov⌘ch zastávek v
Podlu✓anech, v Lede kách a v Ro✓⌦alovicích na nám↵stí.
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
Územní plán p ebírá a respektuje mimo souvisle zastav↵né území ochranná pásma pozemních
komunikací vedená po obou stranách komunikace, stanovená zákonem . 13/97 Sb., o pozemních
komunikacích: ochranné pásmo silnice III. t ídy je 15 m;
Územní plán p ebírá drá✓ní ochranná pásma stanovená dle zákona . 266/94 Sb., o drahách:
ochranné pásmo dráhy regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejmén↵ v ak 30 m
od hranic obvodu dráhy; u vle ek ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje, nejmén↵ v ak 30 m od hranic
obvodu vle ky.
Vp ípad↵ realizace staveb rozvojov⌘ch lokalit vochranném pásmu dráhy je t eba respektovat
vyhlá ku MD R .177/95 Sb., stavební a technick⌘ ád drah vplatném zn↵ní. Musí b⌘t zaji t↵na
bezpe nost, provozuschopnost, pr⇣jezdní profil dráhy, voln⌘, sch⇣dn⌘ a manipula ní prostor, nesmí dojít
ke ztí✓ení údr✓by a rekonstrukce drá✓ních staveb a za ízení, nesmí b⌘t omezeny rozhledové pom↵ry. Toto
se t⌘ká rozvojové lokality Z10.
Technická infrastruktura
V celém e eném území je zaji t↵no zásobování pitnou vodou z ve ejného vodovodu. V
Ro✓⌦alovicích, Podolí a Zámostí je vybudována jednotná spla ková kanalizace zaúst↵ná do istírny
odpadních vod Zámostí. Celé území obce je plynofikováno. Ro✓⌦alovice v etn↵ místních ástí jsou
standardn↵ vybaveny rozvody elektrické energie VN sm↵ ované do distribu ních trafostanic, rozvody
telekomunika ní sít↵ tvo í p evá✓n↵ podzemní kabelové trasy.
Lze konstatovat, ✓e v ást in✓en⌘rsk⌘ch sítí chybí, ale stav zde ji✓ instalovan⌘ch sítí je relativn↵ v
p ijatelném stavu. Z ekonomického hlediska jsou p edpoklady pro komplexní standardní e ení sítí
technické infrastruktury (spla ková kanaliza ní sí✏). Obecní ú ad se nadále bude soust edit p evá✓n↵ na
kompletaci, údr✓bu a posílení sítí stávajících s prioritou posílení spla kové kanaliza ní sít↵.
V zastaviteln⌘ch plochách skupinové zástavby bude navr✓en zp⇣sob likvidace de ✏ov⌘ch a
spla kov⌘ch odpadních vod, zp⇣sob zásobování pitnou vodou, elektrickou energií, plynem, zp⇣sob e ení
telekomunika ního p ipojení, ve ejného osv↵tlení a místního rozhlasu územními studiemi.
⌅e ené území je sou ástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod⇣ a kanalizací St edo eského
kraje. Program rozvoje vodovod⇣ a kanalizací St edo eského kraje prozatím nepo ítá s v⌘stavbou
spla kové kanalizace v dále uveden⌘ch místních ástech. 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.
Vodní hospodá ství - likvidace srá✓kov⌘ch odpadních vod
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⇣. Vedle p irozen⌘ch recipient⇣ a recipientních prvk⇣ hrají v⌘znamnou roli v odvodn↵ní
území té✓ meliora ní za ízení.
Stav likvidace de ✏ov⌘ch vod se nebude zásadn↵ m↵nit.V detailu bude rozvoj sít↵ navazovat na
stávající systém p íkop⇣, struh a propustk⇣ odvád↵jící de ✏ové vody do místní vodote e tak, aby do
stávajícího systému jednotné kanalizace byly p evád↵ny jen spla ky z nemovitostí zastaviteln⌘ch ploch a
p íp. té✓ i srá✓kové vody z povrch⇣ nov⌘ch úsek⇣ místních komunikací v nich (není-li tyto vody mo✓né
jednodu e p evád↵t do nejbli✓ ích recipientních prvk⇣ v území).
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P i vymezování stavebních pozemk⇣ musí b⌘t spln↵n po✓adavek na vsakování de ✏ov⌘ch vod
nebo jejich zadr✓ení na pozemku p ed jejich svedením do oddílné de ✏ové kanalizace vycházející z
platn⌘ch provád↵cích p edpis⇣ ( §20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá ky 501/2006).
Vodní hospodá ství - likvidace spla kov⌘ch odpadních vod
(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). Sou ástí kanaliza ního systému je erpací stanice
skapacitou 3 l/s se 2 erpadly a v⌘tla n⌘m adem DN 125 zPE délky 1,25 km. Mechanicko biologická
istírna odpadních vod sestává z eslí, lapáku písku, erpací stanice, 2x aktivace, 2 x dosazovací nádr✓e a
kalojemu. Kapacita Q = 350 m3/den. Recipientem je vodní tok Mrlina .h.p. 1-04-05-025. Probíhá
postupná intenzifikace OV s v⌘hledovou kapacitou 3000 EO a to z d⇣vodu zám↵ru roz í it systém
kanalizace do v ech místních ástí.
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 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
ochranném pásmu láze sk⌘ch vod bylo po✓ádáno o zm↵nu Programu rozvoje vodovod⇣ a kanalizací
St edo eského kraje.
Mno✓ství spla kov⌘ch vod - Ro✓⌦alovice jih:
Stávající po et obyvatel v etn↵ rekreant⇣ v dané oblasti je cca 226.
Q24 = po et obyvatel x 90 l/os/den/24/3600 = 226x90/24/3600 = 0,24 l/s
Qh = Q24 x Kh
= 0,24x4,96 = 1,19 l/s
Kh – SN 75 6101
V⌘hledov⌘ po et obyvatel v etn↵ rekreant⇣ v dané oblasti je cca 265.
Q24 = po et obyvatel x 90 l/os/den/24/3600 = 265x90/24/3600 = 0,27 l/s
Qh = Q24 x Kh
= 0,24x4,96 = 1,37 l/s
Kh – SN 75 6101
(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.
Mno✓ství spla kov⌘ch vod - Ro✓⌦alovice - Sever:
Po et obyvatel v dané oblasti (trvale bydlící + rekreanti) je 169.
Q24 = po et obyvatel x 90 l/os/den/24/3600 = 169x90/24/3600 = 0,18 l/s
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Qh = Q24 x Kh
Kh – SN 75 6101

= 0,18x4,96 = 0,89 l/s

V⌘hledov⌘ po et obyvatel v dané oblasti (trvale bydlící + rekreanti) je 205
Q24 = po et obyvatel x 90 l/os/den/24/3600 = 205x90/24/3600 = 0, 21 l/s
Qh = Q24 x Kh
= 0,21x4,96 = 1,06 l/s
Kh – SN 75 6101
(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).
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení:
Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m
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. P i e ení v⌘stavby v tomto území je nutno
respektovat podmínky a omezení stanovené citovan⌘m usnesením (usnesení vlády .127 ze dne 2.6.1976)
a dále i ustanovení §37 zákona .164/2001 Sb., o p írodních lé iv⌘ch zdrojích, zdrojích p írodních
minerálních vod, p írodních lé ebn⌘ch lázních a láze sk⌘ch místech a o zm↵n↵ n↵kter⌘ch souvisejících
zákon⇣ (láze sk⌘ zákon).
Ve vlastním e eném území je stanoveno OP II. stupn↵ Ro✓⌦alovice ( . rozhodnutí o stanovení
nebo zm↵n↵ ochranného pásma P/4734/01/Vd/VH1,8, vydané dne 1.10.2001).
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 zakumulace vb⌘valé ÚV Nymburk - Babín (nyní erpací stanice).
Zásobní ady vobci Ro✓⌦alovice jsou napojeny na v⌘tla n⌘ páte ní ad III (Pod Chotucí - Ro✓⌦alovice)
zPEHD DN 200 . P ed obcí Ro✓⌦alovice je na obtoku adu III osazena AT stanice pro zv⌘ ení tlaku
vrozvodech Ro✓⌦alovic a Hasiny. Zásobní ady DN 80 vnavazujících místních ástech jsou napojeny na
vodovodní sí✏ vRo✓⌦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 zakumulace vb⌘valé ÚV Nymburk - Babín (nyní erpací stanice).
Vodovodní ady DN 80 vmístní ásti Podlu✓any jsou napojeny na zásobní ad K inec - Podlu✓any.
Vodovodní ady DN 80 vmístní 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↵.
Na vzdálen⌘ch samotách bude i nadále zachován stávající systém - studny na vlastních
pozemcích.
Základní parametry pot eby vody (dle vyhl. .428/2001 Sb) pro v⌘hledov⌘ po et obyvatel v
rámci zájmového území (cca 2000):
Spot eba pitné vody - 120 l/os. den
Qpr⇣m.denní = 420 x 0,12 = 240 m3/d.
Qmax.denní= Qpr⇣m.denní x 1,5 = 360 m3/d. = 4,166 l/s
Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 7,5 l/s
Tyto parametry mo✓no brát i jako vodítko pro stanovení specifické produkce spla kov⌘ch
odpadních vod s tím, ✓e do tlakové kanalizace se neodvád↵jí jiné odpadní vody ne✓ spla kové vody a vody
odvád↵né z provozu kuchyní koupelen, tudí✓ produkce odpadních vod je ni✓ í ne✓ odb↵r z ve ejného
vodovodu - 90 l/osoba/den.
Ochranná pásma vodárensk⌘ch za ízení se ur ují dle zákona íslo 274/2001 Sb., o ve ejn⌘ch
vodovodech a kanalizacích.
-

Ochranné pásmo vodovodních ad⇣ (do DN 500)…………….……………….1,5 m
Zásobování energiemi
Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⌘mi podmínkami zájmového území.
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Vytáp↵ní
Vytáp↵ní objekt⇣, které vytvá í nejvy í nároky na zásobování energiemi, je v sou asnosti
zabezpe ováno kombinovan↵ spalováním uhlí, d evem, elektrick⌘mi p ímotopy a zemním plynem - viz.
tabulka SÚ (3/2011):

U nov⌘ch staveb, nebo zm↵nách stávajících staveb je nezbytné zejména vzhledem k ochran↵
ovzdu í vyu✓ít mo✓ností napojení na rozvinutou stl plynovodní sí✏. Dále se doporu uje vyu✓ít alternativních
zdroj⇣ a to za p edpokladu, ✓e je to technicky mo✓né a ekonomicky p ijatelné.
Zásobování elektrickou energií
Rozvodn⌘ systém vysokého nap↵tí 22 kV a jeho kapacitu v e eném území je celkov↵ mo✓né
pro sou asn⌘ stav pova✓ovat za vyhovující. Páte í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV,
sm↵ ované do distribu ních trafostanic. Rozvodná NN sí✏ tvo í podzemní kabelové trasy. Vlastníkem a
provozovatelem elektrické distribu ní soustavy je EZ Distribuce a. s.
Návrh: Po✓adavky na zv⌘ ení el. p íkon⇣, pop . nové el. 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.
Podle informací spole nosti EZ Zákaznické slu✓by, s.r.o. bude pravd↵podobn↵ nutné pro zaji t↵ní dodávky
elekt iny v nov⌘ch lokalitách Z13, Z9 a Z2 v budoucnu vybudovat nové trafostanice v etn↵ p ívodního
vedení vysokého nap↵tí. 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.
Ochranná pásma elektrick⌘ch za ízení
⇧í ka ochrann⌘ch pásem rozvodn⌘ch za ízení z izovan⌘ch po 31.12. 1994 je dána energetick⌘m
zákonem . 222/1994 Sb. Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svisl⌘mi rovinami veden⌘mi
po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti kolmo na vedení od krajního vodi e (u kabelov⌘ch
vedení od krajního kabelu) na ka✓dou stranu; v závorce jsou uvád↵ny hodnoty dle zák. . 458/2000 Sb.
pro nová za ízení:
u venkovních vedení 22 kV (do 35 kV)
u kabelov⌘ch vedení (do 52 kV)
u venkovních vedení do 220 kV
u venkovních vedení do 400 kV (v etn↵)
u el. stanic (do 52 kV)
u el. stanice kompaktních a zd↵n⌘ch (do 52 kV)

7m
1m
15 m
20 m
7m
2 m od obrys⇣ stanice.

V p ípad↵ zájmového území zde ve kerá d íve instalovaná za ízení (venkovní vedení VN 22 kV a
distribu ní trafostanice) mají ochranné pásmo 10 m na ka✓dou stranu dle zák. .79/1957 a provád↵cích
p edpis⇣ .80/1957. EZ Distribuce, a.s. sou asn↵ po✓aduje zachovat voln⌘ pr⇣jezdn⌘ (neoplocen⌘, bez
p eká✓ek) pruh pod vedením VN 22 kV.
Zásobování 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.
Zájmové 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.
Ochranná pásma plynovodních za ízení, dle zákona . 458/2000 Sb., energetick⌘ zákon, je:
ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu
1m
ochranné pásmo u ostatních plynovod⇣ a p ípojek 4 m
Telekomunikace a radiokomunikace
Základnové stanice ve ejné komunika ní sít↵ se v e eném území nenacházejí ani do
zájmového území nezasahují jejich ochranná pásma.
Místní rozhlas, ve ejné osv↵tlení
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.
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Místní telekomunika ní sí✏
⌅e ené území p íslu í k UTO Nymburk (MTO Ro✓⌦alovice), základní slu✓by jsou zaji t↵ny
prost ednictvím spole nosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC, a. s. P ístupová i rozvodná sí✏ je v e eném
území vyjma Staré i Nové Hasiny a vzdálen⌘ch samot zaji t↵na podzemním kabelov⌘m vedením.
Do telefonní úst edny v Ro✓⌦alovicích (p . 87/1) je p iveden dálkov⌘ kabel Nymburk Ro✓⌦alovice. Dal í dálkov⌘ kabel vede e en⌘m územím od v⌘chodu na západ po ji✓ním okraji Ro✓⌦alovic.
Dal í dálkov⌘ kabel vede po západním okraji Podlu✓an sm↵rem do Ro✓⌦alovic.
Návrh: Lze doporu it dále rozvíjet a zkvalit ovat ji✓ zde zalo✓enou a realizovanou koncepci
telekomunika ní obsluhy zájmového území. Dále lze konstatovat, ✓e je zde technicky mo✓né (po
p íslu n⌘ch úpravách) p ipojení uva✓ovan⌘ch rozvojov⌘ch lokalit na ú astnickou telekomunika ní sí✏.
Ochranná pásma telekomunika ních za ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem . 151/2000 Sb., resp. zákonem .127/2005 Sb., o elektronick⌘ch
komunikacích. U telekomunika ních za ízení pak iní v p ípad↵:
-

kabelového vedení p ístupové sít↵ voln↵ ulo✓eného 1,5 m na ob↵ strany od krajních kabel⇣
kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⌘kopové r⌘hy
kabel⇣ transportní sít↵ ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2 , Czech Republic, a.s. – Provoz
p enosové techniky (provozovatel).

Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
Cílem koordinace vúrovni koncep ního e ení je p edvídat a p edcházet v em potenciálním
vá✓n⌘m konflikt⇣m a st et⇣m zájm⇣. Rozumí se nejen st et⇣m prostorov⌘m, ale i mo✓n⌘m disproporcím
vobjektivn↵ existujících vztazích a vu✓it⌘ch rozhodovacích postupech, vúzemn↵ plánovacích podkladech
i dokumentaci po ínaje a zpracováním p íslu ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních
systém⇣ a za ízení kon e.
V⌘znamná je nap . koordinace in✓en⌘rsk⌘ch sítí ve vazb↵ na pozemní komunikace, p ípadn↵ na
jiné mo✓né p eká✓ky a vzájemná koordinace jednotliv⌘ch druh⇣ in✓en⌘rsk⌘ch sítí. Na základ↵ rámcového
posouzení lze odhadovat, ✓e vn↵kter⌘ch úsecích místních komunikací a na n↵kter⌘ch k i✓ovatkách m⇣✓e
b⌘t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji✓ vá✓né problémy. Vtakov⌘ch p ípadech nelze improvizovat,
ale uplatnit d⇣sledné postupy prostorové koordinace. Takov⌘mi jsou postupy respektující SN 73 6005 a
postupy s aplikací úm↵rn⌘ch sdru✓en⌘ch tras (v daném p ípad↵ nap . multikanálu SITEL, technického
kanálku BIRCO apod.), nebo e ení suplatn↵ním kombinovan⌘ch zp⇣sob⇣ ukládání in✓. sítí.
Vp ípad↵ pou✓ití klasického zp⇣sobu ukládání lze rovn↵✓ p ipomenout nezbytnost pou✓ití
dostate n↵ kvalitních materiál⇣, kvalitního provedení v etn↵ p ísné kontroly kvality díla, nezbytnost
v asného osazení ochrann⌘ch konstrukcí pro k í✓ení tras in✓en⌘rsk⌘ch sítí skomunikacemi a v asnou
p ípravu dopravn↵ in✓en⌘rsk⌘ch opat ení pro realizaci.
Základním prost edkem pro koordinaci in✓en⌘rsk⌘ch sítí musí b⌘t koordina ní situace a
kompletní p í né profily prostorem komunikací. Vrámci dal ích krok⇣ je ✓ádoucí zpracování
charakteristick⌘ch p í n⌘ch profil⇣ svyzna ením polohy jednotliv⌘ch vedení (stávajících, ji✓ navrhovan⌘ch i
t↵ch v⌘hledov⌘ch). Prostorová koordinace vdetailu dle SN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického
vybavení a podle dal ích technick⌘ch podklad⇣ m⇣✓e b⌘t preventivn↵ precizována samostatn⌘m
projektem. Roz í ení sítí technické infrastruktury by m↵la b⌘t p ednostn↵ e ena bez naru ení vozovky
silnic procházejících zastav↵n⌘m územím, trasy sítí v soub↵hu se silnicemi by m↵ly b⌘t v intravilánu sídel
p ednostn↵ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a✓ za vn↵j ím okrajem
silni ního t↵lesa.
Ob⌥anské vybavení
Ob anské vybavení tvo í stavby, za ízení a pozemky slou✓ící pro vzd↵lávání a v⌘chovu, sociální
slu✓by a pé i o rodinu, zdravotní slu✓by, kulturu, ve ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
⇧kolství
V Ro✓⌦alovicích se nachází tato za ízení kolní a p ed kolní v⌘chovy:
-

Základní kola (1. - 9. t ída) – kapacita 360 – po et ✓ák⇣ 154, adresa Tyr ova 278 (odkaz A).
Mate ská kola – kapacita 74 – po et d↵tí 73, adresa Tyr ova 278 (odkaz A).

Dle dosa✓eného vzd↵lání p eva✓uje vyu ení a st ední odborné vzd↵lání bez maturity (531
osob), dále základní (498 osob) a st ední vzd↵lání s maturitou (261 osob). Vy í odborné a vysoko kolské
vzd↵lání má 63 obyvatel.
Zdravotnictví
Za ízení pro poskytování nemocni ní pé e je zastoupeno v sídlech nadmístního v⌘znamu.
Za ízení pro poskytování základní zdravotní pé e v sídle jsou zaji t↵ny privátními ordinacemi
soust ed↵n⌘mi ve zdravotním st edisku v Ro✓⌦alovicích, adresa U Barborky 374 (odkaz B).
-

1x Samostatná ordinace praktického léka e pro dosp↵lé
1x Deta ované pracovi t↵ samostatné ordinace praktického léka e pro d↵ti a dorost
1x Deta ované pracovi t↵ samostatné ordinace praktického léka e - stomatologa
1x Deta ované pracovi t↵ samostatné ordinace praktického léka e- gynekologa
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(odkaz C).
-

Sociální slu✓by
V Ro✓⌦alovicích se nachází D⇣m s pe ovatelskou slu✓bou pro 191 osob v zámecké budov↵
Ve ejná správa, po ta, hasi i
M↵stsk⌘ ú ad spole n↵ se stavebním ú adem sídlí na adrese Nám↵stí 93 (odkaz D).
Po tovní ú ad sídlí na adrese Nám↵stí 257 (odkaz E).
V Tyr ov↵ ulici se nachází hasi ská zbrojnice Ro✓⌦alovice (odkaz F).

Obchod a slu✓by nev⌘robního charakteru
Ve m↵st↵ zastoupena ada obchodních, prodejních za ízení i za ízení slu✓eb, které jsou
sou ástí obytn⌘ch budov a jsou soust ed↵ny zejména p i hlavním pr⇣tahu m↵sta v ulici Husova a na
nám↵stí.
-

Jednota (COOP) - Nám↵stí 55 (odkaz G),
Potraviny - Husova 101,
Drogerie Husova 32,
Ovoce a zelenina Nám↵stí 36,
Smí ené zbo✓í Rektorysova 46,
Kv↵tiny - ty lístek - Husova 148,
Second Hand Sluní ko Husova 121,
Kade nictví Husova 16,
Od↵vy Mája Husova 146,
Kuchy ské Studio Nám↵stí 95,
TV Radio Servis Nám↵stí 97,

Svému ú elu ji✓ neslou✓í hotel (v majetku m↵sta) v Husov↵ ulici a areál b⌘valé Lesní správy
(vydan⌘ demoli ní v⌘m↵r). Pro ob↵ ásti je sledován zám↵r funk ního vyu✓ití bydlení spojeného s
podnikáním.
-

-

-

-

Restaurace, pohostinství
Restaurace VOSMA - Boleslavská 286,
Cukrárna Epiro - Nám↵stí 94,
Restaurace Na zálo✓n↵ - Husova 28,
Restaurace Radnice - Nám↵stí 93,
Restaurace Zámostecká Rychta - Zámostí 13.
V Podlu✓anech je provozován Country klub Samotá .
Ubytování
Penzión Bu ick⌘ ml⌘n (adresa Podolí 18) nabízí ubytování v apartmánech. V letní sezón↵
mo✓nost ob erstvení (restaurace),
Ubytování Rajman - mo✓nost ubytování v Ro✓⌦alovicích nabízí prostory v .p. 24, Husov↵ ulici
(v rámci objektu té✓ muzeum a kniha ská dílna Jendy Rajmana).
Slavné osobnosti, kultura
Z v⌘znamn⌘ch rodák⇣ je t eba uvést p edev ím renesan ního knihtiska e a nakladatele Ji ího
Melantricha z Aventina (1511 – 1580), jeho✓ nejznám↵j í tisky jsou Mattioliho Herbá a eská
bible zvaná Melantri ka, a profesora Gustava Adolfa Lindnera (1828 – 1887), zakladatele eské
pedagogiky jako v↵dy. Nejenom t↵mto dv↵ma osobnostem je v↵nována expozice v Pam↵tní síni
rodák⇣ a p átel m↵sta Ro✓⌦alovic, která se nachází v budov↵ staré koly v Husov↵ ulici. Dal í
v⌘znamné osobnosti z m↵sta a okolí lze dohledat ve Sborní ku vzpomínek rodák⇣ a p átel
Ro✓⌦alovic (1947).
Protékající eka Mrlina sv⌘hledem na zámek a kostel, prstencovit↵ se táhnoucí lesy a etné
okolní rybníky inspirovaly i adu malí ⇣ a grafik⇣ – Bohuslava Knoblocha, Antonína Majera,
Vladimíra Silovského, Maxe ⇧vabinského, Ji ího ⇧kopka, Karla Vika a dal í. Viktor Dyk dokonce
v↵noval Ro✓⌦alovicím jednu ze sv⌘ch básní ve sbírce Devátá vlna (Pramen: Publikace „Region
Nymburk, M↵sta a obce).
Muzea a galerie
M↵stské muzeum se nachází v p⇣vodní budov↵ staré koly (Husova 146). V té✓e budov↵ se
nachází i M↵stská knihovna a lékárna (odkaz H).
Kulturním stánkem pro ve ejnost je nov↵ rekonstruovaná budova p. 30, pocházející z p⇣vodní
m↵stské zástavby. V dom↵ je umíst↵na Galerie Melantrich – pobo ka Polabského muzea
Pod↵brady (odkaz I).
Muzeum kniha ství (Husova 24) - rodinná kniha ská dílna s tradicí od roku 1925, ru ní vazby.
T↵lov⌘chova a sport
Fotbalov⌘ stadion klubu FC Trnavan - fotbalov⌘ klub s více ne✓ osmdesátiletou tradicí je
p ístupn⌘ z Boleslavské ulice. Kapacita 400 míst k sezení, 600 míst k stání.
Nov↵ je rekonstruován venkovní sportovní areál zahrnující h i t↵ na nohejbal, fotbal, in-line
dráhu a h i t↵ pro malé d↵ti.
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-

-

Po rekonstrukci je venkovní víceú elové h i t↵ situované poblí✓ u základní koly (tenis, ko íková,
volejbal).
Na Hasin↵ je ve stavu p ed rekonstrukcí asfaltové h i t↵ na mí ové hry, spole n↵ s travnatou
plochou (fotbal).

Církevní a poh ební slu✓by
Na návr í u zámku se nachází ímskokatolick⌘ kostel sv. Havla (odkaz J).
V izolované poloze severn↵ od Ro✓⌦alovic se nachází obecní h bitov s kaplí.
Ve↵ejná prostranství
Návrhem územního plánu jsou vymezeny stávající plochy ve ejn⌘ch prostranství (PV) zahrnující
p evá✓n↵ komunika ní systém s centrálními prostranstvími.
Návrhem ÚP Ro✓⌦alovice jsou navr✓eny plochy ve ejn⌘ch prostranství (PV) a to v rámci
zastavitelné plochy Z1 a p estavbové plochy 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.

Dal í ve ejn↵ p ístupné pozemky budou navrhovány podrobn↵j ími územními studiemi
podmín↵n⌘mi územním plánem.
Musí b⌘t spln↵n po✓adavek (ve smyslu vyhlá ky §7 vyhlá ky 501/2006 Sb.), aby pro ka✓dé dva
hektary zastavitelné plochy smí ené obytné (v p ípad↵ e eného území) byla s touto zastavitelnou
plochou vymezena související plocha ve ejného prostranství o v⌘m↵ e nejmén↵ 1000 m2; do této v⌘m↵ry
se nezapo ítávají pozemní komunikace.
Pro nov↵ vymezované pozemky ve ejného prostranství jsou dále dány tyto po✓adavky (ve
smyslu vyhlá ky §22 vyhlá ky 501/2006 Sb.): Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho✓ sou ástí je
pozemní komunikace zp ístup ující pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosm↵rném provozu lze
tuto í ku sní✓it a✓ na 10,5 m. Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho✓ sou ástí je pozemní
komunikace zp ístup ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i jednosm↵rném provozu lze tuto í ku
sní✓it a✓ na 6,5 m. Sou ástí t↵chto ve ejn⌘ch prostranství je nejmén↵ jeden pruh vyhrazen⌘ pro p↵ í v
minimální í ce 2 m umo✓ ující bezbariérové u✓ívání.
Nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zát↵✓e území
V e eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad⇣.
-

D ív↵j í obecní skládka komunálního odpadu v lokalit↵ Za h bitovem je rekultivována (p ekrytí
zeminou, terénní úpravy).
Dal í místní skládka poblí✓ cesty z Ro✓⌦alovic na Hasinu (lokalita Na Tumplplace) je ji✓ zarostlá
rumi tní vegetací. Z d⇣vod⇣ mo✓né kontaminace je doporu en pr⇣zkum lokality a návrh
podrobn↵j ích opat ení.

Zne kod ování odpad⇣
Systém sb↵ru, t íd↵ní a zne kod ování komunálního a stavebního odpadu i nebezpe n⌘ch
slo✓ek odpadu je upraven Obecn↵ závaznou vyhlá kou M↵sta Ro✓⌦alovice. Sb↵rné nádoby u jednotliv⌘ch
nemovitostí slou✓í k ukládání zbytkového odpadu po vyt íd↵ní. Svoz se provádí dle harmonogramu
sestaveného oprávn↵nou osobou a schváleného p íslu n⌘m orgánem obce. Vyt íd↵né slo✓ky komunálního
odpadu (papír, plasty, sklo, baterie, textil) se ukládají do p íslu n↵ ozna en⌘ch sb↵rn⌘ch nádob
umíst↵n⌘ch na ve ejn↵ p ístupn⌘ch plochách. Rovn↵✓ je na ve ejn↵ p ístupn⌘ch ozna en⌘ch místech
mo✓no ukládat odpad biologick⌘ (tráva, listí, v↵tve). Nevyu✓ité léky lze odlo✓it v lékárn↵ v Ro✓⌦alovicích.
Nové plochy, na kter⌘ch by bylo p ípustné ukládání odpad⇣, nejsou navr✓eny. Sou asná
koncepce zne kod ování odpad⇣ bude uplatn↵na i pro návrhové plochy.
Koncepce uspo↵ádání krajiny
Nezastav↵né území
Nezastav↵n⌘m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav↵ného území nebo do zastavitelné
plochy. 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

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 - ochranná a izola ní zele (NSo); Zámostí
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K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24

plochy smí ené nezastav↵ného území - ochranná a izola ní zele (NSo); U sv. Vojt↵cha
plochy smí ené nezastav↵ného území - ochranná a izola ní zele (NSo); Ro✓⌦alovice
plochy smí ené nezastav↵ného území - ochranná a izola ní zele (NSo); 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 resp. jeho p ítoku
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.
Podíl zelen↵ ve v↵t in↵ vymezen⌘ch ploch nezastav↵ného území krajiny je t eba zvy ovat, a to
p i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v etn↵ interak ních prvk⇣, liniové doprovodné
zelen↵ komunikací, vodote í a mezí, zatravn↵ním nebo dopln↵ním ploch nelesní zelen↵ sp írodní funkcí.
Rodová a druhová skladba zelen↵ musí vycházet zp⇣vodních rostlinn⌘ch spole enstev. Dle mapy
p irozené potenciální vegetace by se v e eném území p irozen↵ vyskytovala na t↵✓ ích ú✓ivn↵j ích
podkladech - ern⌘ ová dubohab ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum), vpásech podél vodote í a
vzamok en⌘ch sní✓eninách - st emchová jasenina, místy vkomplexu smok adními ol inami
(Pruno-Fraxinetum).
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Sou ástí zelen↵ je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). 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.
Hlavním cílem vytvá ení ÚSES je trvalé zaji t↵ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je
definována jako variabilita v ech ✓ijících organism⇣ a jejich spole enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci
druh⇣, mezi druhy a rozmanitost ekosystém⇣. Podstatou ÚSES je vymezení sít↵ p írod↵ blízk⌘ch ploch v
minimálním územním rozsahu, kter⌘ u✓ nelze dále sni✓ovat bez ohro✓ení ekologické stability a biologické
rozmanitosti území.
ÚSES se d↵lí podle biogeografického v⌘znamu skladebn⌘ch prvk⇣ na nadregionální, regionální
a lokální. Vobci Ro✓⌦alovice jsou vymezeny prvky v ech úrovní. Je tvo en biocentry a biokoridory a na
lokální úrovni té✓ interak ními prvky.
Biocentrum je tvo eno ekologicky v⌘znamn⌘m segmentem krajiny, kter⌘ svou velikostí a stavem
ekologick⌘ch podmínek umo✓ uje trvalou existenci druh⇣ i spole enstev p irozeného genofondu krajiny.
Jedná se o biotop nebo soubor biotop⇣, kter⌘ sv⌘m stavem a velikostí umo✓ uje trvalou existenci
p irozeného i pozm↵n↵ného, av ak p írod↵ blízkého ekosystému. Biokoridor je, nebo cílov↵ má b⌘t,
tvo en ekologicky v⌘znamn⌘m segmentem krajiny, kter⌘ propojuje biocentra a umo✓ uje a podporuje
migraci, í ení a vzájemné kontakty ✓iv⌘ch organism⇣. Interak ní prvek je ekologicky v⌘znamn⌘ krajinn⌘
prvek nebo ekologicky v⌘znamné liniové spole enstvo, vytvá ející existen ní podmínky rostlinám a
✓ivo ich⇣m, v⌘znamn↵ ovliv ujícím fungování ekosystém⇣ kulturní krajiny.
Podle prostorové funk nosti jsou prvky ÚSES funk ní (existující, jednozna n↵ vymezené) a
navr✓ené kzalo✓ení (nefunk ní, vymezené). Funk ní prvky jsou sítí vybran⌘ch ástí kostry ekologické
stability a navr✓ené prvky dopl ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
p edpokládané funkce v krajin↵.
-

Podkladem pro zapracování ÚSES jsou následující práce:
Generel ÚSES Ro✓⌦alovicko pro k.ú. Hasina, Podolí, Ro✓⌦alovice, Zámostí a dal í mimo e ené
území (ÚHÚL Brand⌘s nad Labem, pob. Stará Boleslav – Ing. Rau ová, Ing. Jank⇣; 10/1995)
Generel ÚSES pro k.ú. Podlu✓any a Lede ky a dal í mimo e ené území (P íroda s.r.o., Stará
Boleslav, Ing. Moravec; 1995)
ÚPO Ro✓⌦alovice (Ing. arch. Karel Vep ek, Praha 7; 2001)
územní plány navazujících obcí (K inec)
Studie ÚSES St edo eského kraje (U24, Praha 2; 03/2009)
ÚAP ORP Nymburk
ÚAP ORP Ji ín
ZÚR St edo eského kraje

Jednotlivé prvky jsou zv⌘ e uveden⌘ch prací p evzaty a dále budou upraveny a p izp⇣sobeny
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Místní systém ekologické
stability e eného území bude p itom koncipován tak, aby p edev ím:
-

navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
ve sv⌘ch prvcích zajistil ✓ivotní podmínky v rámci skupin typ⇣ geobiocén⇣ zastoupen⌘ch na
zpracovávaném území,
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-

zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji✓
systém zpracován/schválen vrámci ÚPD,
byl dodr✓en po✓adavek minimality nárok⇣ systému ekologické stability na dal í území p i
respektování minimálních po✓adavk⇣ na parametry prvk⇣ územního systému ekologické
stability.

Nadmístní systém ekologické stability
Nadregionální biokoridory vcelostátní 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 svy 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⌘, vjeho trase jsou
vekologicky 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 –
rozloha 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

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
Nadmístní 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 +
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 vkrajin↵.
-

-

-

-

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).
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.
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⇣,
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-

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
1-2xro 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 travinnobylinn⌘m spole enstvem, místy s
ke ov⌘m porostem. Cílem je travinnobylinné 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
památn⌘ch jírovc⇣ u sv. Isidora a zar⇣stající polní cesta s travinnobylinn⌘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):
Na lokální úrovni jsou vymezeny interak ní prvky zahrnující p írod↵ blízká spole enstva a
p írodní biotopy. Na základ↵ pr⇣zkum⇣ byly v e eném území vymezeny následující interak ní prvky:
-

-

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. VKP ze zákona.
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. VKP ze zákona
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. VKP ze zákona.
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). Vrámci návrhu je navr✓ena obnova díl í ásti cesty: podél ✓elezni ní trati
mezi Lede sk⌘m potokem a Zámostím.
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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 vplochách nezastav↵ného území je mo✓né, umo✓ ují to stanovené
podmínky funk ního vyu✓ití ploch v krajin↵.
Cyklotrasy, turistické trasy a nau né stezky
⌅e en⌘m územím procházejí zna ené cykloturistické trasy (obr. vlevo).
Trasa s íseln⌘m ozna ením 28 je vedená v rámci území po silnicích t etí t ídy z Ro✓⌦alovic p es
Hasinu ve sm↵ru na Libá . Trasa s íseln⌘m ozna ením 14 je vedená v rámci území po silnicích t etí t ídy
ve sm↵ru z Ro✓⌦alovic na Podlu✓any - K inec. Na tyto hlavní cyklotrasy je napojena propojovací cyklotrasa
. 4288 Ro✓⌦alovice - Kopidlno (do Roudnice). 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).
⌅e en⌘m územím procházejí ty i zna ené turistické trasy (obr. vpravo).
Je to modrá turistická trasa . 1044 ve sm↵ru Ro✓⌦alovice, Vini ná Lhota a dále Pust⌘ rybník,
Jakubsk⌘ rybník, M↵stec Králové, Dlouhopolsko, Hrad any, ehu , N↵m ice, Konárovice, T i Dvory ji✓ mimo
zájmové území. V Ro✓⌦alovicích tato modrá trasa kon í a napojuje se na zelenou trasu . 3052 ve sm↵ru
p es Bu ick⌘ rybník - K e ice. Zelená zna ená trasa u Bu ického rybníka navazuje na ✓lutou turistickou
trasu . 6017 ve sm↵ru na Ml⌘nec, ✓st a v severní okrajové ásti (k.ú. Hasina) se napojuje na dálkovou
ervenou zna enou turistickou trasu . 0054 (Vlkava, ✓st - Ji ín) vedenou v rámci e eného území lesem
podél Pilského rybníka sm↵rem na Jabkenickou oboru.
Podél cyklostezky, vedoucí pastvinami a p ilehl⌘m lesem, byla vybudována Nau ná
stezkaBu ick⌘ml⌘n o esti zastaveních. Nau ná stezka byla realizována ve spolupráci Penzionu Bu ick⌘
ml⌘n a Polabského ekocentra SOP. Na pom↵rn↵ krátké trase seznamuje s historií a sou asností v⌘voje
krajiny, s flórou, faunou a hospoda ením na Ro✓⌦alovicku.

P ipravován je projekt GREENWAY MRLINA – je jednou z více iniciativ ob anského sdru✓ení
Labská stezka. Cílem projektu je podpo it vznik nové zelené stezky v soub↵hu s ekou Mrlinou. Stezka je
zam⌘ lená od Nymburka proti proudu Mrliny p es Budim↵ ice, Ra ovice, Mal⌘ Vestec, Vestec, K inec,
Podlu✓any, Ro✓⌦alovice, Kopidlno a dále ji✓ v odklonu od í ky sm↵rem na Ji ín. Je zpracována vyhledávací
studie, byla zahájena jednání s vlastníky pozemk⇣.
P↵ í trasy i cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány.
Stanovení podmínek pro protierozní opat↵ení
⌅e ené území není dle Na ízení vlády . 500/2001 Sb. za azeno do zraniteln⌘ch oblastí.
Tém↵ celá západní polovina vyjma severní ásti je intenzivn↵ vyu✓ívána pro zem↵d↵lskou
velkov⌘robu. Vlivem kolektivizace zem↵d↵lství byla krajina pozm↵n↵na, byly vytvo eny velké hony orné
p⇣dy. Velké hony na sva✓it⌘ch pozemcích jsou následn↵ náchyln↵j í na vodní a v↵trnou erozi. Zastoupení
trval⌘ch travních porost⇣ je v této oblasti minimální, vyskytují se p edev ím v údolních nivách vodote í.
Dle podklad⇣ SOWAC GIS není ohro✓ení v↵trnou (obr. vlevo) a vodní (obr. vpravo) erozí zásadním
problémem v e eném území.
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Zem↵d↵lsk⌘m subjekt⇣m hospoda ícím na erozn↵ ohro✓en⌘ch pozemcích jsou územním
plánem doporu ena tato opat ení:
-

vhodné umíst↵ní p↵stovan⌘ch plodin,
pásové p↵stování plodin
optimální tvar a velikost pozemku
vegeta ní pásy mezi pozemky
záchytné travní pásy
zásada provád↵ní agrotechnick⌘ch operací ve sm↵ru vrstevnic,
p⇣doochranné obd↵lávání,
protierozní orba.

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 vsouladu se stanoven⌘mi podmínkami vyu✓ití ploch vnezastav↵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
reten ní schopnosti krajiny.
Podmínkou protierozní ochrany je zachování katastráln↵ evidovan⌘ch trval⌘ch travních porost⇣.
Vzhledem k potenciální mo✓nosti eroze na rozhraní orné p⇣dy a lesa je doporu eno ponechat úzk⌘
travnat⌘ lem í ky min. 20 m, p ím⌘ p echod orná p⇣da-les by se nem↵l nikde vyskytovat.
Stanovení podmínek pro ochranu p↵ed povodn mi
Celkové v⌘m↵ry vodních ploch v e eném území (údaje v ha):
Katastrální území
vodní plocha:

Hasina
29,0245

Lede ky
0,8849

Podlu✓any
8,5931

vodní plocha:

Ro✓⌦alovice
51,7229

Zámostí u Ro✓⌦alovic
5,3864

Podolí u Ro✓⌦alovic
14,6211
celkem
110,2329

Vodní toky
Mrlina – d íve se jí íkalo Trnava nebo Le tina. Jméno Mrlina si eka vyslou✓ila sv⌘m lín⌘m
klidn⌘m tokem (mrtvá, nehybná). ⌅í ka pramení u P íchvoje nedaleko Ji ína ve v⌘ ce 378 m n.m., ústí
zprava do Labe v Nymburku v 182 m n.m., plocha povodí 642,4 km2, délka toku 51,6 km, pr⇣m. pr⇣tok
1,62 m3/s, stoletá voda p ichází p i pr⇣toku 63,8 m3/s . St ední tok protéká Mrlinskou tabulí, e en⌘m
územím v délce cca 10 km (v . km 15,0 a✓ 25,0). V⌘znamn⌘ vodní tok, pstruhová voda jen v horním toku,
ostatní mimopstruhová voda. Od Ro✓⌦alovic regulovan⌘ tok s jezy. Vodácky vyu✓ívan⌘ úsek od Ro✓⌦alovic
k ústí v délce 20,5 km. Chrán↵n⌘ úsek v ochranném pásmu lé iv⌘ch zdroj⇣ lázní Pod↵brady. Správcem
vodního toku je Povodí Labe s.p.
Hasinsk⌘ potok – pramení 0,5 km sv. od Veselice ve v⌘ ce 350 m n.m., ústí zprava do Mrliny
pod Hasinou v 195 m n.m., plocha povodí 118,0 km2, délka toku 19,1 km, pr⇣m.pr⇣tok u ústí 0,36 m3/s.
V⌘znamn⌘ vodní tok po soutok s Libá sk⌘m potokem, mimopstruhová voda po rybník Hasina. Správce
toku Povodí Labe s.p.
Bahensk⌘ potok – pravostrann⌘ p ítok Hasinského potoka, má dv↵ zdrojnice u Proda ic a v
lesích u Ledc⇣; potok a Pilsk⌘ rybník tvo í severov⌘chodní hranici e eného území u soutoku s Hasinsk⌘m
potokem.
Libá sk⌘ potok – pramení v Markvarticích ve v⌘ ce 348 m n.m., ústí zleva do Hasinského
potoka v Hasin↵ v 197 m n.m., plocha povodí 46,9 km2, délka toku 16,7 km, pr⇣m↵rn⌘ pr⇣tok u ústí 0,70
m3/s. V⌘znamn⌘ vodní tok, pstruhová voda po celé délce toku. Správce toku Povodí Labe s.p..
Lede sk⌘ potok – levostrann⌘ p ítok Mrliny, pramení v lese mezi Ro✓⌦alovicemi a Ne asem, do
Mrliny ústí v Lede kách.
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Koza ka – pravostrann⌘ p ítok Mrliny, pramení v Seleticích a tvo í jihozápadní hranici e eného
území, do Mrliny ústí nad K incem.
V e eném území jsou dal í drobné bezejmenné vodote e, p ítoky v⌘ e uveden⌘ch, v minulosti
byly upraveny a slou✓ily jako hlavní meliora ní za ízení v rámci plo ného odvodn↵ní pozemk⇣.
-

Vodní díla
Hasina – rybník na Hasinském potoce
Rybník u Nové Hasiny a nov⌘ rybník v lokalit↵ Babínek na Libá ském potoce
Kn↵✓ské rybníky – soustava t í rybní k⇣ u Staré Hasiny na bezejmenném p ítoku Hasinského
potoka
Bu ick⌘ rybník (té✓ Bu i ák) – 28 ha, pr⇣to n⌘, rybochovn⌘; Lohovsk⌘, Pa ízek na Mrlin↵
Rybní ek u trati, T ebo sk⌘ rybník, Holské rybníky – Dolní a Horní na Lede ském potoce
Návesní rybník v Podlu✓anech

Krom↵ Kn↵✓sk⌘ch rybník⇣ a Návesního rybníka v Podlu✓anech je soustava rybník⇣ v okolí
Ro✓⌦alovic chrán↵na jako Pta í oblast Ro✓⌦alovické rybníky.
Záplavové území Mrlina
Krajsk⌘ ú ad St edo eského kraje ( . j. 15384 – 159844/05/O P/V-Vi) vymezil záplavové území
Q5, Q20, Q100 na okr. Nymburk pro vodní tok Mrlinu v .km 0,000 – 22,000 a stanovilo aktivní zónu
záplavového území s platností od 26.1.2006. Záplavové území zasahuje do obvod⇣ obcí Nymburk,
Budim↵ ice, Vestec, K inec a Ro✓⌦alovice.
Na konci roku 2013 byla v rámci realizace projektu Mapy povod ov⌘ch rizik zpracována studie
Mrliny (Q5, Q20, Q100 a Q500), je✓ up es uje hloubky a rozlivy v území. Tato studie se zárove stane
podkladem pro nov↵ vymezená záplavová území.
Protipovod ová opat 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⇣. Ve St edo eském kraji jsou ve v⌘znamn↵j ím rozsahu specifikována taková
opat ení v povodí st edního Labe v lokalitách:
Vestec – Ro✓⌦alovice na ece Mrlin↵ (v první etap↵ dva poldry Nepokoj a Ml⌘nec, celkov⌘
objem 4,74 mil.m3; ve druhé etap↵ poldry K e ice a poldr Hasina s celkov⌘m ochrann⌘m objemem 3,4
mil.m3) jako ve ejn↵ prosp↵ ná stavba (VPS) s ozna ením PP12. V úhrnu bude vytvo ena v povodí Mrliny
akumulace 8,14 mil.m3, která v⌘znamn↵ sní✓í pi ky povod ov⌘ch odtok⇣.
Na území obce Ro✓⌦alovice le✓í z uvedené soustavy pouze navr✓en⌘ poldr Hasina. Poldr Hasina
byl dle po✓adavk⇣ ZÚR St edo eského kraje územním plánem Ro✓⌦alovice up esn↵n a stabilizován. P i
dal ím projektovém up esn↵ní je nezbytné sledovat, krom↵ protipovod ové ochrany, té✓ po✓adavky na
ochranu p írodních hodnot území - viz. dále v textu.
Poldr Hasina je vymezen v plochém území Mrlinské tabule s aluviem Hasinského potoka a
rybníkem Hasina. Vedle vodní vegetace se uplat ují vegetace vlhk⌘ch luk a mok adní spole enstva s
vrbinami a mok adními ol inami. Nejcenn↵j ími jsou vápnitá slatini t↵ a porosty vysok⌘ch ost ic. V lokalit↵
se vyskytuje ada ohro✓en⌘ch a vzácn⌘ch druh⇣ rostlin i ✓ivo ich⇣.
Rybník Hasina je ovlivn↵n rybni ním hospoda ením, lu ní vegetaci nejvíce ovliv uje
dlouhodobá absence hospoda ení (tj. kosení).
Navr✓ená opat ení: pravidelné kosení luk, etrn↵j í rybá ské vyu✓ití rybníka; roz len↵ní rákosin
jezírky a kanály, na místech, kde realizací zásahu nedojde k ohro✓ení druh⇣ uveden⌘ch na erveném
seznamu; zbudování trval⌘ch a periodick⌘ch mok ad⇣. Vhodn↵ realizovaná ochranná opat ení mo✓no
vyu✓ít i jako protipovod ová opat ení.
Hasina – p írodn↵ cenná lokalita v rámci EVL
Charakteristika území: Ploché území Mrlinské tabule s aluviem Hasinského potoka a rybníkem Hasina,
vedle vodní vegetace se uplat ují vegetace vlhk⌘ch luk a mok adní spole enstva s vrbinami a mok adními ol inami, p i
západním a v⌘chodním okraji se reliéf pon↵kud zvedá a je pokryt dubohab inami. Geologicky je území pom↵rn↵
jednoduché, v podlo✓í jsou svrchnoturonské a✓ koniacké slínovce a vápnité jílovce, které jsou p ekryty t↵rky (a✓
t↵rkopísky). Území le✓í v Ro✓⌦alovické tabuli. Nadmo ská v⌘ ka se pohybuje okolo 208 metr⇣. Ve vlastní niv↵
Hasinského potoka p eva✓ují pelické ernozem↵, které v okolí rybníka a podél men ích p ítok⇣ p echázejí v gleje
modální. V lesních porostech mimo nivu se nacházejí oglejené karbonátové pelozem↵. Do SV cípu lokality zasahují
edozem↵ modální.
Biota: Nejcenn↵j ím typem biotopu jsou vápnitá slatini t↵ (R2.1, sv. Caricion davallianae) s ohro✓en⌘mi
druhy nap . ost ice Davallova, vstava májov⌘, ost ice Hostova, ost ice Hartmanova, bahni ka jednoplevá i kostival
esk⌘, která jsou vyvinuta na západním b ehu rybníka. Tyto porosty jsou ov em del í dobu nekoseny a dochází zde k
expanzi bezkolence modrého. Severní ást území v závislosti na v⌘ ce hladiny spodní vody tvo í r⇣zné typy luk (T1.9, sv.
Molinion, T1.5, sv. Calthion, áste n↵ i T1.1 sv. Arrhenatherion) a mok adní spole enstva, nap . rákosiny (M1.1), porosty
vysok⌘ch ost ic (M1.7). Tyto porosty jsou áste n↵ koseny a hostí n↵které vzácn↵j í druhy, nap . ho e ek naho kl⌘,
úpolín nejvy í a vstava májov⌘. Lu ní a mok adní spole enstva tvo í mozaiku s ol inami (L1) a porosty mok adních
vrbin (K1), na jednom míst↵ s kapradiníkem ba✓inn⌘m. Na vyv⌘ en⌘ch místech se pak vyskytují dubohab iny (L3.1),
obvykle s b↵✓n⌘m, n↵kdy áste n↵ ochuzen⌘m, hájov⌘m bylinn⌘m patrem, které na kontaktu s vlhk⌘mi typy biotop⇣
tvo í druhov↵ bohaté ekotony s n↵kter⌘mi vzácn↵j ími druhy – om↵j pestr⌘, prorostlík dlouholist⌘ i prvosenka jarní. A
kone n↵ v↵t ina hladiny rybníka Hasiny je bez vegetace makrofyt (neb je rybník pom↵rn↵ intenzivn↵ hospodá sky
vyu✓íván), nicmén↵ v severní ásti lze nalézt porosty s stulík ✓lut⌘ nebo vo⌦anka ✓abí
Kvalita a v⌘znam: vápnitá slatini t↵ p i západním okraji rybníka Hasina jsou jedním z posledních zbytk⇣ v
této oblasti, jsou relativn↵ dob e zachovalá ( áste n↵ ale ochuzená), by✏ trpí dlouhodobou absencí hospoda ení.
Obdobn↵ lu ní porosty (zejména bezkolencové louky) v severní ásti jsou dosti ovlivn↵né nepravideln⌘m kosením, ale
dosud jsou pom↵rn↵ reprezentativní, áste n↵ na nich také dochází k expanzi ne✓ádoucích druh⇣ V⌘skyt ady
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ohro✓en⌘ch druh⇣ rostlin, vedle v⌘ e zmín↵n⌘ch je to nap íklad kosatec sibi sk⌘, prstnatec ple✏ov⌘, ledenec p ímo sk⌘,
ost ice dvou adá a dal í.
Zranitelnost: o vyhlá ení tohoto území jako MZCHÚ se uva✓uje ji✓ od 60. let 20. století, ale nikdy k n↵mu z
nejr⇣zn↵j ích d⇣vod⇣ nedo lo. V minulosti zde bylo uvád↵no mnohem více vzácn↵j ích druh⇣, které ov em díky
absenci hospoda ení nebo naopak p íli intenzivnímu hospoda ení zmizely. Lu ní vegetaci nejvíce ovliv uje
dlouhodobá absence hospoda ení (tj. kosení), by✏ v posledních letech k n↵mu ob as v n↵kter⌘ch ástech dochází. To se
ov em net⌘ká vápnitého slatini t↵, kde zavést kosení v co nejbli✓ í dob↵ je nezbytn↵ nutné. Samotn⌘ rybník je dosti
siln↵ ovlivn↵n rybni ním hospoda ením (nap . p ihnojováním, silnou rybí obsádkou atd.), co✓ zp⇣sobilo vytla ení
vegetace makrofyt do okrajov⌘ch ástí rybníka. 
Management: pravidelné kosení luk, etrn↵j í rybá ské vyu✓ití rybníka; roz len↵ní rákosin jezírky a kanály,
na místech, kde realizací zásahu nedojde k ohro✓ení druh⇣ uveden⌘ch na erveném seznamu zbudování trval⌘ch a
periodick⌘ch mok ad⇣.



Realizace zám↵ru si vy✓ádá zásah do vodních a nivních ekosystém⇣, zásah do p írodních
biotop⇣ s v⌘skytem zvlá t↵ chrán↵n⌘ch druh⇣ rostlin i ✓ivo ich⇣. Realizace zám↵ru si vy✓ádá zásah do
prvk⇣ ÚSES – do lokálního biocentra vlo✓eného v rámci nadregionálního biokoridoru NRBK K68/MH.
Vyhodnocení vliv⇣ ZÚR St edo eského kraje na ✓ivotní prost edí strukturuje návrh plánovan⌘ch
opat ení do kategorie opat ení projektov⌘ch, tzn. po✓adavek na e ení dan⌘ch problém⇣ vdal ích fázích
projektové p ípravy zám↵r⇣ v etn↵ „projektového hodnocení vliv⇣ na ✓ivotní prost edí (EIA).
-

-

-

-

Mo✓né pozitivní vlivy: zv⌘ ení reten ní kapacity území, protipovod ová ochrana obce
Mo✓né negativní vlivy: dot ení vlastnick⌘ch vztah⇣; dot ení zájm⇣ ochrany p írody a ochrany
stanovi ✏ chrán↵n⌘ch rostlin a ✓ivo ich⇣; nutnost úprav terénu nejen vmístech v⌘stavby hráze,
ale také vprostoru zátopy.
Vzhledem ktomu, ✓e je zám↵r na v⌘stavbu poldru navr✓en vp írodn↵ cenném území, bude
t eba vdal ím stupni dokumentace (k ÚR) vyhodnotit zám↵r zhlediska vliv⇣ na ✓ivotní
prost edí, zejména hodnoceny budou vlivy na p írodní stanovi t↵ (biotopy) chrán↵n⌘ch druh⇣
rostlin a ✓ivo ich⇣ a navr✓ena budou vhodná kompenza ní opat ení kminimalizaci vliv⇣ na EVL
Dymokursko a PO Ro✓⌦alovické rybníky.
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 sou asn↵ 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. Je t eba, aby objekty m↵ly úrove p ízemí nad v⌘ kou
hladiny tzv. návrhové povodn↵, aby se v suterénu po ítalo s odpovídajícím typem provozu, aby
objekty netvo ily p í nou (v⌘znamnou hydraulickou) p eká✓ku, m↵ly vhodn⌘ tvar a byly
situovány ve sm↵ru po proudnici;
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;
vúzemí ur eném kzástavb↵ je t eba zabezpe it, aby odtokové pom↵ry zpovrchu
urbanizovaného území byly po v⌘stavb↵ srovnatelné se stavem p ed ní. Odvodn↵ní nutno e it
kombinovan⌘m systémem p irozené / um↵lé retence, nap . vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov⌘m drená✓ním systémem do jímek vnejni✓ ím míst↵ plochy (regulovan⌘ odtok do
recipientu, pop . následné vyu✓ití vody pro zálivku vdob↵ p ísu ku);
vodohospodá ské meliorace ur ené kodvod ování (a p íp. kzavla✓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 ustanoveními zákona . 254/2001 Sb.,
vplatném zn↵ní (vodní zákon), p íp. stavebního zákona.
P i jakékoli v⌘stavb↵ (t⌘ká se v ech staveb) na lokalitách, kde se zem↵d↵lské meliorace
vyskytují, je nutno postupovat podle uveden⌘ch zákonn⌘ch ustanovení a jakékoli zásahy do
t↵chto vodních d↵l specifikovat a e it ji✓ od prvních stup ⇣ p edprojektové, resp. projektové
dokumentace sohledem na zachování funk nosti vrozsahu celého vodního díla.
Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udr✓ovací práce. Proto✓e rekonstrukci
meliorovan⌘ch celk⇣ na plo e zástavby není mo✓né ve v↵t in↵ p ípad⇣ provést zodpov↵dn↵ bez
znalostí souvislostí a tém↵ ka✓dá stavba m⇣✓e meliorace poru it, je nutné povinnost
komplexního e ení ulo✓it ji✓ prvnímu stavebníkovi na dot ené meliorované plo e.
Dokumentaci na úpravu, p íp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat ka✓dá dokumentace pro
povolení stavby, p íp. pro ohlá ení stavby.

Protipovod ová opat ení na vodních tocích
Ve stanoveném záplavovém území jsou dána omezení ve smyslu §67 zákona . 254/2001Sb., v
platném zn↵ní. V aktivní zón↵ záplavového území se nesmí umis✏ovat, povolovat ani provád↵t stavby s
v⌘jimkou vodních d↵l, jimi✓ se upravuje vodní tok, provád↵jí povod ové pr⇣toky, provád↵jí opat ení na
ochranu p ed povodn↵mi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimi✓ se zlep ují odtokové
pom↵ry, staveb pro jímání vod, odvád↵ní odpadních vod a odvád↵ním srá✓kov⌘ch vod a dále nezbytn⌘ch
staveb dopravní a technické infrastruktury.
-

V aktivní zón↵ je dále zakázáno:
t↵✓it nerosty a zeminu zp⇣sobem zhor ujícím odtok povrchov⌘ch vod a provád↵t terénní úpravy
zhor ující odtok povrchov⌘ch vod
skladovat odplaviteln⌘ materiál, látky a p edm↵ty
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-

z izovat oplocení, ✓ivé ploty a jiné podobné p eká✓ky
z izovat tábory, kempy a jiná do asná ubytovací za ízení.

Mimo aktivní zónu m⇣✓e stanovit podmínky vodoprávní ú ad (nej ast↵ji v rámci ízení o ud↵lení
souhlasu podle § 17 vodního zákona):
-

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↵ 6m (drobné vodote e), 8m (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.

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 prop↵ í turistiku,cykloturistiku i houba ení. Rekreace se uskute uje i formou
pobytové krátkodobé rekreace (chalupa ení, ojedin↵le i chata ení).
Vnezastav↵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 vkrajin↵.
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. V e eném území
nejsou evidována poddolovaná území.
Sesuvná území
Lokality navrhovaného rozvoje jsou mimo tato sesuvná území. V e eném území jsou
evidována sesuvná území:
-

plo ná aktivní:1x (1864 - Ro✓⌦alovice),
plo ná potenciální: 2x (1869 -Tuchom; 1870 - Tuchom (t↵sn↵ hrani í s územím obce)),
bodová aktivní: 2x (1862 - Ro✓⌦alovice; 1867 - Hasina),
bodová potenciální 3x (1861-Nové Zámky; 1863 - Ro✓⌦alovice sesuv stabilizovan⌘; 1868 - Stará
Hasina).

Ochrana prost↵edí, hygienická ochrana
Celé území ORP Nymburk pat í do oblasti se zhor enou kvalitou ovzdu í ve smyslu zákona
.86/2002 Sb., oochran↵ ovzdu í a na ízení vlády . 350/2002 Sb., kter⌘m se stanoví imisní limity
apodmínky a zp⇣sob sledování, posuzování, hodnocení a ízení kvality ovzdu í ve zn↵ní na ízení vlády .
60/2004 Sb.
P ekro ení imisních limit⇣
Na 50% území (17 772 ha) SO ORP Nymburk v etn↵ zájmového území do lo v roce 2010 k
p ekro ení hodnot 24h imisního limitu pro suspendované ástice velikosti frakce PM10. Ro ní imisní limit
pro PM10 p ekro en nebyl. P ekro eny nebyly v roce 2010 ani hodnoty 24h imisního limitu pro SO2, NO2
a benzen.
Zdroje zne i t↵ní
V e eném území se nacházejí zdroje zne i t↵ní ovzdu í v kategorii REZZO 1 - Vod anské ku e
s.r.o., farma Hasina.
Plynofikací zájmového území byl v⌘razn↵ omezen plo n⌘ zdroje zne i t↵ní ovzdu í, kter⌘mi jsou
p edev ím domácnosti ve v ech venkovsk⌘ch sídlech vúzemí.
P ízemní zne i t↵ní je rovn↵✓ zvy ováno automobilovou dopravou, jednak emisemi v⌘fukov⌘ch
plyn⇣, jednak pra ností. Pro hodnocení t↵chto zdroj⇣ nejsou kdispozici konkrétní údaje.
Biologické zne i t↵ní ovzdu í je dosud okrajov↵ sledovanou problematikou v komplexu
✓ivotního prost edí. Zp⇣sobují ho alergenní látky biologického p⇣vodu tvo ící tzv. aeroplankton, kter⌘ je
sou ástí vzdu ného aerosolu (mikroorganismy, semena a pyly, spory, baktérie, rozto i, kvasinky,
mikromycety atd.). Biologické zne i t↵ní ovzdu í je p⇣vodcem vzniku stále rostoucích alergick⌘ch
onemocn↵ní, a to zejména u d↵tské populace.
Zne i t↵ní ovzdu í, nap . pylov⌘mi zrny, se projevuje prakticky v celém vegeta ním období a
úzce souvisí s vyu✓itím území, s roz i ováním plevel⇣ a ruderálních spole enstev, zavle en⌘ch rostlinn⌘ch
druh⇣ apod. Mezi aeroalergeny pat í mnohé z d evin b↵✓n↵ rostoucích v e eném území (nap . bez ern⌘,
ol e, b íza, javory) a dále p edev ím r⇣zné druhy plevel⇣ a ruderál⇣ (trávy v ech druh⇣, rumi tní rostliny,
jako nap . merlíkovité, okoli naté, pely ky, ✏ovíky, kop ivy, jitrocel atd.).
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Nej ast↵j í plochy sv⌘skytem alergenních rostlin jsou:
-

neudr✓ované zem↵d↵lské areály a jejich okolí,
neudr✓ované plochy na okrajích zástavby, u neudr✓ovan⌘ch staveb, na zbo eni tích,
okraje polních cest a silnic,
plochy divok⌘ch skládek, star⌘ch zát↵✓í apod.

Likvidace t↵chto ploch vúzemí je povinností majitel⇣ a u✓ivatel⇣ pozemk⇣ a m↵la by b⌘t
d⇣sledn↵ po✓adována.
Ochrana zdraví p ed ú inky hluku a vibrace
Hodnoty zatí✓ení zji t↵né na s ítacích stanovi tích procházejících tras v rámci posledního
dostupného s ítání provedeného v roce 2010 nejsou k dispozici - v rámci dot en⌘ch tras toti✓ nebylo
vzhledem k nízkému zatí✓ení pr⇣jezdní dopravou provád↵no s ítání.
Rovn↵✓ doprava po ✓eleznici není v⌘razn⌘m problémem z hlediska hlukové zát↵✓e.
Areály v⌘roby vzhledem k asymetrické poloze v⇣ i sídlu nejsou v↵t inou potenciálním zdrojem
hluku s v⌘jimkou t↵ch obytn⌘ch ástí sídla, které jsou s nimi v p ímém kontaktu - zde zejména
Ro✓⌦alovice - v⌘chodní zastav↵ná ást. Hlavní vjezdy a v⌘jezdy z areál⇣ jsou a✓ na v⌘jimky orientovány na
pr⇣jezdní úseky silnic mimo obytné ásti sídla.
Z hlediska ochrany zdraví p ed nep ízniv⌘mi ú inky hluku bude v navr✓en⌘ch zastaviteln⌘ch
plochách po✓adováno dodr✓ení max. hlukového zatí✓ení dle §11 Na ízení vlády R . 502/2000 Sb.
Konkrétn↵ se t⌘ká lokality Z10.
Pro za ízení v⌘roby, která mají podstatné ru ivé ú inky na okolí, je územním plánem stanoven
po✓adavek, ✓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 ur en⌘ch k trvalému pobytu osob) nad p ípustnou míru,
danou obecn↵ platn⌘mi p edpisy.
Radonové riziko
Zastav↵né území jednotliv⌘ch sídelních útvar⇣ se p evá✓n↵ nachází v p echodném a✓ nízkém
stupni rizika v⌘skytu radonu. Radia ní zát↵✓ stavebního pozemku je v✓dy ovlivn↵na také lokální situací
(r⇣zná propustnost p⇣d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pou✓it⌘mi stavebními
materiály.
V e eném území bude mo✓né p i vybran⌘ch stavebních innostech vy✓adovat provedení
radonového pr⇣zkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhlá ky . 307/2002 Sb., o radia ní
ochran↵, v platném zn↵ní).
Pásma hygienické ochrany staveb
V severní okrajové poloze Ro✓⌦alovic se nachází ve ejné poh ebi t↵ s ochrann⌘m pásmem.
PHO Vod anské ku e s.r.o., farma Hasina
V⌘krmna brojler⇣ farma Hasina o stanovené maximální kapacit↵ 60 000 ks.
Areál byl vybudován ji✓ vminulosti, kdy slou✓il kchovu mladého skotu – 1260 ks mlad⌘ch
jalovic, pop ípad↵ b⌘ k⇣ (tj. p es 500 dobyt ích jednotek), pozd↵ji do lo pouze krekonstrukci objekt⇣ bez
z ejm⌘ch vn↵j ích stavebních zm↵n. Podle stávající územn↵ plánovací dokumentace jsou p ípustné jsou
pouze v⌘robní innosti p⇣sobící negativn↵ na ✓ivotní prost edí vrámci dané plochy, ev. vymezeného
pásma hygienické ochrany. Toto pásmo bylo vydáno územním rozhodnutím .j. 419/02 stavebního ú adu v
Ro✓⌦alovicích.
Technická opat ení p i provozu musí spo ívat p edev ím v návrhu opat ení k omezení vzniku a
í ení emisí amoniaku a zápachu, ochran↵ povrchov⌘ch a podzemních vod, správnému nakládání
sodpady a realizace odpovídající zelen↵. Souhrn opat ení je uveden vzáv↵ru stanoviska k zám↵ru EIA
O PaZ 42470-4a/02-Zk ze dne 7. kv↵tna 2003.
OP OV
V p⇣vodní ÚPD je zakresleno ochranné pásmo OV, pásmo v ak nebylo vydáno územním
rozhodnutím, má tedy sm↵rn⌘ charakter. Rozvoj obytné zástavby není v blízkosti OV navr✓en.
PHO areál⇣ farem
Pro dal í soust ed↵n⌘ chov zví at je mo✓né stanovit orienta n↵ PHO s podmínkami pro
umis✏ování staveb v tomto pásmu. Rozvoj obytné zástavby není v blízkosti areál⇣ farem navr✓en.
-

Farma Ro✓⌦alovice, Podlu✓any - chov hospodá sk⌘ch zví at (p evá✓n↵ masn⌘ skot
francouzského plemena Limousine, Gasconne, Bazadaise, Parthenaise) – kapacita 500 – po et
340.
P trosí farma Ro✓⌦alovice - kapacita 110 (aktuální po et 63 zví at).
Farma Vini ná Lhota - chov prasat.

3.5) Limity vyu✏ití území
Limity vyu✓ití území omezují, vylu ují, p ípadn↵ podmi ují umís✏ování staveb, vyu✓ití území a
opat ení v území. Podrobn↵ji jsou popsány v jednotliv⌘ch díl ích kapitolách.
Limity vyu✏ití území stávající
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Ochrana p írody a krajiny (dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran↵ p írody, v platném zn↵ní):
V⌘znamn⌘mi krajinn⌘mi prvky jsou, (v p ípad↵ e eného území) lesy, rybníky, vodní toky a
údolní nivy (dle ustanovení § 3 odst. b) zákona . 114/1992 Sb., v platném zn↵ní). V⌘znamné vodní toky:
í ka Mrlina, Hasinsk⌘ potok – po soutok s Libá sk⌘m potokem, Libá sk⌘ potok, Drobné vodní toky:
Bahensk⌘ potok, Lede sk⌘ potok, Koza ka, drobné bezejmenné vodote e. Rybníky: Hasina; Rybník u
Nové Hasiny; nov⌘ rybník v lokalit↵ Babínek na Libá ském potoce – ve v⌘stavb↵; Kn↵✓ské rybníky; Bu ick⌘
rybník; Lohovsk⌘; Pa ízek; Rybní ek u trati; T ebo sk⌘ rybník; Holské rybníky; Návesní rybník v
Podlu✓anech.
-

Pta í oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro✓⌦alovické rybníky;
Evropsky v⌘znamná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;
Památné stromy:
103728 Buk lesní (Fagus sylvatica)
103730 Dub letní pyramidální (Quercus robur 'Fastigiata')
103729 Dub zimní (Quercus petraea ´Mattuschka´)
103727 Jinan dvoulalo n⌘ (Ginkgo biloba)
103726 Jírovce u Isidora (Aesculus hippocastanum)
103724 Lípa u sv.Havla
103725 Lípy u k í✓ku za ba✓antnicí
103704 2x jírovec ma⌦al (Aesculus hippocastanum)

Ochrana p írody a krajiny - nadregionální a regionální ÚSES:
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.
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.
Ochrana lesa (dle zákona . 289/1995 Sb., o lesích, v platném zn↵ní):
Dle §14, odst. 2, je t eba souhlas orgánu státní správy les⇣ i k dot ení pozemk⇣ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. Lesy v e eném území jsou za azeny do kategorie les⇣ hospodá sk⌘ch, lesy zvlá tního
ur ení (OP II. stupn↵ p írodních lé iv⌘ch zdroj⇣ láze sk⌘ch míst Pod↵brady a Sadská).
Ochrana podzemních a povrchov⌘ch vod (dle zák. . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn↵ní):
V e eném území se nacházejí zdroje pitné vody: (k.ú. Ro✓⌦alovice) - Ve vlastním e eném
území je stanoveno OP II. stupn↵ Ro✓⌦alovice ( . rozhodnutí o stanovení nebo zm↵n↵n ochranného
pásma P/4734/01/Vd/VH1,8, vydané dne 1.10.2001).
Správci vodních tok⇣ mohou p i v⌘konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn↵ nutné a po
p edchozím projednání s vlastníky pozemk⇣, u✓ívat pozemk⇣ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení § 49 zákona . 254/2001 Sb., o vodách) do 6 (8) m od b ehové áry pro ú ely jejich údr✓by a
zaji t↵ní provozu.
Ochrana p ed záplavami (dle zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn↵ní):
Krajsk⌘ ú ad St edo eského kraje ( .j. 15384 – 159844/05/O P/V-Vi) vymezil záplavové území
Q5, Q20, Q100 na okr. Nymburk pro vodní tok Mrlinu v .km 0,000 – 22,000 a stanovilo aktivní zónu
záplavového území s platností od 26.1.2006. Záplavové území zasahuje do obvod⇣ obcí Nymburk,
Budim↵ ice, Vestec, K inec a Ro✓⌦alovice.
Ochrana lé iv⌘ch zdroj⇣ láze sk⌘ch míst (dle usnesení vlády .127 ze dne 2.6.1976 a ustanovení
§ 37 zákona .164/2001 Sb., o p írodních lé iv⌘ch zdrojích, zdrojích p írodních minerálních vod, p írodních
lé ebn⌘ch lázních a láze sk⌘ch místech a o zm↵n↵ n↵kter⌘ch souvisejících zákon⇣ (láze sk⌘ zákon)):
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.
Ochrana staveb - ve ejná poh ebi t↵ (dle zákona . 256/2001, o poh ebnictví, v platném zn↵ní):
Ochranné pásmo ve ejného poh ebi t↵ se z izuje v í i nejmén↵ 100 m.
Ochrana staveb (dle zákona . 183/2006 Sb., v platném zn↵ní):
PHO farma Hasina (toto pásmo bylo vydáno územním rozhodnutím .j. 419/02 stavebního
ú adu v Ro✓⌦alovicích).
Ochrana památek (dle zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn↵ní):
V e eném území jsou evidovány a zapsány do Úst edního seznamu kulturních památek:
18752/2-1950
46994/2-1948
24751/2-1947
31794/2-1949
18185/2-2980

sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého
sloup se sochou P. Marie Immaculaty
p. 1 zámek
p. 12 d↵kanství U Barborky
p. 30 m↵ ✏ansk⌘ d⇣m
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Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ad⇣ a kanaliza ních stok (dle zákona .
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu, v platném zn↵ní):
OP ad⇣ a stok do pr⇣m↵ru 500 mm v etn↵ iní 1,5 m na ka✓dou stranu od vn↵j ího líce
potrubí i stoky.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona . 458/2000
Sb., tzv. energetick⌘ zákon, v platném zn↵ní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodi e bez izolace) u nap↵tí nad 1 kV a do 35 kV v etn↵
iní 7 m na ob↵ strany od krajních vodi ⇣, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v etn↵ je 1 m
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice sto✓árové s p evodem nap↵tí z
úrovn↵ nad 1 kV a men í ne✓ 52 kV na úrove nízkého nap↵tí je 7 m od stanice, ochranné pásmo
elektrické stanice kompaktní a zd↵né s p evodem nap↵tí z úrovn↵ nad 1 kV a men í ne✓ 52 kV na úrove
NN je 2 m od stanice.
Pozn.:

Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za ízení, nebo✏ v § 98 zákona . 458/2000, v
platném zn↵ní, se uvádí, ✓e ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p edpis⇣
se nem↵ní po nabytí ú innosti zákona. Proto jsou ve v⌘kresech vyzna ena, u star ích za ízení,
ochranná pásma d íve uplatn↵ná: pro nadzemní vedení (vodi e bez izolace) u nap↵tí nad 1 kV
a do 35 kV v etn↵ ochranné pásmo 10 m na ob↵ strany od krajních vodi ⇣.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona . 458/2000 Sb., tzv.
energetick⌘ zákon, v platném zn↵ní):
Ochranné pásmo plynovod⇣ a technologick⌘ch objekt⇣ je 4 m na v echny strany od p⇣dorysu.

vedení.

Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona . 151/2000 Sb.):
Ochranné pásmo podzemních telekomunika ních vedení iní 1,5 m po stranách krajního
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona . 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací, v platném zn↵ní):
Ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy (mimo souvisle zastav↵ná území) je 15 m od osy vozovky.

Ochrana dopravní infrastruktury - drah (v souladu se zákonem . 266/94 Sb., o drahách, v
platném zn↵ní ):
Ochranné pásmo regionální dráhy vedené po obou stranách trat↵ ve vzdálenosti 60 metr⇣ od
krajní koleje, nejmén↵ v ak 30 metr⇣ od hranic obvodu dráhy.
Dal í omezení v území (s charakterem limit⇣ vyu✓ití území)
-

zp⇣sob vyu✓ití území:
plochy ob anského vybavení (ve ejné slu✓by)
plochy církevních staveb a ve ejného poh ebi t↵
plochy ve ejné zelen↵
plochy v⌘roby a skladování
plochy technické infrastruktury

-

plochy zem↵d↵lského p⇣dního fondu (ZPF):
orná p⇣da
TTP (trvalé travní porosty)
zahrady
zem↵d↵lské p⇣dy ve I. a II. stupni p ednosti v ochran↵ ZPF
pozemky ur ené k pln↵ní funkcí lesa (PUPFL)

Pozn.:

Rozsah je ur en dle údaj⇣ Katastrálního ú adu St edo eského kraje, pracovi t↵ Nymburk.

-

sesuvná území:
plo ná aktivní:1x (1864 - Ro✓⌦alovice),
plo ná potenciální: 2x (1869 -Tuchom; 1870 - Tuchom),
bodová aktivní: 2x (1862 - Ro✓⌦alovice; 1867 - Hasina),
bodová potenciální 3x (1861-Nové Zámky; 1863 - Ro✓⌦alovice sesuv; 1868 - Stará Hasina).

Pozn.:

Rozsah ur en dle údaj⇣ Geofondu R.

-

po✓ární ochrana:
hasi ská zbrojnice v Ro✓⌦alovicích,
po✓ární nádr✓e obecní (Zámostí, Lede ky)
po✓ární nádr✓e ve v⌘robních areálech

Pozn.:

Rozsah ur en dle informací M↵Ú Ro✓⌦alovice.
doprava:
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-

zastávky autobusové dopravy,
erpací stanice pohonn⌘ch hmot,
✓elezni ní zastávky,
turistické trasy,
cyklostezky.

-

technická vybavenost:
istírna odpadních vod,
technologick⌘ objekt telekomunika ní sít↵ (ATÚ).

4)

Stanovení podmínek pro vyu✏ití ploch s rozdíln m zp sobem vyu✏ití
Jednotlivé plochy funk ního vyu✓ití jsou navr✓eny v souladu s Vyhlá kou . 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území. Územním plánem jsou vymezeny plochy
s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v sídle, v etn↵ stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm↵ny v jejich
vyu✓ití. Plochy jsou len↵ny podle charakteru vyu✓ití, limitujících jev⇣ a prostorového obrazu sídla na:
-

plochy smí ené obytné - m↵stské (SM)
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - bytové domy (BH)
plochy bydlení - rodinné domy m↵stské (BI)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
plochy y ob anského vybavení - h bitovy a církevní stavby (OH)
plochy ob anského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy rekreace - rodinná rekreace (RI)
plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
plochy v⌘roby a skladování (V)
plochy v⌘roby a skladování - zem↵d↵lská v⌘roba (VZ)
plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DS1)
plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DX)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy ve ejn⌘ch prostranství (PV)
plochy ve ejn⌘ch prostranství - ve ejná zele (ZV)
plochy sídelní zelen↵ - soukromá a vyhrazená zele (ZS)
plochy sídelní zelen↵ - p írodní zele (ZP)

Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v krajin↵, v etn↵
stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm↵ny v jejich vyu✓ití. Plochy jsou len↵ny podle
charakteru vyu✓ití, limitujících jev⇣ a prostorového obrazu sídla na:
-

plochy p írodní - lesy a krajinná zele (NP1)
plochy p írodní - vodní plochy (NP2)
plochy p írodní - nivy (NP3)
plochy lesní (NL)
plochy smí ené nezastav↵ného území - ochranná a izola ní zele (NSo)
plochy smí ené nezastav↵ného území - ochranná a izola ní zele (NSo)
plochy smí ené nezastav↵ného území - p írodní krajinná zele (NSp)
plochy zem↵d↵lské (NZ)
plochy zem↵d↵lské - areály chovu hospodá sk⌘ch zví at (NZ1)
plochy zem↵d↵lské - nivy (NZ2)
plochy zem↵d↵lské - záhumenky (NZ4)
plochy zem↵d↵lské - zahrady a sady (NZ3)
plochy vodní a vodohospodá ské (W)

Územním plánem je navr✓en jin⌘ druh plochy, ne✓ je uvedeno v § 4 a✓ § 19 vyhlá ky .
501/2006 Sb.:
-

Plochy sídelní zelen↵ - soukromá a vyhrazená zele (ZS)
Plochy sídelní zelen↵ - p írodní zele (ZP)

Vymezením t↵chto ploch budou zaji t↵ny podmínky pro ochranu sídelní zelen↵ p ed zástavbou.
Plochy zahrnují zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelen↵ (na . zahrad, sad⇣) související s obytn⌘m
územím, pozemky ostatní zelen↵ v sídle v etn↵ pozemk⇣ ÚSES s p evládajícím p írodním charakterem a
v etn↵ pozemk⇣ zelen↵ ochranného charakteru. Jedná se nap . o zahrady nacházející se v ochranném
pásmu vodních zdroj⇣, v ochranném pásmu ve ejného poh ebi t↵, okrajov⌘ch polohách sídla s v⌘razn↵
p írodním charakterem, v území stanoven⌘ch záplav apod.
-

plochy smí ené nezastav↵ného území - ochranná a izola ní zele (NSo)
plochy smí ené nezastav↵ného území - p írodní krajinná zele (NSp)
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Plochy jsou vymezeny z d⇣vodu ochrany zelen↵ na nelesních pozemcích mimo zastav↵né území
a zastavitelné plochy, doprovodná a rozpt⌘lená krajinná zele mimo plochy p írodní.
5)

Vyhodnocení p↵edpokládan ch d sledk navrhovaného ↵e ení na ZPF
5.1) V eobecné údaje o zem d lském p dním fondu v ↵e eném území

Charakteristika klimatick ch podmínek
Dle Quitta e ené území spadá do teplé klimatické oblasti, mírn↵ vlhkého regionu (T2).
Podnebí je velmi teplé spr⇣m↵ry ro ních teplot vzduchu mezi 8,5 - 9,0 °C, srá✓ky vdaném míst↵ dosahují
550 a✓ 600 mm (Mcely 590 mm). P evládající sm↵r v↵tru je západní, území je dob e prov↵tráváno. Zvlá t↵
v nivách potok⇣ a depresích jsou v noci a v zim↵ typické p ízemní teplotní inverse, doprovázené vy í
vlhkostí vzduchu, hojnou rosou, jinovatkou a p ízemními mlhami. Ov em svahy ji✓ního kvadrantu mají
velmi teplé topoklima (spojené s tvorbou tepl⌘ch svahov⌘ch zón), které v minulosti umo✓ ovalo i úsp↵ né
p↵stování vinné révy (viz názvy obcí Vini ná Lhota, Vinn⌘ vrch ...).
Charakteristika hydrologick ch podmínek
⌅e ené území spadá do ir ího území Labe, do povodí Mrliny – hydrologické po adí 3. ádu
1-04-05 Mrlina a Labe od Mrliny po V⌘rovku. Hlavním recipientem v území je Mrlina se sv⌘mi p ítoky.
⌅e ené území zahrnuje celkem jedenáct díl ích povodí:
HP 1-04-05-017
HP 1-04-05-018
HP 1-04-05-023
HP 1-04-05-024
HP 1-04-05-007
HP 1-04-05-025
HP 1-04-05-026
HP 1-04-05-027
HP 1-04-05-028
HP 1-04-05-030
HP 1-04-05-050

Hasinsk⌘ a Bahensk⌘ potok od Záhubky – severní okraj území
Hasinsk⌘ potok od Libá ského potoka k Záhubce – oblast Nové Hasiny
Libá sk⌘ potok – v⌘chodní okraj Nové Hasiny
Hasinsk⌘ potok od Mrliny k Libá skému potoku – mezi Bu icí a Starou Hasinou
Mrlina od Hasinského potoka – v⌘chodní okraj území
Mrlina od Lede ského potoka k Hasinskému potoku – st ední ást území
Lede sk⌘ potok – jihov⌘chodní ást území
Mrlina od Koza ky k Lede skému potoku – ji✓ní okraj území
Koza ka od Seletického potoka – jihozápadní okraj území
Koza ka od Mrliny k Seletickému potoku
Smíchovsk⌘ potok – jihov⌘chodní okraj území

Charakteristika zem d lské v roby
Podíl zem↵d↵lské p⇣dy v e eném území iní 49,8%. Nejv↵t í plochu zaujímá orná p⇣da,
v⌘znamn↵ jsou zastoupeny i trvalé travní porosty p evá✓n↵ v nivách vodních tok⇣.
⌅e ené území je sou ástí v⌘robní podoblasti ⌅2 (⌅epa ská 2).
V⌘m↵ry ploch zem↵d↵lského p⇣dního fondu (údaje v ha):

Pozn.:

Katastrální území:
orná p⇣da:
zahrada:
ovoc. sad:
travní pozemky:
celkem:

Hasina
42,2714
5,7371
1,6822
77,6024
127,2931

Lede ky
105,0274
4,2297
8,6870
117,9441

Podlu✓any
207,7808
1,9735
0,9882
23,2206
233,9631

Katastrální území:
orná p⇣da:
zahrada:
sad:
travní pozemky:
celkem:

Ro✓⌦alovice
298,7380
34,7367
9,8008
33,3466
376,6551

Zámostí u Ro✓⌦alovic
172,1852
2,2944
27,1207
201,6003

Podolí u Ro✓⌦alovic
86,7296
3,3018
2,0199
40,3990
132,4503
celkem

1189,906

V e eném území nebyly dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Produk ní potenciál p⇣d
V e eném území p eva✓ují p⇣dy s vysok⌘m produk ním potenciálem (I. a II. t ídy ochrany) a
p⇣dy s pr⇣m↵rnou produk ní schopností (III. t ídy ochrany).
Investice do p⇣dy
Na plochách zem↵d↵lského p⇣dního fondu jsou provedeny, v rozsahu v↵t iny plochy
zem↵d↵lsk⌘ch p⇣d, plo né meliorace - drená✓e a navazující hlavní meliora ní odvod ovací za ízení (HMZ).
V e eném území se nenacházejí závlahové systémy a ady.
Charakteristika p⇣d v e eném území
P ehled BPEJ zastoupen⌘ch v e eném území:
36000
34200
30501
32110
36300

35800
31110
35411
31951
36901

36100
31310
32011
32310
37201

31100
30612
32001
32213
36811

35900
30602
31904
32044
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04
05
06
07
11
13

19
20
21
22
23
42
54

58
59
60
61
63
68
69
72

0
1
2
4
5
0
1
2
3
4

Hlavní p⇣dní jednotka (HPJ):

ernozem↵ arenické na píscích nebo na m↵lk⌘ch spra ích (maximální p ekryv do 30 cm) ulo✓en⌘ch na
píscích a t↵rkopíscích, zrnitostn↵ lehké, bezskeletovité, siln↵ propustné p⇣dy s v⌘su n⌘m re✓imem
ernozem↵ modální a ernozem↵ modální karbonátové, ernozem↵ luvické a fluvizem↵ modální i
karbonátové na spra ích s mocností 30 a✓ 70 cm na velmi propustném podlo✓í, st edn↵ t↵✓ké, p evá✓n↵
bezskeletovité, st edn↵ v⌘su né, závislé na srá✓kách ve vegeta ním období
ernozem↵ pelické a ernozem↵ ernické pelické na velmi t↵✓k⌘ch substrátech (jílech, slínech, karpatském
fly i a tercierních sedimentech), t↵✓ké a✓ velmi t↵✓ké s vyleh en⌘m orni ním horizontem, ojedin↵le
t↵rkovité, s tendencí povrchového p evlh ení v profilu
Smonice modální a smonice modální karbonátové, ernozem↵ pelické a ernozem↵ ernické pelické, v✓dy
na velmi t↵✓k⌘ch substrátech, celoprofilov↵ velmi t↵✓ké, bezskeletovité, asto povrchov↵ periodicky
p evlh ované
Hn↵dozem↵ modální v etn↵ slab↵ oglejen⌘ch na spra ov⌘ch a solifluk ních hlínách (prachovicích), st edn↵
t↵✓ké s t↵✓ í spodinou, bez skeletu, s p ízniv⌘mi vlhkostními pom↵ry
Hn↵dozem↵ modální, hn↵dozem↵ luvické, luvizem↵ modální, fluvizem↵ modální i stratifikované, na
eolick⌘ch substrátech, pop ípad↵ i svahovinách (polygenetick⌘ch hlínách) s mocností maximáln↵ 50 cm
ulo✓en⌘ch na velmi propustném substrátu, bezskeletovité a✓ st edn↵ skeletovité, závislé na de ✏ov⌘ch
srá✓kách ve vegeta ním období
Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrd⌘ch slínovcích nebo vápnit⌘ch svahov⌘ch
hlínách, st edn↵ t↵✓ké a✓ t↵✓ké, slab↵ a✓ st edn↵ skeletovité, s dobr⌘m vláhov⌘m re✓imem a✓ krátkodob↵
p evlh ené
Pelozem↵ modální, vyluhované a melanické, regozem↵ pelické, kambizem↵ pelické i pararendziny pelické,
v✓dy na velmi t↵✓k⌘ch substrátech, jílech, slínech, fly i, tercierních sedimentech a podobn↵, p⇣dy s malou
vodopropustností, p evá✓n↵ bez skeletu, ale i st edn↵ skeletovité, asto i slab↵ oglejené
P⇣dy arenického subtypu, regozem↵, pararendziny, kambizem↵, pop ípad↵ i fluvizem↵ na lehk⌘ch,
nevododr✓n⌘ch, siln↵ v⌘su n⌘ch substrátech
P⇣dy jako p edcházející HPJ 21 na mírn↵ t↵✓ ích substrátech typu hlinit⌘ písek nebo pís itá hlína s vodním
re✓imem pon↵kud p ízniv↵j ím ne✓ p edcházející
Regozem↵ arenické a kambizem↵ arenické, v obou p ípadech i slab↵ oglejené na zahlin↵n⌘ch píscích a
t↵rkopíscích nebo terasách, le✓ících na nepropustném podlo✓í jíl⇣, slín⇣, fly e i tercierních jíl⇣, vodní re✓im
je zna n↵ kolísav⌘, a to v✓dy v závislosti na hloubce nepropustné vrsty a mocnosti p ekryvu
Hn↵dozem↵ oglejené na spra ov⌘ch hlínách (prachovicích), spra ích, st edn↵ t↵✓ké, bez skeletu, se sklonem
k do asnému p evlh ení
Pseudogleje pelické, pelozem↵ oglejené, pelozem↵ vyluhované oglejené, kambizem↵ pelické oglejené,
pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mo ského neogenu a fly e a jílovit⌘ch sedimentech
limnického tercieru (sladkovodní svrchnok ídové a tercierní ulo✓eniny), t↵✓ké a✓ velmi t↵✓ké, s velmi
nep ízniv⌘mi fyzikálními vlastnostmi
Fluvizem↵ glejové na nivních ulo✓eninách, pop ípad↵ s podlo✓ím teras, st edn↵ t↵✓ké nebo st edn↵ t↵✓ké
leh í, pouze slab↵ skeletovité, hladina vody ní✓e 1 m, vláhové pom↵ry po odvodn↵ní p íznivé
Fluvizem↵ glejové na nivních ulo✓eninách, t↵✓ké i velmi t↵✓ké, bez skeletu, vláhové pom↵ry nep íznivé,
vy✓adují regulaci vodního re✓imu
ernice modální i ernice modální karbonátové a ernice arenické na nivních ulo✓eninách, spra i i
spra ov⌘ch hlínách, st edn↵ t↵✓ké, bez skeletu, p íznivé vláhové podmínky a✓ mírn↵ vlh í
ernice pelické i ernice pelické karbonátové na nivních ulo✓eninách, spra ov⌘ch hlínách, spra ích, jílech i
slínech, t↵✓ké i velmi t↵✓ké, bez skeletu, sklon k p evlh ení
ernice pelické glejové i karbonátové na nivních ulo✓eninách, jílech a slínech, t↵✓ké a velmi t↵✓ké, bez
skeletu, nep íznivé vláhové pom↵ry v d⇣sledku vysoké hladiny spodní vody
Gleje modální i modální zra elin↵lé, gleje histické, ernice glejové zra elin↵lé na nivních ulo✓eninách v okolí
men ích vodních tok⇣, p⇣dy úzk⌘ch depresí v etn↵ svah⇣, obtí✓n↵ vymezitelné, st edn↵ t↵✓ké a✓ velmi
t↵✓ké, nep ízniv⌘ vodní re✓im
Gleje akvické, gleje akvické zra elin↵né a gleje histické na nivních ulo✓eninách nebo svahovinách, p evá✓n↵
t↵✓ké, v⌘razn↵ zamok ené, p⇣dy depresí a rovinn⌘ch celk⇣
Gleje fluvické zra elin↵lé a gleje fluvické histické na nivních ulo✓eninách, st edn↵ t↵✓ké a✓ velmi t↵✓ké, trvale
pod vlivem hladiny vody v toku

I. kombina ní íslo:

úplná rovina, v esm↵rná expozice,
mírn⌘ sklon, v esm↵rná expozice,
mírn⌘ sklon, ji✓ní expozice (JZ-JV),
st ední sklon, ji✓ní expozice (JZ-JV),
st ední sklon, severní expozice (SZ-SV),

II. kombina ní íslo:

p⇣da bezskeletovitá s celkov⌘m obsahem skeletu do 10 %, p⇣da hluboká (60 cm),
p⇣da bezskeletovitá s celkov⌘m obsahem skeletu do 10 % a✓ slab↵ skeletovitá s celkov⌘m obsahem skeletu
do 25 %, p⇣da hluboká (60 cm) a✓ st edn↵ hluboká (30 - 60 cm),
p⇣da slab↵ skeletovitá s celkov⌘m obsahem skeletu do 25 %, p⇣da hluboká (60 cm),
p⇣da st edn↵ skeletovitá s celkov⌘m obsahem skeletu do 50 %, p⇣da hluboká (60 cm),
p⇣da st edn↵ skeletovitá s celkov⌘m obsahem skeletu do 50 %, p⇣da hluboká (60 cm) a✓ p⇣da st edn↵
hluboká (30 - 60 cm),

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v e eném území je uveden stupe p ednosti v ochran↵ dle vyhlá ky .
48/2011 Sb.:
I. t ídy ochrany:
II.t ídy ochrany:
III. t ídy ochrany:

36000
35800
35900

36100
31911
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IV. t ídy ochrany:

V. t ídy ochrany:

34200
30602
30501
35411
32210
31951
32014
36901

31110
30700

31310
30610

30612
30710

32011
32041
32310
30401
37201

32001
32051
32213
31914
36811

31904
32110
32044
36300

Ceny ZPF
Vyhlá ka . 427/2009 Sb. v aktuálním zn↵ní, kterou se stanoví seznam katastrálních území s
p i azen⌘mi pr⇣m↵rn⌘mi základními cenami zem↵d↵lsk⌘ch p⇣d odvozen⌘mi z BPEJ uvádí pro e ené
území tyto hodnoty cen p⇣dy pro rok 2012:
k.ú. Hasina
k.ú. Lede ky
k.ú. Podlu✓any
k.ú. Podolí u Ro✓⌦alovic
k.ú. Ro✓⌦alovice
k.ú. Zámostí u Ro✓⌦alovic

8,25 K /m2
11,09 K /m2
11,11 K /m2
9,37 K /m2
10,97 K /m2
11,90 K /m2

5.2) Vyhodnocení p↵edpokládan ch d sledk navrhovaného ↵e ení na ZPF
Pro lokality v e eném území je provedeno zd⇣vodn↵ní a vyhodnocení p edpokládan⌘ch
d⇣sledk⇣ navrhovaného e ení na ZPF.
Návrh p edpokládá umíst↵ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav↵ného území obce.
Z hlediska mo✓nosti napln↵ní rozvojov⌘ch pot eb obce je navr✓ené e ení pokládáno za nejlep í
s p ihlédnutím k tomu, ✓e dal í mo✓ná území pro rozvoj jsou siln↵ ovlivn↵na limity vyu✓ití území,
morfologií terénu, pop . v nich nejsou podmínky pro efektivní zaji t↵ní dopravní i technické obsluhy.
Návrhem jsou dot eny p⇣dy nejvy í bonitní kvality v t↵chto lokalitách ur en⌘ch pro zástavbu
vn↵ zastav↵ného území:
Z1
Z6b, Z6c
Z8
Z9
Z10
Z13

lokalita ji✓ postupn↵ zastavována (prioritní rozvoj m↵sta);
proluky v sídle;
p⇣da nejvy í kvality návrhem ur ena pro rozvoj sídelní zelen↵ (bez zástavby).
lokalita s omezen⌘m po tem dom⇣ k v⌘stavb↵, z⇣stane zachován p írodní ráz (sad, zahrady);
dopln↵ní oboustranné uli ní zástavby;
navazuje na uli ní zástavbu.

Návrhem e ení není naru ena sí✏ ú elov⌘ch komunikací zaji ✏ující obsluhu zem↵d↵lsk⌘ch
pozemk⇣, je zachován p ístup k polní trati.
Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k p íslu nému díl ímu povodí k ovlivn↵ní hydrologick⌘ch a
odtokov⌘ch pom↵r⇣ v území (nap .: p evodem de ✏ov⌘ch vod z jednoho díl ího povodí do druhého).
Vodohospodá ské meliorace ur ené kodvod ování (a p íp. kzavla✓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 ustanoveními zákona . 254/2001 Sb., vplatném zn↵ní (vodní zákon), p íp.
stavebního zákona. T⌘ká se lokalit uveden⌘ch podrobn↵ji v tabulkové ásti.
1)

Na lokality ozna ené * ji✓ byl v rámci p edchozí územn↵ plánovací dokumentace vydán souhlas
se záborem ZPF.

2)

Zkratky pro funk ní vyu✓ití ploch:
-

plochy smí ené obytné - m↵stské (SM)
plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - rodinné domy m↵stské (BI)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy rekreace - zahrádkové osady (RZ)
plochy ve ejn⌘ch prostranství (PV)
plochy sídelní zelen↵ - soukromá a vyhrazená zele (ZS)

V následující tabulce jsou vyhodnoceny d⇣sledky e ení na ZPF zastavitelné a plochy p estavby:
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Zastavitelné plochy (Z)

ozna ení

celková
plocha

PUPFL

ZPF

(ha)
Z1*
Z2*

stupe
p ednosti

BPEJ

(ha)

4,0400

-

2,6800

-

orná p⇣da

zahrady a
sady

TTP

z toho
plochy
plo n⌘ch
meliorací

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

funk ní
vyu✓ití

v⌘m↵ra
ZPF dle
funk ního
vyu✓ití

zastav↵ná
plocha

(ha)

(odhad v
ha)

4,0400

30401;
36000;

4; 1

4,0400

-

-

-

BI; PV

3,3000;
0,7000

0,6000

2,6800

32210;
31901

4; 3

2,6800

-

-

-

BV

2,6800

0,3000
0,0400

Z4*

1,9500

1,9500

31901

3

1,9500

-

-

1,9500

SV

1,9500

Z5a*

0,9600

0,9600

32210;
32110

4; 4

0,9600

-

-

-

BV

0,9600

0,1000

Z5b*

0,5700

0,5700

32110

4

0,5700

-

-

0,5700

BV

0,5700

0,0400

Z6a*

0,1280

0,1280

30710

3

0,1280

-

-

-

BV

0,1280

0,0200

Z6b*

0,2100

0,2100

36000

1

0,2100

-

-

-

BV

0,2100

0,0600

Z6c*

0,9850

0,9850

30710;
30501

3; 2

0,9850

-

-

-

BV

0,9850

0,1200

2,5000

31100;
31901

1; 3

-

2,5000

-

-

BV; ZS

1,5000;
1,0000

0,2000

4; 1

-

1,4000

-

-

BV

1,4000

0,1000

Z8

2,5000

Z9*

1,4000

1,4000

32210;
31100

Z10

0,1600

0,1600

30600;
36000;
32051

2; 1; 4

0,1600

-

-

-

BV

0,1600

0,0250

Z11

0,3800

0,3800

35800;
31904

2; 4

-

-

0,3800

-

RZ

0,3800

0,0150

Z12

0,0500

-

-

-

-

-

-

-

SV

-

0,0150

Z13

0,4200

0,4200

35800;
32001

2; 4

0,3850

0,0350

-

-

BV

0,4200

0,0450

30700

3

-

-

0,2000

-

BV

0,2000

0,0200

12,0680

0,2814

0,5800

Z14

0,2000

0,2000

celkem

16,6330

16,5830

1,7000

P estavbové plochy (P)
ozna ení

celková
plocha

PUPFL

ZPF

(ha)

6)

stupe
p ednosti

BPEJ

(ha)

orná p⇣da

zahrady a
sady

TTP

z toho
plochy
plo n⌘ch
meliorací

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

funk ní
vyu✓ití

v⌘m↵ra
ZPF dle
funk ního
vyu✓ití

zastav↵ná
plocha

(ha)

(odhad v
ha)

P1

0,3300

-

-

-

-

-

-

-

SV

-

0,0800

P2

0,2900

-

0,2900

36000;
30600

1; 2

-

0,2900

-

-

BI

0,2900

0,0500

P3*

0,8500

-

0,8500

32210;
31901;
30600

4; 3; 2

-

0,8500

-

-

BV

0,8500

0,1250

P4*

0,9800

0,9800

32210;
31901

4; 3

-

0,9800

-

-

BV

0,9800

0,1000

P5

0,3700

0,3700

30600

2

-

0,3700

-

-

BI

0,3700

0,0750

P6

0,2500

-

-

-

-

-

-

-

SM

-

0,0800

P7

0,0750

-

-

-

-

PV

-

celkem

3,1450

2,4900

-

-

-

0,0000

0,2814

0,0000

0,5100

Vyhodnocení p↵edpokládan ch d sledk navrhovaného ↵e ení na PUPFL
V eobecné údaje o lesích v ↵e eném území
Celková v⌘m↵ra les⇣ v e eném území:
Katastrální území:
lesy:

Hasina
345,2895

Lede ky
1,3670

Podlu✓any
4,1283

lesy:

Ro✓⌦alovice
314,2979

Zámostí u Ro✓⌦alovic
54,4017

Podolí u Ro✓⌦alovic
202,8745
celkem
922,3589 (tj. 38,6% z území obce)

Lesní porosty v e eném území spadají pouze do jedné p írodní lesní oblasti (PLO) – PLO 17
Polabí. Lesy lze za adit do lesního vegeta ního stupn↵ 1. dubov⌘ (DB) s touto charakteristikou:
ro ní teplota [°C]
ro ní úhrn srá✓ek [mm]
Nadmo ská v⌘ ka
Hlavní d eviny

8 a více
mén↵ ne✓ 600
do 350
dub zimní, ípák p⌘ it⌘

Pásma ohro✓ení imisemi:
Území sobdobnou dynamikou zhor ování zdravotního stavu lesních porost⇣, charakterizované
stupn↵m po kození t↵chto porost⇣ imisemi, se za azují do pásem ohro✓ení lesních porost⇣ imisemi
(Vyhlá ka Mze . 78/1996 Sb.).
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Lesy jsou za azeny do nejmírn↵j ího pásmo ohro✓ení D:
pásmo ohro✓ení D – lesní pozemky sni✓ ím imisním zatí✓ením, kde po kození dosp↵lého
smrkového porostu se zv⌘ í pr⇣m↵rn↵ o 1. stupe b↵hem 16 – 20 let. Do tohoto pásma se zahrnují i
takové lesní pozemky sporosty, kde je vliv imisí patrn⌘, ale dynamiku zhor ování zdravotního stavu lesních
porost⇣ zatím nelze p esn↵ definovat.
Kategorie lesa:
Lesy sledovaného území jsou charakterizovány jako lesy hospodá ské, na plo e LPF jsou v
tomto území vymezeny té✓ lesy zvlá tního ur ení. Jedná se p edev ím o lesy v ochranném pásmu zdroj⇣
p írodních lé iv⌘ch a minerálních vod.
Lesy pokr⌘vají severov⌘chodní a v⌘chodní okraj území. V území naprosto dominují dubohab iny
v iroké kále variant a p echod⇣ k jin⌘m typ⇣m les⇣. Nej ast↵ji dominují dub zimní a dub letní; habr
obecn⌘ jen místy (potla ován pro ezávkami). Nez ídka je ve stromovém pat e nahrazen lípou, vzácn↵ pak
jin⌘mi d evinami - b ízou b↵lokorou, p ípadn↵ jasanem ztepil⌘m. Místy jsou porosty pozm↵n↵ny v⌘sadbou
jehli nan⇣ a dubu erveného. Ke ové patro obvykle chybí, pokud je p ítomno, tvo í ho p edev ím líska
obecná. Bylinn⌘ podrost je místy dosti ovlivn↵n⌘ lesním hospoda ením a také p ezv↵ ením. Jinak se
objevují p edev ím b↵✓né hájové druhy. Druhov↵ pestré (kv↵tnaté) porosty jsou vyvinuty jen místy.
Hab iny tvo í v území adu p echod⇣ jak k vlh ím typ⇣m (nap . bezkolencové a mochnové doubravy), tak
i xerofiln↵j ím typ⇣m ( ípákové doubravy). Vlhké acidofilní doubravy jsou druh⌘m nejroz í en↵j ím lesním
biotopem. Vedle dubu zimního se ve stromovém pat e objevuje borovice lesní, b íza b↵lokorá, b íza p⌘ itá,
je áb pta í a vzácn↵ topol osika. Ke ové patro (pokud je vyvinuto) tvo í p edev ím kru ina ol ová. V
bylinném pat e se vedle bezkolence objevuje konvalinka vonná, ern⌘ lu ní, lipnice hajní a místy dosti
hojn↵ oba druhy vemeník⇣ - vemeník dvoulist⌘ a vemeník zelenav⌘. Ve v↵t in↵ porost⇣ prob↵hla
meliorace (odvod ovací p íkopy). Podél vodních tok⇣ a p i okrajích rybník⇣ jsou pom↵rn↵ vzácn↵ vyvinuty
mok adní vrbiny, p ípadn↵ mok adní ol iny. Pom↵rn↵ asto se naopak vyskytují poto ní a údolní
jasanovo-ol ové luhy. Obvykle ve stromové pat e dominuje jasan ztepil⌘, ale nez ídka je p ítomna ol e,
vzácn↵ pak dub letní. U typick⌘ch údolních luh⇣ b⌘vá bohaté bylinné patro. Degradované a poto ní
jaseniny jsou charakterizovány dominancí jasanu ztepilého a eutrofním bylinn⌘m patrem.
V e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez
jejich odn↵tí pln↵ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn↵ní), podle d íve platn⌘ch p edpis⇣. Dle §14,
odst.2, zák. . 289/1995Sb., je t eba souhlas orgánu státní správy les⇣ i k dot ení pozemk⇣ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
Navrhovaná opat ení:
Územním plánem není navr✓ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur en⌘ch k
pln↵ní funkcí lesa. Na pozemcích ur en⌘ch k pln↵ní funkcí lesa není navr✓ena t↵✓ba nerost⇣. Zábory
pozemk⇣ ur en⌘ch k pln↵ní funkcí lesa nejsou navr✓eny. Podstatná ást pozemk⇣ ur en⌘ch k pln↵ní funkcí
lesa je navr✓ena jako sou ást vymezeného ÚSES.
Dle po✓adavk⇣ ZÚR St edo eského kraje je územním plánem Ro✓⌦alovice up esn↵n a
stabilizován navr✓en⌘ poldr Hasina PP12 jako ve ejn↵ prosp↵ ná stavba (VPS). P i dal ím projektovém
up esn↵ní je nezbytné sledovat, krom↵ protipovod ové ochrany, té✓ po✓adavky na ochranu p írodních
hodnot územ). ást pozemk⇣ ur en⌘ch k pln↵ní funkcí lesa pod tuto vymezenou ve ejn↵ prosp↵ nou
stavbu spadá.
Návrhem (ve smyslu zástavby) jsou dot eny pozemky ur ené k pln↵ní funkcí lesa resp. pásmo
50 m od jejich hranice a to v rámci plochy Z 11 ur ené pro rodinnou rekreaci spojenou se zahradnictvím.
áste n↵ se jedná o stav, pozemky jsou oplocené, ji✓ pro tento ú el vyu✓ívané.
Návrhem funk ních regulativ⇣ je v n↵kter⌘ch p ípadech umo✓n↵no zales ování vhodn⌘ch
pozemk⇣ nap . navazujících na kompaktní porosty PUPFL.
7)

Návrh ↵e ení po✏adavk obrany státu, po✏ární ochrany a civilní ochrany

Po✏adavky obrany státu
Celé e ené území se nachází ve vymezeném území A R dle §175, zákona . 183/2006 Sb.
Konkrétn↵ se jedná o jev 102 - leti t↵ v etn↵ ochranného pásma (vzdu n⌘ prostor leti t↵ Milovice) a jev
103 - letecká stavba v etn↵ ochranného pásma (OP radaru Nepolisy). Je nutno dodr✓et ustanovení §175,
zákona . 183/2006 Sb.
V e eném území se nenacházejí úlo✓ná za ízení, ochranná pásma radioreléov⌘ch spoj⇣ A R,
pozemky ani perspektivní objekty v majetku R MO. Pro vyjmenované druhy staveb dle MO VUSS Praha je
v✓dy nutné souhlasné stanovisko VUSS Praha.
Po✏adavky po✏ární ochrany
P i v ech innostech v obci je t eba dbát na trvalou pou✓itelnost zdroj⇣ vody pro ha ení po✓ár⇣
a nesmí b⌘t naru ena funkce objekt⇣ po✓ární ochrany nebo po✓árn↵ bezpe nostních za ízení.
P i realizaci jednotliv⌘ch staveb je t eba vycházet z platn⌘ch p edpis⇣ a p edkládat po✓árn↵
bezpe nostní e ení, plnit po✓adavky na po✓ární ochranu a p i umis✏ování staveb plnit po✓adavky
vypl⌘vající z platn⌘ch zákon⇣, provád↵cích p edpis⇣ a norem. Navr✓ené zastavitelné plochy skupinové
v⌘stavby jsou podmín↵ny prov↵ it územními studiemi, které navrhnou konkrétní dopravní obslu✓nost
jednotliv⌘ch stavebních pozemk⇣. P i návrhu p ístupov⌘ch komunikací k objekt⇣m a stavbám musí b⌘t
dodr✓ena vyhlá ka 23/2008 Sb., o technick⌘ch podmínkách po✓ární ochrany staveb.
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-

-

Po✓ární ochrana je zaji t↵na v⌘jezdem Hasi ského záchranného sboru Nymburk, p ípadn↵
Sborem dobrovoln⌘ch hasi ⇣ Ro✓⌦alovice a sbory dobrovoln⌘ch hasi ⇣ z okolních sídel. M↵sto
Ro✓⌦alovice je vybaveno hasi skou zbrojnicí (pozn. hasi ská zbrojnice v Podlu✓anech byla
zru ena).
Jako ohla ovny po✓ár⇣ slou✓í ve ejné telefonní automaty instalované na ve ejn⌘ch
prostranstvích v jednotliv⌘ch sídelních útvarech.
Pot eba po✓ární vody je v sou asné dob↵ kryta kombinovan↵ a to:
(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✓.
Hydranty osazen⌘mi na ve ejném vodovodu.

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 budou pro ú ely zásobování
po✓ární vodou e eny v souladu s SN 73 0873 (t. j. budou dodr✓eny hodnoty nejmen í dimenze potrubí,
budou v dostate n⌘ch vzdálenostech instalovány hydranty ap.).
P ístupové komunikace pro po✓ární techniku jsou toto✓né se stávajícími a navr✓en⌘mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace.
Po✏adavky civilní ochrany
Musí b⌘t respektováno záplavové území pro vodní tok Mrlinu v etn↵ stanovené aktivní zóny
záplavového území. V e eném území nejsou známy situace, p i kter⌘ch by bylo nutné chránit území p ed
pr⇣chodem pr⇣lomové vlny vzniklé zvlá tní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu e eného
území se nenacházejí za ízení jaderná, i dal í vy✓adující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
Zájmová území a prostory, které by byly dot eny po✓adavky civilní ochrany se v e eném území
nenacházejí.
Varování a vyrozum↵ní obyvatelstva je zaji t↵no sirénou na objektu základní koly a funk ní sítí
místního rozhlasu. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d⇣sledku mimo ádné události mohou b⌘t jako
improvizované úkryty (slou✓ící ke sní✓ení destruk ních, radioaktivních, toxick⌘ch a infek ních ú ink⇣
soudob⌘ch zbraní) vyu✓ívány vhodné ásti stavebních objekt⇣.
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu M↵stského ú adu, základní
koly (v etn↵ sportovní plochy), mate ské koly jsou prostory vyu✓itelné jako sklad prost edk⇣ CO a
humanitární pomoci (v etn↵ provizorního ubytování a stravování). P i evakuaci obyvatelstva v obci je
vyu✓itelné provizorní ubytování v za ízeních obce. Pro pot eby plo né evakuace bude obec postupovat v
sou innosti s orgány civilní ochrany. Obec má zpracovan⌘ povod ov⌘ a po✓ární plán.
Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn↵ní nebezpe n⌘ch látek mimo zastav↵ná území je
silnice III. t ídy. Pro záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran↵ní nebo sní✓ení kodliv⌘ch
ú ink⇣ kontaminace, vznikl⌘ch p i mimo ádné události jsou vhodné zejména ásti za ízení v⌘roby se
souvisl⌘mi zpevn↵n⌘mi plochami, resp. s rampami pro údr✓bu vozidel. V e eném území nejsou
skladovány ✓ádné nebezpe né látky v rozsahu vy✓adujícím p ijetí opat ení.
Zaji t↵ní bezodkladn⌘ch poh ebních slu✓eb je mo✓né na ve ejném poh ebi ti u Ro✓⌦alovic.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u✓itkovou vodou a elektrickou energií:
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji ✏ováno dopravou pitné vody vmno✓ství
maximáln↵ 15l/den◆obyvatele cisternami ze zdroje Lou e . Zásobení pitnou vodou bude dopl ováno
balenou vodou. Nouzové zásobování u✓itkovou vodou bude zaji ✏ováno zvodovodu pro ve ejnou pot ebu,
eventuáln↵ zdomovních studní. P i vyu✓ívání zdroj⇣ pro zásobení u✓itkovou vodou se bude postupovat
podle pokyn⇣ územn↵ p íslu ného hygienika.
Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji t↵no mobilními zdroji v sou innosti s orgány
civilní ochrany.
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B.2) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - P↵ezkoumání po↵izovatelem dle §53 STZ
1)

Postup p↵i po↵ízení ÚP
M↵sto Ro✓⌦alovice má platn⌘ územní plán obce zroku 2001, zm↵na . 1 byla schválena
zastupitelstvem m↵sta vroce 2002, zm↵na . 2 vroce 2007.
Zastupitelstvo obce sv⌘m usnesením . 2/2010/8 ze dne 2.12.2010 schválilo po ízení nového
územního plánu a pov↵ ilo Franti ka Ne n↵ru jako ur eného zastupitele pro spolupráci sú adem
územního plánování.
Po izovatelem územního plánu je ú ad územního plánování M↵Ú Nymburk, odbor v⌘stavby.
Dne 5.9.2012 po✓ádalo m↵sto Ro✓⌦alovice po izovatele o po ízení nového územního plánu.
Vzá í 2012 ú ad územního plánování spole n↵ sur en⌘m zastupitelem zpracoval návrh zadání,
které bylo projednáno podle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Návrh zadání byl jednotliv↵ zaslán
krajskému ú adu, dot en⌘m orgán⇣m a sousedním obcím. Ve ejnosti bylo projednávání zadání v etn↵
pou ení o lh⇣tách, ve kter⌘ch je mo✓né podávat knávrhu zadání p ipomínky, oznámeno ve ejnou
vyhlá kou. Návrh zadání byl vystaven kve ejnému nahlí✓ení vti t↵né podob↵ po dobu 30 dn⇣ na
M↵stském ú ad↵ Ro✓⌦alovice a M↵stském ú ad↵ Nymburk, velektronické podob↵ na internetov⌘ch
stránkách obou m↵st. Po uplynutí lh⇣t kpodání p ipomínek ve ejnosti, po✓adavk⇣ a stanovisek dot en⌘ch
orgán⇣ a podn↵t⇣ sousedních obcí byl návrh zadání po izovatelem ve spolupráci sur en⌘m zastupitelem
upraven podle v⌘sledk⇣ projednání Upraven⌘ návrh zadání byl vsouladu s § 47 odst. 4 stavebního zákona
p edlo✓en zastupitelstvu m↵sta, které jej sv⌘m usnesením . 8/2012 ze dne 31.12.2012 schválilo.
Na základ↵ schváleného zadání byl vypracován návrh územního plánu. Zpracovatelem
územního plánu je PAFF – architekti, v.o.s., Bulharská 1023/17, Praha 10, Ing. arch. Michaela ⇧tádlerová a
Ing. arch. Ladislav Bare .
Vúzemním plánu nebylo po✓adováno zpracování variant. Krajsk⌘ ú ad vprojednávaném zadání
nepo✓adoval posouzení územního plánu zhlediska vliv⇣ na ✓ivotní prost edí a vylou il vliv na evropsky
v⌘znamnou lokalitu i pta í oblast. Ztohoto d⇣vodu nebylo zpracováno vyhodnocení vliv⇣ na udr✓iteln⌘
rozvoj území.
Vprosinci 2013 po izovatel zahájil vsouladu s § 50 stavebního zákona projednávání návrhu
územního plánu. Vsouladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona byl návrh územního plánu doru en ve ejnou
vyhlá kou. Ka✓d⌘ mohl ve lh⇣t↵ do 30 dn⇣ uplatnit u po izovatele písemné p ipomínky. Spole né jednání
pro dot ené orgány, krajsk⌘ ú ad, obec a sousední obce se uskute nilo dne 30.1.2014 na M↵stském ú ad↵
Nymburk. Na spole ném jednání byl zpracovatelem proveden v⌘klad. Ve stanovené lh⇣t↵ mohly dot ené
orgány uplatnit stanoviska a sousední obce p ipomínky.
Zárove byl návrh územního plánu doru en ve ejnou vyhlá kou, kdy mohl ka✓d⌘ uplatnit u
po izovatele p ipomínky.
Zastupitelstvo m↵sta schválilo usnesením . 1/2014/6 nového ur eného zastupitele starostu
m↵sta Petra Kapala.
Vb eznu 2014 po✓ádal po izovatel Krajsk⌘ ú ad St edo eského kraje o vydání stanoviska
knávrhu územního plánu zhledisek zaji t↵ní koordinace vyu✓ívání území sohledem na ir í územní
vztahy, souladu spolitikou územního rozvoje a souladu súzemn↵ plánovací dokumentací vydanou
krajem.
Krajsk⌘ ú ad stanoviskem zdubna 2014 konstatoval, ✓e neshledal ✓ádné rozpory a lze
postupovat vdal ím ízení o územním plánu.
V ervnu 2014 oznámil po izovatel vsouladu s § 52 odst. 1 stavebního zákona a § 172 zákona .
500/2004 Sb., správní ád, zahájení ízení o územním plánu a konání ve ejného jednání na M↵stském
ú ad↵ Ro✓⌦alovice. Oznámení bylo jednotliv↵ zasláno krajskému ú adu, dot en⌘m orgán⇣m a sousedním
obcím. Ve ejnosti bylo ve ejné projednání oznámeno ve ejnou vyhlá kou. Návrh územního plánu byl
vystaven na M↵stském ú ad↵ Ro✓⌦alovice a na M↵stském ú ad↵ Nymburk, velektronické podob↵ na
internetov⌘ch stránkách obou m↵st.
Na M↵stském ú ad↵ Ro✓⌦alovice se konalo dne 30.7.2014 ve ejné projednání, na n↵m byl
zpracovatelem zaji t↵n v⌘klad.
Po izovatel spole n↵ sur en⌘m zastupitelem vyhodnotil v⌘sledky projednání, vypracoval návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek uplatn↵n⌘ch knávrhu územního plánu a
projednal je sdot en⌘mi orgány a krajsk⌘m ú adem.
Návrh územního plánu byl upraven dle rozhodnutí o námitkách a p edlo✓en zastupitelstvu
m↵sta na vydání.
2)

Soulad s⇣politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR R)
⌅e ené území není sou ástí vymezené rozvojové nebo specifické oblasti a sou asn↵ nele✓í na
rozvojové ose. Z politiky územního rozvoje (PÚR - R) pro územn↵ plánovací dokumentaci vypl⌘vá
po✓adavek na prosazování priorit pro zaji t↵ní udr✓itelného rozvoje území:
-

-

Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn↵
urbanistického, architektonického a archeologického d↵dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou v⌘razem
identity území, jeho historie a tradice.
Hospodárn↵ vyu✓ívat zastav↵né území a zajistit ochranu nezastav↵ného území. Vytvá et
p edpoklady pro polyfunk ní vyu✓ívání opu t↵n⌘ch areál⇣ a ploch (tzv. brownfields).
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-

-

Vytvá et územní podmínky pro zvy ování a udr✓ování ekologické stability a k zaji t↵ní
ekologick⌘ch funkcí krajiny ve volné krajin↵, pro ochranu krajinn⌘ch prvk⇣ p írodního charakteru
v zastav↵n⌘ch územích a pro zvy ování a udr✓ování rozmanitosti venkovské krajiny s ohledem
na cílové charakteristiky krajiny.
Vymezovat plochy v záplavov⌘ch územích a umís✏ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve
zcela v⌘jime n⌘ch a zvlá ✏ od⇣vodn↵n⌘ch p ípadech.

Vyhodnocení:
Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick
rozvoj. Územním plánem jsou navr eny v zastav⇤ném území plochy p⇧estavby s cílem umo nit v t⇤chto
plochách adekvátní vyu ití. 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. Prioritou koncepce návrhu ÚP je
intenzifikace stávajících podvyu it ch areál⌥ v roby na v chodním okraji Ro ⇥alovic.
Územním plánem je navr ena základní koncepce uspo⇧ádání krajiny s ohledem na zachování
a podporu p⇧írodních a krajiná⇧sk ch hodnot. Územní plánem jsou navr ena opat⇧ení zvy⌃ující reten ní
kapacitu území, je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území.
Vymezená záplavová území nejsou návrhem ÚP (ve smyslu v stavby mimo zastav⇤né území) dot ena.
Návrh územního plánu není vrozporu sPÚR R.
Soulad se Zásadami územního rozvoje St edo eského kraje (ZÚR SK)
Nad azenou ÚPD jsou Zásadu územního rozvoje (dále ZÚR) St edo eského kraje. Pro e ené
území z této dokumentace vypl⌘vají zejména po✓adavky zachování krajinného rázu, po✓adavky na ochranu
p írody (pta í oblast Ro✓⌦alovické rybníky), ochranu p írodních lé iv⌘ch zdroj⇣ láze sk⌘ch míst
(Pod↵brady a Sadská), ochranu p ed záplavami, trvale udr✓itelného rozvoje území a obecné po✓adavky na
e ení technické a dopravní infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické infrastruktury).
Z hlediska navr✓en⌘ch limit⇣ vyu✓ití území jsou po✓adavky, které plynou z nad azené ÚPD pro
e ené území, do návrhu ÚP Ro✓⌦alovice zapracovány:
-

nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MH ⌅epínsk⌘ d⇣l - ehu ská obora (T - osa teplomilná
hájová, MH - osa mezofilní hájová)
regionální biokoridor RK 1229,
regionální biocentrum . 1005 K inec,
regionální biocentrum . 1006 Ro✓⌦alovice,
regionální biocentrum . 1872 Tuchom (po okraji e eného území, do e eného území
nezasahuje).
Pro zv⌘ ení protipovod ové ochrany území jsou v povodí Mrliny navr✓ena opat ení ke zv⌘ ení
retence formou poldr⇣ – dle ZÚR St edo eského kraje je v rámci e eného území navr✓en poldr
Hasina, jako ve ejn↵ prosp↵ ná stavba (VPS) s ozna ením PP12.

Dle ZÚR St edo eského kraje území obce Ro✓⌦alovice spadá do specifické oblasti krajské
úrovn↵ Kn↵✓icko - Ro✓⌦alovicko SOBk5. Dle specifikace oblasti se shodn⌘m krajinn⌘m typem spadá
e ené území do krajiny zv⌘ en⌘ch hodnot kulturních a p írodních (H07) s cílem respektovat a chránit tyto
hodnoty.
Dle ZÚR St edo eského kraje (a v sou innosti s Generelem cyklotras a cyklostezek
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). Trasa je do návrhu ÚP zapracována.
ZÚR stanovují pro e ené území tyto zásady pro usm↵r ování územního rozvoje a rozhodování
o zm↵nách v území:
-

spolupracovat s Královéhradeck⌘m krajem na vytvá ení podmínek pro stabilizaci obyvatel;
posilovat obytnou a obslu✓nou funkci Ro✓⌦alovic;
posilovat kooperaci Ro✓⌦alovic a K ince.
Zásady jsou v souladu s návrhem ÚP Ro✓⌦alovice.
ZÚR stanovují pro e ené území tyto úkoly pro územní plánování:

-

ov↵ it rozvojové mo✓nosti v↵t ích obcí;
respektovat po✓adavky na ochranu a up esnit vymezení skladebn⌘ch ástí ÚSES.
Úkoly jsou v souladu s návrhem ÚP Ro✓⌦alovice.

3)

Soulad s⇣cíli a úkoly územního plánování
Územní plán Ro✓⌦alovice vytvá í p edpoklady pro v⌘stavbu a udr✓iteln⌘ rozvoj území, spo ívající
ve vyvá✓eném vztahu podmínek pro p íznivé ✓ivotní prost edí, pro hospodá sk⌘ rozvoj a pro soudr✓nost
obyvatel území. P i e ení územního plánu byly zohledn↵ny jak ve ejné, tak i soukromé zájmy na rozvoji
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území. Územní plán chrání a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní hodnoty území, v etn↵ urbanistick⌘ch a
architektonick⌘ch.
Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú elné vyu✓ívání zastav↵ného území a zajistit
ochranu nezastav↵ného území a to zejména stávajících p írodních a kulturních hodnot v krajin↵. Územním
plánem jsou vytvo eny podmínky zejména pro p im↵ en⌘ rozvoj m↵stského i venkovského bydlení v obci,
rozvoj smí ené funkce (slu✓by, drobná v⌘roba apod.). Územním plánem jsou navr✓ena opat ení s cílem
systematicky rozvíjet ve ejná prostranství. 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↵ v etn↵
protierozních opat ení.
4)

Soulad s po✏adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p↵edpis
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po izování je
vsouladu s po✓adavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn↵ní
pozd↵j ích p edpis⇣, a jeho provád↵cích p edpis⇣ – vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn↵ analytick⌘ch
podkladech, územn↵ plánovací dokumentaci a zp⇣sobu evidence územn↵ plánovací innosti.
5)

Soulad s⇣po✏adavky zvlá tních právních p↵edpis a se stanovisky dot⌥en ch orgán ,
pop↵ípad s⇣v sledkem ↵e ení rozpor
P i po izování územního plánu uplatnily dot ené orgány stanoviska, která byla zapracována do
návrhu a tak je návrh územního plánu v souladu spo✓adavky zvlá tních právních p edpis⇣ a se stanovisky
dot en⌘ch orgán⇣ podle zvlá tních právních p edpis⇣.
Vpodmínkách pro vyu✓ití území ( hlavní vyu✓ití, dal í p ípustné vyu✓ití, podmín↵n↵ p ípustné
vyu✓ití, nep ípustné vyu✓ití, prostorové uspo ádání ) jsou zohledn↵na stanoviska jednotliv⌘ch dot en⌘ch
orgán⇣, uplatn↵n⌘ch podle zvlá tních právních p edpis⇣.
P i po izování územního plánu Ro✓⌦alovice byly akceptovány po✓adavky dot en⌘ch orgán⇣,
které uplatnily ve sv⌘ch stanoviscích.
Ú ad územního plánování vyhodnotil stanoviska dot en⌘ch orgán⇣ a zajistil upravení návrhu
podle jednotliv⌘ch po✓adavk⇣.
Po izovatel dosp↵l kzáv↵ru, ✓e návrh územního plánu je vsouladu spo✓adavky zvlá tních
právních p edpis⇣ a se stanovisky dot en⌘ch orgán⇣.
Vypo ádání se sjednotliv⌘mi stanovisky je vp ilo✓en⌘ch tabulkách.
Tabulka S1 ( Stanoviska DO ke spole nému projednání o návrhu územního plánu )
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

Krajsk⌘ ú ad St edo eského kraje ze dne 27.2.2014 .j.
001285/2014/KUSK,
odbor ✓ivotního prost edí a zem↵d↵lství:
orgán ochrany p írody a krajiny
zd⇣vodu v⌘skytu zvlá t↵ chrán↵n⌘ch ✓ivo ich⇣ a
rostlin provést vúzemních a stavebních ízeních
p írodov↵dné pr⇣zkumy vlokalitách Z12 a Z9
nesouhlasí se za azením lokality Z3 do ÚP
orgán ochrany zem↵d↵lského p⇣dního fondu
bez p ipomínek
zhlediska zákona o lesích, o ochran↵ ovzdu í, o
posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost edí, o prevenci
záva✓n⌘ch havárií
odbor dopravy

opravit zakreslení ochrann⌘ch pásem silnic III. T ídy

odbor kultury a památkové pé e

není p íslu n⌘ kuplatn↵ní stanoviska kÚP

Ministerstvo ✓ivotního prost edí ze dne 24.2.2014 .j.
22/500/14, 88/ENV/14:
Ministerstvo obrany R .j. MOCR
1188-1/71985/2014-6440-OÚZ-LIT

vÚP akceptovat sesuvná území
doplnit, ✓e celé e ené území se nachází ve
vymezeném území A R

zapracováno do
návrhu

zapracováno do
návrhu
zapracováno do
návrhu

Ministerstvo zdravotnictví R ze dne 21.2.2014 .j.
bez p ipomínek
MZDR 1583/2014-2/OZD- IL-L
Ministerstvo pr⇣myslu a obchodu ze dne 6.1.2014 .j. bez p ipomínek
MPO 206/2014
Krajská veterinární správa .j. SVS/2014/013864-S
bez p ipomínek

po izovatel vzal na
v↵domí
po izovatel vzal na
v↵domí
po izovatel vzal na
v↵domí
Krajská hygienická stanice ze dne 31.1.2014 .j. KHSSC vúzemní studii, která je podmín↵na pro plochu Z2,
zapracováno do
00094/2014
vymezit po obvodu sm↵rem ke h i ti plochu ochranné návrhu
zelen↵
eské dráhy, a.s. ze dne 7.1.2014 .j. 80/2014/031

do ochranného pásma dráhy nesituovat plochy
bydlení, rekreace a sportu

zapracováno do
návrhu

R – Státní energetická inspekce ze dne 5.2.2014 .j. po✓adavek na respektování zákona . 458/2000 Sb.
ÚP001-6.1/14/010.103/PS
Povodí Labe s.p. ze dne 13.2.2014 .j. PVZ/14/92/⇧i/0 existence nové studie up es ující hloubky a rozlivy
vúzemí

zapracováno do
návrhu
po izovatel vzal na
v↵domí

Agentura ochrany p írody a krajiny R ze dne
27.1.2014 .j. 00014/PHA/14

po izovatel vzal na
v↵domí

bez p ipomínek

50

OD⌃VODN⇤NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RO ⇥ALOVICE (⌅ÍJEN 2014)

12.

13.

RWE GasNet, s.r.o. ze dne 28.1.2014 .j. 5000890976

EZ Zákaznické slu✓by, s.r.o. ze dne 14.1.2014

po✓adavek zakreslení plynárenského za ízení
vaktuálním stavu

zapracováno do
návrhu

návrh zasí✏ování nov⌘ch lokalit v etn↵ trafostanic

po izovatel vzal na
v↵domí

Tabulka S2 ( Stanoviska DO kve ejnému projednání o návrhu územního plánu )
1.

Krajsk⌘ ú ad St edo eského kraje ze dne 16.7.2014 .j.
090862/2014/KUSK,
odbor ✓ivotního prost edí a zem↵d↵lství:
- orgán ochrany p írody a krajiny
bez p ipomínek
- zhlediska zákona o lesích, o ochran↵ ZPF, o
bez p ipomínek
posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost edí, o ochran↵
ovzdu í, o prevenci záva✓n⌘ch havárií

po izovatel vzal na
v↵domí

odbor dopravy
bez p ipomínek
odbor kultury a památkové pé e
2.
3.
4.
5.
6.

7.

bez p ipomínek
Ministerstvo zdravotnictví R ze dne 25.7.2014 .j.
do textové ásti návrhu a od⇣vodn↵ní správn↵ zapsat zapracováno do
MZDR 36119/2014-2/OZD- IL-L
ochranné pásmo láze⌅sk ch vod
návrhu
Ministerstvo obrany R ze dne 22.7.2014 .j. MOCR
bez p ipomínek
po izovatel vzal na
20036-1/75459/2014-6440-OÚZ-LIT
v↵domí
M↵Ú Nymburk, odbor ✓ivotního prost edí ze dne
bez p ipomínek
po izovatel vzal na
17.7.2014 .j. 100/28823/2014/⇧an
v↵domí
Hasi sk⌘ záchrann⌘ sbor St . kraje ú.p. Nymburk ze dne bez p ipomínek
po izovatel vzal na
31.7.2014 .j. HSKL 2253-2/2014-NY
v↵domí
Povodí Labe s.p. ze dne 4.8.2014 .j. PVZ/14/17166/ upozorn↵ní na zpracování studie Mrliny – mapa
po izovatel vzal na
⇧i/0
povod ového ohro✓ení Q5 Q20 Q100 Q500. zroku 2013. v↵domí
Vsou asné dob↵ probíhá vymezování nového rozsahu
aktivní zóny záplavového území
RWE GasNet, s.r.o. ze dne 9.7.2014 .j. 5000971979
respektovat stávající plynárenské za ízení v . jejich
zapracováno do
ochrann⌘ch a bezpe nostních pásem
návrhu
zakreslit plynárenská za ízení vaktuálním stavu

6)

Stanovisko krajského ú↵adu k⇣vyhodnocení vliv na ✏ivotní prost↵edí
Vyhodnocení vliv⇣ územního plánu na ✓ivotní prost edí, které je sou ástí vyhodnocení vliv⇣ na
udr✓iteln⌘ rozvoj území, nebylo zpracováno. Zadání neobsahovalo po✓adavek na jeho zpracování.
7)

Vyhodnocení vyu✏ití zastav ného území a pot↵eby vymezení zastaviteln ch ploch

Demografick⌘ a stavební v⌘voj:
V⌘vojovou adu po tu obyvatel lze rozd↵lit do dvou základních etap s mezníkem v období na
p elomu 19. a 20, století, kdy dochází k v⌘znamné vyst↵hovalecké vln↵ za prací do Ameriky. Dal ím
mezníkem souvisejícím s poklesem po tu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá sv↵tová válka.
Druhá etapa vymezená obdobím 1950 - 2001 se vyzna uje pom↵rn↵ stabilizovanou
demografickou situací, od 90. let dochází k nepatrnému zvy ování po tu obyvatel. Ve srovnání s rokem
2001 oficiální údaj SÚ z roku 2011 uvádí nár⇣st po tu trvale bydlícího obyvatelstva 1628<1678 (802
mu✓⇣, 876 ✓en). Demografická k ivka je tedy v sou asnosti na úrovni poloviny 80. let minulého století.
Z hlediska v↵kové struktury je v obci zna n⌘ podíl po et obyvatel v post-produktivním v↵ku. Do
budoucna je mo✓no vzhledem ke zm↵nám migra ního salda (st↵hování za levn↵j ím bydlení do kvalitního
p írodního prost edí) o ekávat i dal í nár⇣st po tu obyvatelstva v obci.
Za posledních deset let se dle údaj⇣ SÚ (srovnej 2001 a 2011) zv⌘ il po et trvale obydlen⌘ch
dom⇣ (661 na 678). Za posledních deset let (srovnej 2001 a 2011) se zv⌘ il po et trvale obydlen⌘ch byt⇣
(492 na 531). Po et neobydlen⌘ch byt⇣ stagnuje (251). Neobydlené byty slou✓í p evá✓n↵ k rekreaci (205)
- chalupa ení.
Za uplynul⌘ch deset let tedy prob↵hla v obci v⌘stavba souvisejícím s rozvojem trvalého bydlení
(nár⇣st 39 trvale obydlen⌘ch byt⇣). Z rozdílu nár⇣stu po tu byt⇣ a obyvatel mo✓no usuzovat, ✓e ást
nov⌘ch byt⇣ z⇣stává obydlena p⇣vodními obyvateli obce (nap . p est↵hování z d⇣vod⇣ necht↵ného sou✓ití
vícegenera ních rodin apod.). Územním plánem navr✓en⌘ rozvoj sídla musí zohlednit i tyto trendy.
Z hlediska budoucího v⌘voje je nejd⇣le✓it↵j ím r⇣stov⌘m faktorem existence nabídky
dostate ného po tu stavebních pozemk⇣ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick⌘mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou demografického v⌘voje.
Stávající plochy:
plochy bydlení a smí ené obytné

83 ha/1678 obyvatel
(cca 495 m2 na obyvatele)
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Vymezené zastavitelné plochy a plochy p estaveb pro p eva✓ující obytnou v⌘stavbu:

Zastavitelné plochy (Z)
ozna ení

celková plocha pro v⌘stavbu

z toho zastav↵ná plocha

(ha)

(odhad v ha)

Z1

3

1

Z2

3

0

Z5a

1

0

Z5b

1

0

Z6a

0

0

Z6b

0

0

Z6c

1

0

Z8

2

0

Z9

1

0

Z10

0

0

Z13

0

0

Z14

0

0

celkem

12,513

1,63
P estavbové plochy (P)

ozna ení

celková plocha pro v⌘stavbu

z toho zastav↵ná plocha

(ha)

(odhad v ha)

P2

0

0

P3

1

0

P4

1

0

P5

0

0

celkem

2,49

0,35

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p estaveb po p eva✓ující obytnou v⌘stavbu tvo í celkem
15,3 ha co✓ je % nár⇣st vzhledem k sou asnému stavu o cca 18%.
Odhad po tu obyvatel a staveb v jednotliv⌘ch lokalitách rozvoje:
Ro✓⌦alovice, Podolí, Zámostí
ozna ení
plochy
P2
P3
P4
P5
Z1
Z2
Z5a
Z5b
celkem

po et obyvatel
(odhad)
4
15
8
6
90
55
12
4
194

po et staveb pro bydlení
(doporu en⌘)/min. - max.
(1)/1 - 2
(5)/5 - 6
(2)/2 - 4
(2)/2 - 3
(30)/30
(18)/15 - 20
(4)/3 - 6
(1)/1 - 2
63/59 - 72

Hasina
ozna ení
plochy
Z9
Z13
celkem

po et obyvatel
(odhad)
10
10
20

po et staveb pro bydlení
(doporu en⌘)/min. - max.
(3)/3 - 4
(3)/3
(6)/6 - 7

Podlu✓any
ozna ení
plochy
Z6a
Z6b
Z6c
celkem

po et obyvatel
(odhad)
3
10
20
33

po et staveb pro bydlení
(doporu en⌘)/min. - max.
(1)/1
(3)/3
(6)/5 - 8
(10)/9 - 12

Vini ná Lhota
ozna ení
plochy
Z10
celkem

po et obyvatel
(odhad)
3
3

po et staveb pro bydlení
(doporu en⌘)/min. - max.
(1)/1
(1)/1

Lede ky
ozna ení
plochy
Z14

po et obyvatel
(odhad)
3

po et staveb pro bydlení
(doporu en⌘)/min. - max.
(1)/1
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celkem

3

(1)/1

V rámci celého zájmového území se jedná o v⌘hledov⌘ rozvoj pro cca 253 obyvatel co✓ je %
nár⇣st vzhledem k po tu trvale ✓ijícího obyvatelstva k roku 2012 (1678) 15%.
Územním plánem jsou dále navr✓eny územní rezervy pro bydlení, které budou p ednostn↵
urbanisticky e eny, pokud dojde k v↵t inovému napln↵ní vymezen⌘ch zastaviteln⌘ch ploch i stavebních
pozemk⇣ v zastav↵ném území.
Pot eba vymezení nov⌘ch území vycházela z pot eb e eného území, které si stanovilo za cíl
vytvo it p edpoklady pro zamezení odlivu mlad⌘ch lidí z obce. Zárove nabídka rozvoje vychází z
aktuálních migra ních trend⇣ (st↵hování do míst s levn↵j ími ✓ivotními náklady, kvalitním ✓ivotním
prost edím, p írodním zázemím a p im↵ en↵ rozvinutou ob anskou vybaveností). V roce 2010 zde saldo
migrace inilo 28 obyvatel.
Zvolen⌘m zp⇣sobem nedochází kneúm↵rnému nav⌘ ení po tu obyvatel, neumo✓ uje se
vytvá et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí✓ení stávajícího ob anského vybavení (v etn↵
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⌘m zásah⇣m do dopravní a technické infrastruktury.
8)

V ⌥et zále✏itostí nadmístního v znamu, které nejsou ↵e eny v zásadách územního
rozvoje s od vodn ním pot↵eby jejich vymezení
Návrhem nejsou vymezeny.

9)

Vyhodnocení ↵e ení ÚP podle v sledk ve↵ejného projednání dle §53 STZ
Uplatn né námitky, rozhodnutí o námitkách v⌥etn od vodn ní

íslo

Podatel/námitka/od⇣vodn↵ní

1.

Ing. Petr Jal⇣vka, Ro✓⌦alovice – Podolí 14, .j. 110/4516/2014-⇧al ze dne 29.1.2014
Námitka: pozemky parc. . 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 88 vkú. Podolí u Ro✓⌦alovic a dal ích
ohrani en⌘ch ulicí Lindnerova a kolmou ulicí U Barborky – nesouhlas snavr✓en⌘m funk ním vyu✓itím území jako plochy
v⌘roby a skladování Vnebo plochy smí ené obytné – venkovské SV
Rozhodnutí: námitka se zamítá
Od⇣vodn↵ní: vzastav↵ném území jsou tyto plochy Va SV ur eny jako plochy stávající. Není na nich navr✓ena ✓ádná
p estavba. Vplo e Vje vsou asné dob↵ v⌘robna nábytku, kde provoz probíhá, na plo e SV se nachází bydlení. Vlastník
pozemk⇣ nepo✓adoval vyu✓ití ploch m↵nit jin⌘m zp⇣sobem.

2.

FP bionova, s.r.o., Podvinn⌘ ml⌘n 2283/18, Libe , 190 00 Praha .j. 867/2014/STAV ze dne 31.7.2014
Námitka: parcela . KN 323/19 vk.ú. Podolí u Ro✓⌦alovic- roz í ení Z11 na rekreaci
Námitka se zamítá
Od⇣vodn↵ní: pozemek se nachází vt↵sné blízkosti lesa, severn↵ protéká Libá sk⌘ potok. Je obtí✓n↵ dopravn↵
p ipojiteln⌘. Roz í ením lokality Z11 o tento pozemek se jedná o nevhodn⌘ zásah do krajiny.

3.

Jaroslav Senohrábek .p. 64, Old ichov VHájích 64, 463 31 Chrastava, .j. 110/36402/2014-⇧al ze dne 6.8.2014
Námitka: pozemek parc. . 586/2 a 857/1 vk.ú. Zámostí u Ro✓⌦alovic – do Z10 zahrnout celé pozemky
Rozhodnutí: námitka se zamítá
Od⇣vodn↵ní : pozemek parc. . 857/1 a 586/2 ( ve skute nosti 856/2 – chyba vpsaní ✓adatele ) se nachází mezi
✓elezni ní tratí a silnicí III. t ídy. Dle vyjád ení D a.s. Praha není vhodné situovat lokality pro bydlení do ochranného
pásma D. Návrhem Z10 vzniklo ucelené zastav↵né území, roz í ením t↵mito dv↵ma pozemky vzniká zhlediska
urbanistického nevhodn⌘ zásah do krajiny. Krom↵ toho se pozemky mezi silnicí a ✓eleznicí zu✓ují a tím se kone ná plocha
kmo✓nému zastav↵ní mezi ochrann⌘m pásmem silnice a ✓eleznice kvyu✓ití zmen uje.

4.

Ing. Ivana Hamplová, Riegrovo nám. 2, 290 01 Pod↵brady, .j. 110/36421/2014-⇧al ze dne 6.8.2014
Námitka: pozemek parc. . 421/7 vk.ú. Hasina – zm↵na vyu✓ití pozemku zplochy sídelní zelen↵ ZS na plochy bydlení
Rozhodnutí: námitce se vyhovuje
Od⇣vodn↵ní: pozemek se nachází vzastav↵ném území obce a je dopravn↵ p ístupn⌘. Vposlední zm↵n↵ . 2 územního
plánu byl m↵n↵n na plochu pro bydlení, tento stav nov⌘m územním plánem z⇣stane zachován.

5.

Savas Beroun, provozovna Ro✓⌦alovice, .j. 110/36524/2014-⇧al
Námitka: pozemek parc. . 529/3 – zm↵na vyu✓ití pozemku zplochy sídelní zelen↵ ZS na plochu v⌘roby a skladování V
Rozhodnutí: námitka se zamítá
Od⇣vodn↵ní: vsou asné dob↵ není areál zcela vyu✓íván, proto není d⇣vod jeho dal í roz i ování. Po✓adavek m⇣✓e b⌘t
e en vbudoucnu zm↵nou územního plánu.

Uplatn né p↵ipomínky v⌥etn jejich vyhodnocení
V pr⇣b↵hu projednání nebyly uplatn↵ny ✓ádné p ipomínky.
Úprava dokumentace na základ uplatn n ch námitek a p↵ipomínek
Bylo vyhov↵no námitce paní Ing. Ivany Hamplové a pozemek parc. . 421/7 v k.ú. Hasina z
vyu✓ití sídelní zelen↵ byl zm↵n↵n na plochu pro bydlení.Pozemek se nacházív zastav↵ném území obce, je
dopravn↵ p ístupn⌘ a v poslední zm↵n↵ územního plánu byl ur en rovn↵✓ pro bydlení.
Jedná se o nepodstatnou úpravu, okteré bylo rozhodnuto ji✓ p i projednání poslední zm↵ny
územního plánu, proto nebylo svoláno ani ve ejné projednání.
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