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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - 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 ve zn ní aktualizace �. 1
 Pro �eskou republiku je platná Politika územního rozvoje �eské republiky 2008 (PÚR) �R, 
schválená usnesením vlády �R �. 929 ze dne 20. 7. 2009 ve zn⌦ní Aktualizace �.1.
 ⇤e�ené území se nachází v rozvojové oblasti krajské úrovn⌦ OBk1 a v rozvojové ose OS4 
Praha-Hradec Králové/Pardubice–Trutnov–hranice �R/Polsko (– Wroclaw).

Pro urbanistickou koncepci jsou pro �e�ené území v⇣znamné z PÚR �R zejména tyto republikové priority:
(15)  návrhem územního plánu nebude umo⌘n⌦no vytvá�et urbánní prost�edí   

 prostorov⌦ sociální segregaci s✓negativními vlivy na sociální soudr⌘nost obyvatel;
(16)  návrh bude hledat komplexní �e�ení a zohled↵ovat po⌘adavky na zvy�ování kvality  

 ⌘ivota obyvatel a hospodá�ského rozvoje území;
(19)   pro podvyu⌘ité a opu�t⌦né zem⌦d⌦lské areály/stavby budou územním plánem  

 vytvo�eny p�edpoklady pro polyfunk�ní vyu⌘ívání �i revitalizaci
(20)  návrh územního plánu vytvo�í územní podmínky pro implementaci a respektování  

 územních systém✏ ekologické stability a zvy�ování a udr⌘ování ekologické stability  
 a k zaji�t⌦ní ekologick⇣ch funkcí i v ostatní volné krajin⌦ a pro ochranu krajinn⇣ch  
 prvk✏ p�írodního charakteru v zastav⌦n⇣ch územích, zvy�ování a udr⌘ování  
 rozmanitosti venkovské krajiny a pro ochranu krajinného rázu;

(22)  návrh územního plánu vytvo�í podmínky pro rozvoj a vyu⌘ití p�edpoklad✏ území  
 pro r✏zné formy cestovního ruchu, p�i zachování a rozvoji hodnot území.

(24a)   Na územích, kde dochází dlouhodob⌦ k p�ekra�ování zákonem stanoven⇣ch  
 mezních hodnot imisních limit✏ pro ochranu lidského zdraví, je nutné p�edcházet  
 dal�ímu v⇣znamnému zhor�ování stavu. Vhodn⇣m uspo�ádáním ploch v území  
 obcí vytvá�et podmínky pro minimalizaci negativních vliv✏ koncentrované v⇣robní  
 �innosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl  
 zachován dostate�n⇣ odstup od zem⌦d⌦lsk⇣ch areál✏. 

(26)  budou zcela respektována záplavová území (bez umis�ování zastaviteln⇣ch ploch)
(32)  územním plánem budou �e�eny plochy p�estavby - ve vazb⌦ na bod (19).

Z PÚR �R ve zn⌦ní aktualizace �.1 vypl⇣vá pro �e�ené území respektovat pouze následující obecné 
po⌘adavky na ve�ejnou infrastrukturu: 
(27)  návrhem územního plánu budou vytvo�eny podmínky pro umíst⌦ní ve�ejné  

 infrastruktury. 
(29)  územní plán vytvo�í územní podmínky pro vybudování a u⌘ívání vhodné sít⌦  

 p⌦�ích a cyklistick⇣ch cest, v�etn⌦ doprovodné zelen⌦ v místech, kde je to vhodné;

Z PÚR �R ve zn⌦ní aktualizace �.1 vypl⇣vají pro �e�ené území následující up�es↵ující po⌘adavky na 
koncepci uspo�ádání krajiny:
(14)  územní plán zajistí územní ochranu p�írodních hodnot území, ochranu stávajících a  

 dopln⌦ní chyb⌦jících krajinn⇣ch prvk✏ a hodnot krajiny, která je dlouhodob⌦  
 intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívaná. 

(16)  návrh bude hledat komplexní �e�ení a zohled↵ovat po⌘adavky na zvy�ování kvality  
 ⌘ivota obyvatel a hospodá�ského rozvoje území.

(23)  návrhem bude zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny.
(25)   návrhem územního plánu bude umo⌘n⌦no vytvá�et podmínky pro preventivní  

 ochranu území a obyvatelstva p�ed potenciálními riziky a p�írodními katastrofami v  
 území (záplavy, eroze atd.); vytvá�et podmínky pro zv⇣�ení p�irozené retence  
 srá⌘kov⇣ch vod v území.

 Vyhodnocení:
 ÚP Kostelní Lhota chrání historické jádro obce jako hodnotn� urbanistick� celek. ÚP Kostelní 
Lhota jsou vymezeny plochy p estavby. Tím jsou zárove� vytvo eny podmínky pro transformaci funkcí 
zanedban�ch, nevyu�ívan�ch nebo nevhodn⌥ vyu�ívan�ch ploch ⇧i ploch s nevhodnou prostorovou 
strukturou.
 Územní plán a� na v�jimky p ebírá rozvoj z p edchozí územn⌥ plánovací dokumentace s 
podmínkami prov⌥ ení vyu�ití územní studií.
 Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití v zastav⌥ném území i v 
krajin⌥, v⇧etn⌥ stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌥ny v jejich vyu�ití.
 Územním plánem jsou vytvo eny územní podmínky pro intenzifikaci �OV a rozvoj sportovního 
areálu.
 Územní plán vytvo il v území podmínky pro environmentáln⌥ ⌦etrné formy dopravy (p⌥⌦í, 
cyklistickou). 
 Návrhem ÚP je více mén⌥ respektováno záplavové území - do záplavového území (rozlivové 
plochy Q100) jsou navr�eny t i zm⌥ny:
- Z13 -  rozvojová plocha ur⇧ená pro rodinné domy v zahradách (BI) je p evzata z p edchozí 

platné územn⌥ plánovací dokumentace, plocha byla zainvestována je⌦t⌥ v období p ed 
vyhlá⌦ením záplavového území. Jedná se o ⇧ást lokality p evzaté z p�vodní územn⌥ plánovací 
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dokumentace. Lokalita Z13 byla v p�vodním ÚPO v⌥t⌦ího rozsahu (cca 1 ha). Pozemek 120/3 
byl zakoupen sou⇧asn�m majitelem v roce 1998 na stavbu rodinného domu. Majitel ⇧ásti 
plochy je⌦t⌥ p ed vyhlá⌦ením záplavového území dne 30.6.2008 provedl ur⇧ité investice (v 
roce 2006 na základ⌥ smlouvy s �EZ p ípojková vedení ke zam�⌦len�m 4 RD, projekt na 
mostek p es vodote⇧ pro p íjezd ke stavbám). Z toho d�vodu je tato zainvestovaná ⇧ást plochy, 
by↵ je v sou⇧asnosti v záplavovém území Q100, za azena do zastavitelné plochy. Pozemek 
p ímo navazuje na zastav⌥né území a le�í ladem. Lokalita je pro bydlení pouze podmíne⇧n⌥ 
vhodná. Pro plochu jsou dány závazné podmínky. Politika územního rozvoje �R , ve zn⌥ní 
aktualizace ⇧.1 v „republikov�ch✏ prioritách územního plánování pro zaji⌦t⌥ní udr�itelného 
rozvoje✏ území“ uvedené v✏bod⌥ 26 podmínka uvádí : Vymezovat zastavitelné plochy 
v✏záplavov�ch územích a umis↵ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela v�jime⇧n�ch 
p ípadech a od�vodn⌥n�ch p ípadech. Lokalita Z13 je tímto od�vodn⌥n�m p ípadem, vlastník 
konal v souladu s územním plánem je⌦t⌥ p ed vyhlá⌦ením záplavového území. Pro plochu jsou 
dány podmínky: objekty zasahující do záplavového území Q100 budou nepodsklepené a 
spodní stavba, která bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z materiál�, které 
odolají dlouhodobému p�sobení vody, kóty podlah obytn�ch místností budou umíst⌥ny min. 
30 cm nad hladinou Q100.

- Z14 -  rozvojová plocha technické infrastruktury (TI) ur⇧ená pro plocha intenzifikaci �OV 
Kostelní Lhota.

- Z16 – rozvojová plocha ur⇧ená pro plochy ob⇧anského vybavení - komer⇧ní za ízení malá a 
st ední (OM). D�vodem vymíst⌥ní nevhodn⌥ umíst⌥né plochy autoservisu  v centru obce do 
polohy na okraj obce do proluky mezi stávající zástavbou a �OV. 

 Díky tomu dojde ke sní�ení a zklidn⌥ní provozu v obytné ⇧ásti a p isp⌥je ke komfortu bydlení. 
Obecní pozemek, na kterém je lokalita navr�ena (p.⇧.1000/1 o velikosti cca 1800 m2), je 
vklín⌥n mezi v�chodní okraj zástavby a areál �OV - má tedy charakter prostorové proluky. 
Z✏hlediska záplavového území Obec ⇧erpá zejména ze zku⌦enosti z✏rekordní povodn⌥ z✏roku 
2013. Stávající stanovené záplavové území toti� neodpovídá situaci, která byla v✏roce 2013. 
Obec zpracovala detailní Povod�ovou zprávu, kterou také poskytla v⌦em nad azen�m 
institucím pro eventuální úpravu vymezeného záplavového území podle skute⇧nosti. Ze zprávy 
je patrné, �e uveden� pozemek není stoletou vodou zaplavován. Z v�⌦e uveden�ch d�vod� je 
tato proluka, by↵ je v sou⇧asnosti v záplavovém území Q100, za azena do zastavitelné plochy.  
Pro plochu jsou dány závazné podmínky. Politika územního rozvoje � , ve zn⌥ní aktualizace ⇧.1 
v „republikov�ch✏ prioritách územního plánování pro zaji⌦t⌥ní udr�itelného rozvoje✏ území“ 
uvedené v✏bod⌥ 26 podmínka uvádí : Vymezovat zastavitelné plochy v✏záplavov�ch územích a 
umis↵ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela v�jime⇧n�ch p ípadech a od�vodn⌥n�ch 
p ípadech. Lokalita Z16 je tímto od�vodn⌥n�m p ípadem, nové funk⇧ní vyu�ití plochy umo�ní 
vymístit podnikatelskou aktivitu z ⇧ásti obce s p eva�ující funkcí bydlení do mo�né lokality 
vhodn⌥j⌦í pro tento typ pom⌥rn⌥ ru⌦ivé podnikatelské ⇧innosti.

 Aktivní zóna vymezeného záplavového území není zastaviteln�mi plochami dot⇧ena.
 Pro plochu jsou dány podmínky: objekty zasahující do záplavového území Q100 budou 

nepodsklepené a spodní stavba, která bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z 
materiál�, které odolají dlouhodobému p�sobení vody, kóty podlah budou umíst⌥ny min. 30 
cm nad hladinou Q100. V rámci lokality bude nav�⌦en terén tak, aby byl nad úrovní Q100. 
Plocha má ni�⌦í nadmo skou v�⌦ku ne� okolní terén a p i nav�⌦ení nevznikne terénní vlna.

 Územním plánem jsou vytvo eny podmínky, které umo��uji realizaci p írod⌥ blízk�ch 
protipovod�ov�ch opat ení (PPO) a to podél  í⇧ky V�rovky v plochách za azen�ch do NZ1 – plochy 
zem⌥d⌥lské - nivy.
 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 protierozní ochrany 
a je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území.

 1.2) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚPD vydané krajem
 Ze Zásad územního rozvoje St�edo�eského kraje ve zn⌦ní 2. aktualizace (dále jen ZÚR) vypl⇣vá 
respektovat krom⌦ respektování obecn⇣ch priorit územního plánování kraje, následující skute�nosti:
 ⇤e�ené území se nachází v rozvojové oblasti krajské úrovn⌦ OBk1 - rozvojová oblast St�ední 
Polabí a v rozvojové ose OS4 Praha-Hradec Králové/Pardubice–Trutnov–hranice �R/Polsko (– Wroclaw). 
.
 Pro �e�ené území z této dokumentace vypl⇣vá zejména po⌘adavek ochrany
 - územím vede dálnice D11, silnice II. a III. t�ídy, ⌘elezni�ní tra�
 - území spadá do ochranného pásma peloid✏ a p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏ II. stupn⌦,
 - oblast zasahuje vymezené záplavové území.

Po⌘adavky vypl⇣vající ze ZÚR SK na urbanistickou koncepci
 ZÚR stanovují tyto cíle pro územní plánování (t⇣ká se zejména �e�eného území):
 - j) vyu⌘ívat ve v⇣znamném rozsahu mo⌘nosti transformace d�ív⌦j�ích v⇣robních a  

 jin⇣ch areál✏ (brownfields) a dostavby voln⇣ch ploch ve stávajících v⇣robních �i  
 komer�ních zónách.

 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování (t⇣ká se zejména �e�eného území): - 
b) ov⌦�it rozsah zastaviteln⇣ch ploch v sídlech a stanovit sm⌦ry jejich vyu⌘ití s   
ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje   
území a ochranu krajiny;
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Po⌘adavky vypl⇣vající ze ZÚR SK na ve�ejnou dopravní infrastrukturu :
 ZÚR stanovují tyto cíle pro územní plánování (t⇣ká se zejména �e�eného území):
 - f) zlep�it napojení m⌦st Nymburka a Pe�ek na dálnici D11 ve sm⌦ru na hl. m.  

Prahu (t⇣ká se obchvatu Sadská �áste�n⌦ zasahující do �e�eného území)
 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování (t⇣ká se zejména �e�eného území):
 - c) prov⌦�it mo⌘nosti zlep�ení silni�ní sít⌦ ve vazbách na nad�azené trasy D11    

(t⇣ká se obchvatu Sadská �áste�n⌦ zasahující do �e�eného území)
Ze ZÚR SK vypl⇣vají po⌘adavky na vymezení VPS:
 Zám⌦r silni�ní dopravní infrastruktury - koridor silnice II/330 s ozna�ením D154  -
 obchvat Sadské, napojení na dálnici D11 bude územním plánem vymezen jako ve�ejn⌦  

prosp⌦�ná stavba.

Po⌘adavky vypl⇣vající ze ZÚR SK koncepce uspo�ádání krajiny:
 ZÚR vymezuje cílové typy krajiny. Obec se nachází v krajin⌦ relativn⌦ vyvá⌘ené N11.
- ✓ ZÚR vymezují krajinu relativn⌦ vyvá⌘enou v územích odpovídajících t⌦mto charakteristikám: 
 a) relativn⌦ pestrá skladba zastoupen⇣ch druh✏ pozemk✏;
 b) nep�eva⌘ují ani ekologicky labilní ani ekologicky stabilní plochy.
- ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování zm⌦n v území a rozhodování o nich: 
 a) dosa⌘ení relativn⌦ vyvá⌘eného pom⌦ru ekologicky labilních a stabilních ploch;
 b) zm⌦ny vyu⌘ití území
 Nad�azené prvky územního systému ekologické stability: 
 Území spadá do ochranné zóny NRBK, územím procházejí prvky ÚSES regionálního a  
nadregionálního v⇣znamu (NRBK K10, RK 1239, RK 1240, RBC 1947 Borky, RBC 999 ⌅embera), plochy 
biocenter a biokoridor✏ vymezují ZÚR jako ve�ejn⌦ prosp⌦�ná opat�ení nestavební povahy. 
 Územní plán prov⌦�í mo⌘né zm⌦ny, v�etn⌦ prov⌦�ení, ve kter⇣ch plochách je vhodné  vylou�it 
umís�ování staveb, za�ízení a jin⇣ch opat�ení pro ú�ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.
 ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
 - e) respektovat po⌘adavky na ochranu p�írodních hodnot území, 
 - f) respektovat po⌘adavky na ochranu a up�esnit vymezení skladebn⇣ch �ástí ÚSES

 Vyhodnocení:
 ÚP Kostelní Lhota chrání historické jádro obce jako hodnotn� urbanistick� celek. ÚP Kostelní 
Lhota jsou vymezeny plochy p estavby. Tím jsou zárove� vytvo eny podmínky pro transformaci funkcí 
zanedban�ch, nevyu�ívan�ch nebo nevhodn⌥ vyu�ívan�ch ploch ⇧i ploch s nevhodnou prostorovou 
strukturou.
 Územní plán a� na v�jimky p ebírá rozvoj z p edchozí územn⌥ plánovací dokumentace s 
podmínkami prov⌥ ení vyu�ití územní studií.
 Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln�m zp�sobem vyu�ití v zastav⌥ném území i v 
krajin⌥, v⇧etn⌥ stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌥ny v jejich vyu�ití.
 Územním plánem jsou vytvo eny územní podmínky pro intenzifikaci �OV a pro rozvoj 
sportovního areálu..
 Do územního plánu je zapracován návrh vypl�vající ze ZÚR SK. Jedná se o návrh obchvatu 
Sadské - koridor silnice II/330 (ve ejn⌥ prosp⌥⌦ná stavba s ozna⇧ením D154). Koridor zasahuje nepatrn⌥ 
do západní ⇧ásti  e⌦eného území.
 Územní plán vytvo il v území podmínky pro environmentáln⌥ ⌦etrné formy dopravy (p⌥⌦í, 
cyklistickou). 

 Návrhem ÚP je více mén⌥ respektováno záplavové území - do záplavového území (rozlivové 
plochy Q100) jsou navr�eny t i zm⌥ny:
- Z13 -  rozvojová plocha ur⇧ená pro rodinné domy v zahradách (BI) je p evzata z p edchozí 

platné územn⌥ plánovací dokumentace, plocha byla zainvestována je⌦t⌥ v období p ed 
vyhlá⌦ením záplavového území. Jedná se o ⇧ást lokality p evzaté z p�vodní územn⌥ plánovací 
dokumentace. Lokalita Z13 byla v p�vodním ÚPO v⌥t⌦ího rozsahu (cca 1 ha). Pozemek 120/3 
byl zakoupen sou⇧asn�m majitelem v roce 1998 na stavbu rodinného domu. Majitel ⇧ásti 
plochy je⌦t⌥ p ed vyhlá⌦ením záplavového území dne 30.6.2008 provedl ur⇧ité investice (v 
roce 2006 na základ⌥ smlouvy s �EZ p ípojková vedení ke zam�⌦len�m 4 RD, projekt na 
mostek p es vodote⇧ pro p íjezd ke stavbám). Z toho d�vodu je tato zainvestovaná ⇧ást plochy, 
by↵ je v sou⇧asnosti v záplavovém území Q100, za azena do zastavitelné plochy. Pozemek 
p ímo navazuje na zastav⌥né území a le�í ladem. Lokalita je pro bydlení pouze podmíne⇧n⌥ 
vhodná. Pro plochu jsou dány závazné podmínky. Politika územního rozvoje �R , ve zn⌥ní 
aktualizace ⇧.1 v „republikov�ch✏ prioritách územního plánování pro zaji⌦t⌥ní udr�itelného 
rozvoje✏ území“ uvedené v✏bod⌥ 26 podmínka uvádí : Vymezovat zastavitelné plochy 
v✏záplavov�ch územích a umis↵ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela v�jime⇧n�ch 
p ípadech a od�vodn⌥n�ch p ípadech. Lokalita Z13 je tímto od�vodn⌥n�m p ípadem, vlastník 
konal v souladu s územním plánem je⌦t⌥ p ed vyhlá⌦ením záplavového území. Pro plochu jsou 
dány podmínky: objekty zasahující do záplavového území Q100 budou nepodsklepené a 
spodní stavba, která bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z materiál�, které 
odolají dlouhodobému p�sobení vody, kóty podlah obytn�ch místností budou umíst⌥ny min. 
30 cm nad hladinou Q100.

- Z14 -  rozvojová plocha technické infrastruktury (TI) ur⇧ená pro plocha intenzifikaci �OV 
Kostelní Lhota.
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- Z16 – rozvojová plocha ur⇧ená pro plochy ob⇧anského vybavení - komer⇧ní za ízení malá a 
st ední (OM). D�vodem vymíst⌥ní nevhodn⌥ umíst⌥né plochy autoservisu  v centru obce do 
polohy na okraj obce do proluky mezi stávající zástavbou a �OV. 

 Díky tomu dojde ke sní�ení a zklidn⌥ní provozu v obytné ⇧ásti a p isp⌥je ke komfortu bydlení. 
Obecní pozemek, na kterém je lokalita navr�ena (p.⇧.1000/1 o velikosti cca 1800 m2), je 
vklín⌥n mezi v�chodní okraj zástavby a areál �OV - má tedy charakter prostorové proluky. 
Z✏hlediska záplavového území Obec ⇧erpá zejména ze zku⌦enosti z✏rekordní povodn⌥ z✏roku 
2013. Stávající stanovené záplavové území toti� neodpovídá situaci, která byla v✏roce 2013. 
Obec zpracovala detailní Povod�ovou zprávu, kterou také poskytla v⌦em nad azen�m 
institucím pro eventuální úpravu vymezeného záplavového území podle skute⇧nosti. Ze zprávy 
je patrné, �e uveden� pozemek není stoletou vodou zaplavován. Z v�⌦e uveden�ch d�vod� je 
tato proluka, by↵ je v sou⇧asnosti v záplavovém území Q100, za azena do zastavitelné plochy.  
Pro plochu jsou dány závazné podmínky. Politika územního rozvoje � , ve zn⌥ní aktualizace ⇧.1 
v „republikov�ch✏ prioritách územního plánování pro zaji⌦t⌥ní udr�itelného rozvoje✏ území“ 
uvedené v✏bod⌥ 26 podmínka uvádí : Vymezovat zastavitelné plochy v✏záplavov�ch územích a 
umis↵ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela v�jime⇧n�ch p ípadech a od�vodn⌥n�ch 
p ípadech. Lokalita Z16 je tímto od�vodn⌥n�m p ípadem, nové funk⇧ní vyu�ití plochy umo�ní 
vymístit podnikatelskou aktivitu z ⇧ásti obce s p eva�ující funkcí bydlení do mo�né lokality 
vhodn⌥j⌦í pro tento typ pom⌥rn⌥ ru⌦ivé podnikatelské ⇧innosti.

 Aktivní zóna vymezeného záplavového území není zastaviteln�mi plochami dot⇧ena.
 Pro plochu jsou dány podmínky: objekty zasahující do záplavového území Q100 budou 

nepodsklepené a spodní stavba, která bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z 
materiál�, které odolají dlouhodobému p�sobení vody, kóty podlah budou umíst⌥ny min. 30 
cm nad hladinou Q100. V rámci lokality bude nav�⌦en terén tak, aby byl nad úrovní Q100. 
Plocha má ni�⌦í nadmo skou v�⌦ku ne� okolní terén a p i nav�⌦ení nevznikne terénní vlna.

 Územním plánem jsou dány podmínky, které umo��uji realizaci p írod⌥ blízk�ch 
protipovod�ov�ch opat ení (PPO) a to podél  í⇧ky V�rovky v plochách za azen�ch do NZ1 – plochy 
zem⌥d⌥lské - nivy. 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 
protierozní ochrany a je vymezen územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability 
území.

 1.3) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP Nymburk
 Územním plánem Kostelní Lhota je v souladu z po⌘adavky vypl⇣vajícími z ÚAP ORP Nymburk.
 Po⌘adavky na ve�ejné ob�anské vybavení:
 Územní plán navrhuje podvyu⌘ité plochy v zastav⌦ném území vyu⌘ít pro ob�anskou vybavenost 
ve�ejného a komer�ního charakteru a pro agroturistiku. 
 Ochrana proti hluku z dopravy:
 V rámci ploch pro bydlení je závazná podmínka: stavby pro bydlení lze umis�ovat a⌘ na základ⌦ 
prokázání budoucím investorem, v✓rámci ✓navazujícího správního �ízení, dodr⌘ení spln⌦ní hygienick⇣ch 
limit✏ hluku. 
 ÚSES:
 Územním plánem je vy�e�en nesoulad vymezeného ÚSES (v p✏vodním ÚPnSÚ) se ZÚR SK.
 V rámci návrhu územního plánu do�lo k vymezení a zp�esn⌦ní v�ech skladebn⇣ch �ástí ÚSES. 
 Po�adavek Krajského ú adu dát do souladu RBC 999 ⇤embera se ZÚR byl prov⌥ en s tímto 
záv⌥rem: ⇥e⌦ené území je sou⇧ástí krajské rozvojové oblasti OBk1 St ední Polabí, pro které ZÚR stanovují 
úkoly pro územní plánování a to respektovat po�adavky na ochranu a up esnit vymezení skladebn�ch 
⇧ástí ÚSES.   Regionální biocentrum  RBC 999 ⇤embera bylo up esn⌥no tak, aby byla v maximální mí e 
chrán⌥na kvalitní zem⌥d⌥lská p�da nejvy⌦⌦í bonity, tzn. �e biocentrum v  e⌦eném území zahrnuje 
vodote⇧ s  b ehovou a doprovodnou zelení, men⌦í lu⇧ní porosty v lokalit⌥ Kravská obec a plochu 
borového hájku. Z v⌥t⌦í ⇧ásti je biocentrum vymezeno v k.ú. Sadská v nivní poloze  í⇧ky ⇤embery.  
Úpravou hranice RBC nedochází ke zm⌥n⌥ funk⇧ních  ani prostorov�ch parametr�, i s touto úpravou je 
zachována po�adovaná v�m⌥ra 30 ha (celková v�m⌥ra ⇧iní 33 ha).  Návrh úpravy je pln⌥ v souladu s 
Metodikou vymezování ÚSES (Metodick� podklad M⌅P  pro zpracování plán� územního systému 
ekologické stability v rámci PO4 OP⌅P 2014-2020, b ezen 2017).

 1.4) Po⇣adavky na ↵e�ení ÚPD sousedních obcí vypl✏vající z návrhu ÚP
 Návrh územního plánu nevytvá�í plochy nadmístního zájmu, nedochází k v⇣znamnému zatí⌘ení 
stávajícího ob�anského vybavení v okolních sídlech nebo k nevhodn⇣m zásah✏m do dopravní a technické 
infrastruktury.
 Z hlediska po�izování ÚPD sousedních obcí je t�eba sledovat koordinovat zejména tyto prvky:
- nad�azené systémy ÚSES, zajistit provázanost systém✏ lokálního ÚSES;
- provázanost technické a dopravní vybavenosti (cestní sí�, plynovod, �i�t⌦ní spla�kov⇣ch 

odpadních vod).

2) Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace
 ÚP prov⌦�il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan⇣ch zadáním:
 Po⌘adavky na urbanistickou koncepci nad rámec zadání:
- Nov⌦ byla do zastaviteln⇣ch ploch pro bydlení za�azena na p�ání vlastníka lokalita Z6 pro jeden 

rodinn⇣ d✏m v koncové poloze SV �ásti Kostelní Lhoty. Lokalita uzavírá zástavbu na SV okraji 
Kostelní Lhoty. Dle KN se jedná o lesní pozemek. Na základ⌦ Rozhodnutí M⌦Ú Nymburk �.j. 
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100/1504/2014/Ben ze dne 16.1.2014 bylo rozhodnuto, ⌘e pozemek veden⇣ v katastru 
nemovitostí ve zjednodu�ené evidenci (PK) jako parc. �. 865 v k.ú. Kostelní Lhota o v⇣m⌦�e 
1,631 ha, kter⇣ je sou�ástí pozemku vedeného v katastru nemovitostí (KN) jako pozemek 
parc.�. 878/1 v k.ú. Kostelní Lhota, není pozemkem ur�en⇣m k pln⌦ní funkcí lesa. Lokalita je pro 
nov⇣ ú�el v�ak pouze podmín⌦n⌦ vhodná, plocha se nachází celá v pásmu 50 m od hranice 
lesa, musí se splnit podmínky pro umíst⌦ní staveb dále ne⌘ je absolutní v⇣�ková bonita d�evin 
dle porostní skladby konkrétní lokality.

Po⌘adavky na koncepci ve�ejné infrastruktury
 Po⌘adavky byly respektovány.
- technická infrastruktura:
 Nad rámec zadání je územním plánem �e�eno zásobování zemním plynem
    Plo�nou plynofikaci zájmového území obce lze v✓p�ípad⌦ dostate�ného zájmu majitel✏ 

nemovitostí (potenciálních u⌘ivatel✏ t⌦chto slu⌘eb) nepochybn⌦ realizovat a to i na základ⌦ 
d�ív⌦j�í poptávky Obce Kostelní Lhota, jakkoliv se jeví v sou�asnosti zám⌦r ekonomicky nereáln⇣ 
(viz. zadání územního plánu). Do územního plánu je p�evzata p✏vodním územním plánem 
koncepce generelního �e�ení plynofikace obce Kostelní Lhota. Plo�nou plynofikací, která je 
technicky mo⌘ná, by do�lo k✓p�ínosu i z✓ekologického hlediska (v⇣razn⇣ vliv na �istotu ovzdu�í), 
do�lo by ke zv⇣�ení komfortu vytáp⌦ní, p�ípravy TUV, va�ení apod., a dále by se tím stala obec 
zajímav⌦j�í i z✓hlediska dobrého technického zázemí pro p�ípadné dal�í podnikatelské aktivity.

- dopravní infrastruktura:
 dle Zadání spln⌦no:  
- respektovat stávající v⇣znamné ú�elové komunikace, p⌦�í trasy, cyklostezky a cyklot rasy 

(0124, 8240), prov⌦�it jejich mo⌘nou obnovu v krajin⌦ a dopln⌦ní dle aktuální pot�eby v  
území;

 prov⌦�ena byla mo⌘nost vytvo�ení / dopln⌦ní cykloturistick⇣ch okruh✏ "Západ" a "V⇣chod":
- a) cykloturistick⇣ okruh Západ sm⌦�ovan⇣ od rybníka Myslive�ák na JZ okraji obce po polní 

cest⌦ sm⌦rem na Sadskou a⌘ k Mil�ickému potoku, podél n⌦j a po hrázi potoka ⌅embery 
severním sm⌦rem (zde mo⌘no odbo�it na cyklostezku 8240), podél trati a⌘ k cest⌦ na Zv⌦�ínek 
a zp⌦t touto cestou do obce. Okruh bude dopln⌦n koridorem liniové zelen⌦, bude 
koordinováno s návrhem opat�ení prvk✏ ÚSES v rámci KoPÚ Kostelní Lhota

- b) cykloturistick⇣ okruh V⇣chod sm⌦�ovan⇣ od obecního h�bitova na JV okraji obce sm⌦rem 
p�es dálnici na Pe�ky a pak podél dálni�ního t⌦lesa/koryta vodote�e a⌘ ke hrázi V⇣rovky. Po 
b�ehové linii V⇣rovky bu  ji⌘ním sm⌦rem a dále po polní do Vrbové Lhoty; nebo po b�ehové 
linii V⇣rovky severním sm⌦rem a⌘ k prameni Pod⌦bradka a zde po cyklotrase 0124 zp⌦t do 
obce. Z okruhu mo⌘no odbo�it na cyklostezku 8240 �i u stavidla na cestu podél aleje zp⌦t do 
obce. Okruh bude dopln⌦n koridorem liniové zelen⌦, bude koordinováno s návrhem opat�ení 
prvk✏ ÚSES v rámci KoPÚ Kostelní Lhota

 Vzhledem k tomu, ⌘e navrhované okruhy mají i dopady na navazující území sousedních obcí 
Sadská a Vrbová Lhota, Ho�átev, Pe�ky, Zv⌦�ínek, bylo od tohoto zám⌥ru upu⌦t⌥no - liniové stavby by m⌦ly 
b⇣t �e�eny ve spolupráci se sousedními obcemi, Povodím Labe (⌅embera, V⇣rovka) a v koordinaci s 
Komplexními pozemkov⇣mi úpravami. Ú�elové cesty v krajin⌦ lze dle pot�eby budovat v souladu se 
stanoven⇣mi podmínkami vyu⌘ití ploch v nezastav⌦ném území.

Po⌘adavky na koncepci uspo�ádání krajiny
 Po⌘adavky byly respektovány. 

Po⌘adavky na vymezení ploch a koridor✏ územních rezerv a na stanovení jejich vyu⌘ití, které 
bude nutno prov⌦�it

 Po⌘adavek nebyl uplatn⌦n. 

Po⌘adavky na ve�ejn⌦ prosp⌦�né stavby, ve�ejn⌦ prosp⌦�ná opat�ení a asanace
 Územním plánem jsou vymezeny ve�ejn⌦ prosp⌦�né stavby dopravní infrastruktury s právem 

vyvlastn⌦ní (návrh vypl⇣vající ze ZÚR SK - obchvat Sadské). 

Po⌘adavky na vymezení ploch a koridor✏ (územní studie a regula�ní plány, dohody o parcelaci)
 Územním plánem Kostelní Lhota je vymezena plocha Z1 (navr⌘ená obytná zástavba) s 

prov⌦�ením zm⌦n vyu⌘ití územní studií.

P�ípadn⇣ po⌘adavek na zpracování variant �e�ení
Po⌘adavek nebyl uplatn⌦n.

Po⌘adavky na uspo�ádání obsahu návrhu územního plánu a na uspo�ádání obsahu
jeho od✏vodn⌦ní v�etn⌦ m⌦�ítek v⇣kres✏ a po�tu vyhotovení
Po⌘adavky byly respektovány.

Po⌘adavky na vyhodnocení p�edpokládan⇣ch vliv✏ územního plánu na udr⌘iteln⇣
rozvoj území. 
Po⌘adavek nebyl uplatn⌦n.
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3) Komplexní zd�vodn ní p↵ijatého ↵e�ení (ve �len ní kapitol v✏rokové �ásti)

3 ad.a) Vymezení zastav ného území
 
 a.1) Vymezení ↵e�eného území
 ⇤e�en⇣m územím je správní území obce Kostelní Lhota, které tvo�í jedno katastrální území 
Kostelní Lhota. ⇤e�ené území se nachází v okresu Nymburk (na hranici s okresem Kolín), St�edo�eském 
kraji. Katastr spadá do správního území obce s roz�í�enou p✏sobností (ORP) Nymburk a do správního 
obvodu obce s pov⌦�en⇣ obecním ú�adem (POÚ) Sadská.

Sousední územní obvody:
 Zájmové území sousedí se �esti katastrálními územími obcí rozmíst⌦n⇣mi na území okresu 
Nymburk a jedním katastrálním územím na území okresu Kolín  (v�e St�edo�esk⇣ kraj):

 Název obce:   Ho�átev
 Kód katastrálního území:  645028
 Obec se stavebním ú�adem:  Nymburk
 Obec s roz�í�enou p✏sobností:  Nymburk
 Okres:    Nymburk
 katastrální území:  Ho�átev
 Název obce:   Písková Lhota
 Kód katastrálního území:  720976
 Obec se stavebním ú�adem:  Pod⌦brady
 Obec s roz�í�enou p✏sobností:  Pod⌦brady
 Okres:    Nymburk
 katastrální území:   Písková Lhota u Pod⌦brad
 Název obce:   Vrbová Lhota
 Kód katastrálního území:  786101
 Obec se stavebním ú�adem:  Pod⌦brady
 Obec s roz�í�enou p✏sobností:  Pod⌦brady
 Okres:    Nymburk
 katastrální území:   Vrbová Lhota
 Název obce:   Pe�ky
 Kód katastrálního území:  778 842
 Obec se stavebním ú�adem:  Pe�ky
 Obec s roz�í�enou p✏sobností:  Kolín
 Okres:    Kolín
 katastrální území:   Velké Chvalovice
 Název obce:   Mil�ice
 Kód katastrálního území:  694533
 Obec se stavebním ú�adem:  Sadská
 Obec s roz�í�enou p✏sobností:  Nymburk
 Okres:    Nymburk
 katastrální území:  Mil�ice u Pe�ek
 Název obce:   Sadská
 Kód katastrálního území:  745928
 Obec se stavebním ú�adem:  Sadská
 Obec s roz�í�enou p✏sobností:  Nymburk
 Okres:    Nymburk
 katastrální území:  Sadská
 Název obce:   Zv⌦�ínek
 Kód katastrálního území:  793833
 Obec se stavebním ú�adem:  Sadská
 Obec s roz�í�enou p✏sobností:  Nymburk
 Okres:    Nymburk
 katastrální území:   Zv⌦�ínek

Zdroj:  http://geoportal.gov.cz
      

P↵íslu�nost k vybran✏m ú↵ad�m státní správy
 Pov⌦�en⇣ obecní ú�ad: Sadská
 Obec s roz�í�enou p✏sobností: Nymburk
 Stavební ú�ad: Sadská
 Matrika: Sadská
  

Ú�ast ve sdru⇣ení obcí
 Obec Kostelní Lhota je ú�astníkem místní ak�ní skupiny MAS Podlipansko, o.p.s. Hlavním 
p�edm⌦tem �innosti je zprost�edkování grant✏ a dotací pro fyzické i právnické osoby z✓regionu, v✓n⌦m⌘ 
MAS p✏sobí. Obec Kostelní Lhota je �lenem Dobrovolného svazku obcí Pe�eck⇣ region (projekty se 
zam⌦�ením nap�. na cyklostezky, zlep�ení ve�ejné dopravy, sídelní zelen⌦).
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 a.2) Vymezení zastav ného území
 Rozsah zastav⌦ného území pro k. ú. Kostelní Lhota vychází ze schválené územn⌦ plánovací 
dokumentace a je upraven dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu. V �e�eném území se 
k 6. 7. 2017 nachází dvacet dev⌦t samostatn⇣ch zastav⌦n⇣ch území:
- Kostelní Lhota 1x
- rodinn⇣ d✏m �.p. 254 u lesa 1x
- areál �OV 1x
- vodárensk⇣ objekt p.�. st. 426 1x
- ve�ejné poh�ebi�t⌦ p.�. 916/2 1x
- vodní dílo, hráz k ochran⌦ nemovitostí p�ed zaplavením p�i povodni na V⇣rovce
 20x
- vodní dílo, hráz k ochran⌦ nemovitostí p�ed zaplavením p�i povodni na ⌅embe�e
 4x

3 ad.b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Základní rozvojové p↵edpoklady
 Kostelní Lhota se nachází asi 7 km ji⌘n⌦ od Nymburku a 7 km západn⌦ od Pod⌦brad. Osídlení 
�ir�í zájmové oblasti p�ímo souviselo s trasováním ji⌘ v✓raném st�edov⌦ku d✏le⌘ité obchodní trasy, tzv. 
„Kladské cesty“ vedoucí od Prahy a Sadské sm⌦rem k✓Hradci Králové a✓pokra�ující a⌘ do Slezska 
a✓dne�ního Polska. Obec je tvo�ena zástavbou rozprost�enou p�evá⌘n⌦ podél této historické dopravní 
spojnice - dnes silnice II/611. Ji⌘ní nezastav⌦nou �ást území obce protíná dálnice D11. 
 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. V sou�asnosti (9/2016) ⌘ije v obci trvale cca 
850 obyvatel, rozloha cca 865 ha. Dle statistick⇣ch údaj✏ �ÚZK (údaje ke dni 16. 9. 2016) se v obci 
nachází 227 rodinn⇣ch dom✏ s �íslem popisn⇣m, 3/4 domovního fondu je vyu⌘íváno k bydlení. Základní 
ob�anská vybavenost je odpovídající velikosti a v⇣znamu sídla. Vy��í ob�anskou vybavenost suplují 
Pod⌦brady, Nymburk - regionální subcentra s✓pom⌦rn⌦ vysokou dynamikou rozvoje a m⌦sta Sadská, 
Pe�ky.
 ⇤e�ené území má charakter ploché roviny na rozsáhlé �í�ní terase Labe s minimálními 
v⇣�kov⇣mi rozdíly a mírn⇣m sklonem k severu a s pom⌦rn⌦ hustou sítí p�irozen⇣ch i um⌦l⇣ch vodote�í, z 
nich⌘ nejv⇣znamn⌦j�í �í�ka V⇣rovka a ⌅embera tvo�í hranici katastru. Základním krajinotvorn⇣m �initelem 
je intenzívní zem⌦d⌦lské hospoda�ení a omezen⌦ i lesní hospodá�ství. Maloplo�né lesní fragmenty 
spole�n⌦ s vodote�emi a drobn⇣mi vodními plochami mají p�írodn⌦-krajiná�sk⇣ v⇣znam, jsou zde vedeny 
prvky ÚSES regionálního a nadregionálního v⇣znamu.
 V blízkém dosahu od �e�eného území jsou rozmíst⌦ny v⇣znamné cíle turistiky a rekreace  
(Pod⌦brady, Nymburk, P�írodní park Kersko). Zájmov⇣m územím je rovn⌦⌘ vedena cyklotrasa s 
cyklostezkou.
 Mezi hlavní rozvojové p�edpoklady pat�í:
- Kostelní Lhota je sou�ástí rozvojové oblasti krajské úrovn⌦ OBk1 a rozvojové osy OS4  
 Praha-Hradec Králové/Pardubice–Trutnov–hranice �R/Polsko (– Wroclaw)
- geografická poloha v✓blízkosti regionálních subcenter
- snadná dopravní dostupnost v✏�i nad�azen⇣m dopravním systém✏m 
- udr⌘ení a postupné zkvalit↵ování zem⌦d⌦lské a zeliná�ské v⇣roby, p⌦stitelství, moderních slu⌘eb 
 zem⌦d⌦lství, agroturistiky, v⇣robních areál✏ jako v⇣znamn⇣ch stabiliza�ních faktor✏ 
- pom⌦rn⌦ dobrá kvalita ⌘ivotního prost�edí, mno⌘ství chrán⌦n⇣ch oblastí p�írody v   
 bezprost�edním okolí, dostatek turistick⇣ch a rekrea�ních cíl✏, láze↵ství.

 Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po�tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva v posledních dvou 
dekádách. Je to zp✏sobeno zejména radikálním zlep�ením ve�ejné infrastruktury Kostelní Lhoty (základní 
�kola, mate�ská �kola, ve�ejn⇣ vodovod, spla�ková oddílná kanalizace, sportovní vybavenost, v⇣razná pé�e 
o zele↵ a d⌦tská h�i�t⌦). Obec získala v leto�ním roce v rámci St�edo�eského kraje titul Vesnice roku a za 
pé�i o zele↵ Zelenou stuhu.
 Mladí lidé si do obce p�ivádí nové partnery a usazují se s nimi v míst⌦, kde vyr✏stali. To se 
rovn⌦⌘ projevuje zna�nou stavební �inností, která s sebou nese i nár✏st trvale ⌘ijícího obyvatelstva za 
posledních t�ináct let (108 trvale ⌘ijících obyvatel).

Obyvatelstvo
 Co do po�tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva se obec ji⌘ rozvíjela v období první republiky. Zm⌦ny ve 
zp✏sobu hospoda�ení po druhé sv⌦tové válce m⌦ly za následek omezení pracovních mo⌘ností v míst⌦ a 
postupn⇣ úbytek trvale bydlícího obyvatelstva (st⌦hování do m⌦st - míst s více pracovních p�íle⌘itostí). 
V roce 1991 bylo  dosa⌘eno minima jejich po�tu v novodob⇣ch d⌦jinách samostatného státu (715). 
Poslední dv⌦ dekády se v�ak vykazují kladn⇣m migra�ním saldem. Jedná se obecn⇣ trend st⌦hování na 
levn⌦j�í a klidn⌦j�í venkov konkrétn⌦ umocn⌦n⇣ dobrou dopravní dostupností a zlep�ením ve�ejné 
infrastruktury Kostelní Lhoty. Toto období m✏⌘eme ozna�it za zlomové. Projevuje se zna�nou stavební 
�inností, která s sebou nese i nemal⇣ nár✏st trvale ⌘ijícího obyvatelstva od roku 1991 do roku 2011 
715<850 (tj. 16%).
 V⇣voj po�tu obyvatel
 rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 
  1961 1970 1980 1991 2001
 Kostelní  805 830 833 816 919 938 953 836
 Lhota 876 832 767 715 724
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 Obyvatelstvo podle pohlaví a v⌦ku k 26. 3. 2011 (v⇣sledky �SÚ podle trvalého bydli�t⌦) 
        

  Celkem mu⇣i ⇣eny
Obyvatelstvo celkemObyvatelstvo celkem 850 433 417
z toho rodinn⇣ stav svobodní, svobodné 329 197 132z toho rodinn⇣ stav

⌘enatí, vdané 401 200 201
z toho rodinn⇣ stav

rozvedení, rozvedené 61 28 33

z toho rodinn⇣ stav

vdovci, vdovy 59 8 51

  Celkem mu⇣i ⇣eny

Obyvatelstvo celkemObyvatelstvo celkem 850 433 417
z toho ve v⌦ku 0 - 14 125 74 51z toho ve v⌦ku

15 - 19 59 33 26
z toho ve v⌦ku

20 - 29 94 54 40

z toho ve v⌦ku

30 - 39 143 72 71

z toho ve v⌦ku

40 - 49 123 61 62

z toho ve v⌦ku

50 - 59 116 59 57

z toho ve v⌦ku

60 - 64 50 28 22

z toho ve v⌦ku

65 - 69 49 16 33

z toho ve v⌦ku

70 - 79 63 28 35

z toho ve v⌦ku

80 a více let 27 7 20

 Po�et  obyvatel k 31. 12. 2016
  Celkem Mu⇣i ⌥eny

Po�et obyvatelPo�et obyvatel 841 424 417
v tom ve v⌦ku (let) 0-14 123 67 56v tom ve v⌦ku (let)

15-64 553 286 267
v tom ve v⌦ku (let)

65 a více 165 71 94
Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k (let)Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k (let) 43,2 41,3 45,0
Zdroj: V⇣sledky s�ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011; data a údaje �SÚ; Obec Kostelní Lhota (2016).

Domovní a bytov✏ fond
 Trvale obydleno je 87% domovního fondu. U �ásti d�íve docházelo k funk�ní zm⌦n⌦ �ásti 
objekt✏ pro ú�ely chalupa�ení, dnes je mo⌘no vysledovat opa�n⇣ trend tj.: lidé nemovitosti kupují za 
ú�elem trvalého bydlení. Bytov⇣ fond je pom⌦rn⌦ nov⇣, pouze 16% dom✏ bylo postaveno p�ed rokem 
1919. V obci v⇣razn⌦ p�eva⌘uje rodinné jednogenera�ní bydlení a pouze n⌦kolik bytov⇣ch dom✏. Na jeden 
rodinn⇣ d✏m p�ipadá v pr✏m⌦ru 1,06 byt. V⇣stavba nového rodinného bydlení nadále p�eva⌘uje.
 Dle statistick⇣ch údaj✏ �ÚZK ke dni 23. 7. 2017 se v obci nachází 231 rodinn⇣ch dom✏ s �íslem 
popisn⇣m, t�i domy k rodinné rekreaci s �íslem popisn⇣m, 1 d✏m k rodinné rekreaci s �íslem eviden�ním a 
p⌦t bytov⇣ch dom✏ s �íslem popisn⇣m. Nemovitosti jsou k rekreaci vyu⌘ívány spí�e v⇣jime�n⌦.
 Za posledních p⌦t let (2012 - 2016) se dokon�ilo celkem 18 byt✏, z toho v�echny v rodinn⇣ch 
domech.
 V⇣voj po�tu dom✏ (v letech 1961 - 2001 po�et dom✏ trvale obydlen⇣ch)
 rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 
  1961 1970 1980 1991 2001
 Kostelní Lhota 
  110 129 132 143 166 187 223 256 
  245 239 246 279 301

 Domovní a bytov⇣ fond k roku 2011 (v⇣sledky �SÚ podle trvalého bydli�t⌦)
  Celkem rodinné 

domy
bytové 
domy

ostatní 
budovy

Domy úhrnemDomy úhrnem 319 313 4 2
Domy obydlenéDomy obydlené 278 273 4 1
z toho podle 
vlastnictví domu

fyzická osoba 257 256 1 -z toho podle 
vlastnictví domu obec, stát - - - -
z toho podle 
vlastnictví domu

bytové dru⌘stvo 4 2 2 -

z toho podle 
vlastnictví domu

spoluvlastnictví vlastník✏ byt✏ 14 13 1 -
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z toho podle 
období v⇣stavby 
nebo rekonstrukce 
domu

1919 a d�íve 44 44 - -z toho podle 
období v⇣stavby 
nebo rekonstrukce 
domu

1920 - 1970 79 78 - 1
z toho podle 
období v⇣stavby 
nebo rekonstrukce 
domu 1971 - 1980 55 54 1 -

z toho podle 
období v⇣stavby 
nebo rekonstrukce 
domu

1981 - 1990 35 35 - -

z toho podle 
období v⇣stavby 
nebo rekonstrukce 
domu

1991 - 2000 28 26 2 -

z toho podle 
období v⇣stavby 
nebo rekonstrukce 
domu

2001 - 2011 35 34 1 -

  Celkem rodinné 
domy

bytové 
domy

ostatní 
budovy

Obydlené byty celkemObydlené byty celkem 313 289 23 1
z toho právní d✏vod 
u⌘ívání bytu

ve vlastním dom⌦ 251 251 - -z toho právní d✏vod 
u⌘ívání bytu v osobním vlastnictví 4 - 4 -
z toho právní d✏vod 
u⌘ívání bytu

nájemní 18 7 11 -

z toho právní d✏vod 
u⌘ívání bytu

dru⌘stevní 9 2 7 -
z toho s po�tem obytn⇣ch 
místností

1 14 3 11 -z toho s po�tem obytn⇣ch 
místností 2 20 20 - -
z toho s po�tem obytn⇣ch 
místností

3 68 59 8 1

z toho s po�tem obytn⇣ch 
místností

4 86 84 2 -

z toho s po�tem obytn⇣ch 
místností

5 a více 115 115 - -

Zdroj: V⇣sledky s�ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011 (�SÚ); Obec Kostelní Lhota (2016); �ÚZK (2016).

Ekonomická základna
 Polovina trvale ⌘ijících obyvatel je ekonomicky aktivní. Podstatnou roli hraje vyjí⌘ ka za prací 
(Nymburk, Pod⌦brady, Kolín - zde zejména automobilová továrna TPCA v Ov�árech u Kolína). Do 
zam⌦stnání vyjí⌘dí cca 40% ekonomicky aktivních trvale ⌘ijících obyvatel. Z hlediska ekonomiky se tedy 
projevují tradi�ní vazby na sídla st�ediskového v⇣znamu.

 P�ehled hlavních podnikatelsk⇣ch subjekt✏ podle p�eva⌘ující �innosti:
Plochy v⇣roby a skladování - drobná v⇣roba (VD)
-  Spole�nost KON�ÁK s.r.o. v⇣roba betonové dla⌘by, Kostelní Lhota 338 
 v⇣roba a prodej p�írodních a barven⇣ch betonov⇣ch prvk✏ ur�en⇣ch pro stavebnictví, v⇣robní  
 program je zam⌦�en zejména na plotové st�í�ky a sloupové hlavice z pohledového betonu. 
Plochy v⇣roby a skladování - zem⌦d⌦lská v⇣roba (VZ)
-  P⌦stírna vodních rostlin - Václav Ho�ánek, Kostelní Lhota 119
 P⌦stírna vodních a bahenních rostlin (akvarijní rostliny, zahradní rostliny, rostliny do rybní�k✏ a  
 do jezírek)
- Zem⌦d⌦lská spole�nost Písková Lhota a.s. (pouze rostlinná produkce), 
 areálu dominuje silo, sklady zem⌦d⌦lsk⇣ch stroj✏, ostatní skladové haly,
Plochy v⇣roby a skladování - agroturistika (VA)
-  Jezdeck⇣ klub Vl�í stopa, o.s. - Tomá� B⌦lovsk⇣, Kostelní Lhota 332
 jezdeck⇣ klub s nabídkou ustájení koní, v⇣uky jezdectví; jízdárna, stáj, v⇣b⌦hy

 Ekonomická aktivita obyvatelstva a vyjí⌘ ka za prací:
 

   Celkem mu⇣i ⇣eny
Ekonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkem 424 233 191
v tom zam⌦stnanízam⌦stnaní 357 201 156v tom

z toho podle 
postavení v 
zam⌦stnání

zam⌦stnanci 286 149 137
v tom

z toho podle 
postavení v 
zam⌦stnání

zam⌦stnavatelé 6 5 1

v tom
z toho podle 
postavení v 
zam⌦stnání

pracující na vlastní ú�et 51 38 13

v tom

ze zam⌦stnan⇣ch pracující d✏chodci 22 10 12

v tom

ze zam⌦stnan⇣ch
⌘eny na mate�ské dovolené 9 - 9

v tom

nezam⌦stnanínezam⌦stnaní 67 32 35
Ekonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkem 400 181 219
z toho nepracující d✏chodcinepracující d✏chodci 190 71 119z toho

⌘áci, studenti, u�ni⌘áci, studenti, u�ni 122 68 54
Osoby s nezji�t⌦nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t⌦nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t⌦nou ekonomickou aktivitou 26 19 7
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Vyjí⌘d⌦jící celkemVyjí⌘d⌦jící celkemVyjí⌘d⌦jící celkem 249

v tom vyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnánívyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnání 172v tom

v tom v rámci obce 5

v tom

v tom

do jiné obce okresu 76

v tom

v tom

do jiného okresu kraje 33

v tom

v tom

do jiného kraje 57

v tom

v tom

do zahrani�í 1

v tom

vyjí⌘d⌦jící do �kolvyjí⌘d⌦jící do �kol 77

v tom

v tom v rámci obce 2

v tom

v tom

mimo obec 75

 
Zdroj:  V⇣sledky s�ítání lidu, dom✏ a byt✏ 2011 (�SÚ);

 b.2) Koncepce rozvoje ↵e�eného území
 Kostelní Lhota má pom⌦rn⌦ unikátní urbanistické zalo⌘ení a atraktivní polohu v sídelním
systému polabsk⇣ch obcí situovan⇣ch na p✏vodní historické dopravní spojnici. Koncepce rozvoje obce 
spo�ívá v uvá⌘livém rozvoji p�evá⌘n⌦ obytné funkce tak, aby byly zachovány a dále kultivovány stávající 
urbanistické a krajiná�sko-p�írodní hodnoty území. 
 Konkrétn⌦ se jedná o:
-  pé�e o obraz obce dan⇣ st�edov⌦k⇣m zalo⌘ením, kultivace a rozvoj ve�ejného prostranství s 

d✏razem na zachování a rozvoj/revitalizaci v⇣znamné ve�ejné zelen⌦ a drobn⇣ch vodních ploch, 
- zlep�ování charakteru prost�edí odstran⌦ním nevhodn⇣ch a ru�iv⇣ch staveb a úpravou nebo 

nov⇣m vyu⌘itím podvyu⌘it⇣ch ploch - plochy p�estavby,
- návrh rozvoje individuálního bydlení p�evzatého p�evá⌘n⌦ z p✏vodního ÚPO Kostelní Lhota,
- návrh dobudování ve�ejné infrastruktury zejména ve vazb⌦ na rozvojové plochy,
- ve vazb⌦ na probíhající KoPÚ návrh prvk✏ ekologické stability a návrh dal�ích krajiná�sk⇣ch 

opat�ení nestavební povahy s cílem zadr⌘ování vody v krajin⌦ a zu�lech�ování bezprost�edního 
okolí obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace v krajin⌦ (cykloturistika, 
vycházkové trasy, nau�né stezky, vyhlídková místa)

- ve vazb⌦ na probíhající KoPÚ zachování historick⇣ch krajinn⇣ch úprav a struktur kulturní krajiny 
v�etn⌦ vazby na obec a její kompozici. 

 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

Historick✏ v✏voj
 zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosteln%C3%AD_Lhota
 P�es �ir�í zájmové území vedla v✓raném st�edov⌦ku d✏le⌘itá obchodní trasa, tzv. „Kladská cesta“, 
která m⌦la vliv na zdej�í osídlení. Cesta vedla od Prahy p�es Sadskou  sm⌦rem k Pod⌦brad✏m a✓Hradci 
Králové a✓pokra�ující a⌘ do Slezska a✓dne�ního Polska. Obec byla zalo⌘ena na této obchodní cest⌦. 
 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354. 
 Název Lhota vznikl ze staro�eského "lhóta", co⌘ znamená osvobození po ur�itou dobu - lh✏tu. 
Toto jméno dostávaly obce a osady zakládané na vyklu�eném lese - mohlo to v�ak b⇣t i na mo�áli�ti, 
blatech �i jiné neúrodné p✏d⌦, která m⌦la b⇣t obd⌦lána. Poddaní - osadníci t⌦chto obcí, byli do jisté lh✏ty 
osvobozeni od placení dávek pozemkovému pánu, které se skládaly z ro�ního platu - úroku a z dávek 
naturálních. To v�e za práci spojenou s vykácením lesa a vzd⌦láním p✏dy. Po�átkem 14.století toto 
osvobození trvalo deset let, v pr✏b⌦hu století se sní⌘ilo na osm a⌘ �est let.
 Za Jana Lucemburského byly Pod⌦brady roku 1345 odevzdány Hynkovi ze ⌥leb a Lichtenburka. 
V roce 1347 Hynek zem�el a Pod⌦brady dostala jeho dcera Eli�ka, která se v roce 1350 provdala za pana 
Bo�ka z Kun�tátu. Ten pak dostal 6. listopadu 1351 Pod⌦brady v léno. Bo�ek z Kun�tátu a nyní i z Pod⌦brad 
za�al zakládat nové osady a v n⌦kter⇣ch i nové kostely. V ji⌘ zmín⌦né oblasti mezi Pod⌦brady a Sadskou 
zalo⌘il Lhoty - Pískovou, Vrbovou, P�ední a Kostelní. Kostelní Lhota se podle církevních pramen✏ 
p�ipomíná ji⌘ k roku 1354, kdy pan Bo�ek nechal v této obci postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie a 
dosadil tam plebána Petra. Rod pán✏ z Kun�tátu a z Pod⌦brad byl velmi vá⌘en⇣ a v⌘dy sm⇣�lející �esky. 
Pan Bo�ek byl v roce 1355 v ⇤ím⌦ p�ítomen korunovace Karla IV. Jeho pravnuk, Ji�í z Kun�tátu a Pod⌦brad, 
se stal v roce 1458 jedin⇣m �esk⇣m králem, kter⇣ nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu 
domácí �lechty.

P↵ehled historick✏ch, kulturních hodnot v zájmovém území

Archeologické nálezy
 Území s archeologick⇣mi nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na 
n⌦m⌘ se primárn⌦ 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. 
UAN jsou pracovn⌦ rozd⌦leny do �ty� kategorií (I a⌘ IV), v�echny kategorie se ve správním území nachází. 
Jsou zárove↵ hodnotami. Místa s prokázan⇣mi nálezy a sídla jsou ozna�eny jako UAN I, ur�ité pásmo 
kolem UAN I je ozna�eno jako UAN II, vyt⌦⌘ená území jsou UAN IV a v�e ostatní v území je pova⌘ováno za 
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UAN III. Na celé území SO ORP Nymburk je tedy nutno nahlí⌘et jako na území s ur�itou pravd⌦podobností 
archeologick⇣ch nález✏. 
 V p�ípad⌦ archeologického nálezu je nezbytné dodr⌘et ustanovení § 23 zákona �. 20/1987 Sb., 
o státní památkové pé�i, v platném zn⌦ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji�t⌦ní 
archeologického nálezu a nalezi�t⌦ proti pozm⌦n⌦ní situace, po�kození nebo odcizení.
 Území s archeologick⇣mi nálezy v �e�eném území:

Po↵. �. SAS Název UAN Kategorie UAN Katastr, okres
13-14-11/2 Za Kan✏vky I Kostelní Lhota,✓Nymburk
13-14-11/3 okolí kostela (intravilán) I Kostelní Lhota,✓Nymburk

archeologické nalezi�t⌦ - 
jádro KL

II Kostelní Lhota,✓Nymburk

Nemovité 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):
 31595/2-1833 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 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.
 Spolu s farou a �kolou je katolick⇣ kostel sou�ástí nejstar�ího historického st�edu obce. Je 

zasv⌦cen svátku Nanebevzetí Panny Marie a podle liturgického kalendá�e p�ipadá poutní 
slavnost kostela na den 15. srpna. Kostel dal na�í obci název, jeliko⌘ byl postaven p�i jejím 
zalo⌘ení v roce 1354.

 Dne 17. dubna 1813 na Bílou Sobotu vypukl v Kostelní Lhot⌦ po⌘ár. Vyho�elo 32 �ísel v�etn⌦ 
kostela. V letech 1815 a⌘ 1817 byl kostel p�estav⌦n v pozdn⌦ barokním slohu stavitelem J. 
Braunem. Dne 18. prosince byl vysv⌦cen. 

 Krom⌦ pravideln⇣ch bohoslu⌘eb se v kostele také po�ádají váno�ní koncerty, které jsou 
organizovány obcí za ú�asti ⌘ák✏ na�í základní a mate�ské �koly. Budova fary, která spolu se 
�kolou a kostelem tvo�í historick⇣ st�ed obce, byla vystav⌦na v roce 1892 za pana fará�e Ignáce 
Lhoty. Od roku 1973 nebyla církví vyu⌘ívána. Obecní ú�ad odkoupil faru od královéhradecké 
diecéze v roce 2006. V budov⌦ b⇣valé fary pak byly p�íle⌘itostn⌦ po�ádány v⇣stavy a kulturn⌦-
spole�enské akce. V letech 2010 a⌘ 2011 byl objekt p�estav⌦n na novou budovu obecního 
ú�adu, která byla slavnostn⌦ otev�ena dne 18. �ervna.

 Kostel je v⇣znamnou stavební dominantou, jeho⌘ umíst⌦ní v terénu �i charakter je �iní v⇣razn⌦ 
viditelné a do velké míry ovliv↵ující vizuální charakter sídla i krajiny.

 Kostel spole�n⌦ s farou je kulturn⌦ historickou dominantou.
 V⌦⌘ kostela je v⇣znamn⇣ vyhlídkov⇣ bod.

Architektonicky v⇣znamné stavby, pietní místa
 Jedná se o jedine�né stavby a jejich soubory nezapsané do Úst�edního seznamu kulturních 
památek �R (nap�. stavby v⇣znamn⇣ch architekt✏, slohov⌦ �isté budovy, dochované stavby lidového 
stavitelství). Územním plánem jsou chrán⌦ny drobné památky a ve�ejná poh�ebi�t⌦ (pietní místa):
- kamenn⇣ k�í⌘ u kostela z roku 1894 (postaven na míst⌦ b⇣valého k�í⌘e d�ev⌦ného), po 

rekonstrukci (2009),
- Bo⌘í muka v podob⌦ d�ev⌦ného k�í⌘e (P�i stavb⌦ nového katolického h�bitova v roce 1927 byla 

vzty�ena bo⌘í muka v podob⌦ d�ev⌦ného k�í⌘e. V roce 2005, p�i stavební údr⌘b⌦ h�bitov✏, byl 
rovn⌦⌘ tento k�í⌘ opraven a nat�en).

- kapli�ka p�i silnici na Pod⌦brady v �ásti obce zvané Na Vr�kách,
- pomník padl⇣ch na návsi,
- zvonice, farní budova církve �eskoslovenské husitské (1930). 
- Dal�ími hodnotn⇣mi prvky v prostorovém uspo�ádání jsou h�bitovy ze 30. let minulého století - 

obecní na jihov⇣chodním okraji sídelního útvaru a katolick⇣ (v izolované poloze vn⌦ sídelního 
útvaru).

 H�bitovy v Kostelní Lhot⌦
 Nejstar�ím poh�ebi�t⌦m v obci bylo bezprost�ední okolí kostela. Sv⌦d�í o tom dochované zbytky 

náhrobk✏ u kostelní zdi. Podle zápisu ve �kolní kronice, kterou provedl u�itel Josef Nágl, byl 
základní kámen k novému h�bitovu u �koly polo⌘en o ⌘ních roku 1856. Tého⌘ podzimu byl 
dostav⌦n a p�í�tího roku dne 3. kv⌦tna byl h�bitov vysv⌦cen. Slou⌘il pak nejen pro na�i obec, 
ale i pro p�ifa�ené obce. Komunistick⇣ re⌘im tento star⇣ h�bitov necitliv⌦ srovnal se zemí a 
církevní pozemek zabral pro vybudování �kolního h�i�t⌦. 

 V dob⌦ nábo⌘ensk⇣ch neshod mezi katolíky a evangelíky v roce 1925 povstal té⌘ boj o h�bitov. 
Jablkem sváru se stal nov⇣ hroba�, na kterém se ob⌦ nábo⌘enské obce nedokázaly dohodnout. 
Okresní hejtmanství vy�e�ilo spor tím, ⌘e na�ídilo stavbu nového h�bitova s od✏vodn⌦ním, ⌘e 
není místo na starém a ⌘e schází márnice a pitevna. Obec vystav⌦la nov⇣ h�bitov p�i silnici na 
Pe�ky. 

 Katolick⇣ h�bitov se nachází v �ásti obce Na Vr�kách v lese u silnice na Pod⌦brady. Stavba 
katolického h�bitova se zapo�ala koncem roku 1926. Vysv⌦cen byl podle zápisu ve farní kronice 
dne 18. dubna a 22. dubna 1927 byl kolaudován.
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P↵írodní a krajiná↵ské hodnoty

 P↵írodní podmínky
 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 a typologie krajiny.
 
 Klimatické podmínky
 Klimatické podmínky �e�eného území jsou dány jeho nadmo�skou v⇣�kou a orografick⇣mi 
pom⌦ry. Klimatologicky pat�í �e�ené území do teplé oblasti, podle klimatické regionalizace dle Quitta 
(Quitt, 1971) do klimatické oblasti T2.
 Oblast charakterizuje dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké p�echodné období s tepl⇣m a⌘ 
mírn⌦ tepl⇣m jarem a podzimem. Zima je krátká mírn⌦ teplá a suchá s krátk⇣m trváním sn⌦hové pokr⇣vky. 
Ro�ní pr✏m⌦rná teplota vzduchu je 8,5 a⌘ 9 °C. Nejchladn⌦j�ím m⌦sícem je leden s pr✏m⌦rnou teplotou 
-2 a⌘ -3 °C, která málokdy klesá pod -10 °C. Pr✏m⌦rná teplota vegeta�ního období (duben-zá�í) �iní 14-15 
°C. Pr✏m⌦rn⇣ ro�ní úhrn srá⌘ek je 450-500 mm. Ve vegeta�ním období se srá⌘ky pohybují kolem 350 mm. 
Sn⌦hové srá⌘ky jsou pom⌦rn⌦ �ídké, na území sn⌦⌘í 15 - 50 dní ro�n⌦. Sníh le⌘í 40 a⌘ 50 dní, sn⌦hová 
pokr⇣vka nedosahuje v⌦t�í mocnosti ne⌘ 10 - 30 cm. V✓území p�evládají v⌦try ze sm⌦ru západního 
kvadrantu, tj. jihozápadní a⌘ západní.
Zdroj:  St�ední �echy - Chrán⌦ná území �R (XIII.) - AOPK 2005

 Geologické podmínky
 ⌅ir�í okolí zájmového území je sou�ástí rozlehlé Nymburské kotliny, která z✓regionáln⌦ 
geologického hlediska nále⌘í k✓�eské k�ídové tabuli, její⌘ svrchní �ást je budovaná mohutn⇣m komplexem 
slínovc✏, prachovc✏ a slinit⇣ch pískovc✏ svrchnoturonského stá�í.
 Kone�ná modelace území je v⇣sledkem erozivní a následn⌦ akumula�ní �innosti vodních tok✏ 
b⌦hem neogénu a zejména pak kvartéru. V⇣sledkem p✏sobení t⌦chto p�írodních proces✏ je existence 
tém⌦� vodorovn⇣ch plo�in budovan⇣ch star⇣mi terasov⇣mi  sedimenty Labe. Z hlediska historického v⇣voje 
krajiny je �e�ené území sou�ástí VI. labské terasy.
 Pokryvné útvary �ir�ího zájmového území jsou tvo�eny fluviálními sedimenty okrajové partie 
údolního labského stupn⌦, ulo⌘en⇣mi p�i nárazovém b�ehu starého koryta �eky, jeho⌘ tok se postupn⌦ 
p�ekládal sm⌦rem k✓severu. Kvartérní pokryv za�íná p�i povrchu a⌘ 1 m mocnou vrstvou pís�it⇣ch jíl✏ a⌘ 
jíl✏ s✓vysokou plasticitou. Terasové, fluviální sedimenty Labe dosahují mocnosti 6 i více metr✏. Svrchu jsou 
tvo�eny zpravidla písky s✓vy��ím obsahem jemnozrnn⇣ch (prachovit⇣ch a jílovit⇣ch) frakcí. Sm⌦rem do 
hloubky podíl jemnozrnn⇣ch postupn⌦ sou�ástí klesá. Spodní �ást terasového souvrství je tvo�ena 
pís�it⇣mi pís�ito�t⌦rkovit⇣mi zeminami. Valouny jsou tvo�ené p�evá⌘n⌦ k�emit⇣mi horninami a jsou 
zpravidla dob�e opracované a zaoblené. Jejich velikost zpravidla b⇣vá do 3 cm. Obsah valoun✏ v⌦t�inou 
nep�esahuje 30%.
 P�edkvartérní podlo⌘í je v✓oblasti zájmové lokality tvo�eno turonsk⇣mi sedimentárními 
horninami p�evá⌘n⌦ slínovcového charakteru. Vlivem staré erozní �innosti �í�ního toku se zde vyskytují 
k�ídové elevace, které v�ak vlivem následné terasové sedimentace le⌘í pod rovinat⇣m povrchem území. 
Turonské slínovce obvykle nevystupují na povrch. Svrchní zóna k�ídov⇣ch sediment✏ je tvo�ena slíny – 
eluviáln⌦ rozlo⌘en⇣mi slínovci, sv⌦tle �ed⇣ch a⌘ �ed⇣ch barev, tj. jíly se st�ední plasticitou v✓pevné místy a⌘ 
tvrdé konzistenci.
 V chladn⇣ch a such⇣ch obdobích �tvrtohor dochází p✏sobením v⌦tru ke vzniku spra�í a 
píse�n⇣ch p�esyp✏. Podél toku Labe, zejména v úseku mezi Pardubicemi a Neratovicemi, tak vznikaly 
píse�né p�esypy, které jsou pro území charakteristické  (viz. PP Píse�n⇣ p�esyp u Píst). T⌦mito vát⇣mi písky 
byly na mnoha místech p�ekryty naplavené �t⌦rkopísky labsk⇣ch teras.

Zdroj:  ÚPO Kostelní Lhota, ÚAP Nymburk

 Geomorfologické podmínky
 Podle geomorfologického �len⌦ní �eské republiky území nále⌘í  do provincie �eská vyso�ina, 
do soustavy �eská tabule, podsoustavy St�edo�eská tabule, celku St�edolabská tabule, podcelku 
Nymburská kotlina, okrsku Sadská rovina.
 Sadská rovina  -  akumula�ní rovina ve st�. a j. �ásti Nymburské kotliny vytvo�ená erozn⌦ 
akumula�ní �inností Labe a p�ítok✏ na turonsk⇣ch slínovcích a pís�it⇣ch slínovcích zakryt⇣ch v⌦t�inou 
kvartérními �í�ními sedimenty; vyzna�uje se nízk⇣mi st�edopleistocenními a mladopleistocenními �í�ními 
terasami. �irok⇣mi nivami (s opu�t⌦n⇣mi meandry a mrtv⇣mi rameny Labe), pokryvy a p�esypy vát⇣ch 
písk✏, místy zarovnan⇣mi slínovcov⇣mi povrchy (kryopedimenty), zejména v okolí sv⌦deck⇣ch vrch✏ a 
vy��ích okrajov⇣ch svah✏; nejv. bod P�erovská h✏ra 237 m, v⇣zna�n⇣ bod v blízkém okolí Sadská 214 m; 1 
a⌘ 2. vegeta�ní stupe↵, nepatrn⌦ a⌘ p�evá⌘n⌦ zalesn⌦ná smí�en⇣mi listnat⇣mi, p�evá⌘n⌦ dubov⇣mi a 
borov⇣mi porosty.
 ⇤e�ené území má charakter ploché roviny na rozsáhlé �í�ní terase Labe s minimálními 
v⇣�kov⇣mi rozdíly a mírn⇣m sklonem k severozápadu a s pom⌦rn⌦ hustou sítí p�irozen⇣ch i um⌦l⇣ch 
vodote�í. Pr✏m⌦rná nadmo�ská v⇣�ka �iní  187 m n.m.

Zdroj:   Zem⌦pisn⇣ lexikon �SR - Jaromír Demek a kol., ACADEMIA Praha 1987 
 Hydrogeologické podmínky
 ⇤e�ené území spadá do hydrogeologického rajonu 1152 Kvartér Labe po Nymburk.
 ID útvaru:    11520 
 Plocha útvaru  (km2):  238,6 km2
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 Název útvaru podzemních vod:   Kvartér Labe po Nymburk
 Geologická jednotka:   Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní  
     sedimenty
 Litologie:     �t⌦rkopísek
 Mocnost souvislého zvodn⌦ní:  5 a⌘ 15
 Hladina:     volná
 Typ propustnosti:   pr✏linová
 Transmisivita m2/s:   vysoká
 Typ kvartérního sedimentu:  fluviální
 Mineralizace mg/l:   >1
 Chemick⇣ typ:    Ca-Mg-HCO3
 Horizont:     svrchní
 
 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, s✓dobrou 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 s✓vysok⇣m stupn⌦m transmisivity (sou�initel nad 1.10-3✓m2/s). V✓trati mezi Pardubicemi a 
Pod⌦brady jsou nesouvislé pokr⇣vky vát⇣ch písk✏, spra�í a spra�ov⇣ch hlín, ale i v⌦t�í rozlohy aluviálních 
hlín, které omezují vsakování srá⌘ek. 
 Zvodn⌦ní údolních teras je p�ímo ovliv↵ováno skute�ností, ⌘e tok Labe je kanalizován, re⌘im 
podzemní vody v✓údolní terase je v✓hydraulické✓souvislosti s✓povrchovou vodou, a je tedy p�ímo ovliv↵ován 
hladinou vody v jezov⇣ch zdr⌘ích. V✓prostoru labsk⇣ch sediment✏ je rozsáhlá t⌦⌘ba lo⌘isek �t⌦rkopísk✏ 
(zejména v✓rajonu 1122 – Kvartér Labe po Pardubice), a intenzivní �erpání podzemní vody pro vodárenské 
vyu⌘ití (zejména vodní zdroje Pardubic – Hrobice, �eperka a Pod⌦brad), které vyvolává vznik tzv. 
indukovan⇣ch zdroj✏, tedy zv⇣�enou infiltraci vod z✓povrchového toku.

 Posuzovaná lokalita se nachází v✓oblasti s✓vy��ím v⇣skytem zejména p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏. 
Velmi v⇣znamné jsou také zásoby prost⇣ch i minerálních podzemních vod. Minerální prameny jsou v 
Sadské, Kersku, Ho�átvi a p�edev�ím v Pod⌦bradech. Jedná se o alkalicko - zemité kyselky s vysok⇣m 
obsahem CO2.
 Pro �e�ené území bylo stanoveno ochranné pásmo✓II. stupn⌦ p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏ a zdroj✏ 
p�írodních minerálních vod z�ídelní oblasti Pod⌦brady a Sadská a statut láze↵ského místa Pod⌦brady. 
P�írodní minerální vody vyv⌦rají v �ir�ím zájmovém území na n⌦kolika místech, zpravidla v depresních 
kvartérních sediment✏ s vysok⇣m koeficientem filtrace. 
 V �e�eném území se nachází pramen minerální vody - byl navrtán pom⌦rn⌦ nedávno, a upraven 
do dne�ní podoby p�ed n⌦kolika lety. Vrt pat�í spole�nosti Pod⌦bradka.  Zdroj poskytuje stejn⌦ kvalitní 
vodu, jako Pod⌦brady, není v�ak p�írodním lé�iv⇣m zdrojem. Nachází se na trase cyklostezky mezi Kostelní 
Lhotou a Ho�átví, p�ímo na b�ehu �í�ky V⇣rovky.

 Podle na�ízení vlády �. 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln⇣ch oblastí a o pou⌘ívání a 
skladování hnojiv a statkov⇣ch hnojiv, st�ídání plodin a provád⌦ní protierozních opat�ení v t⌦chto 
oblastech, v novelizovaném zn⌦ní z r. 2014, nále⌘í katastrální území Kostelní Lhota mezi vymezené 
zranitelné oblasti. Z hlediska zne�i�t⌦ní podzemních vod jde o oblast s vysokou zranitelností vodních 
zdroj✏!
 Z✓hlediska �ir�ích územních vztah✏ i vlastního zájmového území lze konstatovat relativn⌦ 
zna�nou hustotu sít⌦ p�irozen⇣ch i um⌦l⇣ch recipient✏ a reten�ních prvk✏.  Hydrogeologické podmínky 
pak jsou takové, ⌘e umo⌘↵ují relativn⌦ pru⌘nou sou�innost tokov⇣ch re⌘im✏ a stav✏  podzemních a 
povrchov⇣ch vod. To p�edstavuje jistou v⇣hodu (ve v⌦t�in⌦ zájmového území nedochází k✓problém✏m se 
srá⌘kov⇣mi vodami), ale sou�asn⌦ té⌘ nev⇣hoda (zne�i�t⌦ní vod povrchov⇣ch relativn⌦ snadno p�echází 
do vod podzemních). Potenciálním rizikem v⌦t�ího v⇣znamu je zde riziko po�kození z�ídelní struktury 
minerální vody Pod⌦bradka nap�. v✓p�ípad⌦ provád⌦ní vrt✏ pro instalace tepeln⇣ch �erpadel. Hladina 
podzemní vody se pohybuje zájmovém území obce v✓hloubce 1,5 a⌘ 3,5 m pod úrovní terénu. Z✓tohoto 
d✏vodu a z✓d✏vodu relativn⌦ dobré propustnosti povrchové vrstvy a zatím dostate�ném zastoupení ploch 
terénu s✓nezpevn⌦n⇣m povrchem je umo⌘n⌦n v�ak srá⌘kov⇣ch vod a postrádá zde tedy, zatím, smysl 
usilovat o zvlá�tní opat�ení ve smyslu �SN 75 9001 Hospoda�ení se srá⌘kov⇣mi vodami (snad jedin⌦ tam, 
kde se ji⌘ jisté problémy lokáln⌦ vyskytují). 

Zdroj:  VÚV T. G. M., Praha.
 �HMÚ Praha
 Plán oblasti Povodí Horního a st�edního Labe
 ÚAP ORP Nymburk
 ÚPO Kostelní Lhota
 pr✏zkumy v 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. Dle mapy potenciální p�irozené 
vegetace (Neuhäuslová a kol., 2001) je potenciální p�irozenou vegetací v �e�eném území st�emchová 
jasanina (Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s mok�adními ol�inami Alnio glutinosae, typ Alnion 
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incanae), kost�avová borová doubrava (Festuco ovinae-Quercetum  roboris) a lipová doubrava 
(Tilio-Betuletum, typ Carpinion).  Jejich charakteristiky zárove↵ ur�ují vhodnou skladbu zelen⌦ v 
p�íslu�n⇣ch �ástech �e�eného území:

 �.1 St�emchová jasenina, místy v komplexu s mok�adními ol�inami  (Pruno-Fraxinetum, 
místy v komplexu s mok�adními ol�inami Alnio glutinosae)
 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 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⇣.

 �.8 Lipová doubrava  (Tilio-Betuletum, typ Carpinion)
 Lipové doubravy p�edstavují dvoupatrové a⌘ t�ípatrové druhov⌦ chud�í fytocenózy. Osidluje 
⌘ivinami chud�í p✏dy terasov⇣ch písk✏ a odvápn⌦n⇣ch spra�ov⇣ch hlín na rovinách a mírn⇣ch svazích v 
nejni⌘�ích polohách, p�edstavuje okrajov⇣ typ mezotrofních a mezofilních listnat⇣ch les✏ na p�echodu k 
acidofilním doubravám. P�irozené porosty mají zapojené stromové patro, siln⌦ potla�ené ke�ové patro a 
dob�e vyvinut⇣ bylinn⇣ pokryv. Ve stromovém pat�e p�evládá obvykle dub zimní (Quercus patraea), 
vzácn⌦ dub letní (Quercus robur), lípa srd�itá (Tilia cordata) vystupuje �asto jako subdominanta. V 
p�ím⌦si b⇣vá b�íza b⌦lokorá (Betula pendula), vzácn⌦ji habr obecn⇣ (Carpinus betulus), pop�. jiné 
listná�e.  V ke�ovém pat�e jsou nej�ast⌦ji zastoupeny druhy stromového patra, v bylinném patru p�eva⌘ují 
trávy jako nap�. lipnice úzkolistá, medyn⌦k m⌦kk⇣, t�tina rákosovitá. 
 Plochy lipové doubravy jsou z�ásti kryty lesními porosty a to jak listnat⇣mi (v�etn⌦ kultur dubu 
�erveného), tak jehli�nat⇣mi, z�ásti je odlesn⌦na. Z jedhli�nat⇣ch porost✏ jsou zde p⌦stovány p�edev�ím 
borovice (Pinus sylvestris, Pinus strobus).  Odlesn⌦né plochy jsou vyu⌘ívány jako orná p✏da, ovocné sady, 
z�ásti jsou zastav⌦ny. P�irozené porosty jsou velmi vzácné.
Vhodné d�eviny a travinnobylinné sm⌦si pro tvorbu krajiny:
- Nej�ast⌦j�í d�eviny stromo�adí:  lípa srd�itá, jírovec ma al
- Vhodné d�eviny pro solitérní v⇣sadbu �i rozpt⇣lenou zele↵:  lípa srd�itá,  dub zimní i letní, b�íza 

b⌦lokorá, je�áb pta�í, javor babyka, habr obecn⇣, t�e�e↵ pta�í,  borovice lesní 
- Vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa:  psine�ek v⇣b⌦⌘kat⇣, kost�ava �ervená, kost�ava 

drsnolistá, lipnice úzkolistá

 �.39 Kost�avová borová doubrava  (Festuco ovinae-Quercetum  roboris)
 Sv⌦tlé borové doubravy na vát⇣ch a terasov⇣ch píscích tepl⇣ch oblastí s p�irozen⇣m v⇣skytem 
dubu letního (Quercus robur), a borovice (Pinus sylvestris). Ve stromovém patru b⇣vá zastoupen i dub 
zimní (Quercus patraea), a jednotliv⌦ i b�íza (Betula pendula), z nep✏vodních druh✏ trnovník akát.  
Ke�ové patro dosahuje vy��í pokryvnosti zejména ve sv⌦tl⇣ch borov⇣ch porostech se slabou p�ím⌦sí 
dal�ích druh✏ strom✏. V bylinném patru p�eva⌘ují (sub)acidofyty, �asto xerofilní – kost�ava ov�í, t�ezalka 
te�kovaná, psine�ek v⇣b⌦⌘kat⇣, ale té⌘ i metlice trsnatá. V⇣zna�né je zastoupení psamofyt✏ – kost�ava 
píse�ná, mate�ídou�ka úzkolistá, trávni�ka obecná; a teplomiln⇣ch t�ídy Festucco-Brometea. 
 Kost�avové borové doubravy jsou typick⇣m spole�enstvem kysel⇣ch, n⌦kdy i mírn⌦ vápnit⇣ch, 
ale celkov⌦ chud⇣ch substrát✏. Vyskytují se v akumulacích vát⇣ch písk✏ vyvát⇣ch z kvartérních 
�t⌦rkopískov⇣ch teras i p�ímo na t⌦chto terasách, zejména p�i jejich hranách. Porosty a jejich lemy jsou 
refugiem �ady ochraná�sky velmi hodnotn⇣ch psamofilních taxon✏ a cel⇣ch spole�enstev. Odlesn⌦né 
plochy jsou v⌦t�inou vyu⌘ívané jako pole (nap�. rané brambory) a ve zbytcích osídleny psamofilní vegetací.
Vhodné d�eviny a travinnobylinné sm⌦si pro tvorbu krajiny:
- Nej�ast⌦j�í d�eviny stromo�adí:  dub letní, dub zimní
- Vhodné d�eviny pro solitérní v⇣sadbu �i rozpt⇣lenou zele↵:  dub letní, dub zimní, borovice lesní, 

b�íza b⌦lokorá
- Vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa:  kost�avové trávníky

Zdroj:  Zdenka Neuhäuslová:  Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské republiky (Praha 1998).

 Biogeografické �len⌦ní krajiny
 Dle biogeografického �len⌦ní (Culek, 2000) se celé �e�ené území nachází v bioregionu 
Polabském (1.7).
 Bioregion le⌘í ve st�ední �ásti �ech, zabírá Terezínskou, M⌦lnickou a Nymburskou kotlinu, 
rozkládá se v✓nejni⌘�í �ásti �eské tabule. Typick⇣m rysem je katéna niv, nízk⇣ch a st�edních teras. Biota 
pat�í do 2. bukovo-dubového vegeta�ního stupn⌦; na terasách p�eva⌘ují borové doubravy, ve sní⌘eninách 
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jsou typické slatinné �ernavy. Nereprezentativními �ástmi jsou sv⌦decké opukové a slínovcové vrchy 
s✓teplomiln⇣mi doubravami a dubohab�inami, vy��í terasy s✓dubohabrov⇣mi háji. V✓niv⌦ Labe zbytky 
nezaplavovan⇣ch lu⌘ních les✏, na terasách hojné kulturní bory. Nivní louky zastoupeny málo, dominuje 
orná p✏da a zna�nou plochu zabírají sídla.
 Bioregion zabírá starou sídelní oblast, na vy��ích terasách souvisle osídlenou ji⌘ od neolitu. Lesy 
v sou�asnosti pokr⇣vají jen nevelkou �ást plochy, ve vlastní niv⌦ mají p�evahu p�irozené porosty nad 
lignikulturami (zejména topolu), na terasách v�ak dominují kulturní bory. Porosty s p�irozenou skladbou 
jsou pouze framentální. Na odlesn⌦n⇣ch plochách nyní p�eva⌘ují agrocenózy, louky jsou vzácností. V 
posledních dvou stoletích v�ak niva díky �lov⌦ku zcela zm⌦nila charakter - �eky byly zregulovány, slatiny 
odvodn⌦ny, v⌦t�ina luk rozorána a zanikla i �ada t✏ní a mrtv⇣ch ramen. 
V rámci bioregionu se v �e�eném území vyskytují následující biochory:
 2Db  Podmá�ené sní⌘eniny na bazick⇣ch sedimentech 2. vegeta�ního stupn⌦ (dále v.s.)
 2Nh  U⌘�í hlinité nivy 2. v.s.
 2RB  Plo�ina na slínech 2. v.s.
 2RN  Plo�iny na zahlin⌦n⇣ch píscích 2. v.s.
 2RV  Plo�ina a pahorky na vát⇣ch píscích 2. v.s.

 Fytogeografické za�azení a potenciální p�irozená vegetace
 Dle regionáln⌦ fytogeografického �len⌦ní (Skalick⇣, 1988) se území nachází ve 
fytogeografickém okrese 11 – St�ední Polabí, okrsek 11 b – Pod⌦bradské Polabí. Fytogeografickou oblastí je 
Termofytikum, co⌘ je oblast teplomilné vegetace s p�evahou druh✏ submeridionálního pásma.
 Charakteristikou Pod⌦bradského Polabí je akumula�ní rovina vytvo�ená �inností Labe a jeho 
p�ítok✏ na turonsk⇣ch slínovcích a pís�it⇣ch slínovcích zakryt⇣ch v⌦t�inou kvartérními �í�ními sedimenty. 
Z�eteln⌦ jsou vyvinuty nízké pleistocenní terasy, v⇣znamné jsou �iroké nivy s✓opu�t⌦n⇣mi meandry a 
mrtv⇣mi rameny Labe a pokryvy a p�esypy vát⇣ch písk✏. V⌦t�inu plochy pokr⇣vají lehké p✏dy pís�it⇣ch a 
�t⌦rkov⇣ch náplav✏, p�íp. lehké p✏dy vát⇣ch písk✏, severn⌦ a sz. od Sadské jsou maloplo�n⌦ vyvinuty 
spra�ové p✏dy a t⌦⌘�í p✏dy na v⇣chozech turonsk⇣ch opuk. Na ní⌘e polo⌘en⇣ch místech jsou aluviální 
p✏dy. Klimaticky pat�í území do teplé (pr✏m⌦rná ro�ní teplota 8-9º C) a suché oblasti. Potenciální 
vegetace zahrnuje jilmové doubravy (Querco-Ulmetum, podél Labe) na které v✓nivách men�ích p�ítok✏ 
navazují st�emchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum). Na labsk⇣ch terasách mezi Nymburkem a Kolínem jsou 
rekonstruovány lipové doubravy (Tilio-Betuletum), pouze na mal⇣ch plochách jz. od Nymburka pak 
�ern⇣�ové dubohab�iny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Men�í plochy na vát⇣ch píscích v✓okolí 
Sadské pokr⇣valy kost�avové borové doubravy (Neuhäuslová et al. 1998).   
    Aktuální vegetace je v⇣razn⌦ ovlivn⌦na lidskou �inností. V⌦t�ina území je odlesn⌦na a 
intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívána; p�esto je tu zachováno n⌦kolik p�írodov⌦decky velmi zajímav⇣ch lesních 
komplex✏, velmi cenné jsou nivní polohy vodote�í.     

Zdroj:   Biogeografické �len⌦ní �eské republiky I. a II. díl – Martin Culek a kol.
             Kontextové mapování Natura – Polabí u Nymburka a Pod⌦brad – Jind�ich Chrtek, © AOPK �R 

 
 Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
 Krajinn⇣ ráz je dán zejména p�írodní, kulturní a historickou charakteristikou ur�itého místa �i 
oblasti, je chrán⌦n p�ed �inností sni⌘ující jeho estetickou a p�írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umís�ování a povolování staveb, mohou b⇣t provád⌦ny pouze s ohledem na zachování 
v⇣znamn⇣ch krajinn⇣ch prvk✏, zvlá�t⌦ chrán⌦n⇣ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického 
m⌦�ítka a vztah✏ v krajin⌦.
 
 Z hlediska typologického �len⌦ní krajiny je �e�ené území za�azeno do typu krajiny 1M9 
(jihozápadní �ást území), 1Z4 (severov⇣chodní �ást území).

 1Z4
 charakter osídlení krajiny:  staré sídelní typy Hercynica
 charakter vyu⌘ití krajiny:  zem⌦d⌦lská krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajina rovin 
 
 1M9
 charakter osídlení krajiny:  staré sídelní typy Hercynica
 charakter vyu⌘ití krajiny:  lesozem⌦d⌦lská krajina
 charakter reliéfu krajiny:  krajiny vát⇣ch písk✏ 

 V rámci typologie krajiny �R krajinné typy 1M9 a 1Z4 pat�í mezi  b⌦⌘né krajinné typy.

 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 krajinn⇣ typ N11 – krajina relativn⌦ vyvá⌘ená:

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 
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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.  

 ⇤e�ené území spadá do �ir�í Oblasti krajinného rázu Nymbursko (ObKR31)  - dle Studie 
vyhodnocení krajinného rázu St�edo�eského kraje, �ást 2; Ateliér V - Ing. arch. Ivan Vorel a kol., 2008 – 
2009.
 V daném p�ípad⌦ se jedná o rozsáhlou oblast Polabí ve st�ední �ásti �ech p�edstavující typick⇣ 
obraz Polabské ní⌘iny s velk⇣m m⌦�ítkem intenzivn⌦ obhospoda�ované zem⌦d⌦lské krajiny. V 
panoramatech velkoplo�n⌦ �len⌦né krajiny se v⇣razn⌦ projevuje koridor Labe s pásy doprovodné zelen⌦, 
lu⌘ními prostory a navazujícími lesními celky.  Charakter vizuální scény oblasti se vyzna�uje otev�eností a 
velk⇣m m⌦�ítkem krajiny. 
 Celá oblast vlastn⌦ tvo�í takovou osu Polabí, která je zd✏razn⌦na jejím symetrick⇣m uspo�ádání 
– �eka Labe, niva po jejích stranách, �t⌦rkopískové terasy s temn⇣mi lesy st�ídav⌦ po obou stranách, 
ojedin⌦lé vystupující pahorky po obou stranách, deprese paralelní s nivou Labe za t⌦mito pahorky. 
Svérázn⇣mi nápadn⇣mi dominantami jsou v jinak odlesn⌦né okolní krajin⌦ velké celky tmav⇣ch borov⇣ch 
les✏, jejich velikost se v�ak uplatní p�edev�ím u dálkov⇣ch pohled✏. Dominantami místního v⇣znamu jsou 
jednotlivá zákoutí vodních tok✏  a vodní plochy (pískovny, odstavená ramena). Potoky v oblasti byly 
technicky upraveny a je obtí⌘né je rozli�it od odvod↵ovacích p�íkop✏. 
Krajinná scéna prostoru je obohacena scenérií nevysok⇣ch, ale v krajin⌦ v⇣znamn⇣ch v⇣�in – sv⌦deck⇣ch 
vrch✏ a v⇣�in s viditeln⇣mi kulturními dominantami (nap�. P�erovská a Semická h✏ra, O�kobrh, Sadská)
 Svéráz oblasti podtrhují i minerální prameny, ojedin⌦lé v �irokém okolí. Nejv⇣znamn⌦j�í jsou v 
Pod⌦bradech, dal�í jsou v okolí (Josefsk⇣ pramen v Kersku, prameny u Ho�átve a Kostelní Lhoty, pramen 
Sadska a dal�í u nemocnici u Sadské, kde v minulosti byly té⌘ lázn⌦).
 Díky kvalitní p✏d⌦ a p�ízniv⇣m klimatick⇣m podmínkám je oblast soustavn⌦ ob⇣vána a 
intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívána ji⌘ od prav⌦ku. Lev⇣ b�eh Labe je s v⇣jimkou les✏ kolem Sadské vyu⌘íván 
hlavn⌦ jako zem⌦d⌦lská p✏da. Jsou tu historická m⌦sta, archeologická nalezi�t⌦ i skanzeny, klá�tery a tvrze, 
proslulá láze↵ská st�ediska (Pod⌦brady, Lázn⌦ Tou�e↵, Sadská), zachovalé lu⌘ní lesy i zajímavé zahrady. 
Oblast je hust⌦ prostoupena dopravními stavbami. Oblast je úzce spojena s po�átky slovanského osídlení 
�ech. Ve staré sídelní oblasti se nachází velké mno⌘ství památkov⌦ cenn⇣ch objekt✏ a lokalit, v⇣znamné 
archeologické lokality.  Oblast zahrnuje národopisn⇣ region Polabí (Pod⌦bradsko, Nymbursko, M⌦stecko), 
regiony lidové architektury Nymbursko, M⌦stecko a �eskobrodsko.

 V oblasti krajinného rázu je t�eba dbát o minimalizaci zásah✏ a zachování v⇣znamu znak✏ 
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur�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: 
- Pé�e o d�evinnou nelesní vegetaci (stromo�adí, b�ehové porosty) �lenící polní krajinu 
- Dopl↵ování d�evinn⇣ch vegeta�ních prvk✏ v území rozsáhl⇣ch hol⇣ch polích s nedostatkem 

d⌦lících p�írodních prvk✏ 
- Ochrana vegeta�ních prvk✏ liniové zelen⌦ podél vodních tok✏ a vodních ploch jako⌘to 

d✏le⌘it⇣ch prvk✏ prostorové struktury a znak✏ p�írodních hodnot. 
- Ochrana vegeta�ních prvk✏ nelesní zelen⌦ v otev�en⇣ch partiích zem⌦d⌦lské krajiny 
- Zachování historick⇣ch krajinn⇣ch úprav a struktur kulturní krajiny v�etn⌦ vazby na obce a na 

architektonické dominanty kompozic 
- Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby. 
- Zlep�ování charakteru prost�edí odstran⌦ním nevhodn⇣ch a ru�iv⇣ch staveb a úpravou nebo 

nov⇣m vyu⌘itím devastovan⇣ch ploch

Zdroj:   Löw a spol.: Typologie �eské krajiny;  
 ZÚR St�edo�eského kraje 
 Vyhodnocení krajinného rázu St�edo�eského kraje (1. �ást) -  Atelier V - Ing. arch. Ivan Vorel,  
 2009

 Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⇧len⌥ní  e⌦eného území:
krajinn� celek zahrnující ⇧ást Polabské ní�iny s velk�m m⌥ ítkem intenzivn⌥ obhospoda ované 
zem⌥d⌥lské p�dy, z hlediska ekologické stability jsou v�razn�mi prvky lesní porosty – kulturní bory a 
smí⌦ené porosty v✏ ji�ní a jihozápadní oblasti,  doprovodné porosty d evin podél vodních tok� a 
odvod�ovacích p íkop�.
 Územní plán a� na v�jimky p ebírá rozvoj z p edchozí územn⌥ plánovací dokumentace, 
v⌥t⌦inou s podmínkami prov⌥ ení vyu�ití územní studií.
Pro nové stavební zám⌥ry v✏území jsou navr�eny urbanistické zásady. Dodr�ení stanoven�ch podmínek 
prostorového uspo ádání (kapitola f.1 v textu návrhu) p i v�stavb⌥ by m⌥lo p isp⌥t k citlivému za⇧len⌥ní 
nov⌥ navr�ené zástavby do okolní zástavby i do krajiny, tak aby nedo⌦lo k naru⌦ení krajinného rázu.
 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 je vymezen územní systém ekologické 
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stability, jako základ ekologické stability území. 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.
 Územní plán navrhuje zv�⌦ení podílu zelen⌥ ve smí⌦en�ch plochách nezastav⌥ného území, 
Podíl zelen⌥ ve v⌥t⌦in⌥ vymezen�ch ploch nezastav⌥ného území je t eba zvy⌦ovat, a to p i realizaci 
návrhu územního systému ekologické stability, v⇧etn⌥ prvk� liniové doprovodné zelen⌥ podél 
komunikací, vodote⇧í a mezí, zatravn⌥ním nebo dopln⌥ním ploch nelesní zelen⌥ s p írodní funkcí. 
 Územním plánem jsou dány podmínky, které umo��uji realizaci p írod⌥ blízk�ch 
protipovod�ov�ch opat ení (PPO) a to podél  í⇧ky V�rovky v plochách za azen�ch do NZ1 – plochy 
zem⌥d⌥lské - nivy.
 
 Charakter krajinné vegetace
 Obec Kostelní Lhota le⌘í v siln⌦ antropogenní krajin⌦.  V sou�asné dob⌦ tvo�í zem⌦d⌦lská p✏da 
72,2 % plochy �e�eného území, z toho 96 % zem⌦d⌦lské p✏dy je zorn⌦no. Lesní pozemky pak zaujímají 
16,5 %, vodní plochy 1,6 %. 
 Katastr obce le⌘í v rovin⌦ s minimálními v⇣�kov⇣mi rozdíly a s dlouhodob⌦ zem⌦d⌦lsky 
ovliv↵ovanou krajinou. V obci a okolí se nacházejí p�evá⌘n⌦ obd⌦lávané plochy jednolet⇣ch agrocenóz a 
také bory na píscích. Ji⌘n⌦ od obce se nachází dálni�ní t⌦leso, které k.ú. obce rozd⌦luje a tvo�í v⇣raznou 
migra�ní bariéru v krajin⌦. Katastr Kostelní Lhoty je tradi�n⌦ sou�ástí zem⌦d⌦lsky a lesnicky intenzivn⌦ 
obhospoda�ované krajiny Nymburska.
 Velk⇣ v⇣znam na v⇣voj krajiny obce m⌦la t�icetiletá válka, která krajem pro�la a zp✏sobila její 
do�asné zpustnutí. V⇣znamné je i období 18. a 19. století, kdy do�lo k likvidaci zbytk✏ mok�ad✏ a jin⇣ch 
p�írodov⌦decky cenn⇣ch ploch, v�etn⌦ rybník✏. Odvod↵ovací práce v území byly provád⌦ny je�t⌦ v období 
II. sv⌦tové války a i po ní. Do�lo k úpravám toku ⌅embery (v⇣chodní okraj k.ú. ) i V⇣rovky (západní okraj 
k.ú.). a dal�ích drobn⇣ch vodote�í, které slou⌘í jako odvod↵ovací kanály. Podél vodote�í a meliora�ních 
p�íkop✏ jsou více mén⌦ úzké pásy zruderalizovan⇣ch travnat⇣ch porost✏, ojedin⌦le jsou vyvinuty b�ehové 
porosty (ol�e, vrba, dub), vegetace vysok⇣ch ost�ic a rákosiny. Podle zahlouben⇣ch tok✏ V⇣rovky a 
⌅embery byly vytvo�eny bermy a ochranné travnaté valy osázené ovocn⇣mi stromy. 
 V lesích byly v⇣sadbami na píscích vytvo�eny borové monokultury, podle zahlouben⇣ch tok✏ 
byly vytvo�eny valy osázené ovocn⇣mi stromy. Z p✏vodní vegetace ve sledovaném území zbylo opravdu 
málo.
Z hlediska ekologické stability jsou v⇣razn⇣mi prvky jednak lesní porosty (zvlá�t⌦ pak lesní komplex Borky) 
a také doprovodné porosty d�evin podle vodních tok✏. Soustava mezí a polních cest je v k.ú. Kostelní 
Lhoty jen minimální. Porosty luk nebo trávník✏ jsou v území pouze minimální. Stejn⇣ je v území i 
nedostatek vodních ploch a mok�ad✏, kter⇣ omezuje pestrost bioty.  
 Z hlediska ekologické stability jsou v⇣razn⇣mi prvky jednak lesní porosty a také doprovodné 
porosty d�evin podle vodních tok✏. Soustava mezí a polních cest je v k.ú. Kostelní Lhota jen minimální. 
Porosty luk nebo trávník✏ se v území vyskytují pouze okrajov⌦.  Stejn⇣ je v území i nedostatek vodních 
ploch a mok�ad✏, kter⇣ omezuje pestrost bioty. Koeficient ekologické stability pro katastrální území 
Kostelní Lhota je roven hodnot⌦ 0,27; tzn. ⌘e jde o území nadpr✏m⌦rn⌦ vyu⌘ívané, se z�eteln⇣m 
naru�ením p�írodních struktur, základní ekologické funkce musí b⇣t soustavn⌦ nahrazovány technick⇣mi 
zásahy. Celkov⌦ se tedy jedná o území intenzívn⌦ vyu⌘ívané, zejména zem⌦d⌦lskou velkov⇣robou; 
oslabení autoregula�ních pochod✏ v ekosystémech zp✏sobuje jejich zna�nou ekologickou labilitu a 
vy⌘aduje vysoké vklady dodatkové energie.
 
 V✓ rámci kontextového mapování krajiny Natura 2000 byly v✓ �e�eném území vymapovány ní⌘e 
uvedené p�írodní biotopy:
V1F makrofytní vegetace p�irozen⌦ eutrofních a mezotrofních stojat⇣ch vod, stanovi�t⌦ bez vodních 

makrofyt, ale s p�irozen⇣m nebo p�írodn⌦ blízk⇣m charakterem dna a b�ehu.;  Pe�eck⇣ potok, 
rybní�ky

V4A makrofytní vegetace vodních tok✏ - pouze �eky V⇣rovka a ⌅embera, druhov⌦ velmi chudé, snad 
jen laku�ník a stolístek st�ídavolist⇣ a to �ídce, ob�as vodní mor kanadsk⇣; ob⌦ koryta jsou 
regulována

M1.1 rákosiny eutrofních stojat⇣ch vod - dosti hojn⌦ ve vyschl⇣ch✓korytech potok✏,  v✓dominanci 
✓rákos obecn⇣ a opletník plotní, ob�as s✓p�ím⌦sí k�ovin jako bez �ern⇣, r✏⌘e �ípková. V✓korytech 
s✓trochou vody dom. zblochan vodní, orobinec �irokolist⇣, rákos obecn⇣, ok�ehek men�í. Ob�as 
v✓mozaice s✓biotopem M 1.7. 

M1.4 �í�ní rákosiny -  tvo�í b�ehy tok✏ jedin⇣ch dvou �í�ek na území (⌅embera v✓V⇣rovka), které v�ak 
mají regulovaná koryta. Nízká reprezentativnost, druhov⌦ chudé – chrastice rákosovitá  a tém⌦� 
nic jiného, invazní a ruderální taxony jako jsou zlatob⇣l kanadsk⇣, kop�iva dvoudomá.  Porosty 
jsou zna�n⌦ ovlivn⌦ny regulací toku.  

M1.5 pob�e⌘ní vegetace potok✏. Do této jednotky jsou �azeny b�ehové porosty struh a ovod↵ovacích 
kanál✏.

 V✓naprosté v⌦t�in⌦ jde o porosty s✓dominantním poto�níkem vzp�ímen⇣m, ok�ehkem men�ím a 
hrbat⇣m, z✓dal�ích druh✏ se vyskytují ⌘ábník jitrocelov⇣, rozrazil poto�ní. V⌦t�ina odvod↵ovacích 
p�íkop✏ b⇣vají v�ak bez vody.  

M1.7 vegetace vysok⇣ch ost�ic. V✓území pom⌦rn⌦ �astá jednotka v✓docela dobrém stavu tvo�ící lemy 
potok✏ nebo celá koryta, dominantními druhy jsou p�edev�ím ost�ice �tíhlá,  ost�ice ostrá, 
ost�ice pob�e⌘ní,  p�ípadn⌦ chrastice rákosovitá.  Z dal�ích druh✏ se b⌦⌘n⌦ vyskytují kosatec 
⌘lut⇣, vrbina obecná.  �asto v mozaice s ✓M1.1 nebo M 1.5.  

T1.9 st�ídav⌦ vlhké bezkolencové louky. Jsou mapovány pouze na n⌦kolika místech v okolí Pod⌦brad 
a Nymburka, na st�ídav⌦ vlhk⇣ch p✏dách �í�ních teras. Obvykle byly zaznamenány v kontaktu (�i 
mozaice) s ovsíkov⇣mi (T1.1), pchá�ov⇣mi (T1.5) �i psárkov⇣mi (T1.4) loukami.
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T5.2 otev�ené trávníky pís�in s pali�kovcem nachov⇣m. Pouze maloplo�n⌦ na otev�en⇣ch píscích, 
vegetace je nezapojená, p�evládá Corynephorus canescens, spí�e vzácn⌦ p�istupuje Spergula 
morisonii a dal�í psamofyty (Borky) �i acidofyty. Vegetace je na mnoha místech bezprost�edn⌦ 
ohro⌘ena zales↵ováním a zapojením stromového patra (Pinus sylvestris, n⌦kde i Quercus 
rubra).  

K2.1 vrbové k�oviny hlinit⇣ch a pís�it⇣ch náplav✏; v⌦t�inou jde o smí�ené porosty stromov⇣ch 
(p�edev�ím vrba k�ehká, vrba bílá) a ke�ov⇣ch vrb z�ídka podél potok✏. Hladina spodní vody je 
vy��í, �ast⇣ je v⇣skyt bodláku kade�avého a chmelu otá�ivého. V⌦t�inou v mozaice s M1.7, 
podrost je chud⇣. 

K3 vysoké mezofilní k�oviny – porosty �azené k✓této jednotce jsou v✓území pom⌦rn⌦ vzácné, tvo�í 
pouze lesní lemy a to velmi �ídce. V✓ke�ovém patru p�evládá trnka obecná, dále �asto r✏⌘e 
�ípková, hlohy, v podrostu  p⇣r plaziv⇣, kop�iva dvoudomá. 

L2.2B  degradované údolní jasanovo ol�ové luhy;  �ídce podél potok✏, �asto ve �patném stavu, 
s✓chud⇣m bylinn⇣m podrostem. Z✓d�evin je nej�ast⌦j�í ol�e lepkavá, mén⌦ ol�e �edá, vrba 
k�ehká. �asto zar✏stá ruderálními k�ovinami (X8) jako bez �ern⇣, ostru⌘iníky apod.

L2.3B tvrdé luhy ní⌘inn⇣ch �ek; ob�asn⇣ v⇣skyt v✓borov⇣ch kulturách, lep�í zachovalost v✓terénních 
sní⌘eninách. Dominuje dub letní a lípa srd�itá, �asto p�imíchána ol�e lepkavá, jilm vaz, jilm 
horsk⇣, javor babyka, borovice lesní, bez �ern⇣, dub �erven⇣. Podrost je velmi nereprezentativní, 
v podrostu kakost smrdut⇣, ostru⌘iník k�ovit⇣, kop�iva dvoudomá, na su��ích místech i metli�ka 
k�ivolaká a t�tina k�ovi�tní.  N⌦které porosty v✓blízkosti sídla jsou ovlivn⌦ny v⇣sadbami 
nep✏vodních d�evin

L2.4 m⌦kké luhy ní⌘inn⇣ch �ek. Zachovány pouze velmi fragmentárn⌦  v✓terénních sní⌘eninách, 
obklopeny (alespo↵ �áste�n⌦) borov⇣mi kulturami, z✓nich⌘ sem vr✏stají mnohé druhy. Vyzna�ují 
se star⇣mi jedinci – vrba bílá, topol �ern⇣, v⌘dy je p�ítomen bez �ern⇣. Podrost v�ak tvo�í nejvíce 
ostru⌘iník k�ovit⇣ a kop�iva dvoudomá. ⇤ídce tu jsou i nep✏vodní d�eviny  jako trnovník akát.  

L3.1 hercynské dubohab�iny. �ídce, v⌦t�inou jako asociace Tilio-Betuletum, dom. dub letní a lípa 
srd�itá, mén⌦ b�íza b⌦lokorá. Podrost tvo�í  lipnice hajní, �asto podr✏stá ostru⌘iníky. Celkov⌦ 
spí�e �patn⇣ stav a malá reprezentativnost. 

L7.1 suché acidofilní doubravy; v území velmi hojn⌦,  p�em⌦n⌦ny v�ak na borové kultury, zmlazuje 
p✏vodní stromové patro (dub letní, b�íza b⌦lokorá, kru�ina ol�ová, je�áb pta�í), �astá je p�ím⌦s 
nep✏vodních d�evin (trnovník akát, dub �erven⇣) a ob�as k�ovin (bez �ern⇣, hlohy) a málokdy 
jin⇣ch d�evin typu mod�ín opadav⇣, t�e�e↵ pta�í. Dominantu v✓podrostu tvo�í bu  metli�ka 
k�ivolaká nebo t�tina k�ovi�tní, v⌦t�inou je p�ítomen ostru⌘iník, kter⇣ dominuje ve 
spole�enstvech  s✓velk⇣m podílem k�ovin. Místy se vyskytuje i v�es obecn⇣, ��ovík men�í,  
rozrazil obecn⇣, bor✏vka.  Na píse�n⇣ch v⇣chozech na okrajích lesa jednotka p�echází v✓L 7.4. 

L7.4 acidofilní doubravy na písku; hojn⌦ na m⌦lk⇣ch pís�it⇣ch p✏dách, �asto tvo�í remízky. Bu  ale 
pozm⌦n⌦ny na borové kultury, kam se pomalu vrací dub, nebo ponechány ostr✏vkovit⌦ na 
okrajích t⌦chto kultur. Z✓bylin místy dominují  psine�ek obecn⇣, kost�ava drsnolistá, kost�ava 
sivá,  p�ípadn⌦ k�í⌘enec t⌦chto dvou kost�av. Tento podrost b⇣vá nejvíce na okrajích les✏, 
lesních cestách, málo i uvnit� porostu, �asto v�ak zar✏stá druhy jako metli�ka k�ivolaká, t�tina 
k�ovi�tní, na kontaktu s polem p⇣r plaziv⇣. 

 Fauna �e�eného území je ovlivn⌦na intenzivním zem⌦d⌦lsk⇣m vyu⌘itím, kde má na druhovou 
skladbu zna�n⇣ vliv systematické obd⌦lávání polí. K typick⇣m savc✏m polí pat�í zajíc polní, srnec obecn⇣, 
prase divoké, hrabo� polní, my�ice k�ovinná, k�e�ek polní a rejsek obecn⇣. Tzv. kulturní step je osídlena 
�etn⇣mi druhy bezobratl⇣ch. Na jejich zastoupení má vliv p�edev�ím zp✏sob obd⌦lávání polí a pou⌘itá 
agrotechnická opat�ení.
 Obohacujícím prvkem jsou vodní plochy, plochy lesa a polop�írodní vegetace, kde byla 
zaznamenána i �ada chrán⌦n⇣ch druh✏. Z✓hlediska v⇣skytu fauny lze vymezit  �ty�i základní stanovi�t⌦ 
�ir�ího zájmového území:
- stanovi�t⌦ agrocenóz s✓lemy polí
- postagrální lada s✓p�echodov⇣m ekotonem k✓lesu
- lesní porosty
- vodní toky a vodní plochy
Stanovi⌦t⌥ agrocenóz - nejbohat�ími stanovi�ti jsou prostory lem✏ polí: ze savc✏ hrabo� polní, zajíc polní, 
krtek obecn⇣, srnec obecn⇣;  z✓pták✏: vrabec domácí , strnad obecn⇣, stehlík obecn⇣, konipas bíl⇣, sk�ivan 
polní, koroptev polní, ba⌘ant polní. Na území zalétá ji�i�ka obecná, vla�tovka obecná, po�tolka obecná, 
kán⌦ lesní,  havran polní; je�t⌦rka obecná, slep⇣� k�ehk⇣;  �meláci, svi⌘níci, otakárek fenyklov⇣.
Stanovi⌦t⌥ postagrálních lad a p echodov�ch ekoton� k✏lesu - ze savc✏ hrabo� polní, my�ice, krtek 
obecn⇣, rejsek obecn⇣,  lasice hranostaj; z pták✏  vrabec domácí, v. polní, strnad obecn⇣, stehlík obecn⇣, 
sk�ivan polní, hrdli�ka zahradní, konipas bíl⇣, kos �ern⇣, zvonohlík zahradní, p⌦nice �ernohlavá, ba⌘ant 
obecn⇣, k�epelka polní, z plaz✏ je�t⌦rka obecná, slep⇣� k�ehk⇣; hojn⌦ hmyz – mot⇣ly - otakárek fenyklov⇣, 
blanok�ídlí;  z✓ostatních bezobratl⇣ch hlem⇣⌘  zahradní, páskovky, slí áci ...
Stanovi⌦t⌥ les� - ze savc✏ : my�ice, veverka obecná, srnec obecn⇣, prase divoké; z✓pták✏: kán⌦ lesní, holub 
h�ivná�, ⌘luna zelená,  strakapoud velk⇣, kos �ern⇣, brhlík lesní, �ervenka obecná, p⌦nice �ernohlavá, 
zvonek zelen⇣, �oupálek krátkoprst⇣, budní�ek men�í, sojka obecná; z hmyzu st�evlíci, blanok�ídlí, 
dvouk�ídlí.
Stanovi⌦t⌥ vodních tok� a vodních ploch – zejména v⇣skyt oboj⌘ivelník✏ nap�. skokan �tíhl⇣, skokan 
sk�ehotav⇣, z pták✏ moták pochop, ch�ástal vodní, moudivlá�ek lu⌘ní, rákosníci.

 P�es �e�ené území prochází dálkov⇣ migra�ní koridor (DMK) velk⇣ch savc✏ a je zde vymezeno 
migra�n⌦ v⇣znamné území (MVU) pro zaji�t⌦ní migra�ní propustnosti druh✏ lesního ekosystému:
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 Dálkové migra�ní koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodob⌦ udr⌘itelné 
pr✏chodnosti krajiny pro velké savce (nap�. jeleny, losy pod.). Propojují oblasti v⇣znamné pro trval⇣ i 
p�echodn⇣ v⇣skyt velk⇣ch savc✏, a to v✓národním i nadnárodním m⌦�ítku. P�edstavují místa se zv⇣�enou 
pravd⌦podobností pohybu velk⇣ch savc✏ a jsou navr⌘eny v hustot⌦, která p�edstavuje nezbytné minimum 
pro zaji�t⌦ní trvalého migra�ního propojení, a tedy i dlouhodobé existence populací velk⇣ch savc✏. 
DMK jsou poskytovány jako liniová vrstva, která obsahuje osy dálkov⇣ch migra�ních koridor✏. Koridory 
jsou v�ak vymezeny jako krajinné struktury o �í�ce 500 m, �í�ka koridoru p�itom m✏⌘e b⇣t ve v⇣jime�n⇣ch 
p�ípadech zú⌘ena tak, aby plocha koridoru nezasahovala do souvislé zástavby. 
 Migra�n  v✏znamné území  -  jedná se o �iroká území, která zahrnují oblasti jak pro trval⇣ 
v⇣skyt zájmov⇣ch druh✏, tak pro zaji�t⌦ní migra�ní propustnosti druh✏ lesního ekosystému. V rámci MVÚ 
je t�eba zajistit ochranu migra�ní propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla v⌘dy zaji�t⌦na dostate�ná 
kvalita lesních biotop✏✓a variabilita jejich propojení �ir�ího celkového kontextu krajiny. 

Zdroj:   ÚPO Kostelní Lhota
 ÚAP Nymburk
 Kontextové mapování Natura 2000 – ©AOPK �R
 Program obnovy venkova obce Kostelní  Lhota, Atelier zahradní a krajiná�ské architektury
 Ing. Klára Königová, Staré M⌦sto u Uherského Hradi�t⌦  (08/2003)

 Ochrana p↵írody a krajiny

Zvlá�t⌦ chrán⌦ná území p�írody
 V �e�eném území se nenacházejí zvlá�t⌦ chrán⌦ná území p�írody (dle zákona �. 114/1992 Sb., o 
ochran⌦ p�írody a krajiny, v platném zn⌦ní) v kategoriích: národní park, chrán⌦ná krajinná oblast, národní 
p�írodní rezervace a p�írodní památka, p�írodní rezervace a p�írodní památka (a ani sem nezasahují jejich 
ochranná pásma).
 Nejbli⌘�í chrán⌦nou lokalitou je p�írodní památka a sou�asn⌦ evropsky v⇣znamná lokalita 
Píse�n⇣ p�esyp u Píst, vzdálená cca 1200 m severozápadn⌦ od hranice �e�eného území. P�edm⌦tem 
ochrany jsou otev�ené trávníky kontinentálních dun s pali�kovcem �edav⇣m a psine�kem obecn⇣m, spolu 
s ohro⌘en⇣mi a zvlá�t⌦ chrán⌦n⇣mi druhy rostlin a ⌘ivo�ich✏ vázan⇣mi na prost�edí vát⇣ch písk✏ a 
geologick⇣ fenomén vát⇣ch písk✏ jako takov⇣.

 Natura 2000
 V✓�e�eném území, ani v nejbli⌘�ím okolí, se nenachází ⌘ádná evropsky v⇣znamná lokalita  ani 
pta�í oblast. Nejbli⌘�í lokalitou ze soustavy NATURA 2000 jsou  EVL Píse�n⇣ p�esyp u Píst (CZ0210064) a 
sou�asn⌦ p�írodní památka, vzdálená cca 1200 m severozápadn⌦ od hranice �e�eného území;  a EVL 
Mil�ice (CZ0210719) s p�edm⌦tem ochrany: petrifikující prameny s tvorbou p⌦novc✏, vzdálená cca 2 km 
od k.ú. Kostelní Lhota. Vzhledem ke vzdálenosti EVL od �e�eného území nelze d✏vodn⌦ o�ekávat ovlivn⌦ní 
⌘ádné �ásti Natury 2000.

 Památné  a v⇣znamné stromy
 V �e�eném území se nenacházejí památné stromy

 V obci se vyskytuje n⌦kolik hodnotn⇣ch solitérních vzrostl⇣ch strom✏ , které jsou vyzna�eny jako 
v⇣znamné stromy a v⇣znamná stromo�adí. Jedná se nap�. o lipovou alej, ke které se vá⌘e ní⌘e uveden⇣ 
zápis v kronice:
 Lipová alej má sv✏j osobit⇣ p�íb⌦h.
 Podle zápisu ve �kolní kronice, kterou provedl �ídicí u�itel Josef Kroupa, prob⌦hla v obci 
Kostelní Lhota dne 5. listopadu odpoledne v roce 1908 stromková slavnost na po�est 60. v⇣ro�í panování 
císa�e a �eského krále Franti�ka Josefa I. P�i této slavnosti vysázely ⌘áci podle �koly lipovou alej. lipová alej 
Alej tvo�í 6 strom✏. Obvod nejsiln⌦j�í lípy v prsní v⇣�ce je 346 cm. V roce 2008, kdy uplynulo 100 let od 
této události, kroniká� obec p�ihlásil alej do celostátní ankety Strom roku. Alej sice do finále nepostoupila, 
ale obdr⌘ela cenu krajské poroty "Strom hrdina". Tohoto ocen⌦ní se dostalo �kolním d⌦tem, které p�ed sto 
lety pod vedením tehdej�ího pana �ídícího lipky vysázely. Ke stoletému v⇣ro�í aleje nechala obec vyrobit 
pam⌦tní desku. 
 V✓roce 2013 nechala obec zpracovat Generel zelen⌦. Zpracovatelem byl Atelier König. Generel 
navazuje na✓p�edchozí koncep�ní materiály z✓jejich dílny✓– Hodnocení dendrologického potenciálu obce, 
Regenerace krajinné zelen⌦ v✓obci nebo Rekonstrukce ve�ejné zelen⌦ v✓Kostelní Lhot⌦✓– Lokalita u✓rybníka. 
 V✓rámci dobrovolnick⇣ch aktivit jsou ka⌘doro�n⌦ vysazovány nové aleje podél p⌦�in v✓polích, 
podél polních cest nebo i✓podél �eky V⇣rovky na✓pozemcích Povodí Labe (akce Stromy pro V⇣rovku, akce 
Plody na�í �koly – t�e�↵ovo o�echová alej vysazená d⌦tmi lhotské �koly).
 Ochrana p↵írody a krajiny - ostatní chrán ná území p↵írody

 V⇣znamné krajinné prvky (VKP)
 V⇣znamné krajinné prvky jsou 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 v✓�e�eném území lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy (dle ustanovení §3 odst. b) zákona �. 
114/1992 Sb., v platném zn⌦ní). 
 Dále jsou jimi jiné �ásti krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany p�írody jako 
v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek. Registrovan⇣m VKP se mohou stát 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 
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odkryvy. Mohou jimi b⇣t i cenné plochy porost✏ sídelních útvar✏ v�etn⌦ historick⇣ch zahrad a park✏. 
Zvlá�t⌦ chrán⌦ná �ást p�írody je z této definice vy↵ata.
 Na území obce Kostelní Lhota se nachází evidovan⇣ VKP4 - vodní tok Hráz k V⇣rovce s 
b�ehovou a doprovodnou zelení.  Vzhledem k tomu, ⌘e se jedná o VKP ze zákona, je  v rámci ÚP za�azen 
do systému ekologické stability jako interak�ní prvek.

V⇣znamné krajinotvorné prvky:
- vodní toky V⇣rovka a ⌅embera, meliora�ní p�íkopy a odpady s b�ehov⇣mi a doprovodn⇣mi 

porosty (rákosiny a vegetace vysok⇣ch ost�ic, porosty vlhk⇣ch bezkolencov⇣ch luk, vrbové 
k�oviny, údolní jasanovo-ol�ové luhy);

-  malé vodní útvary, vodní nádr⌘e v zastav⌦ném území (rybník Peklo, Myslive�ák, dv⌦ po⌘ární 
nádr⌘e);

- lesní porosty – mozaika kulturních bor✏ a lesních porost✏ p�írodního charakteru (suché 
acidofilní doubravy a acidofilní doubravy na m⌦lk⇣ch pís�it⇣ch p✏dách, lu⌘ní porosty v borov⇣ch 
kulturách v terénních depresích;  

- kost�avové trávníky se vzácnou kost�avou píse�nou na otev�en⇣ch píse�n⇣ch v⇣chozech na 
okrajích borov⇣ch doubrav (v lesním komplexu Borky), ale na mnoha dal�ích místech (okraje 
les✏ a remízk✏,  cesty,  p�íkopy u silnice);

- liniové v⇣sadby podél polních cest a p�i úpatí protipovod↵ov⇣ch val✏
-  dálkov⇣ migra�ní koridor velk⇣ch savc✏ a migra�n⌦ v⇣znamné území pro zaji�t⌦ní migra�ní 

propustnosti druh✏ lesního ekosystému v✓ji⌘ní a jihozápadní �ásti �e�eného území (trasa 
nadregionálního biokoridoru NRBK 10 – osa borová, v�etn⌦ ochranné zóny)

-  liniové prvky doprovodné zelen⌦ katastráln⌦ evidované �i prvky zelen⌦ na orné p✏d⌦, tj. meze, 
remízky, plochy nelesní zelen⌦, doprovodné zelen⌦ cest a vodote�í

-  katastráln⌦ neevidované drobné vodote�e a malé vodní plochy v krajin⌦. 

 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 je vymezen územní systém ekologické 
stability, jako základ ekologické stability území.
 Územním plánem jsou vytvo eny podmínky, které umo��uji realizaci p írod⌥ blízk�ch 
protipovod�ov�ch opat ení (PPO) a to podél  í⇧ky V�rovky v plochách za azen�ch do NZ1 – plochy 
zem⌥d⌥lské - nivy. 
 Územní plán navrhuje zv�⌦ení podílu zelen⌥ ve smí⌦en�ch plochách nezastav⌥ného území, 
Podíl zelen⌥ ve v⌥t⌦in⌥ vymezen�ch ploch nezastav⌥ného území je t eba zvy⌦ovat, a to p i realizaci 
návrhu územního systému ekologické stability, v⇧etn⌥ prvk� liniové doprovodné zelen⌥ podél 
komunikací, vodote⇧í a mezí, zatravn⌥ním nebo dopln⌥ním ploch nelesní zelen⌥ s p írodní funkcí.

Zdroj:  ÚAP ORP Nymburk
 ÚPO Kostelní Lhota
 Informace Obce Kostelní Lhota
 pr✏zkumy

3 ad.c) Od�vodn ní urbanistické koncepce
 
 c.1) Urbanistická koncepce

Kostelní Lhota - stavební v✏voj
 Kostelní Lhota byla zalo⌘ena na historické obchodní cest⌦. Urbanisticky cenn⇣m celkem je pro 
Lhoty v Polabí typická �iroká ulicová náves vrcholn⌦ st�edov⌦kého zalo⌘ení. Osa návsi Kostelní Lhoty je 
vedena tém⌦� paraleln⌦ s trasou cesty. Z mapy stabilního katastru Kostelní Lhoty (1842) m✏⌘eme 
obdivovat p✏dorys pom⌦rn⌦ pravidelného návesního útvaru. Dimenze návsi (690x45 m) dosahovala 
tém⌦� dimenze Ko↵ského trhu (dne�ního Václavského nám⌦stí) na Novém M⌦st⌦ Pra⌘ském - zakládaném 
v tém⌘ období Karlem IV. Ve v⇣chodní koncové poloze dominuje návesnímu prostranství  kostel, kter⇣ 
spole�n⌦ se staro�esk⇣m “lhota” dal obci jméno. Náves je po obou stranách zastav⌦ná zem⌦d⌦lsk⇣mi 
usedlostmi. Dvory jednotliv⇣ch usedlostí se navzájem limitují a t⌦sn⌦ na sebe navazují. V⇣razné je 
hloubkové prota⌘ení parcel a tomu odpovídá také dispozice dvora. Zahrada se stodolou se ve velké �ásti 
p�ípad✏ rozkládá za dvorem v ose parcely. Za zahradou mezi dvory a záhumenními pozemky uzavírají 
celou kompozici polní cesty vedoucí k polní trati a propojující sí� dal�ích navazujících cest.
V zástavb⌦ historického jádra Kostelní Lhoty p�eva⌘ují �títov⌦ orientované domy. U n⌦kolika dom✏ se 
objevuje i okapní orientace. Stodola je a⌘ na v⇣jimky hloubkov⌦ vysunuta a vzdálena od jádra dvorového 
prostranství. Stavby v⌦t�inou p�iléhají z obou stran k parcelní hranici nebo se jí t⌦sn⌦ p�ibli⌘ují. Stavby 
sousedících usedlostí v�ak spolu p�ímo nesousedí a zástavba jejich dvor✏ se obvykle vzájemn⌦ respektuje.
H�bitovní kostel s farou a radnicí uzavíral tento velkolep⇣ prostor z v⇣chodu. 
Pozd⌦ji byla ve v⇣chodní t�etin⌦ ji⌘ní fronty návsi prora⌘ena cesta sm⌦�ující do Pe�ek. V tomto k�í⌘ení byly 
usedlosti p�estav⌦ny na zájezdní hostinec - dnes je práv⌦ v tomto území soust�ed⌦na komer�ní ob�anská 
vybavenost. Pozd⌦j�í domká�ská v⇣stavba pak logicky pokra�ovala ji⌘ním sm⌦rem do prostorové cezury 
mezi jihov⇣chodní �ást návesní ulicovky a lesíky. Sídlo se rovn⌦⌘ rozr✏stalo podél hlavní komunikace ve 
sm⌦ru západ - v⇣chod. V v✏�i soust�ed⌦né domká�ské zástavb⌦ opa�né poloze byl zalo⌘en areál 
zem⌦d⌦lského dru⌘stva. Rozvoj ji⌘ním sm⌦rem zcela zablokovala v⇣stavba dálnice D11.  Nejnov⌦j�í 
parcelace pro zástavbu izolovan⇣ch rodinn⇣ch dom✏ je tak zakládána zejména v devadesát⇣ch letech do 
klidn⌦j�ích okrajov⇣ch poloh SZ a SV p�i cest⌦ na Ho�átev a Zv⌦�ínek.  
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 Stavební zásahy uplat↵ující se v krajin⌦ 
 Zna�n⇣m zásahem do krajinného rámce byla v⇣stavba ⌘elezni�ní dráhy vedené po 
severozápadním okraji katastru. Rozvoj ji⌘ním sm⌦rem zcela zablokovala v⇣stavba dálnice D11. T⌦leso 
dálnice tak de facto fyzicky od vesnice od�ízlo ji⌘ní nezastav⌦nou a intenzívn⌦ zem⌦d⌦lsky obd⌦lávanou 
�ást katastru. V⇣znamn⇣m zásahem v krajin⌦ jsou vodohospodá�ské úpravy vodních tok✏ V⇣rovky a 
⌅embery v�etn⌦ protipovod↵ov⇣ch hrází  a regulace mal⇣ch vodních tok✏.

 Samoty
 Zástavba je pom⌦rn⌦ soust�ed⌦ná. Západn⌦ od sídelního útvaru je jedna samota odd⌦lena 
lesními pozemky od vesnice.

Schválená územn  plánovací dokumentace obce a nová koncepce
 Pro Kostelní Lhotu byla d�íve zpracovaná územn⌦ plánovací dokumentace:
- Územní plán sídelního útvaru Kostelní Lhota (Ing. arch. Ladislav Voná�ek - HB-67 architekti, 

Krajinská 266/28, �eské Bud⌦jovice, 12/2000)
- Zm⌦na �. 1 ÚPN SÚ Kostelní Lhota (Ing. arch. Ladislav Voná�ek - HB-67 architekti, Krajinská 

266/28, �eské Bud⌦jovice, 09/2006)
 Tento územní plán umo⌘nil rozvoj na pozemcích podél záhumenních cest a také skupinovou 
zástavbu s nov⌦ zakládan⇣m systémem dopravní a technické obsluhy. Po cca 17 ti letech platnosti této 
dokumentace a cca 10 letech platnosti zm⌦ny se �áste�n⌦ n⌦které lokality naplnily a to zejména v SZ a SV 
okraji sídelního útvaru a i podél záhumenních cest. Ve smyslu této dokumentace se rovn⌦⌘ provedla a 
dále provádí p�íprava na dal�í zástavbu v�etn⌦ investic (d⌦lení pozemk✏, projekty komunikace apod).  
Z toho d✏vodu jsou rozvojové lokality v p�evá⌘né mí�e “p�eklopeny” do nového ÚP, by� by si sou�asní 
projektanti um⌦li p�edstavit umírn⌦n⌦j�í �e�ení.
 Sou�asn⇣ charakter území s p�evahou obytné funkce se nebude m⌦nit. Cílem urbanistické 
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⇣ rozvoj v návaznosti na 
postupnou urbanizaci území �i stávající po�iny k ní vedoucí. Územní plán si v�ímá hodnot v zastav⌦ném 
území. Plo�né a prostorové regulativy jsou územním plánem stanoveny s p�ihlédnutím ke struktu�e a 
charakteristice zástavby. Prioritn⌦ je chrán⌦no historické jádro obce s centrálním ve�ejn⇣m prostranstvím.
 Nov⇣ územní plán navrhuje podvyu⌘ité plochy v zastav⌦ném území vyu⌘ít pro ob�anskou 
vybavenost ve�ejného a komer�ního charakteru a pro �etrnou agroturistiku. Územní plán zachovává 
stávající funk�ní 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. Pro podnikatelské aktivity 
budou prioritn⌦ vyu⌘ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy ve stávajícím zastav⌦ném území, na sít⌦ 
a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov⇣ch proluk �i enkláv.
 Rozvojové plochy na “zelené louce” jsou i ve smyslu p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace 
ur�eny p�evá⌘n⌦ pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust�ed⌦ny do 
provozn⌦ klidn⌦j�ích poloh, prioritn⌦ v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Nastavené regulativy v t⌦chto plochách mají za cíl v⇣razn⌦ preferovat sídelní zele↵ (zahrady). N⌦které 
plochy mají charakter proluk, v�echny navazují na zastav⌦né území. V⇣razn⇣ urbánní po�in bude sou�ásti 
územní studie, její⌘ koncep�ní zpracování je územním plánem u lokality s potenciální plo�nou zástavbou 
podmín⌦no .
 Stávající území samot nebude dále územn⌦ rozvíjeno.
 Územním plánem jsou vytvo�eny územní podmínky pro intenzifikaci �OV a pro rozvoj 
sportovního areálu.

 Urbanistické zásady pro nové stavební zám⌦ry v území
- Územní plán a⌘ na v⇣jimky p�ebírá rozvoj z p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace. V 

sou�innosti s KoPÚ a po prov⌦�ení dal�ími územními studiemi bude cílem v souvislosti s 
rozvojem dotvo�it p�írodní rámec - hranici mezi zástavbou a otev�enou polní krajinou. To se 
t⇣ká zejména lokalit navr⌘en⇣ch na dlouh⇣ch záhumenních pozemcích v kontaktu s historick⇣m 
jádrem vesnice.”). 

- Zárove↵ ruku v ruce s nov⇣mi enklávami bydlení by se v sou�innosti s KoPÚ m⌦la realizovat 
krajiná�ská opat�ení a rozvoj cestní sít⌦ s cílem posílit rekrea�ní zázemí vesnice (vycházky do 
okolí, nau�né stezky, zastavení, vyhlídková místa, rodové aleje apod.).

 Zastoupení ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití 
 Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném území, 
v�etn⌦ stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití. 

 Vyjma v⇣robních areál✏ a areál✏ ob�anské vybavenosti je mo⌘no v daném zastav⌦ném území 
rozli�it zejména tyto zásadní typy zástavby spadající do t⌦chto vymezen⇣ch ploch s rozdíln⇣m funk�ním 
vyu⌘itím, kde je p�edpokládána v⇣stavba:
- Plochy smí�ené obytné - venkovské/historické jádro (SVH) 
 Plochy smí�ené obytné - venkovské (SV)
 V historickém jádru vesnice je dochovaná st�edov⌦ká parcelace charakteristická protáhl⇣mi 

parcelami p�iléhajícími p�evá⌘n⌦ krat�í stranou k návsi, resp. ulici  Budovy jsou osazené v 
krajních polohách parcel a tak jasn⌦ vymezují soukrom⇣ a ve�ejn⇣ prostor. Charakter zástavby 
tvo�í domy v⇣razn⌦ obdélníkového p✏dorysného tvaru p�evá⌘n⌦ s podélnou osou kolmou v✏�i 
uli�ní/návesní front⌦. Hmoty stodol prostorov⌦ uzavírající dvory zem⌦d⌦lsk⇣ch usedlosti s 
podélnou orientací kolmou na obytná stavení. Parcely jsou r✏zn⇣ch velikostí, tvo�í je �áste�n⌦ 
zastav⌦ná nádvo�í, dopln⌦ná bu  o pás zahrad v hloubce pozemku, nebo jsou zahrady vklín⌦ny 
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mezi tato nádvo�í. (�í�ka parcely cca 20 - 30 m, hloubka cca 80-130 m). Ohrazení parcel je 
p�evá⌘n⌦ zd⌦né. St�e�ní krajinu tvo�í sedlové st�echy nad protáhl⇣mi objekty usedlostí. 

 Nedávné stavební zásahy do historického jádra se soust�edí zejména na p�estavby stodol na 
rodinné bydlení a na zástavbu na zadních traktech zahrad p�evá⌘n⌦ p�ístupnou z paralelních 
cest. Tyto zásahy podobn⌦ jako ve m⌦stech, kdy se p�irozen⌦ zahu��uje, nelze úpln⌦ do 
budoucna vylou�it. Bude v�ak nutno korigovat objemy a vzhled novostaveb (nejsou vhodné 
dvoupodla⌘ní rodinné vilky kvádrov⇣ch objem✏ se stanov⇣mi st�echami �i jiné neadekvátní 
architektonické formy). Z toho d✏vodu jsou územním plánem nastaveny regulativy 
prostorového uspo�ádání.

- Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV) 
 Domká�ská zástavba bez v⇣razného hospodá�ského zázemí s men�ími zahradami. V⇣znamnou 

pozitivní hodnotou domká�ské zástavby venkovského bydlení je z hlediska prostorového 
uspo�ádání vytvá�ení souvislé uli�ní fronty dané osazováním staveb p�i hranici parcely. Zahrada 
se nachází obvykle a⌘ v druhém plánu za domem a nádvo�ím, s p�ístupem z ulice nebo ze 
dvora. Domy osazené v krajních polohách parcel jasn⌦ tak vymezují soukrom⇣ a ve�ejn⇣ prostor. 
Urbánní zp✏sob osazení umo⌘↵uje vy��í hustotu zástavby (u⌘�í parcelaci sm⌦rem do ve�ejného 
prostranství - ulice). Stavby jsou sv⇣m hmotov⇣m uspo�ádáním orientovány p�evá⌘n⌦ jednotn⌦, 
mají jednotnou v⇣�kovou hladinu. V⇣m⌦ry jednotliv⇣ch stavebních parcel se pohybují v rozmezí 
500 - 1000m2. Koeficient zelen⌦ (zahrad) v rozmezí 60 - 80 %.

 Územním plánem nastaveny regulativy prostorového uspo�ádání. P�i umis�ování staveb do 
proluk je nutno respektovat charakter zástavby, stávající uli�ní frontu a v⇣�kovou hladinu.

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

 Nejnov⌦j�í typ suburbánní zástavby importovan⇣ z m⌦st. Zástavba je obvykle tvo�ena 
samostatn⌦ stojícími rodinn⇣mi domy se zahradou, zpravidla bez vazby na historickou strukturu 
sídla. Zahrada obklopuje d✏m ze v�ech stran, jednotlivé pozemky rodinn⇣ch dom✏ na sebe 
navazují.

 V⇣m⌦ry jednotliv⇣ch stavebních parcel se pohybují v rozmezí cca 700 - 1400 m2. Koeficient 
zastav⌦nosti v rozmezí 20 - 25 %. P�i rybní�ku ve v⇣chodním okraji sídla a u silnice na 
jihozápadním okraji vyrostla v sedmdesát⇣ch letech nepat�i�ná skupina �adov⇣ch rodinn⇣ch 
dom✏, podobná pak i na západním okraji vesnice. V nov⇣ch lokalitách (SZ, SV) se zcela 
nepoda�ilo regulovat hmoty dom✏, jejich v⇣raz. Tém⌦� ka⌘d⇣ z dom✏ je silnou individualitou, 
chybí pokora k místu, novodobá zástavba p✏sobí neuspo�ádan⇣m dojmem. 

 Nové lokality budou práv⌦ na tyto nedávno zastav⌦né plochy rovn⌦⌘ navazovat. Nastavené 
regulativy v t⌦chto plochách mají za cíl v⇣razn⌦ preferovat sídelní zele↵ (zahrady) - domy s 
regulovanou v⇣�kovou hladinou se �asem v zeleni ztratí. P�i zástavb⌦ na b⇣val⇣ch záhumenních 
zahradách p�imykajících se k historickému jádru musí b⇣t zachován p�ístup k polní trati. P�i 
umis�ování staveb do proluk je zárove↵ nutno respektovat stávající uli�ní frontu  a v⇣�kovou 
hladinu. Je doporu�eno volit venkovskému prost�edí odpovídající v⇣raz novostaveb a projekty 
zadávat kvalifikovan⇣m autorizovan⇣m architekt✏m bez ambicí ohromit. Oplocení je té⌘ 
doporu�eno volit zejména do ve�ejného prostranství jednotné. Vhodn⇣ p�íklad zahrady 
vybíhající “za humna” i oplocení je na obrázku.

 

 
 c.2) Vymezení zastaviteln✏ch ploch
 Územním plánem Kostelní Lhota jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur�ené k 
zastav⌦ní). Z hlediska vliv✏ krajinného p✏sobení v dálkov⇣ch pohledech, mo⌘ností napojení na 
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem⌦d⌦lského p✏dního fondu a investic do p✏dy, 
dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⌘nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy��ím 
rozvojov⇣m potenciálem. 
 Územní plán a⌘ na v⇣jimky p�ebírá návrh rozvoje z p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace.  
 Nov⌦ byla do zastaviteln⇣ch ploch pro bydlení za�azena na p�ání vlastníka lokalita Z6 pro jeden 
rodinn⇣ d✏m v koncové poloze SV �ásti Kostelní Lhoty. Lokalita uzavírá zástavbu na SV okraji Kostelní 
Lhoty. Lokalita je pro nov⇣ ú�el pouze podmín⌦n⌦ vhodná, plocha se nachází celá v pásmu 50 m od 
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hranice lesa, musí se splnit podmínky pro umíst⌦ní staveb dále ne⌘ je absolutní v⇣�ková bonita d�evin dle 
porostní skladby konkrétní lokality. 
 Zastavitelná plocha Z3b byla roz�í�ena severním sm⌦rem z d✏vod✏ mo⌘nosti plnohodnotn⌦ 
vyu⌘ít p�edpokládané investice (komunikace, sít⌦) pro oboustrannou zástavbu. 
 Lokalita Z15 vytvá�í územní podmínky pro rozvoj obecního sportovního areálu a lokalita Z16 
pro ob�anskou vybavenost komer�ního charakteru. 
 Kompenzací za zábor ZPF nov⇣mi plochami je vrácení lokality ze zm⌦ny �. 1 ÚPnSÚ Kostelní 
Lhota (ve zm⌦n⌦ pod �íslem 6, 7, 8 a 9) do zem⌦d⌦lského p✏dního fondu.
 Návrhem ÚP je více mén⌦ respektováno záplavové území - do záplavového území (rozlivové 
plochy Q100) jsou navr⌘eny t�i zm⌦ny:
 Zd✏vodn⌦ní návrhu lokality Z13 v záplavovém území
 Do záplavového území V⇣rovky (rozlivové plochy Q100) je navr⌘ena lokalita Z13. Jedná se o �ást 
lokality p�evzaté z p✏vodní územn⌦ plánovací dokumentace, majitel na zám⌦ru rozvoje trvá. Lokalita Z13 
byla v p✏vodním ÚPO v⌦t�ího rozsahu (cca 1 ha). Pozemek 120/3 byl zakoupen sou�asn⇣m majitelem v 
roce 1998 na stavbu rodinného domu. Majitel �ásti plochy je�t⌦ p�ed vyhlá�ením záplavového území dne 
30.6.2008 provedl ur�ité investice (v roce 2006 na základ⌦ smlouvy s �EZ p�ípojková vedení ke 
zam⇣�len⇣m 4 RD, projekt na mostek p�es vodote� pro p�íjezd ke stavbám). Z toho d✏vodu je tato 
zainvestovaná �ást plochy, by� je v sou�asnosti v záplavovém území Q100, za�azena do zastavitelné plochy. 
Pozemek p�ímo navazuje na zastav⌦né území a le⌘í ladem. Lokalita je pro bydlení pouze podmíne�n⌦ 
vhodná. Pro plochu jsou dány závazné podmínky. Realizace v této funk�ní plo�e bude podmín⌦na 
souhlasem p�íslu�ného vodoprávního ú�adu, p�i�em⌘ objekty zasahující do záplavového území Q100 
budou nepodsklepené a spodní stavba, která bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z 
materiál✏, které odolají dlouhodobému p✏sobení vody, kóty podlah obytn⇣ch místností budou umíst⌦ny 
min. 30 cm nad hladinou Q100.
 Politika územního rozvoje �R , ve zn⌦ní aktualizace �.1 v „republikov⇣ch✓ prioritách územního 
plánování pro zaji�t⌦ní udr⌘itelného rozvoje✓ území“ uvedené v✓bod⌦ 26 podmínka uvádí : Vymezovat 
zastavitelné plochy v✓záplavov⇣ch územích a umis�ovat do nich ve�ejnou infrastrukturu jen ve zcela 
v⇣jime�n⇣ch p�ípadech a od✏vodn⌦n⇣ch p�ípadech. Lokalita Z13 je tímto od✏vodn⌦n⇣m p�ípadem, vlastník 
konal v souladu s územním plánem je�t⌦ p�ed vyhlá�ením záplavového území.
 Zd✏vodn⌦ní návrhu lokality Z14 v záplavovém území
 Z14 je plocha pro intenzifikaci �OV Kostelní Lhota - rozvoj ve�ejné infrastruktury, navazuje na 
stávající �OV.
 Zd✏vodn⌦ní návrhu lokality Z16 v záplavovém území
 Do záplavového území V⇣rovky (rozlivové plochy Q100) je ve smyslu po⌘adavku zadání 
(po⌘adavek Obce) navr⌘ena lokalita Z16. Cílem je vytvo�it podmínky pro vymíst⌦ní podnikatelské aktivity 
(autoservis) z �ásti obce s p�eva⌘ující funkcí bydlení do lokality vhodn⌦j�í pro tento typ podnikatelské 
�innosti. Díky tomu dojde ke sní⌘ení a zklidn⌦ní provozu v obytné �ásti a jednozna�n⌦ p�isp⌦je ke 
komfortu bydlení. Obecní pozemek, na kterém je lokalita navr⌘ena (p.�.1000/1 o velikosti cca 1800 m2), 
je vklín⌦n mezi v⇣chodní okraj zástavby a areál �OV - má tedy charakter prostorové proluky. Jedná se o 
úzk⇣ pruh p✏dy, která je trvale zatravn⌦ná a vzhledem ke své velikosti pom⌦rn⌦ nezajímavá pro 
zem⌦d⌦lské vyu⌘ití (i kdy⌘ je v sou�asnosti katastráln⌦ evidován jako orná p✏da s kvalitní bonitou). 
Pozemek je dopravn⌦ p�ístupn⇣ ze stávajícího sjezdu navazujícího na silnici II. t�ídy a ze severu a z jihu 
obklopen stávající vzrostlou zelení. Z✓hlediska záplavového území Obec �erpá zejména ze zku�enosti 
z✓rekordní povodn⌦ z✓roku 2013. Stávající stanovené záplavové území toti⌘ neodpovídá situaci, která byla 
v✓roce 2013. Obec zpracovala detailní Povod↵ovou zprávu, kterou také poskytla v�em nad�azen⇣m 
institucím pro eventuální úpravu vymezeného záplavového území podle skute�nosti. Ze zprávy je patrné, 
⌘e uveden⇣ pozemek není stoletou vodou zaplavován. Z v⇣�e uveden⇣ch d✏vod✏ je tato proluka, by� je v 
sou�asnosti v záplavovém území Q100, za�azena do zastavitelné plochy.  Pro plochu jsou dány závazné 
podmínky. Realizace v této funk�ní plo�e bude podmín⌦na souhlasem p�íslu�ného vodoprávního ú�adu, 
p�i�em⌘ objekty zasahující do záplavového území Q100 budou nepodsklepené a spodní stavba, která 
bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z materiál✏, které odolají dlouhodobému p✏sobení 
vody, kóty podlah místností budou umíst⌦ny min. 30 cm nad hladinou Q100.
 Politika územního rozvoje �R , ve zn⌦ní aktualizace �.1 v „republikov⇣ch✓ prioritách územního 
plánování pro zaji�t⌦ní udr⌘itelného rozvoje✓ území“ uvedené v✓bod⌦ 26 podmínka uvádí : Vymezovat 
zastavitelné plochy v✓záplavov⇣ch územích a umis�ovat do nich ve�ejnou infrastrukturu jen ve zcela 
v⇣jime�n⇣ch p�ípadech a od✏vodn⌦n⇣ch p�ípadech. Lokalita Z16 je tímto od✏vodn⌦n⇣m p�ípadem, nové 
funk�ní vyu⌘ití plochy umo⌘ní vymístit podnikatelskou aktivitu z �ásti obce s p�eva⌘ující funkcí bydlení do 
mo⌘né lokality vhodn⌦j�í pro tento typ pom⌦rn⌦ ru�ivé podnikatelské �innosti.

 c.3) Vymezení ploch p↵estavby
 ÚP Kostelní Lhota jsou vymezeny plochy p�estavby. Tím jsou zárove↵ vytvo�eny podmínky pro 
transformaci funkcí zanedban⇣ch, nevyu⌘ívan⇣ch nebo nevhodn⌦ vyu⌘ívan⇣ch ploch �i ploch s nevhodnou 
prostorovou strukturou. Lokalita P1 a P2 vhodn⌦ dopl↵ují adekvátní vyu⌘ití v historickém jádru obce.
Lokalita P3 se nachází v blízkosti mate�ské �koly. Cílem lokality P3  je “okrasn⇣ statek”, kde na základ⌦ 
principu maximální estetické kvality u⌘itkov⇣ch ploch, staveb a �inností budou revitalizovány ladem 
ponechané zem⌦d⌦lské pozemky.

 c.4) Vymezení systému sídelní zelen 
- V sídle je nutno chránit zele↵ na vymezen⇣ch plochách ve�ejn⇣ch prostranstvích a to zejména  
 dominantní zele↵ parkového charakteru na návesním prostranství, obecní “palou�ky”,  
 doprovodnou zele↵ vodních nádr⌘í, zele↵ v uli�ních prostranstvích.
- Dal�í pozemky ve�ejné zelen⌦ - obecní “palou�ky” budou v lokalitách rozvoje vymezeny:
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 - u lokality Z1 v rámci územní studie
 - p�i následném územním �ízení na základ⌦ podmínek dan⇣ch územním plánem.
- P�i obnov⌦ a nové v⇣sadb⌦ na plochách ve�ejného prostranství nutno volit zele↵ odpovídající  
 p�irozenému charakteru vegetace v daném území.
- V sídle je nutno chránit izola�ní zele↵ na vymezen⇣ch plochách v⇣roby a skladování a ob�anské  
 vybavenosti - sportu a rekreace.
- Územní plán vymezuje plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ (ZS).
 Plochy sídelní zelen⌦ - soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú�elem 

vyu⌘ívání zahrad a dal�ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského �i lesního p✏dního fondu nacházejících se v 
zastav⌦ném území.

 Jde o pozemky p�evá⌘n⌦ v okrajov⇣ch polohách sídla, které jsou zárove↵ v⇣znamn⌦ dot�eny 
limity vyu⌘ití území, a proto je na nich nutné omezit mo⌘nost umis�ování staveb a dal�ích 
za�ízení. Tyto plochy mohou vytvá�et a zkvalit↵ovat zázemí ke stávajícím stavbám.

 Ostatní zele↵, jako nap�. soukromé zahrady u rodinn⇣ch dom✏, zele↵ u ob�anského vybavení �i 
u v⇣robních ploch, je sou�ástí ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v zastav⌦ném území.
 Územní plán vytvá�í podmínky pro vznik ploch ve�ejné zelen⌦ a zelen⌦ v zahradách v nov⇣ch 
zastaviteln⇣ch plochách. 

3 ad.d) Od�vodn ní koncepce ve↵ejné infrastruktury

 d.1) Dopravní infrastruktura
 viz. té⌘ grafické schema S1

⌅ir�í dopravní vztahy
 Obec Kostelní Lhota z hlediska �ir�ích komunika�ních souvislostí je situována v p�íznivé poloze 
v pom⌦rn⌦ krátké vazb⌦ na páte�ní trasu dálnice D11 sm⌦�ující od Prahy do Hradce Králové. Dálnice D11 
tedy plní funkci nosné komunika�ní trasy pro �iroké spádové území v⇣chodního sektoru St�edo�eského 
kraje. Vazba na trasu dálnice D11 sm⌦r Praha je zprost�edkována silnicí II. t�ídy 611 a navazující silnicí I. 
t�ídy 38. Tyto silnice také zaji��ují dopravní dostupnost a p�ímou dopravní obsluhu obcí p�ilehlého území. 
 Severozápadní �ástí katastru obce Kostelní Lhota prochází jednokolejná elektrizovaná ⌘elezni�ní 
tra� �. 060 Po�í�any - Nymburk. 
 Do ochranného pásma v⇣znamn⇣ch letov⇣ch radionaviga�ních za�ízení (vojenské leti�t⌦ �áslav) 
zasahuje k.ú. Kostelní Lhota pouze nepatrn⌦ (SV �ást katastru).

⌥elezni�ní doprava
 Severozápadní �ástí katastru obce Kostelní Lhota prochází jednokolejná elektrizovaná ⌘elezni�ní 
tra� �. 060 Po�í�any - Nymburk. Tra� vede z Po�í�an p�es Sadskou, Nymburk m⌦sto do Nymburka hl. n. Tra� 
je ve smyslu §3 zákona �. 266/94 Sb. a v✓souladu s✓usnesením vlády �R �. 766 ze dne 20.12.1995, �azena 
v kategorii dráhy celostátní. Tra� je vyu⌘ívána i pro osobní p�epravu. Pro pot�eby osobní dopravy na této 
trati slou⌘í ⌘elezni�ní stanice v sousední obci Sadská ve vzdálenosti cca 2,8✓km od centra Kostelní Lhoty.
 T⌦leso trat⌦ a dal�ích za�ízení pro ⌘elezni�ní dopravu je t�eba pova⌘ovat za dlouhodob⌦ 
stabilizované, p�ípadné rekonstruk�ní práce nep�edstavují nové územní nároky. 

Dálni�ní a silni�ní automobilová doprava
- Ji⌘ní nezastav⌦nou �ást území obce protíná dálnice D11 Praha - Hradec Králové, obec le⌘í mezi  
 exity 25 (Sadská) a 35 (Pod⌦brady-západ).
 Územní plán pln⌦ respektuje sou�asnou trasu dálnice D11 a pova⌘uje ji územn⌦ za dlouhodob⌦ 
 stabilizovanou, trasa je sou�ástí hlavního mezinárodního silni�ního koridoru E67.
- Nosnou komunika�ní trasou primárn⌦ tvo�í silnice II. t�ídy a to II/611 - Praha – Sadská –  
 Kostelní Lhota – Pod⌦brady – Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové. Silnice prochází nap�í�  
 �e�en⇣m území p�es zastav⌦né území Kostelní Lhoty.
- Systém silni�ních tras v �e�eném území dopl↵uje trasa silnice III. t�ídy - III/32914, která zaji��uje  
 p�epravní vazby od Kostelní Lhoty (k�í⌘ení se silnicí II/611 na návsi) ve sm⌦ru na Pe�ky.
- Trasy silnic II. a III. t�ídy je t�eba 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 S 7,5/70 u silnic II. t�ídy a S7,5/50 u silnic III. t�ídy).
- Obec má zájem na zklidn⌦ní pr✏jezdní dopravy sm⌦�ované zejména k TP Kostelní Lhota - na 

vjezdu do obce je v sou�asnosti umíst⌦no signaliza�ní za�ízení rychlosti. Postupn⌦ jsou 
opraveny chodníky v pr✏jezdním úseku Kostelní Lhotou pro bezkolizní pohyb chodc✏.

- Do územního plánu je zapracován návrh vypl⇣vající ze ZÚR SK. 
  Jedná se o návrh obchvatu Sadské - koridor silnice II/330 (ve�ejn⌦ prosp⌦�ná stavba s 

ozna�ením D154). Koridor zasahuje nepatrn⌦ do západní �ásti �e�eného území.

 Ve správním území obce je t�eba pova⌘ovat silni�ní trasy za dlouhodob⌦ stabilizované. P�ípadné 
úpravy je mo⌘né o�ekávat pouze v✓návaznosti na jejich p�ípadnou p�estavbu �i v⇣znamn⌦j�í stavební 
po�iny v✓území.
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Sí� místních a ú�elov✏ch komunikací
 Uspo�ádání komunika�ního systému, vedení komunikací a jejich rozd⌦lení dle dopravn⌦ 
urbanistické funkce je nejlépe patrné z✓dolo⌘en⇣ch grafick⇣ch p�íloh. Zákres je proveden do p�edan⇣ch 
mapov⇣ch podklad✏ a je aktualizován zapracováním zji�t⌦n⇣ch poznatk✏ z vlastních pr✏zkumov⇣ch prací 
proveden⇣ch aktuáln⌦. Rozd⌦lení místních a navazujících ú�elov⇣ch komunikací je provedeno dle jejich 
dopravn⌦ urbanistické funkce.
- Na páte�ní skelet pr✏jezdních úsek✏ silni�ních tras je p�ipojena soustava místních a ú�elov⇣ch 

komunikací, které zaji��ují propojení jednotliv⇣ch místních �ástí a sektor✏, dále dopravní 
obsluhu jednotliv⇣ch objekt✏ a pozemk✏. Územní plán pova⌘uje stávající systém místních a 
ú�elov⇣ch komunikací, které zaji��ují komunika�ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby 
správního území obce, za stabilizovan⇣.

- Komunika�ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji�t⌦na p�evá⌘n⌦ prost�ednictvím vazeb na  
 stávající komunika�ní sí�.
- N⌦které zám⌦ry rozvoje ploch pro bydlení v�ak vyvolají nároky na vytvo�ení územních  
 podmínek pro zbudování p�ístupov⇣ch/obslu⌘n⇣ch komunikací - ty budou navr⌘eny územními  
 studiemi.
 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 bude zp�esn⌦na v✓rámci navazující 
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 s✓oboustrann⇣mi 
chodníky �í�ky nejmén⌦ 2x2,0m, p�ípadn⌦ jako komunikace pro smí�en⇣ provoz funk�ní skupiny D1 - 
obytné ulice – navrhované v✓souladu s✓technick⇣mi podmínkami✓TP103 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. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zaji�t⌦na na pozemcích 
rodinn⇣ch dom✏.
 V �e�eném území nejsou zastoupena doprovodná za�ízení automobilové dopravy. Nejbli⌘�í 
�erpací stanice pohonn⇣ch hmot je situována v návaznosti na páte�ní trasu silnice II/611 v Sadské a 
Pískové Lhot⌦. Kompletní servisní slu⌘by jsou v Sadské, Nymburce a Pod⌦bradech.
 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 v✓souladu s✓normov⇣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 katastrálního území prost�edky hromadné dopravy je pouze omezen⌦ vzhledem ke 
vzdálenosti zaji��ována pravideln⇣mi vlakov⇣mi spoji: “Po�í�any - Nymburk” z vlakové zastávky Sadská 
situované cca 2,8 km od centra Kostelní Lhoty. P�epravní zatí⌘ení trat⌦ 060 v✓roce 2011 �inilo v pracovních 
dnech 22 pár✏ osobních vlak✏, o víkendech 19 pár✏ osobních vlak✏.

Ve�ejná autobusová doprava
 V obci zastavují pravidelné autobusové linky Praha-Sadská-Kostelní Lhota-Pod⌦brady  (v 
pracovních dnech cca 12 spoj✏ - systém PID) a Nymburk-Pe�ky (v pracovních dnech 4 spoje). Dopravcem 
je Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Dv⌦ autobusové zastávky jsou umíst⌦ny v protilehl⇣ch �ástech 
návesního prostranství.

Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
 V✓�e�eném území se uplat↵ují v✓souladu s✓p�íslu�n⇣mi p�edpisy ochranná pásma jednotliv⇣ch 
slo⌘ek dopravního systému. 
 V✓�e�eném území se uplat↵ují v✓souladu s✓p�íslu�n⇣mi ustanovením zákona �. 13/97 Sb., o 
pozemních komunikacích, mimo souvisle zastav⌦ná území, ochranná pásma komunikací. Silni�ní 
ochranné pásmo je prostor mimo souvisle zastav⌦né území obce ohrani�en⇣ svisl⇣mi plochami veden⇣mi 
do v⇣�ky 50 m ve vzdálenosti od osy vozovky �i p�ilehlého jízdního pásu stanovené podle kategorie a t�ídy 
doty�né pozemní komunikace.
- Ochranné pásmo silnice II. a III. t�ídy (mimo souvisle zastav⌦ná území) je 15 m od osy vozovky.
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- Ochranná pásmo dálnice vedené po obou jejich stranách trasy ve vzdálenosti 100 m od osy  
 p�ilehlého jízdního pásu.
 Zákon �. 266/94 Sb., o drahách, v platném zn⌦ní, stanovuje 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. Pro stavby umís�ované v ochranném pásmu dráhy platí, ⌘e je t�eba postupovat ve 
smyslu ustanovení zák. �. 266/1994 Sb., o drahách a zásahy do zájm✏ dráhy musí b⇣t projednány  s 
Drá⌘ním ú�adem Praha, �D DDC - stavební správa Praha a s p�íslu�n⇣mi orgány �D, které stanoví 
p�ípadné podmínky takové eventuální stavební �innosti v obvodu a ochranném pásmu dráhy.

- Do ochranného pásma silnice zastavitelné plochy nezasahují.
- V✓p�ípad⌦ realizace staveb rozvojov⇣ch lokalit v✓ochranném pásmu dráhy je t�eba respektovat  
 vyhlá�ku MD �R �.177/95 Sb., stavební a technick⇣ �ád drah v✓platném 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. Do OP dráhy zastavitelné lokality nezasahují.
- Z hlediska ochrany p�ed nadm⌦rn⇣m hlukem je územním plánem dána závazná podmínka: 

stavby pro bydlení lze umis�ovat a⌘ na základ⌦ prokázání budoucím investorem, v✓rámci
 navazujícího správního �ízení, dodr⌘ení spln⌦ní hygienick⇣ch limit✏ hluku.
 
pozn.:  Do ochranného pásma v⇣znamn⇣ch letov⇣ch radionaviga�ních za�ízení (vojenské leti�t⌦ �áslav) 
zasahuje k.ú. Kostelní Lhota pouze nepatrn⌦ (SV �ást katastru).

 d.2) Technická infrastruktura

Vodní hospodá↵ství
 viz. té⌘ grafické schema S2

 Zdroje:
- Plán rozvoje vodovod✏ a kanalizací St�edo�eského kraje Popis vodovod✏ a kanalizací v obcích
 Díl 18 – Nymburk; 
- údaje spole�nosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (8/2017); 
- Rekonstrukce a intenzifikace �istíren odpadních vod �OV Kostelní Lhota - Vypracování 

investi�ního zám⌦ru �. zak.: VIS – 9/16 – 027; Vodohospodá�ské in⌘en⇣rské slu⌘by, a.s. 8 
listopad 2016

 Krom⌦ problematiky ve�ejného vodovodu (zásobování vodou) a ve�ejné kanalizace (likvidace 
odpadních vod), která zde figuruje prioritn⌦, je zde vodohospodá�ská situace dána p�edev�ím okolností 
lokalizace zájmového území v✓relativní blízkosti �eky Labe,  komplikovan⌦j�í strukturou díl�ích povodí, 
relativn⌦ rovinatou morfologií terénu, hydrogeologickou strukturou, hustotou a funkcí p�irozené i um⌦lé 
sít⌦ vodote�í, strukturou p�irozen⇣ch i um⌦l⇣ch recipientních prvk✏, stavem oddílné de��ové kanalizace, 
pom⌦rem zastoupení ploch s✓nezpevn⌦n⇣m a zpevn⌦n⇣m povrchem atp. (nap�. m✏⌘e ovliv↵ovat a z�ejm⌦ 
i ovliv↵uje vodohospodá�ské pom⌦ry v✓díl�í struktu�e povodí, kde se nachází i k.ú. Kostelní Lhota, i 
odvod↵ovací systém D11; svou roli hraje to, zda je dostate�n⌦ pod kontrolou sou�innost v�ech zde 
existujících odvod↵ovacích systém✏ p�irozen⇣ch i um⌦l⇣ch). 

Odvodn⌦ní území - likvidace srá⌘kov⇣ch odpadních vod
 Odvedení srá⌘kov⇣ch vod zde celkov⌦ ne�iní po v⌦t�inu roku p�i pr✏m⌦rn⇣ch hydrologick⇣ch 
podmínkách v⌦t�ích potí⌘í vzhledem k✓je�t⌦ relativn⌦ p�ízniv⇣m morfologick⇣m terénním podmínkám, 
dobré propustnosti a reten�ní schopnosti povrchu terénu, vzhledem k existenci p�irozen⇣ch recipientních 
prvk✏ v intravilánu a vzhledem k ji⌘ realizovan⇣m technick⇣m opat�ením. To v�ak z�ejm⌦ neplatí v✓úsecích, 
kde do�lo k✓naru�ení systému oddílné de��ové kanalizace ne�etrn⇣m provád⌦ním zemních prací �i 
nedostate�nou údr⌘bou a nahodil⇣mi �i ⌘iveln⇣mi neodborn⇣mi zásahy a zm⌦nami (té⌘ nap�. zm⌦nami 
v✓podob⌦ ne⌘ádoucího jejího skrytého vyu⌘ívání k✓p�evodu spla�kov⇣ch vod apod. z✓období, kdy v✓obci 
je�t⌦ nebyla k✓dispozici spla�ková oddílná kanalizace). I v✓tomto ohledu lze doporu�it adekvátní prov⌦�ení 
situace.
 Lze zde z�ejm⌦ po�ítat se zna�nou propustností povrchu terénu (nikoliv v�ak za stavu nasycení 
�i zámrazy). V⇣skyt úrovn⌦ hladiny podzemní vody je zde s✓ohledem na  celkové vodohospodá�ské 
pom⌦ry a geologickou strukturu povrchové vrstvy ve v⌦t�ím rozptylu ne⌘ kdekoliv jinde (s✓kolísáním ve 
vazb⌦ na �ir�í konkrétní hydrologickou situaci a na v⇣voj urbanizace zájmového území a jeho okolí). 
Jisté potí⌘e zde dále nastávají, odhadem, i v období p�edja�í �i na za�átku zimního období, kdy je 
povrchová vrstva je�t⌦ �i ji⌘ zmrzlá a nepropustná a kdy de��ové srá⌘ky mohou zp✏sobit komplikace 
zejména na nezpevn⌦n⇣ch místních komunikacích a prostranstvích a v jejich okolí. P�irozenou reakcí v 
takov⇣ch p�ípadech b⇣vá zpev↵ování jejich povrchu v�etn⌦ dodate�né úpravy jejich sklonov⇣ch pom⌦r✏ �i 
instalace odvod↵ovacích prvk✏ (odvod↵ovacích rigol✏, potrubí), p�evád⌦jících vodu do recipientních prvk✏ 
v území. V tomto ohledu lze takovéto podmínky a zásahy zaznamenat i ve sledovaném zájmovém území. 
Problematick⇣mi odvod↵ovacími prvky jsou zde v✓n⌦kter⇣ch místech a úsecích zbytky odvod↵ovacích 
rigol✏ místních komunikací (té⌘ i zpevn⌦n⇣ povrch místních komunikací) a plochy zelen⌦ s ni⌘�í úrovní 
terénu, t�eba⌘e jinak relativn⌦ dob�e pro tento ú�el vyu⌘itelné. Dále pak jde o úseky systému p✏vodní 
rigolové i zatrubn⌦né de��ové oddílné kanalizace (p✏vodn⌦ prakticky zna�n⌦ ucelen⌦ a efektivn⌦ zde �e�ící 
problémy v místech a lokalitách, navazujících v⌘dy na hlavní recipientní prvek v✓p�íslu�né �ásti zájmového 
území).
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 Problém srá⌘kov⇣ch odpadních vod byl zde, jak bylo ji⌘ �e�eno, �e�en i vyu⌘itím lokálních 
recipientních prvk✏ v území. Ty je t�eba pokud mo⌘no ve své kvalitní plné funkci zachovat, stejn⌦ tak 
nezabra↵ovat p�irozenému bezkonfliktnímu nátoku do nich, nap�. zvy�ováním konstrukce a zpevn⌦n⇣ch 
povrch✏ místních komunikací (nalepováním dal�ích vrstev p�i jejich údr⌘b⌦ a rekonstrukci), ani⌘ by byly 
prov⌦�eny d✏sledky takového zásahu, �i ud⌦lat dal�í pot�ebná ú�inná opat�ení.
 Stávající zatrubn⌦né (kanalizací v délce 0,8 km DN 250 z kameniny) i nezatrubn⌦né (rigolové) 
úseky de��ové oddílné kanalizace jsou z✓dne�ního pohledu technicky zna�n⌦ nedokonalé a na mnoha 
místech po�kozeny, nejsou  navíc prakticky udr⌘ovány. V⇣hledov⌦ je t�eba usilovat o d✏sledné do�e�ení 
systému odvád⌦ní srá⌘kové vody i v souvislostech na kone�né úpravy terénu a místních komunikací.  Tato 
de��ová oddílná kanalizace nespl↵uje dne�ní platné technické normativní podmínky. V✓jejím p�ípad⌦ �lo o 
velmi zjednodu�ené technické �e�ení a z�ejm⌦ té⌘ i mén⌦ kvalifikovanou formu realizace. Po rekonstrukci 
a kompletaci má v�ak �anci slou⌘it i nadále jako oddílná de��ová kanalizace. Ve venkovském prost�edí, kde 
je�t⌦ z✏stává veliké zastoupení nezpevn⌦n⇣ch ploch v t⌦sném sousedství ploch zpevn⌦n⇣ch, vykazuje v⌦t�í 
nutnost �ádné provozní údr⌘by (pravidelné odstra↵ování nános✏ a splavenin).
 Stav likvidace de��ov⇣ch vod se nebude zásadn⌦ m⌦nit. 
 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). Je nezbytné prosazovat 
zachycení de��ov⇣ch odpadních vod p�ímo na pozemcích jednotliv⇣ch nemovitostí (vyu⌘ívat akumulaci 
srá⌘kov⇣ch vod pro zalévání zelen⌦ apod.). Nové místní obslu⌘né komunikace je v✓rozvojov⇣ch lokalitách 
t�eba upravit spádov⌦ (v podélném i p�í�ném profilu) tak, aby srá⌘ková voda z✓jejich povrchu odtékala do 
nejbli⌘�ích p�irozen⇣ch recipientních prvk✏ v území, �i té⌘ do stávající de��ové oddílné kanalizace.
 K likvidaci de��ov⇣ch vod bude p�ednostn⌦ vyu⌘íváno zasakování �i retence. Nevsáknuté vody 
budou do recipientu odvád⌦ny p�evá⌘n⌦ systémem p�íkop✏, struh a propustk✏.  

Odvodn⌦ní území - likvidace spla�kov⇣ch odpadních vod
 Obec Kostelní Lhota má vybudovanou  kanalizaci pro ve�ejnou pot�ebu. Jedná se o systém 
tlakové kanalizace s centrální �istírnou odpadních vod Kostelní Lhota. �OV Kostelní Lhota zabezpe�uje 
�ist⌦ní spla�kov⇣ch odpadních vod, které jsou produkovány obcemi Kostelní Lhota a Písková Lhota. I 
Písková Lhota je p�ipojena na �OV pomocí tlakové kanalizace. Recipientem je potok V⇣rovka.
 �OV je dále vybavena nádr⌘í pro svoz odpadních vod a za�ízením na �ízené �erpání t⌦chto vod 
na biologickou linku �OV. Jedná se o krytou mechanicko-biologickou �istírnu odpadních vod pro celkem 
950 EO. Bioreaktor je rozd⌦len na dv⌦ samostatné linky, co⌘ umo⌘↵uje optimální provoz
�OV. Ka⌘dá linka je schopna pracovat v re⌘imu 30 - 120% zatí⌘ení. �OV vyu⌘ívá technologii 
mechanického p�ed�i�t⌦ní, nízko zát⌦⌘ovou aktivaci-nitrifikaci s aerobní stabilizací a p�ed�azenou 
denitrifikací. Nízkozát⌦⌘ov⇣ systém aktivace umo⌘↵uje oxidovat redukované formy dusíku denitrifikace 
jejich p�em⌦nu na oxid dusíku a voln⇣ dusík. Zdrojem dusíku pro denitrifikací je samotné organické 
zne�i�t⌦ní v odpadní vod⌦.
 Kapacita �OV projektovaná vs. skute�nost: 
- pr✏tok 55✓000 m3/rok, skute�nost 2016 - ✓40✓000 m3, 
- kapacita 950 ✓ekvivalentních obyvatel, skute�nost r. 2016 podle BSK 5 – 859 ekvivalentních  
 obyvatel.
 Do územního plánu je zapracován Investi�ní zám⌦r rekonstrukce a intenzifikace intenzifikace 
�OV Kostelní Lhota (VIS Praha, 11/2016) s tím, ⌘e Plán rozvoje vodovodu a kanalizací obce Kostelní Lhota, 
Písková Lhota z roku 2004 je neaktuální. Plánované v⇣stavby kanalizací jsou ji⌘ dokon�ené. Plán rozvoje 
neuvádí ⌘ádné dal�í v⇣hledové roz�í�ení kanaliza�ní sít⌦. �istírna odpadních vod s kapacitou 950 EO
pracuje v sou�asnosti za horní hranicí sv⇣ch návrhov⇣ch parametr✏. S v⇣hledem dal�ího rozvoje obou 
p�ipojen⇣ch obcí v budoucnu je nutné uva⌘ovat roz�í�ení kapacity �OV na 1950 EO.
 �OV NÁVRHOVÉ PARAMETRY
- Po�et p�ipojen⇣ch obyvatel (v⇣hledov⇣ stav): EO = 1950
- Specifická spot�eba vody 110 l/den
- P�ítok na �OV – návrhové parametry:
- denní mno⌘ství – spla�ky Q24 = 220,0 m3/d = 2,55 l/s
- denní mno⌘ství maximum – spla�ky Q24 = 310 m3/d = 3,59 l/s
- denní mno⌘ství – balastní vody Q24 = 5 m3/d = 0,06 l/s
- denní mno⌘ství – celkem Q24 = 315,0 m3/d = 3,65 l/s

 NÁVRH INTENZIFIKACE �OV
 Spla�kové vody na �OV Kostelní Lhota nejsou mechanicky p�ed�i�t⌦ny. Spla�kové vody jsou 
rozm⌦ln⌦ny dezintegrátory na jednotliv⇣ch �erpacích jímkách. Po p�ítoku na �OV jsou vody rozd⌦leny v 
rozd⌦lovacím objektu do jednotliv⇣ch linek (stávající,  nov⌦ vybudovaná linka). Stávající linka �OV bude 
zachována beze zm⌦ny. Bude vybudován rozd⌦lovací objekt, kter⇣ bude rozd⌦lovat p�ítok spla�k✏ do 
jednotliv⇣ch biologick⇣ch linek.
 Nová biologická linka pro 1000 EO:
 �istírna odpadních vod je umíst⌦na mimo intravilán a v budoucnu se v okolí nepo�ítá
s v⇣stavbou, je tedy mo⌘né vybudovat novou biologickou linku jako nezast�e�enou. Aktiva�ní nádr⌘e 
budou provedeny jako ⌘elezobetonové jímky z betonu C35/45-XF3. Aktiva�ní nádr⌘e budou rozd⌦leny na 
denitrifika�ní a nitrifika�ní �ást. Vnit�ní p✏dorysn⇣ rozm⌦r denitrifikace je 4,8 x 3,6 m a nitrifikace je 4,8 x 
9,6 m. Hloubka aktiva�ních nádr⌘í je 5,5 m, z toho v⇣�ka hladiny vody 5,0 m. Tlou��ka st⌦n nádr⌘í bude 0,4 
m, mezi denitrifikací a nitrifikací bude tl. st⌦ny 0,3 m. Pro pot�eby navrhovaného roz�í�ení �OV jsou nutná 
dv⌦ dmychadla pro aktivaci, hlavní a zálo⌘ní. V denitrifika�ní �ásti budou vytvo�eny anoxické podmínky, 
bude v ní docházet k odstra↵ování dusíku z vody. Jedná se o redukci dusi�nan✏ a dusitan✏ na plynn⇣ 
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dusík. V nitrifika�ní nádr⌘i, kam bude pomocí jemnobublinn⇣ch aera�ních element✏ p�ivád⌦n kyslík 
(oxické prost�edí), dochází k odstra↵ování organick⇣ch látek a k oxidaci amoniaku a amoniakálního dusíku 
na dusitany a následn⌦ na dusi�nany. Mezi denitrifika�ní anitrifika�ní nádr⌘í bude zaji�t⌦na interní 
recirkulace aktiva�ní sm⌦si. Do aktiva�ních nádr⌘í bude dávkováno srá⌘edlo na odstra↵ování fosforu.
Z aktiva�ních nádr⌘í bude aktivovaná sm⌦s gravita�n⌦ natékat do vertikálních ⌘elezobetonov⇣ch 
dosazovacích nádr⌘í. V dosazovací nádr⌘i bude docházet k separaci vy�i�t⌦né vody od aktivovaného kalu. 
Vy�i�t⌦ná voda z nádr⌘e bude odtékat p�es odtokové ⌘laby s nornou st⌦nou. P✏dorysn⇣ rozm⌦r �tvercové
dosazovací nádr⌘e bude 4,8 x 4,8 m a hloubka 5,5 m, z toho hloubka vody 5,0 m. Tlou��ka st⌦n nádr⌘í 
bude 0,4 m. P�ebyte�n⇣ kal bude z dosazovací nádr⌘e �erpán ponorn⇣m �erpadlem do stávající kalové 
jímky. Kal bude dále odvá⌘en z kalové jímky fekálním vozem na objekt kalového hospodá�ství �OV 
Nymburk.
 Záv⌦r: 
 �istírna odpadních vod s kapacitou 950 EO pracuje v sou�asnosti za horní hranicí sv⇣ch 
návrhov⇣ch parametr✏. S v⇣hledem dal�ího rozvoje obou p�ipojen⇣ch obcí v budoucnu je nutné uva⌘ovat 
roz�í�ení kapacity �OV na 1950 EO. Prostorové rezervy v✓jejím okolí takov⇣ krok umo⌘↵ují. Ve smyslu 
zpracovaného Investi�ního zám⌦ru rekonstrukce a intenzifikace intenzifikace �OV Kostelní Lhota 
(Vodohospodá�ské in⌘en⇣rské slu⌘by, a.s.; listopad 2016) je územním plánem navr⌘ena rozvojová lokalita 
Z14 pro intenzifikaci �OV.
 Intenzifikace �OV je navr⌘ena s ohledem na zachovalou stávající biologickou linku,
která bude provozována bez v⇣razn⇣ch rekonstrukcí a s minimálním dopadem na provoz. Provoz 
intenzifikované �OV bude dvoulinkov⇣. Doporu�uje se v⇣stavba zcela nové biologické linky D-N-DN pro 
1000 EO. �OV Kostelní Lhota bude mít po intenzifikaci návrhovou kapacitu 1950 EO. Ve stávajícím
objektu �OV bude vystav⌦n nov⇣ rozd⌦lovací objekt. Pro uskladn⌦ní p�ebyte�ného kalu nov⌦ navr⌘ené 
biologické linky bude vyu⌘it stávající kalojem.

Ochranná pásma kanaliza�ních za�ízení:
 Ochranná pásma kanaliza�ních za�ízení se ur�ují dle �SN 75 6081 (TNV 75 6011) Hygienická 
ochrana prost edí kolem kanaliza⇧ních za ízení z✓roku 1996 a dle zákona �íslo 274/2001 Sb., o ve ejn�ch 
vodovodech a kanalizacích, v✓platném zn⌦ní.
- Ochranné pásmo stok do DN 500 ………….1,5 m, pro DN > DN 500 …………….. 2,5 m (na 

ka⌘dou stranu od vn⌦j�ího líce stoky).
- Ochranné pásmo �OV  ………. od cca 50 do  100 i více m (redukce je mo⌘ná v✓p�ípad⌦  

zakryté �OV vybavené adekvátním v⌦tracím systémem, u⌘itím ochranné zelen⌦ apod.). 
- Ochranné pásmo evakua�ní a �erpací stanice odpadních vod podtlakového     kanaliza�ního 

systému  …… cca 10 a⌘ 20 i více m.

Zásobování pitnou a u⌘itkovou vodou
 Obec ji⌘ má svou ve�ejnou vodovodní distribu�ní sí� (spravovanou spole�ností VAK Nymburk). 
Kostelní Lhota je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu napojením na skupinov⇣ 
vodovod Písty p�es m⌦sto Sadská. Vodovodní p�ivad⌦� z obce Sadská je veden⇣ podél silnice II/611 k 
vodojemu o objemu 2 x 60 m3 a automatické tlakové stanici na západním okraji obce. Odtud je 
vodovodní sí� rozvedena po obci.Délka vodovodních �ad✏ v�etn⌦ p�ivad⌦�e od Sadské je cca 9,2 km  80 – 
DN 160 z PVC. 
        Zásobování vodou je té⌘ zabezpe�ováno vyu⌘íváním domovních studní. Takto jímaná podzemní 
voda vykazuje zv⇣�en⇣ obsah ⌘eleza a vzhledem k✓nedokonalému �e�ení likvidace spla�kov⇣ch odpadních 
vod a⌘ do r. 1998 a p�edcházejícímu intenzivnímu hnojení p�ilehl⇣ch zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏ je té⌘ 
prakticky bakteriologicky závadná a neodpovídá sv⇣m chemizmem i dal�ím kvalitativním po⌘adavk✏m, tj. 
kvalitativním parametr✏m vyhl. MZ �R �. 258/2006 Sb. Jeví se jako problematická i v✓p�ípad⌦ jejího 
pou⌘ívání jako vody u⌘itkové (s v⇣jimkou nap�. zavla⌘ování zelen⌦ apod.).  Za jist⇣ nadstandard v✓mo⌘nosti 
volného zásobování stolní minerální vodou je mo⌘né pova⌘ovat voln⌦ vyu⌘ívan⇣ vrt na b�ehu V⇣rovky.
 Systém zásobení obce Kostelní Lhota pitnou vodou se nebude m⌦nit ani v budoucnosti. 
Akumula�ní objem vodojemu, kter⇣ �iní 120 m3, je dle provozovatele dosta�ující i s✓ohledem na 
navrhovan⇣ rozvoj zájmového území (rozvoj primern⌦ pro domácnosti a malou ob�anskou vybavenost, p�i 
pr✏m⌦rné spot�eb⌦ vody cca 90 l/den). Lze v�ak doporu�it uplatn⌦ní v⌦t�ího stupn⌦ zokruhování této 
rozvodné sít⌦ (zejména pak v✓místech, kde se to samo nabízí, tj. v✓místech, kde to lze uplatnit jen 
s✓relativn⌦ mal⇣m nav⇣�ením délkového rozsahu potrubních �ad✏). Pot�eba pitné vody m✏⌘e b⇣t sezónn⌦ 
ovlivn⌦na p�ípadnou pokra�ující v⇣stavbou nekryt⇣ch i kryt⇣ch rodinn⇣ch bazén✏. Místní domovní studny 
nabízejí vodu se zv⇣�en⇣m obsahem ⌘eleza, a ta je tedy málo vhodnou pro tyto ú�ely.
 Pot�eba po⌘ární vody je z�ízením ve�ejného vodovodu vybaveného hydranty dále zdrojov⌦ lépe 
pokryta. Dal�ími zdroji po⌘ární vody jsou stávající um⌦lé vodní nádr⌘e v zastav⌦ném území.
 Stávající zdroje vody (ve�ejné a domovní studny, které si z�ejm⌦ zachovají svou funkci) je 
mo⌘né pova⌘ovat za zdroje vody pro závlahu zelen⌦ apod. �i zdroje havarijní. ⇤e�ení nouzového 
zásobování pitnou a u⌘itkovou vodou zájmového území Kostelní Lhota je toto⌘né s✓�e�ením, které je 
k✓dispozici prost�ednictvím VaK Nymburk pro obsluhované území okresu jimi provozovan⇣m skupinov⇣m 
vodovodem (p�ípadn⌦ i jeho zdroji nouzového zásobování pitnou a u⌘itkovou vodou).

 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 
- Ochranné pásmo vodojemu:
 Ochranné pásmo vodojemu �iní min. 10 m.
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Zásobování energiemi 
 viz. té⌘ grafické schema S3
 Energetická bezpe�nost zájmového území zde není zatím do�e�ena na úrovni stávajících a 
p�edpokládan⇣ch, dále nar✏stajících po⌘adavcích. Chybí zde nap�. stl plynovodní sí�.  Obec je pln⌦ elektri-
fikována.
 Je zde proto spalováno v lokálních topeni�tích i nekvalitní palivo s následn⇣m znehodnocujícím 
odpadem na ovzdu�í zájmového území a na jeho bezprost�ední okolí. V✓malém rozsahu je spalováno 
d�evo a je u⌘íván propan-butan (v tlakov⇣ch láhvích; p�evá⌘n⌦ pro va�ení). P�ibli⌘n⌦ 30 % domácností 
po⌘ívá k✓vytáp⌦ní el.energii, 60 % tuhá paliva a 10 % ostatní jiné zdroje.
 V minulosti bylo zpracováno generelní �e�ení plynofikace obce Kostelní Lhota (spole�nost 
GASING Praha s.r.o.) a to v návaznosti na plynofikaci sousední obce Písková Lhota, toto �e�ení je 
zapracováno i do územního plánu. V✓p�ípad⌦ doporu�ované realizace plo�né plynofikace zájmového 
území by nebylo pravd⌦podobn⌦ nutné bezprost�edn⌦ v⇣razn⌦ roz�i�ovat elektrifikaci.
 Nelze zde vylou�it ani ev. vyu⌘ití netradi�ních zdroj✏ energie, nebo vyu⌘ití lokálních systém✏ se 
zásobníky zkapaln⌦ného propanu �i propanu - butanu. To dnes i v⇣hledov⌦ bude více zále⌘et na 
ekonomick⇣ch podmínkách. Územní energetická koncepce by m⌦la víc dbát na energetické úspory a nap�. 
uvoln⌦nou zdrojovou kapacitu p�íkonu elektrické energie efektivn⌦ pou⌘ít pro objekty, kde je efektivní 
p�ednostní u⌘ití elektrické energie. – Dnes pak je nezbytné sledovat stav energetické bezpe⇧nosti obce, 
která je obvykle mj. dána disponibilní kapacitou autonomních místních zdroj✏ el. energie a obnoviteln⇣ch 
zdroj✏ energie (OZE - ty jsou zde, zatím, zastoupeny formou privátní instalace fotovoltaick⇣ch panel✏ a 
tepeln⇣mi �erpadly u n⌦kolika nemovitostí).
 Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⇣mi podmínkami zájmového území (cca 186 a⌘ 
188,5 m n.m. Ty lze charakterizovat jako spí�e mírné s ob�asn⇣m v⇣skytem intenzivního západního a⌘ 
severozápadního proud⌦ní vzduchu. Minimální v⇣po�tová teplota vzduchu dle �SN zde �iní –12 oC. 
Pr✏m⌦rn⇣ po�et dn✏ s teplotou vzduchu ni⌘�í ne⌘ 12 oC je 224. Pr✏m⌦rná teplota vzduchu v topném 
období �iní cca 3,4 oC.

 Zásobování elektrickou energií - distribu�ní sí�:
 Elektrifikace zájmového území, jak zde byla dosud rozvíjena, je ve své skladb⌦ a rezervách 
jednotliv⇣ch �ástí systému relativn⌦ heterogenní (jistá �ást NN sít⌦ byla ji⌘ rekonstruována �i 
kompletována). N⌦kde se, odhadem, dostává na hranice sv⇣ch mo⌘ností a vykazuje i jisté provozní potí⌘e 
v✓distribu�ní NN síti, jinde se m✏⌘e vyskytovat i v⇣konová rezerva. To lze up�esnit a⌘ p�esn⌦j�ím provozním 
sledováním a m⌦�ením (p�edpokládá se obvykle, ⌘e takové zp�esn⌦ní je k✓dispozici v✓rámci vyjád�ení 
provozovatele k✓zadání �e�ení díl�ích projekt✏ jednotliv⇣ch rozvojov⇣ch lokalit �i rozsáhlej�ích zám⌦r✏ 
kompletace a rekonstrukce NN sít⌦ v�etn⌦ distribu�ních trafostanic).

 Stávající distribu�ní trafostanice:
 Ozna�ení  P↵íkon (kVA)      Typ  Název
 NB_1007  400          plechová kabelová  Kostelní Lhota - NA PR⇧HON⇥
 NB_0348  400  PTS �iroká  Kostelní Lhota - U ⌅KOLKY         
 NB_0061  630  BTS dvousloupová Kostelní Lhota - ZD
 NB_0097  400  v⌦⌘ová koncová Kostelní Lhota - OBEC
 NB_0945  630  plechová kabelová Kostelní Lhota - NA PÍSKÁCH
 NB_0893  400  PTS �iroká  Kostelní Lhota - �OV 
 NB_0789*) 400  PTS �iroká  Kostelní Lhota – U HOSPODY
 P�íkon celkem :    3260 kVA
 *) pozn.: TS není v majetku �EZ Distribuce, a. s.
✓ Napájecí uzel: TR 110/22 kV Nymburk (dále té⌘ TR 110/22 kV: �D Pe�ky, �D Dob�ice, Milovice)

 Rozvodná sí� NN je zatím realizována kombinovan⌦, tj. v✓men�ím rozsahu ve form⌦ venkovních 
vedení na sloupech (⌘elezobetonov⇣ch, d�ev⌦n⇣ch) a v ji⌘ p�eva⌘ující form⌦ v✓podzemních kabelov⇣ch 
trasách. Venkovní vedení NN jsou sice zatím funk�ní, ale z✓hlediska del�ího v⇣hledu neperspektivní. 
Venkovní vedení NN jsou ji⌘ zastoupena jen v✓malém rozsahu. V⌦t�ina vedení NN v�etn⌦ t⌦ch pro VO je 
zde ji⌘ v✓podzemních kabelov⇣ch trasách. - Majitelem a provozovatelem elektrorozvodné sít⌦ je zde �EZ 
Distribuce a.s. (d�íve STE/ St�edo�eská energetika,a.s., RZ Sever).

 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 (p�edev�ím posílením 
v⇣konu stávajících trafostanic (jejich rekonstrukcí a modernizací) a teprve následn⌦ té⌘ z�ízením (a 
p�ipojením) nov⇣ch trafostanic v✓p�íslu�n⇣ch rozvojov⇣ch lokalitách). Návrhem je respektováno ochranné 
pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanic, p�ípadné p�elo⌘ky s ohledem na nové stavební po�iny 
v sídle jsou mo⌘né. 
 Územním plánem je doporu�eno v�echny trafostanice v ji⌘ní �ásti obce propojit podzemním 
kabelov⇣m vedení VN 22 kV. Stávající nadzemní vedení obkru⌘uje obec v délce cca 2,7 km. P�elo⌘ením 
úseku vedení VN 22 kV v✓nadzemní trase v✓této �ásti obce do trasy podzemní o délce cca 1,1 km by se 
eliminovalo riziko zde vypl⇣vající práv⌦ z✓existence dlouhé venkovní trasy VN 22 kV a zárove↵ by se pln⌦ 
mohla realizovat opat�ení v krajin⌦ (LBC 4, RBK 1240, krajiná�ské opat�ení K5) a smyslupln⌦ se rozvíjet 
plochy pro zástavbu Z11, Z12 a P3.
 Z�izování dal�ích trafostanic dle skute�n⇣ch pot�eb zásobování elektrickou energií je p�ípustné a 
do doby plynofikace sídla nezbytné zejména v severní polovin⌦ sídla, kde je plánován rozvoj a⌘ pro 60 RD. 
Konkrétní situování trafostanic ur�í navazující dokumentace. Nové trafostanice budou p�ipojeny z 
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páte�ního vedení VN 22 kV v �ástech procházejících sídlem vedením v podzemní trase kabelem VN 22 kV. 
Stavby v zastaviteln⇣ch plochách budou p�ipojeny v⌘dy podzemní kabelovou trasou NN.
 Pro kabely se v⇣hledov⌦ p�edpokládá u⌘ití klasického zp✏sobu ukládání, av�ak nevylu�uje se 
ani u⌘ití i moderních ochrann⇣ch konstrukcí. Je t�eba dbát v✓p�edstihu práv⌦ na osazení ochrann⇣ch 
konstrukcí pro p�echody/podchody pozemních komunikací �i jin⇣ch podobn⇣ch p�eká⌘ek. - P�ípojková 
vedení budou upravena v✓souladu s✓dne�ní prosazovanou koncepcí, tj. osazením základního rozvad⌦�e 
vybaveného elektrom⌦rem na hranici pozemku dané nemovitosti.
 Lze rovn⌦⌘ doporu�it instalovat postupn⌦ na vstupech d✏le⌘it⇣ch trafostanic dálkov⌦ �ízené 
spína�e pro zkvalitn⌦ní provozu rozvodného systému (v�etn⌦ realizace propojovacích kabelov⇣ch tras VN 
22 kV mezi alespo↵ n⌦kter⇣mi trafostanicemi. Detailn⌦ to m✏⌘e vymezit a⌘ projekt p�íslu�ného 
investi�ního zám⌦ru. Rozvoj obce se m✏⌘e té⌘ projevit p�ípadn⇣m po⌘adavkem na zkapacitn⌦ní n⌦kter⇣ch 
stávajících tras vedení VN 22 kV (sou�asn⌦ je t�eba respektovat p✏vodní po⌘adavek STE a.s. na zachování 
volného pr✏jezdového, tj. neoploceného pruhu pod venkovním vedením VN 22 kV).
Podzemní kabelová trasa NN systému VO (ve�ejného osv⌦tlení) bude i nadále kopírovat kabelovou trasu 
distribu�ních vedení 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) 7 m
 u kabelov⇣ch vedení (do 52 kV) 1 m
 u venkovních vedení do 220 kV 15 m
 u venkovních vedení do 400 kV (v�etn⌦) 20 m
 u el. stanic (do 52 kV) 7 m
 u el. stanice kompaktních a zd⌦n⇣ch (do 52 kV) 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 zemním plynem
 V✓obci Kostelní Lhota nebyla doposud provedena plo�ná plynofikace. Plo�nou plynofikací, která 
je technicky mo⌘ná, by do�lo k✓p�ínosu i z✓ekologického hlediska (v⇣razn⇣ vliv na �istotu ovzdu�í), do�lo by 
ke zv⇣�ení komfortu vytáp⌦ní, p�ípravy TUV, va�ení apod., a dále by se tím stala obec zajímav⌦j�í i 
z✓hlediska dobrého technického zázemí pro p�ípadné dal�í podnikatelské aktivity.
    Plo�nou plynofikaci zájmového území obce lze v✓p�ípad⌦ dostate�ného zájmu majitel✏ 
nemovitostí (potenciálních u⌘ivatel✏ t⌦chto slu⌘eb) nepochybn⌦ realizovat a to i na základ⌦ d�ív⌦j�í 
poptávky Obce Kostelní Lhota, jakkoliv se jeví v sou�asnosti zám⌦r ekonomicky nereáln⇣ (viz. zadání 
územního plánu). Do územního plánu je p�evzata p✏vodním územním plánem koncepce generelního 
�e�ení plynofikace obce Kostelní Lhota. Koncepce navazuje na plynofikaci sousední obce Písková Lhota. 
STL plynovod bude p�iveden z VTL regula�ní stanice Písková Lhota. VTL RS Písková Lhota má v⇣kon 
1200m3/hod a p�i její v⇣stavb⌦ bylo uva⌘ováno s jejím vyu⌘itím pro zásobování zemním plynem obcí 
Písková Lhota, P�ední Lhota, Kluk a Kostelní Lhota. V p�ípad⌦ napojení v�ech obcí bude nutno tuto VTL RS 
rekonstruovat na v⇣kon min. 2000m3/hod. STL p�ívodní plynovod PE 110 bude veden v soub⌦hu se silnicí 
II/611 a⌘ na okraj zastav⌦ného území Kostelní Lhoty. Délka STL p�ívodního plynovodu je 1440 m. 
Plynovodní sí� PE v dimenzích 110,90,63 a 50 rozvedená po obci bude mít délku cca 7 km.
 Celková maximální hodinová spot�eba zemního plynu pro obyvatelstvo (odhadovan⇣ nár✏st 50 
rodinn⇣ch domk✏) a stávající maloodb⌦r �iní 858 m3/hod.
 
 Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona �. 458/2000 Sb., tzv. 
energetick⇣ zákon, v platném zn⌦ní):
- ochranné pásmo u ntl a stl plynovodu  1 m
- ochranné pásmo u ostatních plynovod✏ a p�ípojek 4 m
- bezpe�nostní pásmo u vtl plynovodu 
 do DN 100    5 m
 do DN 250    20 m
 nad DN 250    40 m (kolmé vzdálenosti od   
      p✏dorysu  plynovodu na ob⌦ strany)
 

Telekomunikace a radiokomunikace
 viz. té⌘ grafické schema S3
 Zabezpe�ení �e�eného území telekomunika�ními slu⌘bami p�edstavuje vzhledem k jejich 
d✏le⌘itosti pro roz�í�ení pot�ebn⇣ch ekonomick⇣ch aktivit i prosté zabezpe�ení standardních slu⌘eb 
profilov⇣ v⇣znam. V centru obce je instalován ve�ejn⇣ telefonní automat (ve�ejná hovorna) a je tedy spln⌦n 
po⌘adavek zaji�t⌦ní minimální dostupnosti této slu⌘by (minimální standardní vybavení). To v�ak je ji⌘ dnes 
p�ekonáno slu⌘bami mobilních operátor✏. D✏le⌘it⇣ je proto stupe↵ pokrytí zájmového území signálem 
mobilních operátor✏. To je zde na základ⌦ v⇣sledk✏ pr✏zkumu nedostate�né, podpr✏m⌦rné. - Technická 
úrove↵ místní (ú�astnická) telekomunika�ní sít⌦ odpovídá dne�ním v⇣vojov⇣m trend✏m ji⌘ jen �áste�n⌦. 
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Ú�astnická telekomunika�ní sí� je realizována v✓podzemních kabelov⇣ch trasách, ne v⌘dy v�ak v souladu 
s✓�SN 73 6005. 
 Zájmové území p�íslu�í k uzlové telekomunika�ní úst�edn⌦ (UTÚ) Nymburk. Vlastní napojení je 
prost�ednictvím ATÚ v✓centru obce (v objektu za kostelem). - Není v�ak zatím známo, jakou kapacitní 
rezervu nabízí stávající ú�astnická telekomunika�ní sí�. Dle díl�ích místních �et�ení nemusí b⇣t kapacitní 
rezervy dostate�né zejména vzhledem k✓nov⌦ plánovanému rozvoji zájmového území. V✓takovém p�ípad⌦ 
lze v�ak  reagovat a alespo↵ do�asn⌦ instalovat a vyu⌘ívat nap�. za�ízení systému PCM (systém pulzn⌦ 
kódové modulace, tj. místní radiokomunika�ní systém navazující na kapacitu ATÚ) a uspokojit tak i 
p�ípadné dal�í ⌘ádosti o z�ízení ú�astnick⇣ch stanic. - Zájmov⇣m územím je vedeno n⌦kolik dálkov⇣ch 
telekomunika�ních kabel✏ p�enosové sít⌦ a to podél obou silnic, v t⌦lese dráhy a v trase ú�elové 
komunikace sm⌦�ované na Ho�átev. 
 ⇤e�en⇣m územím prochází t�i radioreléové trasy (spole�nost �eské Radiokomunikace a.s., 2x 
spole�nost T-MOBILE). Sektory radioreleov⇣ch tras spole�ností musí b⇣t respektovány zejména v✓p�ípad⌦ 
plánování jakékoliv v⇣�kové stavby.
 Obec je vybavena funk�ní sítí obecního rozhlasu. V obci je instalována základnová stanice sít⌦ 
mobilních operátor✏ (mobilní operátor T-MOBILE, kter⇣ má svou základnovou stanici v areálu 
zem⌦d⌦lského dru⌘stva) . - Stav telekomunika�ní obsluhy zájmového území obce zatím neodpovídá 
pot�ebám a po⌘adavk✏m zejména z✓v⇣hledového hlediska tak, jak jsou ji⌘ dnes nastaveny programy 
Digitální �esko a  Budování optick�ch  p ístupov�ch sítí. To pak p�edstavuje jisté znev⇣hodn⌦ní v✓p�ípad⌦ 
rozvoje podnikatelsk⇣ch aktivit a zaostávání v✓p�ípad⌦ ⌘ádoucího posílení konkurenceschopnosti. – Místní 
telekomunika�ní úst�edna (nacházející se v✓blízkosti OÚ - v objektu za kostelem) je vybavena za�ízením 
VDSL umo⌘↵ujícím zde rozvíjet alespo↵ aktivity mal⇣ch operátor✏ mobilních telekomunika�ních slu⌘eb.  
  P�ístupová (místní, ú�astnická) telekomunika�ní sí� je v provedení podzemních tras kabelov⇣ch 
vedení. Bytové objekty (zejména rodinné domky) jsou �i budou �e�eny dle po⌘adavk✏ majitel✏ 
nemovitostí p�ím⇣m napojením (samostatn⇣mi stani�ními kabely) s✓kapacitou 2x2 páry/1RD �i bytovou 
jednotku.
 Objekty s✓podnikatelsk⇣mi aktivitami mohou b⇣t �e�eny (forma jejich napojení):
 - p�ím⇣m napojením,
 - pomocí pobo�kové úst�edny,
 - kombinovan⌦ (podle konkrétních po⌘adavk✏, up�esn⌦n⇣ch nap�. v✓rámci v⇣sledk✏  
  dotazníkové akce).
 Uveden⇣ zp✏sob p�ipojení bude adekvátní pro zaji�t⌦ní odpovídajících úzkopásmov⇣ch 
telekomunika�ních slu⌘eb hovorového i nehovorového charakteru. Na kabelové síti je osazen úm⌦rn⇣ 
po�et ú�astnick⇣ch rozvad⌦�✏ ÚR vzhledem k✓sou�asn⇣m po⌘adavk✏m. V⇣hledov⌦ nelze vylou�it dal�í 
kompletaci.
 V✓p�ípadech, kdy ji⌘ nesta�í kapacita metalick⇣ch kabel✏, lze ú�astnické stanice napojit na místní 
ú�astnické skupiny LSU (Local Subscriber Unit), nebo na vzdálené ú�astnické skupiny RSU (Remote 
Subscriber Unit). Tyto ú�astnické skupiny lze pak p�ipojit k✓digitálnímu spojovacímu poli nejbli⌘�í ATÚ 
prost�ednictvím multiplexního p�enosového za�ízení PCM (digitálního systému s✓pulzn⌦ kódovou 
modulací) 1. �ádu s✓p�enosovou rychlostí 2,048 Mbit/s, p�ípadn⌦ prost�ednictvím multiplexu 2. �ádu 
s✓PMC (8,448 Mbit/s). Digitální okruhy jsou p�ipojovány p�es sady digitálních spojovacích vedení DLT 
(Digital Line Terminal).
 Z✓hlediska charakteru místního telekomunika�ního obvodu je mo⌘né dnes p�edpokládat 
dvoustup↵ové �e�ení, tj. pomocí ú�astnick⇣ch rozvád⌦�✏ (ÚR) a sí�ov⇣ch rozvád⌦�✏ (SR), vedle p�ímého 
napojení.
 V✓p�ípad⌦ radiotelekomunika�ních slu⌘eb je situace jednodu��í vzhledem k✓sou�asné nabídce a 
jen relativní dostupnosti t⌦chto slu⌘eb a vzhledem k✓p�edpokládanému zlep�ování pokrytí zájmového 
území signálem operátor✏ mobilních sítí. Je v�ak mo⌘né p�edpokládat spí�e privátní rozhodování 
p�ípadn⇣ch zájemc✏.

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 spole�nost O2 a.s. – Provoz p�enosové 

techniky (provozovatel).

Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
 Cílem koordinace v✓úrovni 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 
v✓objektivn⌦ existujících vztazích a v✓u⌘it⇣ch rozhodovacích postupech, v✓územn⌦ 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 v✓n⌦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. V✓takov⇣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 s✓uplatn⌦ním kombinovan⇣ch zp✏sob✏ ukládání in⌘. sítí.
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 V✓p�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 s✓komunikacemi 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. V✓rámci dal�ích krok✏ je ⌘ádoucí zpracování 
charakteristick⇣ch p�í�n⇣ch profil✏ s✓vyzna�ením polohy jednotliv⇣ch vedení (stávajících, ji⌘ navrhovan⇣ch i 
t⌦ch v⇣hledov⇣ch). Prostorová koordinace v✓detailu 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. 
 Za koordina�ní akt je nutné pova⌘ovat té⌘ v�asné zabezpe�ení pozemk✏ pro realizaci zám⌦r✏ ve 
ve�ejném zájmu. Preventivní do�e�ení v�ech �ir�ích územních vztah✏ v✓rámci jednotliv⇣ch sí�ov⇣ch odv⌦tví 
p�edstavuje rovn⌦⌘ nezbytnou �ást celkové koordinace. Jako koordinace s✓cílem zp�esn⌦ní zadávacích 
podmínek pro zpracování jednotliv⇣ch projekt✏ m✏⌘e poslou⌘it zpracování a vyhodnocení dotazníkové 
akce.
 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.

 d.3) 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.
 Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk�ní za�ízení 
ob�anského vybavení ve�ejné vybavenosti (podrobn⇣ popis v �ásti od✏vodn⌦ní):
- plochy ob�anského vybavení - ve�ejná infrastruktura (OV),
- plochy ob�anského vybavení - komer�ní za�ízení malá a st�ední (OM),
- plochy ob�anského vybavení - h�bitovy a církevní stavby (OH),
- plochy ob�anského vybavení - sport a rekreace (OS). 

 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⌘eny nové plochy ob�anského vybavení slou⌘ící 
ve�ejnosti v rámci plochy p�estavby P1:
 Funk�ní vyu⌘ití: plochy ob�anského vybavení - ve�ejná infrastruktura (OV)
 Popis:  Plocha areálu nevyu⌘ívané stodoly u obecního ú�adu a �koly ur�ená k  
   transformaci pro kulturn⌦ - spole�enské centrum s kavárnou.
 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⌘eny nové plochy ob�anského vybavení pro 
komer�ní vyu⌘ití v rámci plochy p�estavby P2:
 Funk�ní vyu⌘ití: plochy ob�anského vybavení - komer�ní za�ízení malá a st�ední (OM).
 Popis:  Plocha areálu nevyu⌘ívaného statku v historickém jádru obce ur�ená k  
   transformaci pro “Obecní statek” s komer�ním vyu⌘itím - ubytování,  
   obchod, slu⌘by.
 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⌘eny nové plochy ob�anského vybavení pro sport a 
rekreaci v rámci zastavitelné plochy Z15:
 Funk�ní vyu⌘ití: plochy ob�anského vybavení - sport a rekreace (OS)
 Popis:  roz�í�ení stávajícího sportovního areálu
 Obec zva⌘uje rekonstrukci stávajícího sportovního areálu - nová parkovi�t⌦, nové sportovní 

plochy, zázemí pro sportovce, ale i alternativní vyu⌘ití pro letní spole�enské zábavy, koncerty 
apod. Z t⌦chto d✏vod✏ je navr⌘eno roz�í�ení sportovního areálu o cca 2400 m2 a to v rámci 
zastavitelné plochy Z15. Roz�í�ení je navr⌘eno na lesním pozemku �í�ky cca 20 m a délky cca 
120 m. Vzhledem k tomu, ⌘e jinam, ne⌘ na tyto pozemky se areál roz�i�ovat nem✏⌘e, je zábor 
zd✏vodniteln⇣.

 Územním plánem Kostelní Lhota jsou navr⌘eny nové plochy ob�anského vybavení pro 
komer�ní vyu⌘ití v rámci zastavitelné plochy Z16:
 Funk�ní vyu⌘ití: plochy ob�anského vybavení - komer�ní za�ízení malá a st�ední (OM).
 Popis:  proluka mezi stávající zástavbou a �OV ur�ená pro slu⌘by, opravárenství.
 
  Vzhledem k d✏le⌘itosti za�ízení ob�anského vybavení pro rozvoj �e�eného území mohou b⇣t 
vybraná za�ízení umís�ována dle podmínek funk�ního �len⌦ní území v zastav⌦ném území a v plochách 
rozvoje.

Popis stávajícího za↵ízení ob�anské vybavenosti 
 (odkazy jsou zobrazeny na koordina�ním v⇣krese): 
Plochy ob�anského vybavení - ve�ejná infrastruktura (OV):

- U Obecního ú�adu se nachází dvout�ídní základní �kola s kapacitou 40 ⌘ák✏, v ní⌘ se u�í ⌘áci 1. 
– 5. ro�níku. Budova je po rekonstrukci (odkaz v grafické �ásti “A”).

. Mate�ská �kola je postavena jako ú�elové za�ízení se �kolní jídelnou (1978). Mate�ská �kola má 
kapacitu na 50 d⌦tí a velkou rozlehlou zahradu. Cel⇣ areál je po rekonstrukci (odkaz v grafické 
�ásti “B”).

- Areál Obecního ú�adu (odkaz “A”).
- Hasi�ská zbrojnice (odkaz “C”).
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Plochy ob�anského vybavení - sport a rekreace (OS).
- Sportovní vy⌘ití nabízí sportovní areál (odkaz “D”) na v⇣chodním okraji obce. 

Plochy ob�anského vybavení - h�bitovy a církevní stavby (OH)
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie (odkaz v grafické �ásti “E”)
 Vznik Kostelní Lhoty je spojen s katolickou církví. Majitel pod⌦bradského panství nechal v této 

nov⌦ zalo⌘ené obci léta pán⌦ 1354 postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie a dosadil tam 
plebána Petra. V roce 1813 vyho�elo v obci 32 dom✏ v�etn⌦ kostela. V letech 1815 a⌘ 1817 byl 
kostel p�estav⌦n v pozdn⌦ barokním slohu.

- Zvonice, farní budova církve �eskoslovenské husitské (odkaz v grafické �ásti “F”)
 V Kostelní Lhot⌦ byla nábo⌘enská obec této církve schválena ministerstvem �kolství a osv⌦ty ze 

dne 31. b�ezna 1927. V roce 1930 byla postavena farní budova se síní pro konání bohoslu⌘eb a 
vystav⌦na zvonice - pozn.: za�azeno do ploch smí�en⇣ch - venkovsk⇣ch /historické jádro.

- V obci jsou po dv⌦ ve�ejná poh�ebi�t⌦. Evangelick⇣ h�bitov se nachází p�i silnici na Pe�ky,  
Katolick⇣ h�bitov se nachází v �ásti obce Na Vr�kách v lese u silnice na Pod⌦brady (odkaz v  
grafické �ásti “G”).

Plochy ob�anského vybavení - komer�ní za�ízení malá a st�ední (OM)
- Centrum Bohemia (ubytování a pronájem komer�ních prostor), �.p.13 (odkaz v grafické �ásti 

H”)
- Obchodní centrum, pohostinství, �.p.12 (odkaz v grafické �ásti “I”)
-  Obchodní firma Instalatérské pot�eby ⌅átek CZ s.r.o., �.p. 342 (odkaz v grafické �ásti “J”)

Osobnosti obce, v⇣znamní rodáci
- Ota Hofmann (1928 - 1989) – spisovatel a scenárista, autor zejména kní⌘ek pro d⌦ti a scéná�✏  
 k film✏m pro d⌦ti a mláde⌘.
- Josef Musil (*✓1932), volejbalista, �estn⇣ ob�an Kostelní Lhoty, v roce 2001 vyhlá�en nejlep�ím  
 �esk⇣m volejbalistou století, kdy⌘ se ve stejné anket⌦ Mezinárodní volejbalové federace umístil  
 v záv⌦re�né osmi�ce nejlep�ích hrá�✏ sv⌦ta.
 
 Zdroj: OÚ Kostelní Lhota a webové stránky Obce

 d.4) Ve↵ejná prostranství
 Obec dbá o ú�elnost a estetiku ve�ejn⇣ch prostranství. Obec získala Zelenou stuhu Vesnice roku 
ve St�edo�eském kraji 2016 a v celostátním kole je nositelem titulu Zelená stuha �eské republiky 2016. 
Obec má ambice na d✏stojnou reprezentaci v rámci celoevropské sout⌦⌘e Entente Florale Europe 2017 – 
Evropská kvetoucí sídla. V nedávné dob⌦ byla realizována dv⌦ d⌦tská h�i�t⌦ a to v rámci sportovního 
areálu a na tzv. Malém Palou�ku v rámci ploch ve�ejného prostranství, úpravy pro volno�asové aktivity 
prob⌦hly i u rybníka Myslive�ák. Postupn⌦ se nadále budou kultivovat stávající ve�ejná prostranství v 
zastav⌦ném území.
 Centrálním ve�ejn⇣m prostranstvím Kostelní Lhoty je náves. Z mapy stabilního katastru (1842) 
m✏⌘eme obdivovat p✏dorys pravidelného návesního útvaru vrcholn⌦ st�edov⌦kého zalo⌘ení. Dimenze 
návsi (690x45 m) dosahovala tém⌦� dimenze Ko↵ského trhu (dne�ního Václavského nám⌦stí) na Novém 
M⌦st⌦ Pra⌘ském - zakládaném v tém⌘ období. V sou�asnosti má náves charakter parku (zatravn⌦n⇣ povrch 
dopln⌦n⇣ sítí cest a vzrostlou zelení). Monumentalita návesního  prostranství je dnes rozbita zejména 
p�ev⇣�en⇣m t⌦lesem vozovky silnice II. t�ídy procházejícím tímto prostranstvím.  Je zva⌘ována úprava 
návesního prostranství zejména s ohledem na obnovu ve�ejné zelen⌦ dominantního charakteru. Úpravy by 
m⌦ly respektovat ur�itou monumentalitu tohoto prostranství a zachovat p✏sobivost osového umíst⌦ní 
kostela. Dal�í úpravy silni�ního pr✏tahu nesmí navy�ovat niveletu vozovky - spí�e naopak, je ⌘ádoucí její 
sní⌘ení.
 Je p�ipraven projekt na revitalizaci vodní nádr⌘e p.�. 728 a její okolí.

- Územním plánem jsou vymezeny stávající: 
 plochy ve�ejn⇣ch prostranství (PV) zahrnující p�evá⌘n⌦ komunika�ní systém s centrálními  
 prostranstvími, ve�ejnou zelení.
- Dal�í pozemky ve�ejn⇣ch prostranství budou vymezeny:
 - u lokality Z1 v rámci územní studie
 - p�i následném územním �ízení na základ⌦ podmínek dan⇣ch územním plánem a dal�í 

podrobn⌦j�í dokumentace v plochách Z1, Z2, Z3a, Z3b, Z3c, Z4 budou (dle následn⇣ch projekt✏) 
umíst⌦ny komunikace (roz�í�ení stávajících, navrhované) a pozemky ve�ejné zelen⌦ tzv. 
palou�k✏.

 Návrh územního plánu zakládá podmínky pro to, aby nov⌦ vymezovan⇣ prostor u lokalit 
skupinové v⇣stavby byl i nadále rozvíjen s d✏razem na jeho pobytovou funkci a� se jedná o prostor uli�ní 
�i nové enklávy ve�ejné zelen⌦ tzv. palou�k✏ s cílem vytvo�it odpo�inkové zázemí pro u⌘ivatele tohoto 
území.
 Ulice je podéln⇣ venkovní prostor. Je chybou domnívat se , ⌘e se jedná o pouhou dopravní 
spojnici. I tento prostor je nezbytné koncipovat jako pobytov⇣, kde se sousedé rádi zastaví a popovídají si. 
Tradi�n⌦ je tento zp✏sob u domká�ské zástavby pou⌘it. �asto se jedná o prostor místní �í�kové dimenze 
cca 12 m s vozovkou (zpevn⌦n⇣ povrch) a oboustrann⇣m, travnat⇣m pásem. Tento pás p�evá⌘n⌦ slou⌘í k 
v⇣sadb⌦ stromové zelen⌦ - volen⇣ podle místních pom⌦r✏, oslun⌦ní apod.
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 Obecné po⌘adavky vypl⇣vající z právních p�edpis✏
 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 �i obytné 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. Velikosti v⌦t�í ne⌘ dva hektary dosahuje plocha Z1.
 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.

 d.5) Nakládání s odpady

Skládky, evidované ekologické zát⌦⌘e území
 V �e�eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad✏. Dle ÚAP nejsou 
evidované ekologické zát⌦⌘e území.
 V✓b⇣valém areálu JZD je mo⌘no o�ekávat p�ípadn⇣ v⇣skyt star⇣ch ekologick⇣ch zát⌦⌘í (nap�. 
nezabezpe�ené silá⌘ní jámy apod).
Zdroj:   ÚAP ORP Nymburk

Zne�kod↵ování odpad✏
 Obecn⌦ závazná vyhlá�ka Obce Kostelní Lhota stanovuje systém shroma⌘ ování, sb⌦ru, 
p�epravy, t�íd⌦ní, vyu⌘ívání a odstra↵ování komunálních odpad✏, v�etn⌦ systému nakládání se stavebním 
odpadem, v souladu se zák. �. 185/2001 Sb, v platném zn⌦ní. V✓obci je uplat↵ován t�íd⌦n⇣ i sm⌦sn⇣ sb⌦r 
komunálního odpadu. Územním plánem je stabilizována plocha sb⌦rného dvora na jihozápadním okraji 
Kostelní Lhoty (kontejnery na t�íd⌦n⇣ odpad, pro sb⌦r a odvoz objemného odpadu a bioodpad). 
Obdobn⌦, dle provozního �ádu, dochází ke sb⌦ru a odvozu  nebezpe�ného odpadu.
 Koncepce zne�kod↵ování odpad✏ odvozem mimo území obce z✏stane nadále zachována.
 V✓zájmovém území je mo⌘né po�ítat analogicky, jako v✓podobn⇣ch obcích jinde, se zvy�ující se 
produkcí odpad✏, p�evá⌘n⌦ komunálních. V⇣znamn⇣m faktorem v✓opa�ném smyslu v�ak m✏⌘e b⇣t práv⌦ 
zde p�em⌦na vytáp⌦ní s✓u⌘itím u�lechtil⇣ch paliv a d✏sledn⌦j�í separace jednotliv⇣ch druh✏ odpad✏.
 Stavební aktivita v✓zájmovém území nese s✓sebou vznik zna�ného mno⌘ství odpad✏ 
(p�ebyte�né zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich likvidace, resp. vyu⌘ití by m⌦lo b⇣t ji⌘ d✏sledn⌦ 
o�et�eno projektovou dokumentací jednotliv⇣ch staveb ve smyslu hospodárného nakládání s✓tímto 
materiálem.
 V✓p�ípad⌦ podnikatelsk⇣ch aktivit odpovídá mno⌘ství a druh p�íslu�nému sortimentu produkce 
a u⌘itému technologickému za�ízení (d✏le⌘ité je, aby takové areály m⌦ly zpracován program odpadového 
hospodá�ství ve smyslu uplatn⌦ní separace a recyklace).
 Dále lze vymezit v✓souladu se zákonem �. 185/2000 Sb., o odpadech v✓platném zn⌦ní a 
v✓souladu  se zm⌦nami n⌦kter⇣ch dal�ích zákon✏ a navazujících p�edpis✏ následující opat�ení:
Lze doporu�it roz�í�ení po�tu ji⌘ z�ízen⇣ch snadno dostupn⇣ch stanovi�� kontejner✏ pro separovan⇣ TKO 
(zejména v✓souvislosti s✓postupnou realizací aktivit v✓rozvojov⇣ch lokalitách).
 Nová za�ízení (nap�. kompostárna) lze umis�ovat pouze v souladu s platn⇣mi právními p�edpisy 
a v souladu s regulativy funk�ního vyu⌘ívání území ÚP (kapitola f.).

3 ad.e) Od�vodn ní koncepce uspo↵ádání krajiny

 e.1) Promítnutí koncepce uspo↵ádání krajiny do ploch s rozdíln✏m zp�sobem vyu⇣ití v 
krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu⇣ití

Nezastav né území
 Nezastav⌦n⇣m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav⌦ného území nebo do zastavitelné 
plochy. Nezastav⌦né území (krajina) je v maximální mí�e chrán⌦no p�ed novou zástavbou. Zastavitelné 
plochy jsou situovány do zastav⌦ného území nebo do p�ímé návaznosti na zastav⌦né území.  V územích 
ochrany p�írody není mo⌘ná ⌘ádná zástavba s v⇣jimkou nezbytn⇣ch liniov⇣ch sítí technické infrastruktury a 
nezbytn⇣ch komunikací v krajin⌦. 
 Plochy nezastav⌦ného území jsou �len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a utvá�ení 
krajiny na:
Plochy vodní a vodohospodá�ské (W) 
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok✏ a jiné pozemky ur�ené pro p�eva⌘ující 
vodohospodá�ské vyu⌘ití.

Plochy p�írodní (NP) 
- s✓nejvy��ím p�írodním potenciálem v✓území a pot�ebou ochrany p�írodních prvk✏. P�írodní plochy 
nej�ast⌦ji zahrnují ji⌘ vymezené nebo k✓vymezení ur�ené prvky ochrany p�írody a jejich nejbli⌘�í okolí 
(vybrané plochy systém✏ ekologické stability – biocentra). Tyto plochy v �e�eném území zahrnují prostory 
regionálních a lokálních biocenter funk�ních i navr⌘en⇣ch k zalo⌘ení.
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Plochy lesní (NL) 
– plochy vymezeny za ú�elem zaji�t⌦ní podmínek vyu⌘ití pozemk✏ pro les, v�etn⌦ jeho hospodá�sk⇣ch 
funkcí.

Plochy zem⌦d⌦lské (NZ) – jsou vymezeny za ú�elem zaji�t⌦ní podmínek pro p�eva⌘ující zem⌦d⌦lské 
vyu⌘ití. Plochy zem⌦d⌦lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost�edí dále d⌦leny na:
 - plochy zem⌦d⌦lské - nivy ✓(NZ1) - prioritou je ochrana p�írodního charakteru zem⌦d⌦lsk⇣ch  
p✏d (trval⇣ch travních porost✏ a extenzivn⌦ vyu⌘ívan⇣ch polí) v údolních nivách vodních tok✏ – t⇣ká se 
pásu území podél �í�ky V⇣rovky, ⌅embery a meliora�ních p�íkop✏;
 - plochy zem⌦d⌦lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ2) jsou vymezeny za ú�elem zaji�t⌦ní  
podmínek pro p�eva⌘ující zem⌦d⌦lské vyu⌘ití na plochách, které souvisejí se zastav⌦n⇣m územím a jsou 
vyu⌘ívány p�evá⌘n⌦ jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;
 - plochy zem⌦d⌦lské - areály chovu zví�at (NZ3) – plochy trval⇣ch travních porost✏ (pastvin) 
ur�ené k v⇣b⌦hu hospodá�sk⇣ch zví�at a koní ve vazb⌦ na zastav⌦né území a zem⌦d⌦lské areály.

Plochy smí�ené nezastav⌦ného území (NSX) - do plochy smí�ené nezastav⌦ného území jsou zahrnuty 
pozemky p�irozen⇣ch a p�írod⌦ blízk⇣ch ekosystém✏ a pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury. P�ijatelné formy vyu⌘ití jsou vyzna�eny p�íslu�n⇣m indexem, jsou dány regulativy a musí b⇣t 
v⌘dy v vzájemném souladu. ✓Plochy smí�ené nezastav⌦ného území jsou v závislosti na celkovém 
charakteru prost�edí dále d⌦leny na:
 - plochy smí�ené - p�írodní krajinná zele↵ ✓(NSp) – plochy jsou vymezeny zejména za ú�elem 
zaji�t⌦ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability (biokoridor✏) 
a dal�ích ekologicky cenn⇣ch území (ekologické kostry území) v zem⌦d⌦lské krajin⌦, pro realizaci 
protierozních opat�ení a revitalizace vodních tok✏, opat�ení pro ochranu povrchov⇣ch a podzemních vod, 
pro ochranu p�ed povodn⌦mi a pro zv⇣�ení reten�ních schopností krajiny;
 - plochy smí�ené - p�írodní a lesní zele↵ (NSpl) – plochy jsou vymezeny zejména za ú�elem 
zaji�t⌦ní podmínek pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability (biokoridor✏) 
a dal�ích ekologicky cenn⇣ch území ✓na lesních pozemcích a na pozemcích s v⇣sadbami d�evin charakteru 
lesa.
✓ Pro takto vymezené plochy v nezastav⌦ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky 
pro stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu⌘ití, které jsou prost�edkem pro usm⌦rn⌦ní budoucího utvá�ení 
krajiny. Uvedeny jsou v✓textu návrhu v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m 
zp✏sobem vyu⌘ití.

 e.2) Plochy zm n v krajin 
 Územní plán navrhuje zv⇣�ení podílu zelen⌦ ve smí�en⇣ch plochách nezastav⌦ného území, 
Podíl zelen⌦ ve v⌦t�in⌦ vymezen⇣ch ploch nezastav⌦ného území je t�eba zvy�ovat, a to p�i realizaci návrhu 
územního systému ekologické stability, v�etn⌦ prvk✏ liniové doprovodné zelen⌦ podél komunikací, 
vodote�í a mezí, zatravn⌦ním nebo dopln⌦ním ploch nelesní zelen⌦ s p�írodní funkcí. Rodová a druhová 
skladba této zelen⌦ musí vycházet z p✏vodních rostlinn⇣ch spole�enstev v daném míst⌦  (st�emchová 
jasenina místy v komplexu s mok�adními ol�inami, lipová doubrava, kost�avová borová doubrava, bor na 
pískách).

 Územním plánem jsou navr⌘eny plochy slou⌘ící k zalo⌘ení prvk✏ územního systému ekologické 
stability (viz. kapitola e.3). Jedná se o návrhy:
- plochy p�írodní (NP): BC 6, LBC 3, LBC 4, LBC 5, LBC 6, LBC 7, LBC 10  
- plochy smí�ené nezastav⌦ného území – krajinná zele↵ (NSp), p�írodní a lesní (NSpl):
  nefunk�ní �ásti lokálních biokoridor✏ navr⌘ené k✓zalo⌘ení (podél Mil�ického a Pe�eckého 

potoka).

 Územním plánem je navr⌘eno zalo⌘ení liniové zelen⌦ podél stávajících ú�elov⇣ch komunikací 
v✓krajin⌦ s funkcí krajinotvornou a ekostabiliza�ní.  Navr⌘ena jsou jednostranná stromo�adí a pásy zelen⌦, 
jejich⌘ realizace sní⌘í erozní ú�innost v⌦tru. Nejvhodn⌦j�í jsou polopropustné pásy tvo�ené stromy a ke�i 
r✏zn⇣ch v⇣�ek. Pro zalo⌘ení a dosadbu nutno pou⌘ít v⇣hradn⌦ domácí druhy d�evin. 

 e.3) Územní systém ekologické stability
 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✏. Jedná se o vybranou soustavu vnit�n⌦ ekologicky 
stabiln⌦j�ích segment✏ krajiny, ú�eln⌦ rozmíst⌦n⇣ch na základ⌦ funk�ních a prostorov⇣ch kritérií.  ÚSES se 
d⌦lí podle biogeografického v⇣znamu skladebn⇣ch prvk✏ na nadregionální, regionální a lokální. 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. Jedná se o nepostradateln⇣ krajinn⇣ segment, kter⇣ svou velikostí a stavem 
ekologick⇣ch podmínek dopl↵uje díl�ím, ale zásadním zp✏sobem ekologické niky t⌦ch druh✏ organism✏, 
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které jsou schopny se zapojovat do potravních sítí sousedních, mén⌦ stabilních spole�enstev. Umo⌘↵uje 
tak jejich trvalou existenci i v mén⌦ stabilní krajin⌦.
 Podle prostorové funk�nosti jsou prvky ÚSES funk�ní (existující, jednozna�n⌦ vymezené) a 
navr⌘ené k zalo⌘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:
- Územní plán sídelního útvaru Kostelní Lhota (Ing. arch. Ladislav Voná�ek - HB-67 architekti, 

Krajinská 266/28, �eské Bud⌦jovice, 12/2000)
- Zm⌦na �. 1 ÚPN SÚ Kostelní Lhota (Ing. arch. Ladislav Voná�ek - HB-67 architekti, Krajinská 

266/28, �eské Bud⌦jovice, 09/2006)
- Územní plány navazujících obcí (Ho�átev, Mil�ice, Pe�ky, Písková Lhota, Sadská, Vrbová Lhota, 

Zv⌦�ínek)
- ÚAP ORP Nymburk, 4. aktualizace  k r. 2016
- ZÚR St�edo�eského kraje
- Studie ÚSES zpracovaná jako podklad pro Zásady územního rozvoje (U 24, 2009)
- AOPK �R – aktualizace vymezení NR ÚSES na základ⌦ pov⌦�ení M⌥P (2011) 

 Jednotlivé prvky jsou z✓v⇣�e uveden⇣ch prací p�evzaty a dále jsou  upraveny a p�izp✏sobeny 
podmínkám návrhu územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Místní systém ekologické 
stability �e�eného území je 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,
- zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji⌘ 

systém zpracován/schválen v✓rámci 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.

 Skladebné �ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory a v⇣znamné krajinné prvky jsou nezastaviteln⇣m 
územím. Umis�ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p�í�né p�echody in⌘en⇣rsk⇣ch a 
dopravních staveb. Jiné umíst⌦ní t⌦chto staveb je v⇣jime�n⌦ p�ípustné, a to pouze za podmínky zachování 
minimálních prostorov⇣ch parametr✏, dan⇣ch p�íslu�nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející 
ÚSES by m⌦ly b⇣t uzp✏sobovány tak, aby nevytvá�ely migra�ní bariéru pro organismy. 

V plochách prvk✏ ÚSES musí b⇣t zaji�t⌦ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu, zvy�ování 
ekologické stability a p�íznivé p✏sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula�ní opat�ení:
- regulace lesního hospodá�ství s✓d✏razem na druhovou skladbu d�evin, která by m⌦la b⇣t co 

nejbli⌘�í p✏vodním lesním spole�enstv✏m;
- revitalizace vodních tok✏ tak, aby po spln⌦ní nezbytn⇣ch vodohospodá�sk⇣ch funkcí plnily co 

nejv⌦t�í m⌦rou i funkce ekologické;
- u⌘ivatelé a vlastníci pozemk✏ se musí �ídit pravidly stanoven⇣mi pro funkci daného prvku ÚSES

Nadmístní systém ekologické stability
 Nadmístní (nadregionální a regionální) územní systém ekologické stability byl v rámci ZÚR 
St�edo�eského kraje vymezen na základ⌦ Studie ÚSES St�edo�eského kraje. Podkladem pro Studii ÚSES 
byl okresní generel Nymburk a platné územní plány. V✓ rámci návrhu ÚP Kostelní Lhota byly up�esn⌦ny 
hranice nadregionálního a regionálních biokoridor✏, up�esn⌦ny byly hranice vlo⌘en⇣ch biocenter a  
up�esn⌦ny byly rovn⌦⌘ návaznosti na nadmístní  systém ÚSES na hranicích �e�eného území.

 Nadregionální ÚSES
 Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra,  tvo�í je osa a 
ochranná zóna. Ob⌦ �ásti jsou jejich neodd⌦litelnou sou�ástí a po celé plo�e koridoru se podporuje tzv. 
koridorov⇣ efekt – v�echny ekologicky v⇣znamné  segmenty krajiny, skladebné �ásti regionálních i 
lokálních ÚSES, chrán⌦ná území, v⇣znamné krajinné prvky a území s vy��ím stupn⌦m ekologické stability 
se stávají neodd⌦litelnou  sou�ástí nadregionálního biokoridoru.
 Nadregionální osy byly p�izp✏sobeny aktuálnímu stavu ekosystém✏ a regionálnímu ÚSES, tak 
aby byla po 5-8 km do nich vlo⌘ena regionální biocentra. Maximální �í�e ochranné zóny je cca 2 km. 
Minimální �í�ka osy odpovídá �í�ce regionálního koridoru p�íslu�ného typu. Nadregionální biokoridory jsou 
slo⌘ené, v jejich trase jsou v ekologicky p�ijateln⇣ch vzdálenostech vlo⌘ena regionální a lokální biocentra. 
Celostátní systém je dopln⌦n místní sítí lokálních biokoridor✏ a lokálních biocenter. 
 Dle nad�azené územn⌦ plánovací dokumentace prochází �e�en⇣m územím nadregionální 
biokoridor NRBK K10 "St⇥íbrn⌅ roh – Polabsk⌅ luh", osa borová (B). Biokoridor prochází 
severov⇣chodním okrajem �e�eného území.Trasa biokoridoru se shoduje s vymezením dálkového 
migra�ního koridoru velk⇣ch savc✏. V jeho trase jsou vlo⌘ena regionální a lokální biocentra: 
RBC 1947 "Borky" zahrnuje rozsáhl⇣ les tvo�en⇣ borov⇣mi doubravami a bory na píscích v mírn⌦ 
zvln⌦ném terénu, kost�avové trávníky a lesní pís�ité lemy. Návrh opat�ení: p�i obnov⌦ porost✏ podpo�it 
druhovou skladbu d�evin dle lesních typ✏;  dosadba dub✏ do porostu, kost�avové trávníky chránit p�ed 
náletem d�evin. 
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Severozápadn⌦ od �e�eného území je v✓trase NRBK K10/B vlo⌘eno RBC 1000 "Bory" (k.ú. Sadská a Písty u 
Nymburka) a jihov⇣chodn⌦ pak RBC 998 "V⇣rovka " (k.ú. Pe�ky). 
 V trase nadregionálního biokoridoru jsou v po⌘adované vzdálenosti 400-700 m vlo⌘ena lokální 
biocentra, jsou sou�ástí nadregionálního biokoridoru, v✓�e�eném území se jedná o LBC 5 "Na such⇣ch 
lukách" na k�í⌘ení s✓regionálním biokoridorem RBK 1240 "V⇣rovka – K10"
 Na �ást území zasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru K10 (osy borové). 
Ochranná zóna je p�evzata ze Studie ÚSES St�edo�eského kraje, kde byla vymezena a up�esn⌦na s 
p�ihlédnutím k geomorfologick⇣m a ekologick⇣m podmínkám v �e�eném území. V rámci ÚP Kostelní Lhota  
je hranice vedena podél dálni�ního t⌦lesa dálnice D11.
 Vymezení a hodnocení nadregionálního ÚSES provádí M⌅P. Zm⌥ny ve vymezení 
nadregionálního ÚSES je mo�né uskute⇧�ovat pouze ve v�jime⇧n�ch p ípadech, a to na základ⌥ souhlasu 
Ministerstva �ivotního prost edí, kter� je vyjád en formou písemného stanoviska k navr�en�m úpravám. V 
rámci návrhu ÚP Kostelní Lhota byla zp esn⌥na osa borová v  lokalit⌥  nad h bitovem. Vzhledem k✏tomu, 
�e nejde o �ádnou  podstatnou zm⌥ny, naopak jde pouze o lokální zp esn⌥ní, není t eba tyto úpravy 
projednávat.

 Regionální ÚSES
 ⇤e�en⇣m územím procházejí dva  regionální biokoridory RBK 1239 a RBK 1240.
- RBK 1239 "⌅embera – K10" – biokoridor slo⌘en⇣, �áste�n⌦ funk�ní, veden po toku ⌅embery 

k✓V⇣rovce a k✓Zv⌦�ineckému potoku, kde se napojuje na nadregionální biokoridor K10 – osu 
borovou. V✓trase regionálního biokoridoru jsou v✓�e�eném území vlo⌘ena regionální biocentrum 
RBC 999 a lokální biocentrum BC 6.

- RBC 999 "⌅embera " - regionální biocentrum vlo⌘ené mezi RK 1234 a 1239 na soutoku 
⌅embery  a Mil�ického potoka, na jihu je ohrani�eno dálnicí D11 (na pomezí k.ú. Sadská a k.ú. 
Kostelní Lhota).  Základ biocentra tvo�í regulované vodote�e s✓b�ehovou a doprovodnou zelení, 
polní plochy a men�í lu�ní porosty v lokalit⌦ Kravská obec a plocha men�ího borového hájku u 
dálnice D11. Návrh opat�ení:  na orné p✏d⌦ zalo⌘ení TTP a ke�ov⇣ch porost✏, dopln⌦ní 
b�ehov⇣ch a doprovodn⇣ch porost✏ podél obou vodních tok✏, zm⌦na skladby d�evin v✓malém 
lesním remízu dle lesního typu.
Po�adavek Krajského ú adu dát do souladu RBC 999 ⇤embera se ZÚR byl prov⌥ en s tímto 
záv⌥rem: 
⇥e⌦ené území je sou⇧ástí krajské rozvojové oblasti OBk1 St ední Polabí, pro které ZÚR stanovují 
úkoly pro územní plánování a to respektovat po�adavky na ochranu a up esnit vymezení 
skladebn�ch ⇧ástí ÚSES.   Regionální biocentrum  RBC 999 ⇤embera bylo up esn⌥no tak, aby 
byla v maximální mí e chrán⌥na kvalitní zem⌥d⌥lská p�da nejvy⌦⌦í bonity, tzn. �e biocentrum 
v  e⌦eném území zahrnuje vodote⇧ s  b ehovou a doprovodnou zelení, men⌦í lu⇧ní porosty v 
lokalit⌥ Kravská obec a plochu borového hájku. Z v⌥t⌦í ⇧ásti je biocentrum vymezeno v k.ú. 
Sadská v nivní poloze  í⇧ky ⇤embery.  Úpravou hranice RBC nedochází ke zm⌥n⌥ funk⇧ních  
ani prostorov�ch parametr�, i s touto úpravou je zachována po�adovaná v�m⌥ra 30 ha 
(celková v�m⌥ra ⇧iní 33 ha).  Návrh úpravy je pln⌥ v souladu s Metodikou vymezování ÚSES 
(Metodick� podklad M⌅P  pro zpracování plán� územního systému ekologické stability v rámci 
PO4 OP⌅P 2014-2020, b ezen 2017).

- BC 6 "U trati" – lokální biocentrum vlo⌘ené v✓trase RBK 1239, na soutoku regulovan⇣ch tok✏ 
⌅embery a bezejmenného levostranného p�ítoku, mezi ⌘elezni�ní tratí. Biocentrum nefunk�ní, 
navr⌘ené k✓zalo⌘ení.

- RBK 1240 "V✏rovka – K10" – biokoridor slo⌘en⇣, �áste�n⌦ funk�ní a⌘ nefunk�ní, je veden po 
toku V⇣rovky  a v její údolní niv⌦.  Cílové ekosystémy – nivní, tj. doprovodné porosty vodního 
toku a lu�ní spole�enstva.  Návrh: realizace p�írod⌦ blízk⇣ch protipovod↵ov⇣ch opat�ení. V trase 
regionálního biokoridoru jsou vlo⌘ena lokální biocentra, jsou jeho sou�ástí:

- LBC 3 "Luka" - lokální biocentrum vlo⌘ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, nefunk�ní, 
navr⌘ené k zalo⌘ení. Základ tvo�í tok V⇣rovky s✓b�ehov⇣mi a doprovodn⇣mi porosty, orná p✏da. 

 Návrh opat�ení:  podpo�it b�ehov⇣ porost po obou stranách vodního toku, revitalizovat koryto 
V⇣rovky. Sou�ást plochy pro mo⌘nou realizaci protipovod↵ov⇣ch opat�ení K7  Luka – odsazení 
ochrann⇣ch hrází, rozvoln⌦ní vodote�e, vytvo�ení prostoru pro polosuch⇣ poldr v✓navazující 
plo�e orné p✏dy.

- LBC 4  "U stavidla" - lokální biocentrum vlo⌘ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, 
nefunk�ní, navr⌘ené k zalo⌘ení. Biocentrum vymezené v prostoru Louka – ⌅pi�ka, na soutoku 
V⇣rovky s levostrann⇣m p�ítokem Hráz k V⇣rovce a mezi dálnicí D11 na orné p✏d⌦. Oproti 
p�edchoí ÚPD je vymezení zp�esn⌦no v hranicích katastrální mapy. Návrh opat�ení:  na orné 
p✏d⌦ zalo⌘it TTP, doplnit doprovodné porosty podél polní cesty u V⇣rovky.

- LBC 5 ⇧"Na such⌅ch lukách" – lokální biocentrum  kontrastní, vlo⌘ené na k�í⌘ení 
nadregionálního biokoridoru K10 – osa borová a regionálního biokoridoru RBK 1240, �áste�n⌦ 
funk�ní a⌘ funk�ní. Zahrnuje tok V⇣rovky s b�ehov⇣m a doprovodn⇣m porostem, navazující lesní 
porosty s borovicí, dubem a místy i akátem. Návrh opat�ení: ✓ P�i obnov⌦ lesního porostu 
podpo�it p�irozená spole�enstva dle lesního typu 1S8 – habrová doubrava na píscích, 1M2 – 
borová doubrava; potla�it akát, doplnit doprovodnou zele↵ podél hrází toku, obnovit TTP v 
berm⌦ podél vodote�e.

- LBC 6  "U pramene" - lokální biocentrum vlo⌘ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, 
navr⌘ené k zalo⌘ení u soutoku V⇣rovky s mal⇣m minerálním vodním zdrojem,  v míst⌦ meandru 
V⇣rovky. 

 Návrh opat�ení: rozvoln⌦ní nátr⌘e hráze a p�írodn⌦ blízká úprava koryta V⇣rovky, v pásu podél 
toku zalo⌘ení TTP.
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- LBC 7 "Soutok s Ká�ou"- lokální biocentrum vlo⌘ené v trase regionálního biokoridoru RK 1240, 
navr⌘ené k zalo⌘ení u soutoku V⇣rovky s mal⇣m vodním tokem – Ká�ou, v místech, kde se 
V⇣rovka stá�í na SV k Zv⌦�ínku. Biocentrum zahrnuje okraj lesa – borové doubravy s akátinami, 
agrocenózy, oba náspy a nivu V⇣rovky a zá�ez Ká�i s okolními porosty. Funkcí biocentra je 
omezit r✏st introdukovan⇣ch akátin, odstranit cizí d�eviny a podpo�it r✏st zapojeného 
b�ehového porostu obou tok✏. zapojeného b�ehového porostu obou tok✏. Na stran⌦ k.ú. 
Kostelní Lhota v pásu podél toku  zalo⌘it TTP.

Lokální systém ekologické stability
 Nadregionální i regionální úrove↵ ÚSES je na lokální úrovni dopln⌦na lokálními biokoridory 
(LBK), lokálními biocentry (LBC). Zaji�t⌦na je návaznost na prvky ÚSES za hranicí �e�eného území. 
Biokoridory jsou �e�eny p�evá⌘n⌦ jako lesní a lu�ní spole�enstva. 
Krom⌦ lokálních biocenter vlo⌘en⇣ch v✓trasách nadregionálního a regionálních biokoridor✏ procházejí 
�e�en⇣m územím lokální biokoridory:
- LBK 3 "Mil�ick⇣ potok"   - lokální biokoridor nefunk�ní, zahrnuje regulovanou vodote� v✓poli na 

hranicích k.ú. Sadská a k.ú. Mil�ice; místy vodote� tém⌦� bez doprovodné zelen⌦.  V✓trase 
Mil�ického potoka vlo⌘eno lokální biocentrum LBC 10 (do �e�eného území zasahuje okrajov⌦). 
Návrh opat�ení:  zalo⌘it TTP na orné p✏d⌦ v✓celkové �í�i min. 20 m, doplnit b�ehové a 
doprovodné porosty.

- LBK 4 "Chvalovick⇣ potok" - lokální biokoridor nefunk�ní, zahrnuje regulovanou vodote� v✓poli; 
propojuje LBK 3 a lokální biocentrum (lesní remíz smí�eného typu) v✓k.ú. Pe�ky. Návrh 
opat�ení:  zalo⌘it TTP na orné p✏d⌦ v✓celkové �í�i min. 20 m, doplnit b�ehové a doprovodné 
porosty.

- LBK 5 "Pe�eck⇣ potok"- lokální biokoridor nefunk�ní, zahrnuje regulovanou vodote� v✓poli; 
propojuje lokální biocentrum (lesní remíz smí�eného typu) v✓k.ú. Pe�ky s✓regionálním 
biocentrem RBC 998 "V⇣rovka " (k.ú. Pe�ky). Do �e�eného území zasahuje okrajov⌦. Návrh 
opat�ení:  zalo⌘it TTP na orné p✏d⌦ v✓celkové �í�i min. 20 m, doplnit b�ehové a doprovodné 
porosty podél vodote�e.

 Interak�ní prvky zelen⌦  dopl↵ují plochy ÚSES v okolním mén⌦ stabilním území, vymezeny jsou  
jednak ve stávajících plochách ekologické kostry území (plo�né, liniové a bodové prvky), jednak jako 
navr⌘ené prvky liniové zelen⌦ podél polních cest.

- IP 11 Kan✏vka -  lesní hájek v✓polích a navazující travinok�ovinatá lada v✓okolí vodního toku a  
⌘eleznice

- IP 12   Z✓mokr⇣ch luk / Sekera - b�ehová a doprovodná zele↵ podél vodote�í a polních cest 
v✓pramenné oblasti; p�írodní biotopy – pob�e⌘ní vegetace potok✏ a vegetace vysok⇣ch ost�ic.

- IP 13 Ob�iny – stromo�adí vrb, ol�í podél vodote�e  a cesty vedoucí z obce sm⌦rem ke stavidlu 
na V⇣rovce

- VKP 4  Hráz k✓V⇣rovce - evidovan⇣ v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek má charakter interak�ního prvku. 
B�ehová a doprovodná zele↵ podél vodote�e; p�írodní biotopy – degradované jasanool�ové 
luhy.

 V✏rámci návrhu ÚP Kostelní Lhota jsou pln⌥ respektovány podmínky vypl�vající ze záv⌥ru ÚAP 
Nymburk:

- vymezené skladebné ⇧ásti ÚSES je nutno up es�ovat i v nov⌥ vznikajících územn⌥ plánovací 
dokumentaci obcí.

- v rámci zpracování ÚPD obcí je nutné vymezovat skladebné ⇧ásti ÚSES lokálního v�znamu 
(biocentra, biokoridory, interak⇧ní prvky). 

 aktivity v plochách a koridorech vymezen�ch jako ÚSES je nutné pod ídit zabezpe⇧ení funkce 
ÚSES pro zaji⌦t⌥ní biodiverzity a ekologické stability krajiny.

Krajinná zele⌦ (NSp)
 Plochy zelen⌦ mimo lesní porosty, �asto na plochách d�ív⌦j�ích luk, n⌦kdy i polí, nebo 
neplodné p✏dy, kde je v sou�asnosti více �i mén⌦ vzrostl⇣ stromov⇣ porost spontánn⌦ vze�l⇣, n⌦kdy 
náletem z blízkého lesa. Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele↵ v zem⌦d⌦lské krajin⌦ (remízy, 
meze, ostr✏vky zelen⌦, strouhy, lemová spole�enstva les✏ atd., které mohou slou⌘it jako refugium a biotop 
zvlá�t⌦ chrán⌦n⇣ch druh✏ ⌘ivo�ich✏), mají charakter interak�ních prvk✏ dopl↵ující biocentra a biokoridory. 
Tyto plochy mají p�írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele↵, která odd⌦luje plochy r✏zn⇣ch 
funkcí. Ru�ení p�írodních prvk✏ v krajin⌦ je vylou�eno.

 e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

 Cestní sí�
 Plochy zem⌦d⌦lské a lesní jsou p�ístupné historicky vzniklou sítí ú�elov⇣ch komunikací. Cesty 
slou⌘í zejména hospodá�skému vyu⌘ití (zem⌦d⌦lskému a lesnickému), cykloturistice a p⌦�í turistice; místy 
slou⌘í i dopravní obsluze lokalit v odlou�ené poloze. Stávající polní cesty jsou travnaté nebo zpevn⌦né a 
pot�ebují rekonstrukci. N⌦které b⇣valé cesty jsou nevyu⌘ívané. V etap⌦ Plánu spole�n⇣ch za�ízení KoPÚ 
Kostelní Lhota bude cestní sí� �e�ena podrobn⌦ji - nap�. napojení na cestní sí� z vedlej�ích k.ú., dopln⌦ní 
po⌘adavk✏ obce a vlastník✏ �e�en⇣ch parcel. 
 Dopln⌦ní dal�ích cest v✓ plochách nezastav⌦ného území je mo⌘né, umo⌘↵ují to stanovené 
podmínky funk�ního vyu⌘ití ploch v krajin⌦. Vzhledem k ohro⌘ení území v⌦trnou erozí je nutno v�echny 
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cesty v otev�ené polní krajin⌦ doplnit jedno�adou liniovou zelení; v✓otev�ené krajin⌦ jsou doporu�eny pásy 
zelen⌦ s✓protierozní funkcí tvo�ené stromy a ke�i r✏zn⇣ch v⇣�ek.

Cykloturistické a turistické trasy:
 Územním plánem jsou respektovány a stabilizovány -  stávající cyklotrasa �. 0124 a �. 8240: 
- P�es zájmové území prochází cyklotrasa 0124 ve sm⌦ru Kostelní Lhota - Ho�átev - Chvalovice. 

Trasa je vedena p�evá⌘n⌦ po ú�elov⇣ch komunikacích;
- Cyklotrasa �. 8240 na Lhotecké cyklostezce. – p�evá⌘n⌦ odd⌦lená komunikace  propojující 

m⌦sto Sadská a obce Kostelní Lhota a Písková Lhota, vedená podél silnice II/611 mezi Sadskou 
a Pod⌦brady. V✓p�íprav⌦ je projek�ní �e�ení pr✏jezdu obcí Kostelní Lhota;

 
 Dle cyklogenerelu St�edo�eského kraje je do územního plánu je zapracován návrh cyklotrasy 
„Nymburská“, odpojující se z cyklotrasy CT1 u Kou�imi, vedenou dále p�es Pla↵any, Pe�ky, Kostelní Lhotu a 
Ho�átev do Nymburka. 
 Hipostezky a hipotrasy je mo⌘né z�izovat v rámci ploch v nezastav⌦ném území, s ohledem na 
zájmy ochrany p�írody. 

Vyhodnocení:
dle Zadání spln⌥no:  
- respektovat stávající v�znamné ú⇧elové komunikace, p⌥⌦í trasy, cyklostez ky a cyklot 

rasy (0124, 8240), prov⌥ it jejich mo�nou obnovu v krajin⌥ a dopln⌥ní dle aktuální pot eby v  
území;

prov⌥ ena byla mo�nost vytvo ení / dopln⌥ní cykloturistick�ch okruh� "Západ" a "V�chod":
- a) cykloturistick� okruh Západ sm⌥ ovan� od rybníka Myslive⇧ák na JZ okraji obce po polní 

cest⌥ sm⌥rem na Sadskou a� k Mil⇧ickému potoku, podél n⌥j a po hrázi potoka ⇤embery 
severním sm⌥rem (zde mo�no odbo⇧it na cyklostezku 8240), podél trati a� k cest⌥ na Zv⌥ ínek 
a zp⌥t touto cestou do obce. Okruh bude dopln⌥n koridorem liniové zelen⌥, bude 
koordinováno s návrhem opat ení prvk� ÚSES v rámci KoPÚ Kostelní Lhota.

- b) cykloturistick� okruh V�chod sm⌥ ovan� od obecního h bitova na JV okraji obce sm⌥rem 
p es dálnici na Pe⇧ky a pak podél dálni⇧ního t⌥lesa/koryta vodote⇧e a� ke hrázi V�rovky. Po 
b ehové linii V�rovky bu⌃ ji�ním sm⌥rem a dále po polní do Vrbové Lhoty; nebo po b ehové 
linii V�rovky severním sm⌥rem a� k prameni Pod⌥bradka a zde po cyklotrase 0124 zp⌥t do 
obce. Z okruhu mo�no odbo⇧it na cyklostezku 8240 ⇧i u stavidla na cestu podél aleje zp⌥t do 
obce. Okruh bude dopln⌥n koridorem liniové zelen⌥, bude koordinováno s návrhem opat ení 
prvk� ÚSES v rámci KoPÚ Kostelní Lhota.

 Vzhledem k tomu, �e navrhované okruhy mají i dopady na navazující území sousedních obcí 
Sadská a Vrbová Lhota, Ho átev, Pe⇧ky, Zv⌥ ínek, bylo od tohoto zám⌥ru upu⌦t⌥no - liniové 
stavby by m⌥ly b�t  e⌦eny ve spolupráci se sousedními obcemi, Povodím Labe (⇤embera, 
V�rovka) a v koordinaci s Komplexními pozemkov�mi úpravami. Ú⇧elové cesty v krajin⌥ lze dle 
pot eby budovat v souladu se stanoven�mi podmínkami vyu�ití ploch v nezastav⌥ném území.

 Prostupnost krajiny
 Prostupnost krajinou nesmí b⇣t naru�ena oplocením pozemk✏ ve volné krajin⌦ vyjma ploch 
specifikovan⇣ch v✓textu návrhu v kapitole f. (nap�. záhumenky). Oplocování pozemk✏ zem⌦d⌦lského 
p✏dního fondu a lesních pozemk✏ je podmín⌦n⌦ p�ípustné na základ⌦ prokázání jejich vhodnosti v 
navazujícím správním �ízení. Prokázání p�ípustnosti je mo⌘né v od✏vodn⌦n⇣ch p�ípadech nap�. p�i 
vymezení ochrann⇣ch pásem vodních zdroj✏. Za „oplocení“ ✓nejsou pova⌘ovány oplocenky na PUPFL a 
do�asná oplocení pastvin pomocí ohradníku �i d�ev⌦n⇣ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá�sk⇣ch 
zví�at a koní nebo lesnick⇣ch oplocenek pro zaji�t⌦ní nov⇣ch v⇣sadeb d�evin. Ani tyto v�ak nesmí 
naru�ovat ✓sí� místních a ú�elov⇣ch komunikací a bránit volné migraci ⌘ivo�ich✏ a pr✏chodnosti krajinou.
 P�i oplocování �i ohrazování pozemk✏, které nejsou vylou�eny z práva volného pr✏chodu musí 
vlastník �i nájemce zajistit technick⇣mi nebo jin⇣mi opat�eními mo⌘nost jejich volného pr✏chodu na 
vhodném míst⌦ pozemku.

 e.5) Protierozní ochrana
 Zem⌦d⌦lské p✏dy jsou v rámci �e�eného území ohro⌘eny v⌦trnou erozí. Funkci protierozní 
ochrany tvo�í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory), plochy p�írodní krajinné zelen⌦ (NSp), trvalé 
travní porosty a cestní sí� stabilizovaná i navr⌘ená k✓obnov⌦ v�etn⌦ doprovodné zelen⌦. 
 Navr⌘ena jsou jednostranná stromo�adí a pásy zelen⌦ podél stávajících i nov⌦ navr⌘en⇣ch cest. 
Nejvhodn⌦j�í jsou polopropustné pásy tvo�ené stromy a ke�i r✏zn⇣ch v⇣�ek.  Pro zalo⌘ení a dosadbu 
nutno pou⌘ít v⇣hradn⌦ domácí druhy d�evin. V⌦trná eroze bude �e�ena v Plánu spole�n⇣ch za�ízení KoPÚ 
Kostelní Lhota �áste�n⌦ v⌦trolamy a organiza�ními a agrotechnick⇣mi opat�eními.
 ✓Dal�í protierozní opat�ení lze dle pot�eby budovat v✓souladu se stanoven⇣mi podmínkami 
vyu⌘ití ploch v✓nezastav⌦ném území.

 e.6) Ochrana p↵ed povodn mi
 viz. té⌘ grafické schema S2

Ochrana vod
 Území obce nespadá do chrán⌦né oblasti p�irozené akumulace vod. Posuzovaná lokalita se 
nachází v✓oblasti s✓vy��ím v⇣skytem zejména p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏. Velmi v⇣znamné jsou také zásoby 
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prost⇣ch i minerálních podzemních vod. Minerální prameny jsou v Sadské, Kersku, Ho�átvi a p�edev�ím v 
Pod⌦bradech. Jedná se o alkalicko - zemité kyselky s vysok⇣m obsahem CO2.
 Pro �e�ené území bylo stanoveno ochranné pásmo✓II. stupn⌦ p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏ a zdroj✏ 
p�írodních minerálních vod z�ídelní oblasti Pod⌦brady a Sadská a statut láze↵ského místa Pod⌦brady. 
P�írodní minerální vody vyv⌦rají v �ir�ím zájmovém území na n⌦kolika místech, zpravidla v depresních 
kvartérních sediment✏ s vysok⇣m koeficientem filtrace. 
 V �e�eném území se vyskytuje pramen u Kostelní Lhoty✓ - byl navrtán pom⌦rn⌦ nedávno, a 
upraven do dne�ní podoby. Vrt pat�í spole�nosti Pod⌦bradka.  Zdroj poskytuje stejn⌦ kvalitní vodu, jako 
Pod⌦brady, nejedná se v�ak o lé�iv⇣ pramen.  Nachází se na na cyklotrase �. 0124 mezi Kostelní Lhotou a 
Ho�átví, p�ímo na b�ehu �í�ky V⇣rovky.

Zranitelná oblast
 ⇤e�en⇣ katastr je za�azen do zranitelné oblasti.
Zdroj: Na�ízení vlády �. 262/2012 Sb., o stanovení zraniteln⇣ch oblastí a ak�ním programu

Vodní plochy a toky
 Podíl vodních ploch v �e�eném území (865,7476 ha) je 13,8215 ha, �iní pouze 1,6 %
 
 Celkové v⇣m⌦ry vodních ploch v �e�eném území:
 Katastrální území (údaje v ha): Kostelní Lhota
 vodní nádr⌘ um⌦lá 0,9910
 tok p�irozen⇣ 3,9188
 tok um⌦l⇣ 7,8766
 zamok�ená plocha 1,0351
 celkem                                                                     13,8215

 Vodní toky
 ⇤e�ené území spadá do �ir�ího povodí Labe, do povodí V⇣rovky a ⌅embery. Z hlediska �ir�ích 
územních vztah✏ i vlastního zájmového území lze konstatovat relativn⌦ zna�nou hustotu sít⌦ p�irozen⇣ch i 
um⌦l⇣ch recipient✏ a reten�ních prvk✏.  
 Katastrálním územím protéká v⇣znamn⇣ vodní tok V⇣rovka (IDVT 10100044), která te�e z k.ú. 
Vrbová Lhota po hranici s k.ú. Písková Lhota u Pod⌦brad, Ho�átev a Zv⌦�ínek, kde dále pokra�uje ve sm⌦ru 
k Labi. Do V⇣rovky vtéká v katastrálním území drobn⇣ vodní tok Hráz (IDVT 10218620).
 V�rovka (�HP 1-04-06-031, 1-04-06-033) – na horním toku té⌘✓Vav�inec✓�i✓Vav�ineck⇣ potok, na 
st�edním toku té⌘✓Kou�imka✓a ní⌘eji✓Pla↵anka, teprve u✓ústí V⇣rovka. Pramení asi 4 km ji⌘n⌦ od Uhlí�sk⇣ch 
Janovic u obce Kocháno v nadmo�ské v⇣�ce 487 m; ústí zleva do Labe pod obcí Písty pod zdymadlem 
Kostomlátky v nadmo�ské v⇣�ce 178 m. Odvod↵uje celkem 544,2 km2 území, pr✏m⌦rn⇣ pr✏tok na soutoku 
s Labem je 1,94 m3/s. V⇣znamn⇣ vodní tok. Za Radimí vstupuje V⇣rovka do polabské ní⌘iny, kde v 
minulosti, spolu se sv⇣m nejv⌦t�ím p�ítokem ⌅emberou, divoce meandrovala a p�i zv⇣�en⇣ch pr✏tocích 
�kodila na okolních úrodn⇣ch pozemcích. 
 Koncem 19. století bylo zalo⌘eno „Vodní dru⌘stvo pro úpravu V⇣rovky a p�ítok✏“, které v letech 
1885 - 1906 za vydatné podpory státu a zem⌦ �eské provedlo úpravu koryta V⇣rovky od ústí do Labe u 
Píst po Radim v délce 16 km, koryta ⌅embery od ústí do V⇣rovky ve Zv⌦�ínku po Klu�ov v délce 11 km a 
koryta Mil�ického potoka (p�ítok ⌅embery u Sadské) v délce 4,9 km. Krom⌦ t⌦chto úprav bylo celé území 
zmeliorováno, z�ízeny hlavní meliora�ní p�íkopy a odpady. Dolní úsek V⇣rovky procházející �e�en⇣m 
územím je od Pe�ek je souvisle degradován technickou úpravou. Vzhledem, ekologick⇣mi i vodoho-
spodá�sk⇣mi vlastnostmi jde o odvod↵ovací kanál. Na toku je vytvo�ena kyneta a berma s protipo-
vod↵ov⇣mi ochrann⇣mi valy, které jsou osázeny ovocn⇣mi stromy, zejména t�e�n⌦mi. V technicky 
upraveném koryt⌦ by bylo v postranních bermách dost místa pro revitaliza�ní rozvoln⌦ní kynety. Vodní 
toky V⇣rovka a p�ítok Hráz  jsou ve správ⌦ Povodí Labe s.p.. 

 Dal�ím v⇣znamn⇣m vodním tokem je ⌅embera (IDVT 10100173) na hranici s k.ú. Sadská. Do n⌦j 
vtéká Mil�ick⇣ potok (IDVT 10185568). Do Mil�ického potoku vtéká drobn⇣ vodní tok Chvalovick⇣ potok 
(IDVT 10179176) a do n⌦j Pe�eck⇣ potok (IDVT 14000531) na ji⌘ní stran⌦ katastrálního území. Dále 
katastrální území protékají dal�í drobné toky Z mokr⇣ch luk (IDVT 10179197), kter⇣ má p�ítok z Mokr⇣ch 
luk (IDVT 10179197), Rokyta (IDVT 10179199) a Za dálnicí (IDVT 10179200), potok te�e z oblasti Zláman⇣ 
a pokra�uje a⌘ na sever katastru, kde pokra�uje do k.ú. Zv⌦�ínek a do k.ú. Sadská, kde se poté vlévá do 
V⇣rovky. 
 ⇤embera (�HP 1-04-06-049) - na dolním toku té⌘ �ernavka, levostrann⇣ p�ítok V⇣rovky. 
⌅embera pramení severn⌦ od Jevan. Protéká �esk⇣m Brodem, Klu�ovem a Po�í�any. Ústí do V⇣rovky, u 
obce Zv⌦�ínek, na jejím 3,4 �í�ním kilometru. Délka celého toku je 28,2 km. Plocha povodí m⌦�í 190,0 
km².  Koryta ⌅embery od ústí do V⇣rovky ve Zv⌦�ínku po Klu�ov v délce 11 km a koryta Mil�ického potoka 
(p�ítok ⌅embery u Sadské) v délce 4,9 km jsou upravena; na tocích je vytvo�ena kyneta a berma s proti-
povod↵ov⇣mi ochrann⇣mi valy. Dále na drobn⇣ch vodních tocích Mil�ick⇣ potok IDVT 10185568, Chva-
lovick⇣ potok IDVT 10179176 a bezejmenn⇣ch tocích IDVT 10179197, 10179199, 10179200, 10218620 jsou 
provedny technické úpravy vodních tok✏ nále⌘ící do správy Povodí Labe, státní podnik.
 Mil⇧ick� potok (�HP 1-04-06-048) je pravostrann⇣ p�ítok �eky ⌅embery. Potok pramení ji-
hozápadn⌦ od Chotoun⌦ v nadmo�ské v⇣�ce 250 m. Nejprve jeho tok krátce sm⌦�uje na sever. Poté se 
potok obrací k v⇣chodu, protéká v⇣�e zmín⌦nou vsí a m⌦ní sm⌦r na severov⇣chod. Mezi sedm⇣m a osm⇣m 
�í�ním kilometrem se obrací na severozápad k obci Tatce, kde jej zleva posiluje Jezírkov⇣ potok. Odtud 
dále sm⌦�uje na sever, podtéká ⌘elezni�ní tra� Praha – Kolín a stá�í se obloukem k obci Mil�ice, kterou 
míjí p�i jejím severozápadním okraji. Dále potok te�e na severov⇣chod. Mezi prvním a druh⇣m �í�ním 
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kilometrem p�ibírá zprava Chvalovick⇣ potok. Do ⌅embery se vlévá jihov⇣chodn⌦ od Sadské v nadmo�ské 
v⇣�ce 186 m. Délka jeho toku �iní 10,3 km; plocha povodí m⌦�í 41,0 km².  Vodní tok je v �e�eném území 
regulován; do �e�eného území zasahuje pouze okrajov⌦, na hranicích s k.ú. Mil�ice a Sadská. Potok nále⌘í 
do správy Povodí Labe.
 Vodní toky V⇣rovka a ⌅embera mají stanoveno záplavové území.

 Na v⇣znamn⇣ch vodních tocích V⇣rovka a ⌅embera jsou vybudována vodní díla – ochranné 
protipovod↵ové hráze, zapsané v katastru nemovitostí jako zastav⌦né území a vzdouvací za�ízení 
vybudované v koryt⌦ toku V⇣rovka (stavidlo) pro ú�ely napájení rybníka Peklo.  Povod↵ové hráze  nále⌘ící 
do správy Povodí Labe, státní podnik. Na území obce Kostelní Lhota se nenachází ⌘ádné v⇣znamné vodní 
dílo I. a⌘ III. kategorie z hlediska TBD. Na území obce se nevyskytují ⌘ádné nádr⌘e, které by negativním 
zp✏sobem ovliv↵ovaly odtokové pom⌦ry.
 K dal�ím vodohospodá�sk⇣m za�ízením ve správním území obce pat�í 4 vodní plochy, t�i  se 
nachází v intravilánu a jeden jihozápadn⌦ pod intravilánem:
- Pekelsk⇣ rybník -  parc. �. 107 k.ú. Kostelní Lhota ; rozloha  7275 m2 , vodní nádr⌘ um⌦lá ve 

vlastnictví Obce Kostelní Lhota; rybník je napájen vodou z V⇣rovky pomocí rozd⌦lovacího 
objektu jezové konstrukce na toku V⇣rovka a prost�ednictvím 550 m dlouhého nátokového 
p�íkopu a následn⌦ odvod↵ován700 m dlouh⇣m odtokov⇣m p�íkopem. 

 Díky dota�ním titul✏m se poda�ilo v posledních �ty�ech letech ji⌘ podvakrát vy�istit a odbahnit 
oba p�íkopy a v roce 2015 i samotn⇣ rybník Peklo. Sou�ástí akce bylo také zpevn⌦ní hráze 
p�íkopu.

- Pr✏hon – parc.�. 59 k.ú. Kostelní Lhota; rozloha 2635 m2, vodní nádr⌘ um⌦lá ve vlastnictví Obce 
Kostelní Lhota; nádr⌘ zpevn⌦ná betonov⇣mi tvárnicemi v intravilánu obce slou⌘í i jako po⌘ární 
nádr⌘; navr⌘ena revitalizace p�írodn⌦ blízk⇣m zp✏sobem.

- Myslive�ák – parc. �. 547/2, k.ú. Kostelní Lhota; rozloha 1624 m2; dle KN se jedná o koryto 
vodního toku ve vlastnictví Obce Kostelní Lhota; vodní plocha i okolní pozemky kolem vodní 
plochy byly v nedávné minulosti revitalizovány.

- Návesní nádr⌘ – parc. �. 728 k.ú. Kostelní Lhota; rozloha 1050 m2; dle KN se jedná o 
zamok�enou plochu ve vlastnictví Obce Kostelní Lhota; ve skute�nosti se jedná o nádr⌘ 
zpevn⌦nou betonov⇣mi tvárnicemi slou⌘ící i jako po⌘ární nádr⌘. Vodní plocha v�etn⌦ 
navazujícího okolí je navr⌘ena k revitalizaci.

Povodí vodního toku, rozvodnice
 Z hydrologického hlediska le⌘í katastrální území ve �ty�ech rozvodích  4. �ádu a to (�.h.p.) 
1-04-06-0490 s plochou povodí 10,35 km2, (�.h.p.) 1-04-06-0480 s plochou povodí 21,66 km2, (�.h.p.) 
1-04-06-0310 s plochou povodí 27,15 km2, (�.h.p.) 1-04-06-0330 s plochou povodí 1,74 km2 .

 �.h.p.   povodí (km2) úsek povodí vodního toku
 1-04-06-0310  27,15  V⇣rovka po soutok s Ká�ou
 1-04-06-0330  1,74  V⇣rovka po soutok s ⌅emberou 
 1-04-06-0480  21,66  Mil�ick⇣ potok po soutok se ⌅emberou
 1-04-06-0490  10,35  ⌅embera po soutok s V⇣rovkou

Ochrana p↵ed povodn mi
 Pro �í�ku V�rovku v úseku ústí – Doubrav�any, na území okres✏ Nymburk a Kolín,  v �í�ním km 
0,00 a⌘ 40,00  je stanoveno záplavové území  sd⌦lením Krajského ú�adu St�edo�eského ú�adu ze dne 
30.6.2008 (�. j.: 63461/2008/KUSK) v rozsahu Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna záplavového území. 
Záplavové �áry vycházejí ze Studie odtokov⇣ch pom⌦r✏ zpracované v listopadu 2007 spole�ností Adonix, 
spol. s r.o.. jako oblast s nejvy��í mírou povod↵ového nebezpe�í je podle této studie vymezena i aktivní 
zóna záplavového území. 
 Záplavové území V⇣rovky se dot⇣ká zastav⌦ného území v✓jihov⇣chodní �ásti obce, zastavitelného 
území Z13, Z14 a Z16 v✓oblasti Velké Peklo  a nezastav⌦ného území  - polní krajiny v✓oblasti Luka ji⌘n⌦ 
dálnice D11 a okolí V⇣rovky mezi lesními porosty Borky a vodním tokem.
 Vodní tok ⇤embera má na území obce Kostelní Lhota stanovené záplavové území v�etn⌦ aktivní 
zóny v úseku �. km 0,000 - 18,000; které bylo vyhlá�ené Krajsk⇣m ú�adem St�edo�eského kraje a nabylo  
ú�innosti 7. 2. 2006. Záplavové území se dot⇣ká jihozápadního okraje zastav⌦ného území obce a polní 
krajiny v✓okolí toku.
 Krom⌦ území ohro⌘eného vy��ími stavy a pr✏toky vodních tok✏ p�edstavují riziko p�ívalové 
srá⌘ky a také dlouhotrvající de�t⌦, kdy je povodí p�esycené. Rozvodn⌦ní mal⇣ch tok✏ má p�i 
dlouhotrvajících de�tích za následek i zv⇣�ení hladiny V⇣rovky a ⌅embery. P�i povodni je ohro⌘ováno 
zhruba 45 budov, které trvale ob⇣vá zhruba 105 obyvatel,  v záplavovém území obce se nachází 3 
ohro⌘ující objekty, které by mohly b⇣t p�i povodni zdrojem ohro⌘ení (nap�. vlivem úniku nebezpe�n⇣ch 
látek �i uvoln⌦ní v⌦t�ího mno⌘ství materiálu do vodního toku).
 Obec má zpracovan⇣ povod↵ov⇣ plán v digitální podob⌦: 
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/kostelni-lhota/

 Pro varování a v�asnou ochranu obce slou⌘í následující hlásné profily na vodních tocích: 
- Pla↵any - hlásn⇣ profil kat. A / V⇣rovka; ve správ⌦ �HMÚ se nachází na most⌦ p�es V⇣rovku u 

nádra⌘í �D na pravém b�ehu. 
- Vrbová Lhota - hlásn⇣ profil kat. C / V⇣rovka; na silni�ním most⌦ na toku V⇣rovka v �. km 10,63
- �esk⇣ Brod - hlásn⇣ profil kat. B / ⌅embera;  ve m⌦st⌦ na mostku poblí⌘ koupali�t⌦ 
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Hlásn⇣ profil Pla↵any - kategorie A:
umíst⌦ní:    v Pla↵anech, most p�es V⇣rovku u nádra⌘í �D, prav⇣ b�eh
provozovatel stanice:  CPP �HMÚ Praha
stani�ení:    21,5 km
plocha povodí:  263,78 km2

nula vodo�tu:  208,04 m.n.m.
�HP:   1-04-06-029

Stupn⌦ povod↵ové aktivity:    �etnost hlá�ení:
bd⌦lost   150 cm,   14,2 m3s-1  p�i 1.SPA  1x denn⌦
pohotovost  200 cm;   21,0 m3s-1  p�i 2. SPA 4x denn⌦ 
ohro⌘ení   250 cm;   28,7 m3s-1  p�i 3.SPA  3 hodinové hlá�ení
platnost SPA:  pro úsek toku od Be�várky po ústí do Labe

 
N-leté pr✏toky QN (m3/s) 
Profil Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Pla↵any 7 21,2 30,2 58,9 75

Pr✏m⌦rn⇣ ro�ní vodní stav: 40 cm
Pr✏m⌦rn⇣ ro�ní pr✏tok Qa: 0,764 m3s-1

Nejvy��í zaznamenané vodní stavy : 
cm V. - XI.

letní
230 24.06.1992

454 02.06.2013

Hlásn⇣ profil Vrbová Lhota  - kategorie C:
umíst⌦ní:     na silni�ním most⌦ na �ece V⇣rovce (�. km 10,63). 
provozovatel stanice:  Obec Kostelní Lhota
stani�ení:    10,63 km
�HP:   1-04-06-031

Stupn⌦ povod↵ové aktivity:    �etnost hlá�ení:
bd⌦lost   150 cm;     p�i 1.SPA  min. 1x denn⌦
pohotovost  200 cm;     p�i 2. SPA  min. 4x denn⌦ 
ohro⌘ení   250 cm;     p�i 3.SPA  3 hodinové hlá�ení

Hladinom⌦r slou⌘í k monitorování v⇣�ky hladiny u stavidla. Povod↵ová komise obce Kostelní Lhota 
p�edává informace o v⇣voji vodního stavu v hlásném profilu povod↵ové komisi obce Zv⌦�ínek a Písty a 
p�íslu�nému ORP (Nymburk).
 
Nejvy��í zaznamenané vodní stavy : 
cm V. - XI.

letní
197 10.08.2015

Hlásn⇣ profil �esk⇣ Brod - kategorie B:
umíst⌦ní:    ⌅embera, mostek poblí⌘ koupali�t⌦, prav⇣ b�eh
provozovatel stanice:  M⌦Ú �esk⇣ Brod
stani�ení:    16,55 km
plocha povodí:  50,58 km2

nula vodo�tu:  216,96 m.n.m.
�HP:   1-04-06-038

Stupn⌦ povod↵ové aktivity:    �etnost hlá�ení:
bd⌦lost   90 cm   p�i 1.SPA  1x denn⌦
pohotovost  120 cm;     p�i 2. SPA 4x denn⌦ 
ohro⌘ení   150 cm;     p�i 3.SPA  3 hodinové hlá�ení
platnost SPA:  pro cel⇣ vodní tok

 
N-leté pr✏toky QN (m3/s) 
Profil Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Pla↵any 2,6 8,1 11,5 22,7 29
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Pr✏m⌦rn⇣ ro�ní pr✏tok Qa: 0,149 m3s-1

Návrh protipovod↵ov⇣ch opat�ení:
- do záplavového území (rozlivové plochy Q100) jsou navr⌘eny zm⌦ny Z13, Z14, Z16:
 Z13 -  rozvojová plocha ur�ená pro rodinné domy v zahradách (BI) je p�evzata z p�edchozí 

platné územn⌦ plánovací dokumentace. Lokalita Z13 byla v p✏vodním ÚPO v⌦t�ího rozsahu 
(cca 1 ha).  Majitel �ásti plochy je�t⌦ p�ed vyhlá�ením záplavového území plochu zainvestoval 
(sít⌦ elektro, mostek p�es vodní tok).  Z toho d✏vodu je tato zainvestovaná �ást plochy, by� je v 
sou�asnosti v záplavovém území Q100, za�azena do zastavitelné plochy. Pozemek p�ímo 
navazuje na zastav⌦né území a le⌘í ladem.

 Lokalita je pro bydlení pouze podmíne�n⌦ vhodná. Pro plochu jsou dány závazné podmínky. 
Politika územního rozvoje �R , ve zn⌦ní aktualizace �.1 v „republikov⇣ch✓  prioritách územního 
plánování pro zaji�t⌦ní udr⌘itelného rozvoje✓  území“ uvedené v✓ bod⌦ 26 podmínka uvádí: 
Vymezovat zastavitelné plochy v✓ záplavov⇣ch územích a umis�ovat do nich ve�ejnou 
infrastrukturu jen ve zcela v⇣jime�n⇣ch p�ípadech a od✏vodn⌦n⇣ch p�ípadech. Lokalita Z13 je 
tímto od✏vodn⌦n⇣m p�ípadem, vlastník konal v souladu s územním plánem je�t⌦ p�ed 
vyhlá�ením záplavového území.

 Z14 – rozvojová plocha technické infrastruktury (TI) ur�ená pro plocha intenzifikaci �OV 
Kostelní Lhota.

 Z16 – rozvojová plocha ur�ená pro plochy ob�anského vybavení - komer�ní za�ízení malá a 
st�ední (OM), slu⌘by opravárenství.  D✏vodem je vymíst⌦ní nevhodn⌦ umíst⌦ní plochy 
autoservisu  v centru obce do polohy na okraj obce do proluky mezi stávající zástavbou a �OV k 
silnici II/611.

 Díky tomu dojde ke sní⌘ení a zklidn⌦ní provozu v obytné �ásti a p�isp⌦je ke komfortu bydlení. 
Obecní pozemek, na kterém je lokalita navr⌘ena (p.�.1000/1 o velikosti cca 1800 m2), je 
vklín⌦n mezi v⇣chodní okraj zástavby a areál �OV - má tedy charakter prostorové proluky. 

 Z✓hlediska záplavového území Obec �erpá zejména ze zku�enosti z✓ rekordní povodn⌦ z✓ roku 
2013. Stávající stanovené záplavové území toti⌘ neodpovídá situaci, která byla v✓ roce 2013. 
Obec zpracovala detailní Povod↵ovou zprávu, kterou také poskytla v�em nad�azen⇣m institucím 
pro eventuální úpravu vymezeného záplavového území podle skute�nosti. Ze zprávy je patrné, 
⌘e uveden⇣ pozemek není stoletou vodou zaplavován. Z v⇣�e uveden⇣ch d✏vod✏ je tato 
proluka, by� je v sou�asnosti v záplavovém území Q100, za�azena do zastavitelné plochy.  

 Pro plochu jsou dány závazné podmínky. Politika územního rozvoje �R, ve zn⌦ní aktualizace �.1 
v „republikov⇣ch  prioritách územního plánování pro zaji�t⌦ní udr⌘itelného rozvoje  území“ 
uvedené v bod⌦ 26 podmínka uvádí : Vymezovat zastavitelné plochy v záplavov⇣ch územích a 
umis�ovat do nich ve�ejnou infrastrukturu jen ve zcela v⇣jime�n⇣ch p�ípadech a od✏vodn⌦n⇣ch 
p�ípadech. Lokalita Z16 je tímto od✏vodn⌦n⇣m p�ípadem, nové funk�ní vyu⌘ití plochy umo⌘ní 
vymístit podnikatelskou aktivitu z �ásti obce s p�eva⌘ující funkcí bydlení do mo⌘né lokality 
vhodn⌦j�í pro tento typ pom⌦rn⌦ ru�ivé podnikatelské �innosti. 

 Realizace v t⌦chto plochách bude podmín⌦na souhlasem p�íslu�ného vodoprávního ú�adu, 
p�i�em⌘ objekty zasahující do záplavového území Q100 budou nepodsklepené a spodní stavba, 
která bude pod úrovní kóty hladiny Q100, bude zhotovena z materiál✏, které odolají 
dlouhodobému p✏sobení vody, kóty podlah obytn⇣ch místností budou umíst⌦ny min. 30 cm 
nad hladinou Q100;

 Podmínky pro nezbytnost umíst⌦ní technické infrastruktury budou zapracovány do 
Povod↵ového plánu �OV.  ⇤e�eno by m⌦lo b⇣t zejména: osazení vodot⌦sn⇣ch poklop✏ ve 
stanoven⇣ch �ástech území, zaji�t⌦ní �erpání vnit�ních vod za povodn⌦ do V⇣rovky; osazení 
stabilních �erpadel a zaji�t⌦ní mobilních �erpadel ....

- povolení z�ízení jakékoliv stavby v✓záplavovém území m✏⌘e b⇣t ud⌦leno pouze tehdy, jestli 
zám⌦r nebude mít negativní vliv na povod↵ovou retenci, tzn: nep�ízniv⌦ neovlivní vodní stav a 
odtok p�i povodni, negativn⌦ neovlivní stávající ochranu p�ed povodn⌦mi, bude realizován 
s✓p�izp✏sobením pro p�ípad povodn⌦.  V�echny zm⌦ny v✓záplavovém území Q100 nutno pod�ídit 
schválení Povodím Labe a p�íslu�ného vodohospodá�ského orgánu;

- v p�ípad⌦ nezbytnosti situování staveb (v rámci zastav⌦ného území) do území ohro⌘eném 
povodn⌦mi, musí stavebn⌦-technická opat�ení stanovit odpovídající rozsah, konstruk�ní �e�ení 
a zp✏sob v⇣stavby;

- Komplexní �e�ení protipovod↵ov⇣ch opat�ení  znamená zm⌦nu �len⌦ní nivního území, které 
bude dosa⌘eno roz�í�ením povod↵ového pr✏to�ného koridoru, zv⌦t�ením reten�ního prostoru. 
Nutn⇣m opat�ením je odsazení ochrann⇣ch hrází, které umo⌘ní revitalizaci toku a dal�í 
krajinotvorná opat�ení, která budou v krajin⌦ plnit dal�í ekologické funkce (mok�ady, t✏n⌦, 
men�í vodní plochy s doprovodnou zelení). Realizaci PPO bude nutno koordinovat se záv⌦ry 
"Studie odtokov⇣ch pom⌦r✏ v�etn⌦ návrh✏ mo⌘n⇣ch protipovod↵ov⇣ch opat�ení v povodí 
vodního toku V⇣rovka" (probíhá zadávací �ízení ve�ejné zakázky, zadavatel Krajsk⇣ ú�ad 
St�edo�eského kraje, p�edpokládan⇣ termín ukon�ení pln⌦ní ve�ejné zakázky: 31. 12. 2020. 
Realizaci PPO je rovn⌦⌘ nutno koordinovat s návrhy Krajinného plánu obce Kostelní Lhota.

- záplavové území je p�evá⌘n⌦ sou�ástí plochy zem⌦d⌦lské – nivy (NZ1), kde prioritou je ochrana 
p�írodního charakteru zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d (trval⇣ch travních porost✏ a extenzivn⌦ vyu⌘ívan⇣ch 
polí) v údolních nivách vodních tok✏;
Územním plánem jsou dány podmínky, které umo⌘↵uji realizaci p�írod⌦ blízk⇣ch 
protipovod↵ov⇣ch opat�ení (PPO) a to podél �í�ky V⇣rovky v plochách za�azen⇣ch do NZ1 – 
plochy zem⌦d⌦lské - nivy.
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- navr⌘ena jsou opat�ení zvy�ující reten�ní kapacitu území - vyhrazení dostate�n⌦ �irok⇣ch pás✏ 
pozemk✏ podél vodních tok✏ smí�en⇣m funkcím (NZ1 plochy zem⌦d⌦lské – nivy, NSp – 
krajinná zele↵), v✓plochách biocenter (NP – plochy p�írodní). V plochách smí�eného 
nezastav⌦ného území s indexem p - p�írodní budou ve vy��í mí�e uplatn⌦ny prvky zvy�ující 
reten�ní kapacitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt⇣lená zele↵;

- v✓území ur�eném k✓zástavb⌦ je t�eba zabezpe�it, aby odtokové pom⌦ry z✓povrchu 
urbanizovaného území byly po v⇣stavb⌦ srovnatelné se stavem p�ed ní. Odvodn⌦ní nutno �e�it 
kombinovan⇣m systémem p�irozené a um⌦lé retence, nap�. vsakem na pozemcích, odvedením 
obvodov⇣m drená⌘ním systémem do jímek v✓nejni⌘�ím míst⌦ plochy (regulovan⇣ odtok do 
recipientu, pop�. následné vyu⌘ití vody pro zálivku v✓dob⌦ p�ísu�ku);

- podél koryt vodních tok✏ je ⌘ádoucí zachovat volné nezastav⌦né a neoplocené území o �í�i 
min. 8 m (v⇣znamné vodní toky) / min. 6 m podél drobn⇣ch vodních tok✏ a HMZ od b�ehové 
hrany na ob⌦ strany (tzv. poto�ní koridory) - pro pr✏chod velk⇣ch vod a zárove↵ jako 
manipula�ní pruh pro ú�el správy a údr⌘by vodního toku;

- v lokalitách, kde byly provedeny investice do p✏dy (odvodn⌦ní) a které jsou sou�ástí 
rozvojov⇣ch ploch, je t�eba p�íslu�n⇣mi opat�eními zajistit funk�nost zb⇣vajících �ástí t⌦chto 
za�ízení na okolních pozemcích. V rámci budoucí realizace staveb je nutno drená⌘ní systém 
podchytit vn⌦ zájmového území záchytn⇣mi drény a svést vody do nejbli⌘�ích recipient✏, 
p�ípadn⌦ provést rekonstrukci odvod↵ovacího systému;

- v �e�eném území byl vybudován závlahov⇣ systém, kter⇣ byl sou�ástí rozsáhlej�í závlahové 
soustavy. Závlahov⇣ systém v sou�asnosti  není ji⌘ v provozu a nep�edpokládá se jeho obnova. 
Je v�ak nutno po�ítat s tím, ⌘e v zemi z✏stalo ve�keré za�ízení závlahové soustavy (závlahové 
�ady, kalníky, vzdu�níky, hydranty apod.);

- pro stavby ohro⌘ené povodn⌦mi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhor�it 
pr✏b⌦h povodn⌦, zpracovávají povod↵ové plány obce jejich vlastníci pro svou pot�ebu a pro 
sou�innost s povod↵ov⇣m orgánem. V�echny povod↵ové plány, jak od ob�an✏, tak od 
právnick⇣ch osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, budou ulo⌘eny na obecním 
ú�ad⌦ Kostelní Lhota u p�edsedy povod↵ové komise obce.

Protipovod↵ová opat�ení na vodních tocích ve smyslu zákona
(hranice záplavového území je sou�ástí koordina�ního v⇣kresu)

 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
- 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.

 Návrhem ÚP je více mén⌥ respektováno záplavové území - do záplavového území (rozlivové 
plochy Q100) jsou navr�eny t i zm⌥ny:
- Z13 -  rozvojová plocha ur⇧ená pro rodinné domy v zahradách (BI) je p evzata z p edchozí 

platné územn⌥ plánovací dokumentace, plocha byla zainvestována je⌦t⌥ v období p ed 
vyhlá⌦ením záplavového území. 

- Z14 -  rozvojová plocha technické infrastruktury (TI) ur⇧ená pro plocha intenzifikaci �OV 
Kostelní Lhota. 

- Z16 – rozvojová plocha ur⇧ená pro plochy ob⇧anského vybavení - komer⇧ní za ízení malá a 
st ední (OM). D�vodem vymíst⌥ní nevhodn⌥ umíst⌥né plochy autoservisu  v centru obce do 
polohy na okraj obce do proluky mezi stávající zástavbou a �OV. 

 e.7) Rekreace
 Obec Kostelní Lhota nepat�í mezi tradi�ní rekrea�n⌦ vyu⌘ívané oblasti. V⌦t�ina území je 
intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘ívána, individuální rekreace se ojedin⌦le uskute�↵uje formou pobytové 
krátkodobé rekreace (chata�ení, chalupa�ení).  V obci se nachází t�i domy k rodinné rekreaci s �íslem 
popisn⇣m a 1 d✏m k rekreaci s �íslem eviden�ním a 1 bytov⇣ d✏m nabízející ubytování (Centrum 
Bohemia).
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  V obci je provozován Jezdeck⇣ klub Vl�í stopa, o.s s – klub s nabídkou ustájení koní, v⇣uky 
jezdectví; jízdárna, stáj, v⇣b⌦hy. Sportovní vy⌘ití nabízí sportovní areál na v⇣chodním okraji obce. Obec 
zva⌘uje rekonstrukci stávajícího sportovního areálu - nová parkovi�t⌦, nové sportovní plochy, zázemí pro 
sportovce, ale i alternativní vyu⌘ití pro letní spole�enské zábavy, koncerty apod.  Penzion a bytov⇣ d✏m 
Centrum Bohemia nabízí ubytování v �esti stylov⌦ za�ízen⇣ch bytov⇣ch jednotkách. Penzion le⌘í v 
bezprost�ední blízkosti cyklistické stezky, která vede z Pod⌦brad do Sadské a dále do Kerska.
 Rekrea�ní aktivity spo�ívají p�edev�ím v turistice a cykloturistice. 

 Obcí prochází cyklotrasy:
- Cyklotrasa �. 0124  (Tatce – Chvalovice). Cyklotrasa za�íná v Tatcích, pokra�uje sm⌦rem na 

Sadskou.  V Mil�icích uh⇣bá z hlavní silnice a vede po polní cest⌦ do Kostelní Lhoty po silnici 
II/611 v soub⌦hu s cyklotrasou �. 8240. Po necelém 1 km trasa odbo�uje doleva mezi domy a 
dále trasa pokra�uje po lesní a polní cest⌦ do Ho�átve. Cestou míjí minerální pramen u V⇣rovky. 
Po krátkém úseku po silnici op⌦t odbo�uje na polní cestu do Chvalovic, kde se napojuje na 
cyklotrasu �. 0019.

- Cyklotrasa �. 8240  na Lhotecké cykloszetce – cílem bylo vy�e�ení bezpe�nosti provozu cyklist✏ 
na frekventované silnici II/611 mezi Sadskou a Pod⌦brady. Hlavním cílem zbudování cyklostezky 
je zv⇣�ení podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojí⌘ ky za ka⌘dodenními aktivitami 
obyvatel regionu (cesty do �kol, za prací a slu⌘bami) a zárove↵ slou⌘it v�em jako prost�edek pro 
trávení volného �asu a to díky p�ímému napojení na dálkovou trasu Greenways Labe a na ní 
existující cyklostezku Nymburk - Pod⌦brady.  

- V úseku mezi obcemi Sadská a Kostelní Lhota byla nov⌦ vybudována cyklostezka s lávkou p�es 
tok ⌅embera a s ve�ejn⇣m osv⌦tlením v délce 1328m. Jedná se o II.etapu cyklostezky navazující 
na úsek I.etapy cyklostezky Písková Lhota – Kostelní Lhota a na dálkovou cyklotrasu „Labská 
stezka“. Cyklostezka je sou�ástí cyklotrasy 8240.

- Problémem v�ak z✏stává pr✏jezd obcí Kostelní Lhota, kter⇣ je dnes nejmén⌦ bezpe�nou �ástí 
trasy. I zde je ale ji⌘ dlouho p�ipraven projekt cyklistick⇣ch pruh✏ a �eká se jen na plánovanou 
rekonstrukci hlavní silnice, v rámci ní⌘ by se cyklopruhy vybudovaly.

 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. Cesty slou⌘í 
zejména hospodá�skému (zem⌦d⌦lskému a lesnickému vyu⌘ití), cykloturistice a p⌦�í turistice. 
Stávající polní cesty jsou travnaté nebo zpevn⌦né a pot�ebují rekonstrukci. N⌦které b⇣valé cesty 
jsou nevyu⌘ívané. V etap⌦ Plánu spole�n⇣ch za�ízení KoPÚ Kostelní Lhota bude cestní sí� �e�ena 
podrobn⌦ji - nap�. napojení na cestní sí� z vedlej�ích k.ú., dopln⌦ní po⌘adavk✏ obce a vlastník✏ 
�e�en⇣ch parcel. 

- Územním plánem jsou vymezeny plochy ur�ené pro ve�ejnou zele↵ (par�ík, d⌦tské h�i�t⌦)  v 
rámci ploch ve�ejn⇣ch prostranství (PV) 

-  Územním plánem jsou vymezeny plochy smí�ené obytné - rekrea�ní (SR) za ú�elem zaji�t⌦ní 
podmínek pro bydlení a ka⌘dodenní pobytovou rekreaci a relaxaci obyvatel;

- Územním plánem jsou vymezeny plochy zem⌦d⌦lské – areály chovu zví�at (NZ3) a plochy 
p�estavbové P3 – plochy v⇣roby a skladování – agroturistika (VA);  plochy jsou ur�ené p�evá⌘n⌦ 
pro vyu⌘ití pozemk✏ pro agroturistiku (louky, pastviny) a stavby související s mimoproduk�ním 
chovem zví�at.

 V✓nezastav⌦ném území (v krajin⌦) není mo⌘né umis�ovat ⌘ádné stavby pro rodinnou ani 
hromadnou rekreaci. Nezastav⌦né území bude i nadále slou⌘it pro nepobytovou rekreaci - p⌦�í turistiku a 
cyklistiku, pro kterou budou vyu⌘ívány ú�elové cesty v✓krajin⌦.

 e.8) Dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin
 Ve správním území obce Kostelní Lhota se nenacházejí ⌘ádná lo⌘iska nerostn⇣ch surovin, 
dob⇣vací prostory ani poddolovaná �i sesuvná území. Proto nejsou územním plánem navr⌘ena ⌘ádná 
opat�ení t⇣kající se horninového bohatství

3 ad. f) 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 vymezené nad rámec vyhlá�ky
 Zd✏vodn⌦ní pro� je 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),
 Vymezením t⌦chto ploch budou zaji�t⌦ny podmínky pro ochranu sídelní zelen⌦ p�ed zástavbou.
 Plochy sídelní zelen⌦ – soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú�elem 
vyu⌘ívání zahrad a dal�ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu nacházejících se v zastav⌦ném území.
Jde o pozemky, které se v⇣znamn⌦ podílejí na utvá�ení charakteru urbanizovaného území nebo jsou 
v⇣znamn⌦ dot�eny limity vyu⌘ití území (PUPFL, záplavové území, okraj obce), a proto je na nich nutné 
omezit mo⌘nost umis�ování staveb a dal�ích za�ízení. Vymezením t⌦chto ploch v✓zastav⌦ném území bylo 
vedeno rovn⌦⌘ snahou o zaji�t⌦ní �e�ení, které z✓pohledu urbanistického vhodn⇣m zp✏sobem zohlednilo 
p�echod zástavby do volné krajiny. Tyto plochy mohou vytvá�et a zkvalit↵ovat zázemí ke stávajícím 
stavbám.
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3 ad. g) Vymezení ve↵ejn  prosp �n✏ch staveb, opat↵ení s právem vyvlastn ní

 Územním plánem jsou vymezeny tyto ve�ejn⌦ prosp⌦�né stavby s právem vyvlastn⌦ní: 
Vymezené ve�ejn⌦ prosp⌦�né stavby - dopravní infrastruktura

D154 Návrh vypl⇣vající ze ZÚR SK:
  - obchvat Sadské - koridor silnice II/330
 Koridor zasahuje nepatrn⌦ do západní �ásti �e�eného území.
 Zd�vodn⌥ní: Po�adavek vypl�vající z nad azené ÚPD.

3 ad. l) Vymezení ploch s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií
 Územním plánem Kostelní Lhota je vymezena plocha Z1 s prov⌦�ením zm⌦n vyu⌘ití územní 
studií.
 Zd�vodn⌥ní:
 Nejv⌥t⌦í rozvojovou lokalitu Z1 je navr�eno prov⌥ it územní studií vzhledem k majetkoprávnímu 
stavu a rozlehlosti území  a poloze u lesa.  V plo⌦e se bude vymezovat pozemek ve ejn⌥ p ístupné zelen⌥ 
o velikosti minimáln⌥ 1000 m2, nová uli⇧ní sí↵.

4) Zdravé ⇣ivotní podmínky, limity vyu⇣ití území 

 4.1) Ochrana ovzdu�í

 Látky zne�i��ující ovzdu�í, pro které je sledováno p�ekro�ení imisních limit✏: SO2, PM10, NO2, 
benzen a p�ekro�ení cílov⇣ch imisních limit✏: As, Cd, benzo(a)pyren, O3.
  Na území SO ORP Nymburk nedo�lo v roce 2014 k p�ekro�ení hodnot 24h imisního limitu pro 
suspendované �ástice velikosti frakce PM10. Ro�ní imisní limit pro PM10 té⌘ p�ekro�en nebyl. P�ekro�eny 
nebyly v roce 2014 ani hodnoty 24h imisního limitu pro SO2, NO2 a benzen. Na 4,21% území (1496ha) 
SO ORP Nymburk do�lo v roce 2014 k p�ekro�ení hodnot ro�ní pr✏m⌦rné koncentrace oxidu dusíku 
(NOx_r), p�i�em⌘ nejvy��í procentuální v⇣skyt byl zaznamenán v obcích Velenka, Kostelní Lhota a 
T�ebestovice. Oproti roku 2012, kdy byl tento limit p�ekro�en té⌘ na 4,21% území SO ORP Nymburk, se 
nejedná o zlep�ení ani zhor�ení p�ekro�ení limitu. Na 12,28% území (4367,77 ha) SO ORP do�lo v roce 
2014 k p�ekro�ení cílov⇣ch imisních limit✏ pro ochranu zdraví pro polycyklické aromatické uhlovodíky 
vyjád�ené jako benzo(a)pyren (BaP). 

 Podle ro�enek �HMÚ byly v období let 2011 - 2015 v �e�eném území dosahovány následující  
pr✏m⌦rné koncentrace �kodlivin:
- oxid si�i�it⇣ SO2 - 4. nejvy��í 24 hod. konc: 17,5 a⌘ 17,9 µg/m3  (imisní limit 125 µg/m3) 
- oxid dusi�it⇣ NO2 - ro�ní pr✏m⌦r:  13,9 a⌘ 24 µg/m3  (imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⇣ prach PM10 - ro�ní pr✏m⌦r:  24,5 a⌘ 25 µg/m3  (imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⇣ prach PM10 - 36. nejvy��í 24.hodinová koncentrace:   41,9 a⌘ 42,6 µg/m3  (imisní 

limit 50 µg/m3)
- benzo(a)pyren BaP - ro�ní pr✏m⌦r:  1,01 a⌘ 1,47 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
 Nejvíce problematickou zne�i��ující látkou jsou suspendované �ástice PM10 a benzo(a)pyren.  
U ostatních zne�i��ujících látek nejsou v ⌘ádné imisní charakteristice p�ekra�ovány p�íslu�né imisní limity. 
 V⇣sledné hodnoty koncentrace polétavého prachu dle p⌦tilet⇣ch pr✏m⌦r✏ �HMÚ se  limitu 
zna�n⌦ p�ibli⌘ují, koncentrace benzo(a)pyrenu jsou p�ekra�ovány na celém území.  Na základ⌦ odhadu 
stávajícího imisního pozadí lze p�edpokládat, ⌘e v zájmové lokalit⌦ je p�ekra�ován imisní limit pro denní 
koncentrace PM10 a imisní limit pro BaP, zejména podél dálnice a  silnice II. t�ídy. Vliv má i druhotná 
pra�nost ze zem⌦d⌦lské �innost (území ohro⌘ené v⌦trnou erozí).

 Na podklad⌦ emisní bilance �R, která je tvo�ena registrem emisí a zdroj✏ zne�i��ování ovzdu�í 
(REZZO) nejsou v �e�eném území evidovány ⌘ádné velké zdroje zne�i�t⌦ní ovzdu�í (REZZO I); nejblí⌘e jsou 
v Sadské a Ho�átvi (Technologick⇣ park).
 V obci Kostelní Lhota nebyla doposud provedena plo�ná plynofikace. Plo�nou plynofikaci 
zájmového území obce lze v p�ípad⌦ dostate�ného zájmu majitel✏ nemovitostí (potenciálních u⌘ivatel✏ 
t⌦chto slu⌘eb) nepochybn⌦ realizovat a to i na základ⌦ d�ív⌦j�í poptávky Obce Kostelní Lhota, jakkoliv se 
jeví v sou�asnosti zám⌦r ekonomicky nereáln⇣ (viz. zadání územního plánu). Do územního plánu je 
zapracována koncepce generelního �e�ení plynofikace obce Kostelní Lhota, zpracovaného spole�ností 
GASING Praha s.r.o. Koncepce navazuje na plynofikaci sousední obce Písková Lhota.

 Obecn⌦ by nem⌦la t⌦sn⌦ sousedit obytná zástavba a plocha pro v⇣robu/pr✏mysl nebo �innosti 
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z d✏vodu p�edcházení problém✏m obt⌦⌘ování obyvatel 
hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. 
 Pokud by v budoucnu do oblasti byla za�len⌦na v⇣roba nebo zdroj s dopady na ovzdu�í, je 
provozovatel povinen dodr⌘ovat legislativu i v oblasti ochrany ovzdu�í, nap�. po⌘ádat o p�íslu�ná povolení 
k umíst⌦ní, stavb⌦, provozu nov⇣ch zdroj✏. Pokud bude uva⌘ováno o v⇣stavb⌦ stacionárního zdroje 
vyjmenovaného v p�íloze �. 2 zákona, je kompetentní rozhodovat krajsk⇣ ú�ad. U nevyjmenovan⇣ch 
stacionárních zdroj✏ je kompetentní rozhodovat místn⌦ p�íslu�n⇣ obecní ú�ad s roz�í�enou p✏sobností, dle 
§ 11 odst. 3 zákona.

V⇣hled a doporu�ení na úseku ochrany ovzdu�í :
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- na úseku ochrany ovzdu�í respektovat a dodr⌘ovat práva a povinnosti vypl⇣vající ze zákona �.  
201/2012 Sb., o ochran⌦ ovzdu�í, v platném zn⌦ní,  a souvisejících právních p�edpis✏; 

- u nov⇣ch staveb nebo p�i zm⌦nách stávajících staveb vyu⌘ít centrálních zdroj✏ tepla pop�.  
alternativních zdroj✏ za p�edpokladu, ⌘e to bude technicky mo⌘né a ekonomicky p�ijatelné (§ 3, 
odst. 8zákona),

- jako ekologicky vhodné zdroje energie jsou pro vytáp⌦ní doporu�eny kvalitní paliva pro p�ímé  
spalování, propan-butan, vytáp⌦ní kotli na tuhá paliva vy��í emisní t�ídy, �i alternativní zdroje  
(slune�ní energie, geotermální energie apod.);

- z d✏vodu ochrany z�ídelní struktury minerálních vod nelze v �e�eném území instalovat hlub�í 
vrty s cílem instalovat tepelná �erpadla!

- zem⌦d⌦lské p✏dy jsou v rámci �e�eného území ohro⌘eny v⌦trnou erozí. Funkci protierozní 
ochrany tvo�í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory), plochy p�írodní krajinné zelen⌦ 
(NSp), trvalé travní porosty a cestní sí� stabilizovaná i navr⌘ená k obnov⌦ v�etn⌦ doprovodné 
zelen⌦. 

 Navr⌘ena jsou jednostranná stromo�adí a pásy zelen⌦ podél stávajících i nov⌦ navr⌘en⇣ch cest. 
Nejvhodn⌦j�í jsou polopropustné pásy tvo�ené stromy a ke�i r✏zn⇣ch v⇣�ek.  Pro zalo⌘ení a 
dosadbu nutno pou⌘ít v⇣hradn⌦ domácí druhy d�evin. V⌦trná eroze bude �e�ena v Plánu 
spole�n⇣ch za�ízení KoPÚ Kostelní Lhota �áste�n⌦ v⌦trolamy a organiza�ními a agrotechnick⇣mi 
opat�eními. 

 4.2) Ochrana zdraví p↵ed ú�inky hluku a vibrace
 Hluk je jedním z✓faktor✏, kter⇣ negativn⌦ ovliv↵uje ⌘ivotní prost�edí a jeho p✏sobení m✏⌘e 
vyvolávat nep�íznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, ⌘e víc ne⌘ 90% hluku je 
zp✏sobeno lidskou �inností, z✓toho p�ibli⌘n⌦ 80% hluku je vytvá�eno dopravou, zejména automobilovou. 
 Problematika ochrany p�ed hlukem je legislativn⌦ �e�ena zákonem �. 258/2000 Sb., o ochran⌦ 
ve�ejného zdraví, jeho⌘ novela provedená zákonem �. 267/2015 Sb., je ú�inná od 1. 12. 2015.  Hygienické 
limity pro hluk jsou stanoveny na�ízením vlády, �. 272/2011 Sb. Na�ízení vlády o ochran⌦ zdraví p�ed 
nep�ízniv⇣mi ú�inky hluku a vibrací a jsou vzta⌘eny k✓chrán⌦n⇣m venkovním prostor✏m, chrán⌦n⇣m 
venkovním prostor✏m staveb a chrán⌦n⇣m vnit�ním prostor✏m dle definice v✓zákon⌦ �. 258/2000 Sb., v 
novelizovaném zn⌦ní.

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silni�ní dopravy
V okolí silnic III. t�ídy a místních komunikací III. t�ídy k posuzování zatí⌘ení venkovního prostoru hlukem z 
dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a p�ílohy �. 3 k na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., u chrán⌦n⇣ch venkovních 
prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch ostatních venkovních prostor uva⌘ovat pro celou denní a no�ní 
dobu s hygienick⇣mi limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no�ní doba
V okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. t�ídy a místní komunikace I. a II. t�ídy), kde 
je hluk z dopravy na t⌦chto komunikacích p�eva⌘ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích lze pak uva⌘ovat pro celou denní a no�ní dobu s hygienick⇣mi limity v ekvivalentních 
hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no�ní doba
V p�ípad⌦ staré hlukové zát⌦⌘e z dopravy na pozemních komunikacích lze pro hodnocení zat⌦⌘ování 
venkovního prostoru hlukem z pozemní dopravy pou⌘ít korekci + 20 dB. 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk z dopravy na drahách
K posuzování zatí⌘ení venkovního prostoru hlukem z dopravy na drahách lze, dle odst. (1) § 12 a p�ílohy �. 
3 k na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., u chrán⌦n⇣ch venkovních prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch 
ostatních venkovních prostor uva⌘ovat pro celou denní a no�ní dobu s hygienick⇣mi limity v 
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no�ní doba
V ochranném pásmu dráhy lze uva⌘ovat pro celou denní a no�ní dobu s hygienick⇣mi limity v 
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no�ní doba
P�i stanovení nejvy��ích p�ípustn⇣ch hodnot hluku je rozhodující stanovisko p�íslu�ného hygienického 
orgánu.

Hluk z provozu stacionárních zdroj✏ hluku
Dle odst. (1) § 12 a p�ílohy �. 3 k na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. je t�eba u chrán⌦n⇣ch venkovních prostor 
ostatních staveb a u chrán⌦n⇣ch ostatních venkovních prostor uva⌘ovat pro osm na sebe navazujících 
nejhlu�n⌦j�ích hodin v denní dob⌦ a pro nejhlu�n⌦j�í hodinu v no�ní dob⌦ s hygienick⇣mi limity v 
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z p�enosu hluku z t⌦chto zdroj✏ v hodnotách:
LAeq,8h = 50 dB – denní doba
LAeq,1h = 50 – 10 = 40 dB – no�ní doba
Pozn.:Stanovené limitní hodnoty hluku neplatí pro vysoce impulsní hluk. Z obecné charakteristiky �inností 
vypl⇣vá, ⌘e emitovan⇣ hluk nebude mít charakter vysoce impulsního hluku. Je o�ekáván hluk ustálen⇣ a 
nejv⇣�e prom⌦nn⇣.
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 V polovin⌦ �ervna 2016 vláda schválila návrh, kter⇣m se m⌦ní na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o 
ochran⌦ zdraví p�ed nep�ízniv⇣mi ú�inky hluku a vibrací. Novela na�ízení vlády reaguje p�edev�ím na 
zm⌦ny zakotvené v novele zákona o ochran⌦ ve�ejného zdraví platné od 1. 12. 2015.  Na�ízení vlády nyní 
nov⌦ stanovuje pojem✓„prostor v�znamn� z hlediska pronikání hluku z✏venkovních prostor do vnit ních 
chrán⌥n�ch prostor staveb″. Je nov⌦ upraveno hodnocení chrán⌦ného venkovního prostoru staveb, které 
jsou hodnoceny z hlediska dopadajícího zvuku.
 Nov⌦ je zavedena korekce +5dB u stávajících se�a ovacích nádra⌘í pro no�ní dobu. Je 
formula�n⌦ upravena definice staré hlukové zát⌦⌘e a up�esn⌦na jsou pravidla pro aplikaci tohoto institutu. 
Bylo stanoveno, ⌘e základní hygienick⇣ limit s korekcí +20 dB na starou hlukovou zát⌦⌘ je mo⌘né aplikovat 
na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu p�ed rokem 2001 pouze do�asn⌦, a to dokud 
nedojde k✓nav⇣�ení hluku z✓jejich provozu o✓více ne⌘ 2 dB (tento rozdíl je ji⌘ sluchov⌦ rozpoznateln⇣). 
Pokud tato situace nastane a✓limit staré hlukové zát⌦⌘e ji⌘ nelze uplatnit nebo je p�ekro�en, má 
provozovatel zdroje hluku povinnost p�ijmout p�íslu�ná opat�ení ke sní⌘ení hluku s✓tím, ⌘e v✓tomto 
p�ípad⌦ je nutné pro p�esn⌦ definované p�ípady stávajících komunikací a drah dodr⌘et základní hygienick⇣ 
limit (tj. bez korekce na starou hlukovou zát⌦⌘) nav⇣�en⇣ o +5dB, co⌘ ve stávající zástavb⌦ p�edstavuje 
realistick⇣, zdravotn⌦ od✏vodniteln⇣ a ekonomicky dosa⌘iteln⇣ po⌘adavek.

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. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty 
zatí⌘ení zji�t⌦né na s�ítacích stanovi�tích procházející trasy silnice II. t�ídy a dálnice D11 v rámci posledního 
dostupného s�ítání provedeného v roce 2016. Hodnoty zatí⌘ení jsou uvedeny v následující tabulce v po�tu 
skute�n⇣ch vozidel za pr✏m⌦rn⇣ den roku 2016 a to v �len⌦ní dle druhu vozidel – t⌦⌘k⇣ch, osobních, 
motocykl✏ a celková sou�tová hodnota. Dále je rovn⌦⌘ uvedena hodnota podílu t⌦⌘k⇣ch vozidel v 
procentech z celkové hodnoty, která dává p�edstavu o charakteru dopravy v daném úseku. 

Silnice  Stanovi�t⌦  Místo  Intenzity automobilové dopravy 2016 %
     T  O  M  S T
II/611 1-0690  vyús.330 a 334 752 3557 53 4 362 17,2
   zaús.329
D11 1-8330  Sadská  9853 27 019 81 36953 26,6
   Vrbová Lhota

 P�edstavu o plo�ném rozlo⌘ení hlukové zát⌦⌘e v okolí dálnice D11 zprost�edkovávají územní 
pásmová zobrazení hodnot hladiny hlukového ukazatele Ldvn strategick⇣ch hlukov⇣ch map silnic �R z r. 
2012 - viz. obr). 

 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 novely na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. - hluk a 
vibrace, resp. lokality nebudou umis�ovány v území zatí⌘eném nadm⌦rn⇣m hlukem (viz. strategická 
hluková mapa).
 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.
 Nov⇣ územní plán vychází z urbanistické koncepce stávajícího územního plánu sídelního útvaru 
Kostelní Lhota z roku 2000 v�etn⌦ jeho zm⌦ny. Rozvojové plochy na “zelené louce” jsou i ve smyslu 
p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace ur�eny pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako 
takové jsou soust�ed⌦ny do provozn⌦ klidn⌦j�ích poloh, prioritn⌦ v návaznosti na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. Nastavené regulativy v t⌦chto plochách mají za cíl v⇣razn⌦ preferovat sídelní 
zele↵ (zahrady). N⌦které plochy mají charakter proluk, v�echny navazují na zastav⌦né území. Nejblí⌘e 
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dálni�nímu t⌦lesu jsou zm⌦ny Z8, Z9, Z10, Z11, Z12. Rozvojové plochy mají charakter proluk ve stávající 
zástavb⌦, od dálnice jsou vzdálené min. 430 m. 
 Ve�kerá nová obytná zástavba musí b⇣t �e�ena tak, aby byly spln⌦ny hlukové hygienické 
standardy. Z hlediska ochrany p�ed nadm⌦rn⇣m hlukem je územním plánem dána závazná podmínka: 
stavby pro bydlení lze umis�ovat a⌘ na základ⌦ prokázání budoucím investorem, v rámci navazujícího 
správního �ízení, dodr⌘ení spln⌦ní hygienick⇣ch limit✏ hluku. ⌥adatel o vydání územního rozhodnutí, 
územního souhlasu nebo spole�ného souhlasu ke stavb⌦ navr⌘ené do území zatí⌘eného zdrojem hluku 
pak p�edlo⌘í p�íslu�nému orgánu ochrany ve�ejného zdraví pro ú�ely vydání stanoviska m⌦�ení hluku 
podle §32a novely zákona �. 258/2000 Sb., o ochran⌦ ve�ejného zdraví  a návrh opat�ení k✓ochran⌦ p�ed 
hlukem. V p�ípad⌦ prokázání nutnosti zajistit protihlukovou ochranu území navr⌘en⇣ch pro chrán⌦né 
stavby (stavby bytového domu, rodinného domu, p�ed�kolní nebo �kolní vzd⌦lávání, zdravotní nebo 
sociální ú�ely) nebudou na náklady majetkového správce �i provozovatele provád⌦na ⌘ádná protihluková 
opat�ení. Pokud budou nutná protihluková opat�ení, musí b⇣t realizovány na náklady stavebník✏ obytn⇣ch 
objekt✏. 
 Územním plánem jsou vytvo�eny podmínky pro mo⌘né umíst⌦ní prvk✏ protihlukov⇣ch opat�ení 
(nap�. protihlukové clony, zemní val se zelení, pás zelen⌦). Jedná se o podmíne�n⌦ p�ípustné opat�ení na 
plo�e NZ, tj. na pozemcích u dálnice ve sm⌦ru k zastav⌦nému území.  

 4.3) Radonové riziko
 Radonové riziko je jedním z faktor✏ ovliv↵ujících hygienickou kvalitu ⌘ivotního prost�edí. Míra 
radonového rizika je dána p�irozenou radioaktivitou geologického podlo⌘í (z p✏dního vzduchu a 
podzemních vod) a stavebními materiály pou⌘it⇣mi p�i v⇣stavb⌦. 
 Zv⇣�enou pozornost problematice protiradonov⇣ch opat�ení je t�eba v⌦novat v oblastech 
kategorie vysokého a st�edního radonového rizika a v místech tektonick⇣ch zlom✏. Na zájmovém území se 
nachází r✏zné kategorie rizik v⇣skytu radonu (z geologického podlo⌘í). Celé zájmové území se nachází v 
nízkém stupni rizika v⇣skytu radonu.
 Ur�ené plochy jednotliv⇣ch kategorií rizika v�ak nelze pou⌘ít pro stanovení radonového rizika v 
jednotliv⇣ch objektech, proto⌘e skute�ná radia�ní zát⌦⌘ stavebního pozemku je v⌘dy ovlivn⌦na lokální 
situací (r✏zná propustnost p✏d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V �e�eném území m✏⌘e 
b⇣t p�i vybran⇣ch stavebních �innostech vy⌘adováno provedení detailního radonového pr✏zkumu.
  
Zdroj: �eská geologická slu⌘ba: Index radonového rizika; http://mapy.geology.cz/radon/

 4.4) Pásma ochrany staveb
 Ochranné pásmo ve�ejného poh�ebi�t⌦ (dle zákona �. 256/2001, o poh�ebnictví, v platném
zn⌦ní) se z�izuje v �í�i nejmén⌦ 100 m.

 4.5) Limity vyu⇣ití území stávající
 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 a jevy zobrazitelné v m⌦�ítku 
1:5000 jsou zobrazeny v koordina�ním v⇣krese.

 4.6) Limity vyu⇣ití území vypl✏vající z návrhu územního plánu Kostelní Lhota

 Ve�ejná infrastruktura
- rozvoj sít⌦ místních a ú�elov⇣ch komunikací,
- rozvoj ve�ejné ob�anské vybavenosti.

 P�íroda a krajina
- návrh systému lokálního ÚSES a zp�esn⌦ní nad�azeného systému ÚSES.

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
 Kód regionu:     2,
 symbol regionu:     T 2,
 charakteristika regionu:    tepl⇣, mírn⌦ such⇣,
 suma teplot nad 10° C:    2600 - 2800,
 pravd⌦podobnost such⇣ch vegeta�ních období v procentech: 20 - 30,
 vláhová jistota:     2 - 4,
 pr✏m⌦rná ro�ní teplota vzduchu ° C:   8 - 9,
 ro�ní úhrn srá⌘ek (mm):    500 - 600.

 Charakteristika hydrologick✏ch podmínek
 ⇤e�ené území spadá do �ir�ího povodí Labe, do povodí V⇣rovky (�HP 1-04-06). ⇤e�ené území 
odvod↵ují �í�ka V⇣rovka, ⌅embera a jejich p�ítoky.
 Z hydrologického hlediska le⌘í katastrální území ve �ty�ech rozvodích 4. �ádu a to (�.h.p.) 
1-04-06-0490 s plochou povodí 10,35 km2, (�.h.p.) 1-04-06-0480 s plochou povodí 21,66 km2, (�.h.p.) 
1-04-06-0310 s plochou povodí 27,15 km2, (�.h.p.) 1-04-06-0330 s plochou povodí 1,74 km2 .
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 �.h.p.   povodí (km2) úsek povodí vodního toku
 1-04-06-0310  27,15  V⇣rovka po soutok s Ká�ou
 1-04-06-0330  1,74  V⇣rovka po soutok s ⌅emberou 
 1-04-06-0480  21,66  Mil�ick⇣ potok po soutok se ⌅emberou
 1-04-06-0490  10,35  ⌅embera po soutok s V⇣rovkou

 Charakteristika zem d lské v✏roby
 Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v �e�eném území (866 ha) �iní 72,2 %. Zorn⌦no je 96 % zem⌦d⌦lského 
p✏dního fondu v dané oblasti. 
 V �e�eném území se v sou�asnosti zpracovávají komplexní pozemkové úpravy. 
 Zem⌦d⌦lské v⇣robní areály jsou popsány v kapitole Ekonomická základna.

 Struktura zem⌦d⌦lského p✏dního fondu:
Zem�d�lská p⇤da 624,95
Orná p✏da 599,60
Chmelnice -
Vinice -
Zahrada 19,76
Ovocn⇣ sad -
Trval⇣ travní porost 5,60

 Charakteristika p�d v ↵e�eném území, investice do p�dy, eroze
 Z pedologického hlediska p�eva⌘ují p✏dy jílovitohlinité a⌘ pís�itohlinité. V území se vyskytují 
�ernozem⌦ (�ernozem arenické na píscích, modální, luvické nebo pelické na t⌦⌘k⇣ch substrátech), 
pararendziny, p✏dy arenického typu na lehk⇣ch siln⌦ v⇣su�n⇣ch substrátech;  slab⌦ oglejené regozem⌦ na 
zahlin⌦n⇣ch píscích a �t⌦rkopíscích nad nepropustn⇣m podlo⌘ím jíl✏ a slín✏;  fluvizem⌦ (arenické, modální 
na nivních ulo⌘eninách s podlo⌘ím teras) a �ernice na nivních ulo⌘eninách.  
 P�evá⌘ná �ást p✏d je siln⌦ ohro⌘ena v⌦trnou erozí, p✏dy p�evá⌘n⌦ pís�ité a jsou �azeny mezi 
nejohro⌘en⌦j�í v⌦trnou erozí - viz. obr.  Tyto p✏dy (v �e�eném území s kódem BPEJ 2.04.01, 2.21.10, 
2.55.00) jsou za�azeny do IV. t�ídy ochrany.  V pr✏m⌦ru m✏⌘eme nahlí⌘et na p✏dy v �e�eném území jako 
na p✏dy bez ohro⌘ení vodní erozí...viz. té⌘ http://geoportal.vumop.cz; vodní a v⌦trná eroze �R.  
 Územním plánem je navr⌘eno zalo⌘ení liniové zelen⌦ podél stávajících ú�elov⇣ch komunikací 
v✓krajin⌦ s funkcí krajinotvornou a ekostabiliza�ní. zelen⌦, jejich⌘ realizace sní⌘í erozní ú�innost v⌦tru. 
Nejvhodn⌦j�í jsou polopropustné pásy tvo�ené stromy a ke�i r✏zn⇣ch v⇣�ek. Pro zalo⌘ení a dosadbu nutno 
pou⌘ít v⇣hradn⌦ domácí druhy d�evin. V⌦trná eroze bude �e�ena v Plánu spole�n⇣ch za�ízení KoPÚ 
Kostelní Lhota �áste�n⌦ v⌦trolamy a organiza�ními a agrotechnick⇣mi opat�eními.

 Investice do p✏dy

 obr.: Závlahová soustava v  e⌦eném území (Základní vodohospodá ská mapa  13-14 Nymburk) 

 Pouze nepatrná �ást území je odvodn⌦na systematickou drená⌘í. Odvodn⌦ní bylo realizováno v 
letech 1973 v lokalit⌦ u silnice III/32914 nad dálnicí;  a Luka v roce 1983 v lokalit⌦ Obec.  V p�ípad⌦ 
realizace navr⌘ené v⇣stavby v plo�e odvodn⌦ní, bude povinností investora mj. zajistit funk�nost zb⇣vající 
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�ásti odvodn⌦ní. V rámci budoucí realizace staveb je nutno drená⌘ní systém podchytit vn⌦ zájmového 
území záchytn⇣mi drény a svést vody do nejbli⌘�ích recipient✏, p�ípadn⌦ provést rekonstrukci 
odvod↵ovacího systému. Naru�ení �ásti systému se projeví na funk�nosti celého systému.
 V �e�eném území byl dále vybudován závlahov⇣ systém, kter⇣ byl sou�ástí rozsáhlej�í závlahové 
soustavy. Dle in formace z obecního ú�adu není závlahov⇣ systém v sou�asnosti v provozu a 
nep�edpokládá se jeho obnova. Je v�ak nutno po�ítat s tím, ⌘e v zemi z✏stalo ve�keré za�ízení závlahové 
soustavy (závlahové �ady, kalníky, vzdu�níky, hydranty apod.).

 Hlavní p✏dní jednotka:
04✓ �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

05✓ �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

21✓ P✏dy arenického subtypu, regozem⌦, pararendziny, kambizem⌦, pop�ípad⌦ i fluvizem⌦ na 
lehk⇣ch, nevododr⌘n⇣ch, siln⌦ v⇣su�n⇣ch substrátech

55✓ Fluvizem⌦ psefitické, arenické stratifikované, �ernice arenické i pararendziny arenické na lehk⇣ch 
nivních ulo⌘eninách, �asto s podlo⌘ím teras, zpravidla pís�ité, v⇣su�né

56  Fluvizem⌦ modální eubazické a⌘ mezobazické, fluvizem⌦ kambické, koluvizem⌦ modální na 
nivních ulo⌘eninách, �asto s podlo⌘ím teras, st�edn⌦ t⌦⌘ké leh�í a⌘ st�edn⌦ t⌦⌘ké, zpravidla bez 
skeletu, vláhov⌦ p�íznivé

58✓ 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

60✓ �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

61✓ �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

 Kombina�ní �íslo:
00  rovina s mo⌘ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ 

skeletovité - hluboké a⌘ st�edn⌦ hluboké 
01  rovina s mo⌘ností vzniku plo�né vodní eroze - v�esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ 

skeletovité - hluboké a⌘ st�edn⌦ hluboké
10 mírn⇣ svah slab⌦ ohro⌘en⇣ erozí - v�esm⌦rná expozice - bez skeletu a⌘ slab⌦ skeletovité - 

hluboké a⌘ st�edn⌦ hluboké 

Zdroj:  vyhlá�ka MZe �. 327/1998 Sb ve zn⌦ní vyhlá�ky �. 546/2002.
 http://bpej.vumop.cz

Ochrana ZPF
 Pro jednotlivé BPEJ v �e�eném území je uveden stupe↵ p�ednosti v ochran⌦ dle vyhlá�ky �. 
48/2011 Sb.:
 BPEJ I. t�ídy ochrany:  2.60.00  2.56.00
 BPEJ II. t�ídy ochrany: 2.05.01  2.58.00  2.61.00
 BPEJ III. t�ídy ochrany: -
 BPEJ IV. t�ídy ochrany: 2.04.01  2.21.10  2.55.00
 BPEJ V. t�ídy ochrany:  -

Ceny ZPF 
 Vyhlá�ka �. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p�i�azen⇣mi 
pr✏m⌦rn⇣mi cenami zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d odvozen⇣mi z BPEJ uvádí pro �e�ené území tuto hodnotu pro rok 
2017: k.ú. Kostelní Lhota 11,34 K�/m2
 

 5.2) Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na ZPF

 Vyhodnocení p�edpokládan⇣ch d✏sledk✏ navrhovaného �e�ení na zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond
 (s vyu⌘itím podklad✏ metodiky MMR/srpen 2013)

 Plochy p↵estavby
 Územním plánem jsou navr⌘eny t�i plochy p�estavby v zastav⌦ném území. Plochy nejsou na 
pozemcích zem⌦d⌦lského p✏dního fondu. 

 Zastavitelné plochy, dopravní koridory
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Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní Lhota

⇤íslo 
lokality

zp⌃sob vyu�ití plochy

celkov⌥ 
zábor 
ZPF 
(ha)

zábor ZPF podle jednotliv⌥ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌥ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌥ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌥ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌥ch kultur (ha)zábor ZPF podle jednotliv⌥ch kultur (ha) zábor ZPF podle t⇧íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇧íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇧íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇧íd ochrany (ha)zábor ZPF podle t⇧íd ochrany (ha)
investice 
do p⌃dy - 
závlahy 

(ha)

⇤íslo 
lokality

zp⌃sob vyu�ití plochy

celkov⌥ 
zábor 
ZPF 
(ha) orná 

p⌃da
chmel
nice

vinice zahrady ovocné 
sady

trvalé 
travní 

porosty
I. II. III. IV. V.

investice 
do p⌃dy - 
závlahy 

(ha)

Z1 plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             

2,856 2,856 - - - - - 2,856 -

Z2 plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             

0,733 0,733 - - - - - 0,733 -

Z3a 
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             2,0457 2,0457 - - - - - 2,0457 -

Z3b
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             2,8969 2,8969 - - - - - 2,8969 -

Z3c
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             1,4981 1,4981 - - - - - 1,4981 -

Z4
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,9525 0,9525 - - - - - 0,9525 -

Z7
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,0371 0,0371 - - - - - 0,0371 -

Z8
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,0198 0,0198 - - - - - 0,0198 -

Z9
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,0332 0,0332 - - - - - 0,0332 -

Z10
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,0148 0,0148 - - - - - 0,0148 -

Z11
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,0536 0,0536 - - - - - 0,0536 -

Z12
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,0233 0,0233 - - - - - 0,0233 -

Z13
plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]             0,0360 0,0360 - - - - - 0,0360 -

celkem plochy bydlení - rodinné 
domy v zahradách[BI]

11,2000 11,2 0 0 11,2

Z14
plochy technické 
infrastruktury (TI) 0,0100 0,0100 - - - - - 0,0010 0,0090 -

celkem
plochy technické 
infrastruktury (TI) 0,0100 0,0100 0,0010 0,0090

Z16

plochy ob⇤anského 
vybavení - komer⇤ní 
za⇧ízení malá a st⇧ední 
(OM)

0,0186 0,0186 - - - - - 0,0053 0,0004 0,0129 -

celkem

plochy ob⇤anského 
vybavení - komer⇤ní 
za⇧ízení malá a st⇧ední 
(OM)

0,0186 0,0186 0,0004

D154
plochy dopravní 
infrastruktury - dálnice a 
silnice (DS)

0,0200 0,0200 - - - - - 0,0200 -

celkem
plochy dopravní 
infrastruktury - dálnice a 
silnice (DS)

0,0200 0,0200 0,0200

zábor 
ZPF 

celkem
11,2486 11,2486 0,0263 0,0004 11,222 0,0000

 
Od✏vodn⌦ní:
zábor p✏d IV. bonity:
 Územním plánem Kostelní Lhota jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur�ené k 

zastav⌦ní). Z hlediska vliv✏ krajinného p✏sobení v dálkov⇣ch pohledech, mo⌘ností napojení na 
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem⌦d⌦lského p✏dního fondu a investic do 
p✏dy, dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⌘nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s 
nejvy��ím rozvojov⇣m potenciálem. Územní plán a⌘ na v⇣jimky p�ebírá návrh rozvoje z 
p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace. Nov⌦ byla do zastaviteln⇣ch ploch pro bydlení 
za�azena na p�ání vlastníka lokalita Z6 pro jeden rodinn⇣ d✏m v koncové poloze SV �ásti 
Kostelní Lhoty - zábor se net⇣ká ZPF a LPF. Zastavitelná plocha Z3b byla roz�í�ena severním 
sm⌦rem z d✏vod✏ mo⌘nosti plnohodnotn⌦ vyu⌘ít p�edpokládané investice (komunikace, sít⌦) 
pro oboustrannou zástavbu o cca 9000m2. 

zábor p✏d I. a II. bonity:
- Nov⌦ je ve smyslu po⌘adavku zadání (po⌘adavek Obce) navr⌘ena lokalita Z16 plochy 

ob�anského vybavení - komer�ní za�ízení malá a st�ední (OM). Cílem je vytvo�it podmínky pro 
vymíst⌦ní podnikatelské aktivity (autoservis) z �ásti obce s p�eva⌘ující funkcí bydlení do lokality 
vhodn⌦j�í pro tento typ podnikatelské �innosti. Díky tomu dojde ke sní⌘ení a zklidn⌦ní provozu 
v obytné �ásti a jednozna�n⌦ p�isp⌦je ke komfortu bydlení. Obecní pozemek, na kterém je 
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lokalita navr⌘ena (p.�.1000/1 o velikosti cca 1800 m2), je vklín⌦n mezi v⇣chodní okraj zástavby 
a areál �OV - má tedy charakter prostorové proluky. Jedná se o úzk⇣ pruh p✏dy, která je trvale 
zatravn⌦ná a vzhledem ke své velikosti pom⌦rn⌦ nezajímavá pro zem⌦d⌦lské vyu⌘ití (i kdy⌘ je v 
sou�asnosti katastráln⌦ pozemek evidován jako orná p✏da s �áste�n⌦ kvalitní bonitou). 
Pozemek je dopravn⌦ p�ístupn⇣ ze stávajícího sjezdu navazujícího na silnici II. t�ídy a ze severu 
a z jihu obklopen stávající vzrostlou zelení.

- Lokalita Z14 je ur�ena pro roz�í�ení �OV. 
- Silni�ní koridor pro obchvat Sadské (D154).

kompenzace
- Kompenzací za zábor ZPF nov⇣mi plochami je vrácení lokality ze zm⌦ny �. 1 ÚPnSÚ Kostelní 

Lhota  (ve zm⌦n⌦ pod �íslem 6,7,8 a 9) do zem⌦d⌦lského p✏dního fondu. 
- Lokalita Z13 byla rovn⌦⌘ v p✏vodním ÚPO v⌦t�ího rozsahu (p✏vodn⌦ cca 1 ha).

 Shrnutí:
- Rozsah vymezen⇣ch ploch pro nezem⌦d⌦lské vyu⌘ití navr⌘ené nov⇣m územním plánem - 

celkem 11,2 ha. 
- Rozsah vymezen⇣ch ploch pro nezem⌦d⌦lské vyu⌘ití navr⌘ené územním plánem, kde byl vydán 

souhlas s odn⌦tím pro nezem⌦d⌦lské vyu⌘ití, tj. odn⌦tí ze zem⌦d⌦lského p✏dního fondu v 
p✏vodní územn⌦ plánovací dokumentaci - (rozsah ploch pro zástavbu se územním plánem 
potvrzuje)  - celkem cca 10 ha.

- Redukce ploch pro nezem⌦d⌦lské vyu⌘ití navr⌘ené p✏vodním územním plánem - navrácení do 
ZPF - lokality 6,7,8,9 a �ást Z13  - celkem 2,88 ha.

6) Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného ↵e�ení na PUPFL
 
 V�eobecné údaje o lesích v �e�eném území:

 Rozsah pozemk✏ ur�en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa v �e�eném území:
 katastrální území:  PUPFL (v ha) lesnatost (v %)
 Kostelní Lhota  142,70  16,5
 Rozsah je ur�en na základ⌦ poznatk✏ vypl⇣vajících z katastru nemovitostí.

 Lesní porosty v SO ORP Nymburk spadají pouze do jedné p�írodní lesní oblasti (PLO) – PLO 17 
Polabí. Tato lesní oblast zahrnuje úvaly p�i Labi a dolním Pooh�í a plo�iny nebo tabule okrajov⇣ch pásem. 
Nále⌘í k n⌦mu i Pra⌘ská kotlina s malou rozlohou les✏. K úval✏m v údolí Labe pat�í i Pardubická kotlina, 
Nymburská kotlina, M⌦lnická kotlina, kde jsou v⇣zna�n⇣m prvkem váté písky, a Terezínská kotlina s 
podobn⇣m reliéfem. 
 Lesy v zájmovém území lze za�adit do lesního vegeta�ního stupn⌦ 1. dubov⇣ (hlavní d�eviny 
dub zimní, �ípák, p⇣�it⇣). Druhová skladba les✏ je oproti p�irozené v⇣razn⌦ odli�ná. Dominují druhotné 
borové lesy p�evá⌘n⌦ monokulturního stejnov⌦kého charakteru. Dle lesního typu se jedná o stanovi�t⌦  
borové doubravy s p�echody do bor✏ na vát⇣ch píscích (lesní typ 0M6 – chud⇣ bor na dunách, 1M1 – 
borová doubrava kost�avová, 1M2 - borová doubrava metlicová) a lipov⇣ch doubrav  (lesní typ 1S1 – 
habrová doubrava na píscích s lipnicí úzkolistou, 1S8 – habrová doubrava ostru⌘iníková). Okrajov⌦ se 
vyskytují vrbové ol�iny mok�adní (1G2). 
 Souvisl⇣ lesní komplex se vyskytuje v severní a severov⇣chodní �ásti katastru (Borky, Na 
such⇣ch lukách), dále se v krajin⌦ vyskytují na sebe navazující men�í celky les✏, �i izolované lesíky v poli 
(hájky). Na terasách mají p�evahu kulturní bory a lesy  smí�ené, dominantní je borovice lesní a dub zimní 
i letní, místy se vyskytuje trnovník akát, podél vodních tok✏ pak topol �ern⇣, ol�e lepkavá, vrbové porosty.  
V⇣znamné jsou zejména bory na dunách s kost�avov⇣mi trávníky a lemy. Lesy plní funkci hospodá�skou, 
vodohospodá�skou i p✏doochrannou. Lesní komplex borky je sou�ástí nadregionálního biokoridoru NRBK 
K10, osa borová a je sou�ástí vlo⌘eného regionálního biocentra RBC 1947 Borky.
 Lesy jsou za�azeny do kategorie les✏ zvlá�tního ur�ení (nap�. lesy v pásmech hygienické 
ochrany vodních zdroj✏ I. stupn⌦, v ochrann⇣ch pásmech zdroj✏ p�írodních lé�iv⇣ch vod, na lokalitách 
maloplo�n⇣ch zvlá�t⌦ chrán⌦n⇣ch území, dále to mohou b⇣t lesy, u nich⌘ ve�ejn⇣ zájem na pln⌦ní 
mimoproduk�ních funkcí je nad�azen funkcím produk�ním, nap�. lesy p�ím⌦stské a dal�í lesy se zv⇣�enou 
rekrea�ní funkcí, lesy se zv⇣�enou funkcí p✏doochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 
krajinotvornou, lesy pot�ebné pro zachování biodiverzity, lesy v uznan⇣ch oborách a samostatn⇣ch 
ba⌘antnicích a lesy, v nich⌘ jin⇣ d✏le⌘it⇣ ve�ejn⇣ zájem vy⌘aduje odli�n⇣ zp✏sob hospoda�ení). V �e�eném 
území se jedná o lesy za�azené do kategorie 31b - v ochrann⇣ch pásmech zdroj✏ p�írodních lé�iv⇣ch vod.
 V k.ú. Kostelní Lhota jsou lesy z v⌦t�í �ásti ve vlastnictví soukrom⇣ch vlastník✏, men�í �ást 
lesních pozemk✏ je ve vlastnictví Les✏ �R a obce Kostelní Lhota. 
 Lesy v �e�eném území spadají do lesního hospodá�ského celku LHC 104000 Nymburk. 
Odborn⇣m správcem les✏ ve vlastnictví státu, obce i soukrom⇣ch vlastník✏ (lesy o v⇣m⌦�e do 50 ha) je 
Lesní správa Nymburk. Vlastníci mají zpracované lesní hospodá�ské plány (LHP) a lesní hospodá�ské 
osnovy (LHC) v⌘dy na dobu deseti let se stejnou dobou platnosti v celém území k.ú. Kostelní Lhota, tj. od 
1.1.2016 do 31.12.2025.
 V �e�eném území se nevyskytuje chatová zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odn⌦tí 
pln⌦ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn⌦ní), podle d�íve platn⇣ch p�edpis✏.
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 Ve smyslu p✏vodního ÚPnSÚ je na PUPFL realizována sportovní plocha, h�i�t⌦ ✓a to jako sou�ást 
stávajícího sportovního areálu na v⇣chodním okraji vesnice. Konkrétn⌦ na obecním PUPFL 881/13 (2997 
m2) a �ásti PUPFL 881/1 (cca 800m2).
 Na základ⌦ Rozhodnutí M⌦Ú Nymburk �.j. 100/1504/2014/Ben ze dne 16.1.2014 bylo 
rozhodnuto, ⌘e pozemek veden⇣ v katastru nemovitostí ve zjednodu�ené evidenci (PK) jako parc. �. 865 v 
k.ú. Kostelní Lhota o v⇣m⌦�e 1,631 ha, kter⇣ je sou�ástí pozemku vedeného v katastru nemovitostí (KN) 
jako pozemek parc.�. 878/1 v k.ú. Kostelní Lhota, není pozemkem ur�en⇣m k pln⌦ní funkcí lesa. Vzhledem 
k tomu, ⌘e dosud nedo�lo k odd⌦lení pozemku z lesního pozemku dle KN, je v rámci návrhu plocha 
za�azena do funk�ní plochy NL.

Navrhovaná opat�ení
 Územním plánem není navr⌘ena chatová zástavba na pozemcích ur�en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa. 
Na pozemcích ur�en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa (PUPFL) není navr⌘ena t⌦⌘ba nerost✏. Podstatná �ást 
pozemk✏ ur�en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa je navr⌘ena jako sou�ást vymezeného ÚSES.

 Pro dal�í roz�í�ení sportovního areálu je navr⌘en zábor pozemku ur�eného k pln⌦ní funkcí lesa:
Z15  plochy ob�anského vybavení - sport a rekreace (OS); 
 parc.�. 908/1 (dle KN), k.ú. Kostelní Lhota, �ást pozemku o rozloze 2340 m2, parcela není  

zapsána na LV; pravd⌦podobn⌦ se jedná o �ást parc.�. 896/2 (PK) ve vlastnictví Obce Kostelní  
Lhota. Lesní typ: 1M2 – borová doubrava metlicová;  p�evá⌘n⌦ borovice lesní, v lemu listná�e  
(duby). 

 Od�vodn⌥ní záboru:
 d�vodem je zv⌥t⌦ení na základ⌥ po�adavku obce pro ú⇧ely umis↵ování dal⌦ích za ízení (nap . 

volejbalové kurty apod.).
 V✏sou⇧asné dob⌥ obec p ipravuje zám⌥r kompletní rekonstrukce sportovního areálu. Ta bude 

zahrnovat v�stavbu nové multifunk⇧ní haly v⇧. spolkového domu a nového sportovního zázemí. 
Zejména je t eba vy e⌦it nové parkovací plochy, nebo↵ v✏sou⇧asné dob⌥ jsou auta nucena 
parkovat na frekventované silnici II/611, co� vytvá í zna⇧n⌥ nebezpe⇧né situace. Zejména pak 
u d⌥tí, které vystupují z✏aut do silnice.

 Plán uva�uje n⌥kolik variant  e⌦ení, ale v⌦echna po⇧ítají s✏tím, �e dojde k✏mírnému posunu 
fotbalové plochy h i⌦t⌥ severním sm⌥rem a zárove� posunu volejbalov�ch kurt� na úkor 
stávajícího lesa. Kurty navíc budou roz⌦í eny, aby spl�ovaly normované rozm⌥ry sportovi⌦t⌥. 
✏V✏ka�dém p ípad⌥, a⇧koliv je⌦t⌥ není finální koncept studie, rozhodn⌥ lze po⇧ítat s✏tím, �e 
roz⌦í ení na úkor ⇧ásti pozemku lesa bude nezbytné.

 Územním plánem jsou vytvo�eny podmínky pro mo⌘né umíst⌦ní prvk✏ protihlukov⇣ch opat�ení 
(nap�. protihlukové clony, zemní val se zelení, pás zelen⌦). Jedná se o podmíne�n⌦ p�ípustné opat�ení na 
plo�e NZ, tj. na pozemcích u dálnice ve sm⌦ru k zastav⌦nému území.  
 Dle §14, odst. 2, je t�eba souhlas orgánu státní správy les✏ i k dot�ení pozemk✏ do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa. Souhlas lze ud⌦lit pouze za ur�it⇣ch podmínek (nap�. stavba umíst⌦na dále ne⌘ je 
absolutní v⇣�ková bonita d�evin dle porostní skladby konkrétní lokality). Nelze p�edjímat v⇣sledky dal�ích 
�ízení, ud⌦lení v⇣jimky k umíst⌦ní stavby blí⌘e jak 50 m od hranic lesa nelze p�edem nárokovat.
 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 návrhov⇣ch ploch Z1, Z3b, Z6, Z14, Z15, Z16; nepatrn⌦ p�estavbová 
plocha P3.  V regulativech je na nutnost respektování omezení z d✏vod✏ kontaktní polohy s lesními 
pozemky upozorn⌦no. Územním plánem je pro lokalitu Z15  dána podmínka, ⌘e v pásmu 50 m od lesa 
nebudou umis�ovány ⌘ádné budovy.

7) Návrh ↵e�ení po⇣adavk� obrany státu, po⇣ární ochrany a civilní ochrany

 Po⇣adavky obrany státu
 Nepatrná nezastav⌦ná �ást katastrálního území Kostelní Lhota zasahuje do ochranného pásma 
komunika�ního vedení (dle dat jev 082). Jedná se o zájmové území Ministerstva obrany pro ve�kerou 
nadzemní v⇣stavbu (v tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit ve�kerou nadzemní 
v⇣stavbu jen na základ⌦ stanoviska Ministerstva obrany. 
 V �e�eném území se nenacházejí objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany �R.
 V �e�eném území se nenacházejí ⌘ádná vojensko - ubytovací za�ízení.
 Obecn⌦ platí, ⌘e v⇣stavba v⌦trn⇣ch elektráren, v⇣stavba v⇣�kov⇣ch objekt✏ (staveb vy��ích ne⌘ 
30 m), staveb vyza�ujících elektromagnetickou energii, dálkov⇣ch vedení sítí technické infrastruktury a 
nov⇣ch tras komunikací a navr⌘ené zm⌦ny vyu⌘ití území musí b⇣t projednány s dot�en⇣m orgánem státní 
správy, kter⇣m je z pov⌦�ení Ministerstva obrany �R Vojenská ubytovací a stavební správa.

 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. 
 Po⌘ární ochrana je zaji�t⌦na v⇣jezdem vozidel Sboru dobrovoln⇣ch hasi�✏ Kostelní Lhota a 
vozidel Hasi�ského záchranného sboru z Nymburka. Hasi�ská zbrojnice je po celkové rekonstrukci, 
umíst⌦na v areálu Obecního ú�adu.
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 Pot�eba po⌘ární vody je zaji�t⌦na kombinovan⌦:
 a) Z�ízením ve�ejného vodovodu vybaveného hydranty. Je doporu�eno up�esnit  
  informace o vybavení této distribu�ní sít⌦ obce hydranty (absentuje zde osazení  
  orienta�ních tabulek o jejich poloze a poloze uzáv⌦r✏; SDH v�ak z�ejm⌦ disponuje  
  adekvátními informacemi). 
 b) Dal�ími zdroji po⌘ární vody jsou po⌘ární nádr⌘e a rybník (viz. koordina�ní   
  v⇣kres).
 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�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.
 P�ístupové komunikace pro po⌘ární techniku jsou toto⌘né se stávajícími a navr⌘en⇣mi 
komunikacemi v této hierarchii: silnice II. t�ídy, III. t�ídy, místní komunikace, p�ístupové komunikace.
- Komunika�ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji�t⌦na p�evá⌘n⌦ prost�ednictvím vazeb na  
 stávající komunika�ní sí�.
- N⌦které zám⌦ry rozvoje ploch pro bydlení v�ak vyvolají nároky na vytvo�ení územních  
 podmínek pro zbudování p�ístupov⇣ch/obslu⌘n⇣ch komunikací - ty budou podrobn⌦ji �e�eny  
 územní studií. 

 Po⇣adavky civilní ochrany
 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.  
 Pro hlavní místní recipient - V⇣rovku a ⌅emberu jsou ur�ena záplavová území v�etn⌦ vymezené 
aktivní zóny. Problematika je podrobn⌦ popsána v kapitole Stanovení podmínek pro vodohospodá�ská a 
protipovod↵ová opat�ení.
 Zájmová území a prostory, které by byly dot�eny po⌘adavky civilní ochrany se v �e�eném území 
nenacházejí.
 V sou�asnosti je varování a vyrozum⌦ní obyvatelstva zaji�t⌦no místním rozhlasem a sirénou 
umíst⌦nou na budov⌦ Hasi�ské zbrojnice. 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 Obecního ú�adu Kostelní 
Lhota jsou prostory vyu⌘itelné jako sklad prost�edk✏ CO a humanitární pomoci. P�i evakuaci obyvatelstva 
v obci je vyu⌘itelné provizorní ubytování v za�ízeních obce (zejména budovy �kol a Obecního ú�adu). Pro 
pot�eby plo�né evakuace bude obec postupovat v sou�innosti s orgány civilní ochrany. 
 Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe�n⇣ch látek mimo zastav⌦ná území je 
silnice II. a 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. Není známo, ⌘e by v �e�eném 
území byly skladovány nebezpe�né látky v rozsahu vy⌘adujícím p�ijetí opat�ení.
 V obci se nachází dv⌦ ve�ejná poh�ebi�t⌦ s dostate�nou kapacitou pro zaji�t⌦ní poh�ebních 
slu⌘eb.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u⌘itkovou vodou a elektrickou energií:
 Obec je v sou�asnosti zásobena pitnou vodou z ve�ejného vodovodu. Krizového zásobování 
pitnou vodou bude zaji�t⌦no dovozem (cisterny ze zdroje Rochov a PET lahve v mno⌘ství max. 15 l/den na 
obyvatele). Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji�t⌦no z✓vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu, 
z✓obecních studní, z✓domovních studní (podmínky odb⌦ru u⌘itkové vody ur�í územn⌦ p�íslu�n⇣ hygienik). 
Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji�t⌦no mobilními zdroji v sou�innosti s orgány civilní 
ochrany.

Zdroj: Obec Kostelní Lhota, PRVaK St�edo�eského kraje.
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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - P↵ezkoumání po↵izovatelem dle §53 STZ

1) Postup p↵i po↵ízení územního plánu 
 Bude dopln⌦no po�izovatelem.

2) Soulad s⌘politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
 viz. kapitoly 1.1) a 1.2)

3) Soulad s⌘cíli a úkoly územního plánování
 §19 odst. 1 stavebního zákona Úkolem územního plánování je zejména: 
 a) zji⌦↵ovat a posuzovat stav území, jeho p írodní, kulturní a civiliza⇧ní hodnoty, 
 Územním plánem byly zohledn⌦ny hodnoty �e�eného území. Jako podklad byly pou⌘ity 
zejména Územn⌦ analytické podklady ORP Nymburk a dále vlastní pr✏zkum projektanta.
 b) stanovovat koncepci rozvoje území, v⇧etn⌥ urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území, 
 Cílem územního plánu je stanovit podmínky pro ú�elné vyu⌘ívání zastav⌦ného území a zajistit 
ochranu nezastav⌦ného území s ohledem na stávající p�írodní hodnoty v krajin⌦. Územní plán a⌘ na 
v⇣jimky p�ebírá rozvoj z p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace av�ak s v⇣raznou snahou zachovat a v 
souvislosti s rozvojem dotvo�it p�írodní rámec - hranici mezi zástavbou a otev�enou polní krajinou. Ve 
vazb⌦ na probíhající KoPÚ je proveden návrh prvk✏ ekologické stability a návrh dal�ích krajiná�sk⇣ch 
opat�ení nestavební povahy s cílem zadr⌘ování vody v krajin⌦ a zu�lech�ování bezprost�edního okolí obce, 
doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace v krajin⌦.
 c) prov⌥ ovat a posuzovat pot ebu zm⌥n v území, ve ejn� zájem na jejich provedení, jejich 
p ínosy, problémy, rizika s ohledem nap íklad na ve ejné zdraví, �ivotní prost edí, geologickou stavbu 
území, vliv na ve ejnou infrastrukturu a na její hospodárné vyu�ívání, 
 Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se základní strategií v⇣voje obce  i na 
obecních pozemcích. Rozvojové plochy na “zelené louce” jsou i ve smyslu p�edchozí územn⌦ plánovací 
dokumentace ur�eny p�evá⌘n⌦ pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou 
soust�ed⌦ny z hlediska hluku do klidn⌦j�ích poloh, prioritn⌦ v návaznosti na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu. Územním plánem jsou vytvo�eny územní podmínky pro intenzifikaci �OV a pro 
rozvoj sportovního areálu.
 d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické po�adavky na vyu�ívání a prostorové 
uspo ádání území a na jeho zm⌥ny, zejména na umíst⌥ní, uspo ádání a  e⌦ení staveb, 
 Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⇣ 
rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území �i stávající po�iny k ní vedoucí. Územní plán si v�ímá 
hodnot v zastav⌦ném území. Plo�né a prostorové regulativy jsou územním plánem stanoveny s 
p�ihlédnutím ke struktu�e a charakteristice zástavby. Prioritn⌦ je chrán⌦no historické jádro obce.
 e) stanovovat podmínky pro provedení zm⌥n v území, zejména pak pro umíst⌥ní a uspo ádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
  Rozvojové plochy na “zelené louce” jsou i ve smyslu p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace 
ur�eny p�evá⌘n⌦ pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust�ed⌦ny do 
provozn⌦ klidn⌦j�ích poloh, prioritn⌦ v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Nastavené regulativy v t⌦chto plochách mají za cíl v⇣razn⌦ preferovat sídelní zele↵ (zahrady). N⌦které 
plochy mají charakter proluk, v�echny navazují na zastav⌦né území. V⇣razn⇣ urbánní po�in bude sou�ásti 
územní studie, její⌘ koncep�ní zpracování je územním plánem u lokality s potenciální plo�nou zástavbou 
podmín⌦no - jedná se o navr⌘enou zastavitelnou plochu Z1. P�i následném územním �ízení na základ⌦ 
podmínek dan⇣ch územním plánem a dal�í podrobn⌦j�í dokumentace v plochách Z1, Z2, Z3a, Z3b, Z3c, Z4 
budou (dle následn⇣ch projekt✏) umíst⌦ny komunikace (roz�í�ení stávajících, navrhované) a pozemky 
ve�ejné zelen⌦ tzv. palou�k✏.
 f) stanovovat po adí provád⌥ní zm⌥n v území (etapizaci),
 Územní plán s ohledem na “rozpracovanost” v díl�ích lokalitách nestanovuje po�adí zm⌦n.
 g) vytvá et v území podmínky pro sni�ování nebezpe⇧í ekologick�ch a p írodních katastrof a 
pro odstra�ování jejich d�sledk�, a to p írod⌥ blízk�m zp�sobem, 
 Územním plánem jsou vytvo�eny podmínky pro mo⌘nou realizaci  p�írod⌦ blízk⇣ch 
protipovod↵ov⇣ch opat�ení a to podél �í�ky V⇣rovky v plochách za�azen⇣ch do NZ1 – plochy zem⌦d⌦lské – 
nivy. 
 Územním plánem jsou vytvo�eny podmínky pro mo⌘né umíst⌦ní prvk✏ protihlukov⇣ch opat�ení 
(nap�. protihlukové clony, zemní val se zelení, pás zelen⌦). Jedná se o podmíne�n⌦ p�ípustné opat�ení na 
plo�e NZ, tj. na pozemcích u dálnice ve sm⌦ru k zastav⌦nému území.   
 h) vytvá et v území podmínky pro odstra�ování d�sledk� náhl�ch hospodá sk�ch zm⌥n, 
 Nov⇣ územní plán navrhuje podvyu⌘ité plochy v zastav⌦ném území vyu⌘ít pro ob�anskou 
vybavenost ve�ejného a komer�ního charakteru a pro �etrnou agroturistiku.
 i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 
 Nov⇣ územní plán navrhuje podvyu⌘ité plochy v zastav⌦ném území vyu⌘ít pro ob�anskou 
vybavenost ve�ejného a komer�ního charakteru a pro �etrnou agroturistiku. Územní plán zachovává 
stávající funk�ní 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. Pro podnikatelské aktivity 
budou prioritn⌦ vyu⌘ívány existující objekty, pro zástavbu rezervy ve stávajícím zastav⌦ném území, na sít⌦ 
a dopravu navazující pozemky mající charakter prostorov⇣ch proluk �i enkláv.
 j) prov⌥ ovat a vytvá et v území podmínky pro hospodárné vynakládání prost edk� z ve ejn�ch 
rozpo⇧t� na zm⌥ny v území, 
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 Rozvojové plochy na “zelené louce” jsou i ve smyslu p�edchozí územn⌦ plánovací dokumentace 
ur�eny p�evá⌘n⌦ pro zástavbu individuálního bydlení v zahradách a jako takové jsou soust�ed⌦ny do 
provozn⌦ klidn⌦j�ích poloh, prioritn⌦ v návaznosti na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, v 
maximální mo⌘né mí�e i na obecní pozemky.
 k) vytvá et v území podmínky pro zaji⌦t⌥ní civilní ochrany, 
 Podmínky jsou vytvo�eny a v textové �ásti od✏vodn⌦ní komentovány. 
 l) ur⇧ovat nutné asana⇧ní, rekonstruk⇧ní a rekultiva⇧ní zásahy do území, 
 V �e�eném území nebylo nutné �e�it asana�ní zásahy do území. Nov⇣ územní plán navrhuje 
podvyu⌘ité plochy v zastav⌦ném území vyu⌘ít pro ob�anskou vybavenost ve�ejného a komer�ního 
charakteru a pro �etrnou agroturistiku.
 m) vytvá et podmínky pro ochranu území podle zvlá⌦tních právních p edpis�4), 12) p ed 
negativními vlivy zám⌥r� na území a navrhovat kompenza⇧ní opat ení, pokud zvlá⌦tní právní p edpis 
nestanoví jinak, 
 Územní plán respektuje stávající limity v území, které vytvá�í p�edpoklady pro ochranu 
jednotliv⇣ch prvk✏ území, dle zvlá�tních právních p�edpis✏. Graficky vyjád�itelné prvky jsou p�evá⌘n⌦ jako 
limity v území zakresleny v koordina�ním v⇣krese.
 n) regulovat rozsah ploch pro vyu�ívání p írodních zdroj�, 
 Net⇣ká se ÚP Kostelní Lhota.
 o) uplat�ovat poznatky zejména z obor� architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové pé⇧e. 
 P�i zpracování územního plánu byly zohledn⌦ny aktuální poznatky z v⇣�e uveden⇣ch obor✏, 
které byly aplikovány zejména p�i úprav⌦ podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m vyu⌘itím.

 Územní plán Kostelní Lhota je v✓souladu s✓cíli a úkoly územního plánování.

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 
v✓souladu 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.
 V✓souladu s vyhlá�kou �. 501/2006 Sb., o obecn⇣ch po⌘adavcích na vyu⌘ívání území ✓jsou 
v✓územním plánu podrobn⌦ji �len⌦ny n⌦které plochy. Jedná se o podrobn⌦j�í �len⌦ní ploch✓a o stanovení 
plochy s✓jin⇣m zp✏sobem vyu⌘ití (§3, odst.4). Toto �e�ení bylo zvoleno ✓s✓ohledem na vhodn⌦j�í napln⌦ní 
sledovaného cíle p�i vymezení funk�ního �e�ení ✓v✓jednotliv⇣ch plochách.

 Plochy vymezené nad rámec vyhlá�ky
 Zd✏vodn⌦ní pro� je 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),
 Vymezením t⌦chto ploch budou zaji�t⌦ny podmínky pro ochranu sídelní zelen⌦ p�ed zástavbou.
 Plochy sídelní zelen⌦ – soukromá a vyhrazená zele↵ jsou vymezeny zejména za ú�elem 
vyu⌘ívání zahrad a dal�ích pozemk✏ zem⌦d⌦lského p✏dního fondu nacházejících se v zastav⌦ném území.
Jde o pozemky, které se v⇣znamn⌦ podílejí na utvá�ení charakteru urbanizovaného území nebo jsou 
v⇣znamn⌦ dot�eny limity vyu⌘ití území (PUPFL, záplavové území, okraj obce), a proto je na nich nutné 
omezit mo⌘nost umis�ování staveb a dal�ích za�ízení. Vymezením t⌦chto ploch v✓zastav⌦ném území bylo 
vedeno rovn⌦⌘ snahou o zaji�t⌦ní �e�ení, které z✓pohledu urbanistického vhodn⇣m zp✏sobem zohlednilo 
p�echod zástavby do volné krajiny. Tyto plochy mohou vytvá�et a zkvalit↵ovat zázemí ke stávajícím 
stavbám.

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 s✓po⌘adavky zvlá�tních právních p�edpis✏ a se stanovisky 
dot�en⇣ch orgán✏ podle zvlá�tních právních p�edpis✏.

6) Stanovisko krajského ú↵adu k⌘vyhodnocení vliv� na ⇣ivotní prost↵edí
 Orgán posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost�edí p�íslu�n⇣ podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e) 
zákona �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost�edí, na základ⌦ ust. § 10i odst. 2 zákona k 
p�edlo⌘enému návrhu zadání a kritérií uveden⇣ch v p�íloze �. 8 cit. zákona nepo⌘aduje zpracování 
vyhodnocení vliv✏ územního plánu Kostelní Lhota na ⌘ivotní prost�edí (tzv. SEA).
 P�íslu�n⇣ orgán ochrany p�írody sv⇣m stanoviskem vylou�il v⇣znamn⇣ vliv koncepce na území 
Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona �. 114/1992 Sb., o ochran⌦ p�írody a krajiny, ve zn⌦ní 
pozd⌦j�ích p�edpis✏. Orgán posuzování vliv✏ na ⌘ivotní prost�edí neshledal ⌘ádnou z charakteristik vliv✏ 
koncepce na ⌘ivotní prost�edí a ve�ejné zdraví, ani charakteristiku dot�eného území, zejména s ohledem 
na p�ílohu �. 8 zákona �. 100/2001 Sb., za v⇣znamnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle 
zákona.
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7) Vyhodnocení vyu⇣ití zastav ného území a pot↵eby vymezení zastaviteln✏ch ploch
 Potenciál rozvoje souvisí s nár✏stem po�tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva v posledních dvou 
dekádách. Je to zp✏sobeno zejména radikálním zlep�ením ve�ejné infrastruktury Kostelní Lhoty (základní 
�kola, mate�ská �kola, ve�ejn⇣ vodovod, spla�ková oddílná kanalizace, sportovní vybavenost, v⇣razná pé�e 
o zele↵ a d⌦tská h�i�t⌦). Obec získala v leto�ním roce v rámci St�edo�eského kraje titul Vesnice roku a za 
pé�i o zele↵ Zelenou stuhu.Mladí lidé si do obce p�ivádí nové partnery a usazují se s nimi v míst⌦, kde 
vyr✏stali. To se rovn⌦⌘ projevuje zna�nou stavební �inností, která s sebou nese i nár✏st trvale ⌘ijícího 
obyvatelstva (za posledních t�ináct let 108 trvale ⌘ijících obyvatel). Za posledních p⌦t let (2012 - 2016) se 
dokon�ilo celkem 18 byt✏, z toho v�echny v rodinn⇣ch domech. Demografick⇣ a stavební v⇣voj je 
podrobn⌦ji popsán v kapitole b.1) Základní rozvojové p�edpoklady. 
 Nov⇣ územní plán se soust�edí na vyvá⌘ené a efektivní vyu⌘ívání zastav⌦ného území a 
zachování funk�ní a urbanistické celistvosti, vytvá�í podmínky pro plnohodnotné vyu⌘ití ploch a objekt✏ v 
zastav⌦ném území. V zastav⌦ném území - stabilizovaném území doposud nejsou vy�erpány v�echny 
mo⌘nosti pro zástavbu. Jedná se asi o 7 stavebních pozemk✏ - proluk  napojen⇣ch na stávající ve�ejnou 
infrastrukturu na SZ okraji a cca 3 stavební pozemky na SV okraji Kostelní Lhoty. V�echny tyto proluky byly 
d✏sledn⌦ nov⇣m územním plánem zahrnuty do ploch bydlení - rodinné domy v zahradách.  

Stávající plochy:
 smí�ené obytné venkovské  cca 21,7 ha
 plochy bydlení (v zahradách, venkovské, 
 hromadné)   cca 19 ha
 celkem    cca 40,7 ha/841 obyv. - ~475 m2 /obyvatel.

Vymezené zastavitelné plochy pro p�eva⌘ující obytnou v⇣stavbu:

Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní LhotaZastavitelné plochy (Z) - katastrální území Kostelní Lhota

⇤íslo 
lokality

zp⌃sob vyu�ití plochy plocha pro zástavbu (ha) odhad po⇤tu staveb odhad po⇤tu obyvatel 
(pr⌃m⌅r)

Z1 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             2,856 15,0000 45,0000
Z2 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,733 5,0000 18,0000
Z3a plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             2,0457 9,0000 30,0000
Z3b plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             2,8969 20,0000 65,0000
Z3c plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             1,4981 7,0000 25,0000
Z4 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,9525 6,0000 18,0000
Z6 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0126 1,0000 3,0000
Z7 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0371 3,0000 10,0000
Z8 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0198 1,0000 3,0000
Z9 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0332 2,0000 6,0000
Z10 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0148 1,0000 3,0000
Z11 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0536 4,0000 12,0000
Z12 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0233 1,0000 3,0000
Z13 plochy bydlení - rodinné domy v zahradách[BI]             0,0360 2,0000 6,0000

celkem 11,2126 77,0000 247,0000

 Vymezené zastavitelné plochy pro p�eva⌘ující obytnou v⇣stavbu v�etn⌦ komunika�ního systému 
a pozemk✏ pro ve�ejnou zele↵ tvo�í celkem cca 11 ha co⌘ je % nár✏st vzhledem k sou�asnému stavu o cca 
22%. Odhad po�tu obyvatel v t⌦chto lokalitách cca 250, ..viz. tabulka v⇣�e. Rezervy ve stávajícím 
zastav⌦ném území (cca 10 stavebních pozemk✏ - proluk) odpovídají po�tu cca 30 obyvatel.
 V rámci celého zájmového území se jedná o v⇣hledov⇣ rozvoj na p�í�tí období (odhad do roku 
2050) pro cca 1020 obyvatel celkem, co⌘ je % nár✏st vzhledem k po�tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva k 
1.2.2016 (841) o 32 %. 
 Územní plánem jsou nastaveny rozvojové mo⌘nosti v plochách zastaviteln⇣ch tak, aby 
odpovídajícím zp✏sobem byly vytvo�eny územní podmínky pro trval⇣ pobyt nov⌦ narozen⇣m �i nov⌦ 
p�íchozím.  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. 
 Zvolen⇣m zp✏sobem se vytvá�í podmínky k nav⇣�ení po�tu obyvatel p�ibli⌘né historickému 
maximu, neumo⌘↵uje se vytvá�et plochy nadmístního zájmu, nedochází k neúm⌦rnému zatí⌘ení 
stávajícího ob�anského vybavení (v�etn⌦ vybavení v okolních sídlech). Rozvoji je p�izp✏sobena technická  
infrastruktura (návrh plo�né plynofikace, roz�í�ení kapacity �OV), roz�í�ení sportovních ploch a ploch 
ve�ejné ob�anské vybavenosti. 

8) V✏�et zále⇣itostí nadmístního v✏znamu, které nejsou ↵e�eny v zásadách územního 
rozvoje s od�vodn ním pot↵eby jejich vymezení

 Nejsou vymezeny.
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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
 Uplatn né p↵ipomínky v�etn  jejich vyhodnocení
 Úprava dokumentace na základ  uplatn n✏ch námitek a p↵ipomínek

 (Bude dopln⌦no po projednání)

Základní pojmy

Plochou 
je �ást území tvo�ená jedním �i více pozemky nebo jejich �ástí, která je vymezena v územním plánu, 
pop�ípad⌦ v územn⌦ plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po⌘adovan⇣ zp✏sob jejího 
vyu⌘ití a její v⇣znam.

Zastavitelnou plochou 
plocha vymezená k zastav⌦ní v územním plánu 

Ve�ejnou infrastrukturou 
jsou pozemky, stavby, za�ízení, a to
1. dopravní infrastruktura, nap�íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících za�ízení;
2. technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn⌦ související za�ízení technického 
vybavení, nap�íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, �istírny odpadních vod, stavby ke sni⌘ování ohro⌘ení 
území ⌘ivelními nebo jin⇣mi pohromami, stavby a za�ízení pro nakládání s odpady, trafostanice, 
energetické vedení, komunika�ní vedení ve�ejné komunika�ní sít⌦ a elektronické komunika�ní za�ízení 
ve�ejné komunika�ní sít⌦, produktovody;
3. ob�anské vybavení, kter⇣m jsou stavby, za�ízení a pozemky slou⌘ící nap�íklad pro vzd⌦lávání a v⇣chovu, 
sociální slu⌘by a pé�i o rodiny, zdravotní slu⌘by, kulturu, ve�ejnou správu, ochranu obyvatelstva; 
4. ve�ejné prostranství,
z�izované nebo u⌘ívané ve ve�ejném zájmu,

Ve�ejn⌦ prosp⌦�nou stavbou stavba pro ve�ejnou infrastrukturu ur�ená k rozvoji nebo ochran⌦ území 
obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územn⌦ plánovací dokumentaci.

Ve�ejn⌦ prosp⌦�n⇣m opat�ením 
opat�ení nestavební povahy slou⌘ící ke sni⌘ování ohro⌘ení území a k rozvoji anebo k ochran⌦ p�írodního, 
kulturního a archeologického d⌦dictví, vymezené ve vydané územn⌦ plánovací dokumentaci.

Stavbou 
se rozumí ve�kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá⌘ní technologií, bez z�etele na jejich 
stavebn⌦ technické provedení, pou⌘ité stavební v⇣robky, materiály a konstrukce, na ú�el vyu⌘ití a dobu 
trvání. Do�asná stavba je stavba, u které stavební ú�ad p�edem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se 
pova⌘uje také v⇣robek plnící funkci stavby. 

Zastav⌦ná plocha pozemku 
je sou�tem v�ech zastav⌦n⇣ch ploch jednotliv⇣ch staveb. Zastav⌦nou plochou stavby se rozumí plocha 
ohrani�ená pravoúhl⇣mi pr✏m⌦ty vn⌦j�ího líce obvodov⇣ch konstrukcí v�ech nadzemních i podzemních 
podla⌘í do vodorovné roviny. Plochy lod⌘ií a ark⇣�✏ se zapo�ítávají. U objekt✏ poloodkryt⇣ch (bez 
n⌦kter⇣ch obvodov⇣ch st⌦n) je zastav⌦ná plocha vymezena obalov⇣mi �arami veden⇣mi vn⌦j�ími líci 
svisl⇣ch konstrukcí do vodorovné roviny. U zast�e�en⇣ch staveb nebo jejich �ástí bez obvodov⇣ch svisl⇣ch 
konstrukcí je zastav⌦ná plocha vymezena pravoúhl⇣m pr✏m⌦tem st�e�ní konstrukce do vodorovné roviny.

Intenzita zastav⌦ní pozemku
procentuální hodnota pom⌦ru zastav⌦né plochy pozemku ku jeho v⇣m⌦�e

Koeficient nezpevn⌦n⇣ch ozelen⌦n⇣ch ploch
procentuální hodnota pom⌦ru nezpevn⌦n⇣ch ozelen⌦n⇣ch ploch pozemku ku jeho v⇣m⌦�e

Neru�ící slu⌘by a provozy, neru�ící v⇣roba  
zahrnují nap�íklad komunální slu⌘by – kade�nické, masérské, ubytovací, sklená�ské, instalatérské, 
topená�ské, plynárenské, reklamní, informa�ní, láze↵ské, realitní, prádelny, projek�ní, servisní, údr⌘ba 
zelen⌦, deratiza�ní apod.
Pod neru�ící v⇣robou se míní nap�íklad drobná �emeslná v⇣roba, tiskárny, truhlárny, pekárny, v⇣roba 
potravin a nápoj✏ a slu⌘by a provozy odpovídající v⇣�e uvedené charakteristice apod.
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Seznam zkratek 

AOPK �R  - Agentura ochrany p�írody a  krajiny �eské republiky
AT-stanice  - automatická �erpací stanice
BSK5   - biologická spot�eba kyslíku (za 5 dní) 
BPEJ   - bonitovaná p✏dní ekologická jednotka
�HMÚ  - �esk⇣ hydrometeorologick⇣ ústav
�HP  - �íslo hydrologického po�adí
�SN  - �eská státní norma
�OV   - �istírna odpadních vod
DN    - Diameter Nominal (vnit�ní pr✏m⌦r potrubí, d�íve Js – jmenovitá sv⌦tlost)
EO   - ekvivalentní obyvatel (m⌦rná zat⌦⌘ovací jednotka �OV)
HMZ   - hlavní meliora�ní za�ízení
ChaKP  - charakteristick⇣ krajinn⇣ prostor
CHSKCr   - chemická spot�eba kyslíku
CHLÚ  - chrán⌦né lo⌘iskové území
IS   -  in⌘en⇣rská sí�/sít⌦
LBC   - lokální biocentrum
LBK   - lokální biokoridor
MMR  - Ministerstvo pro místní rozvoj
MZd  - Ministerstvo zdravotnictví
M⌥P  - Ministerstvo ⌘ivotního prost�edí
MZe   - Ministerstvo zem⌦d⌦lství 
MO   - místní obslu⌘ná komunikace
NN   -  nízké nap⌦tí (vedení el. energie) 
NL   -  nerozpu�t⌦né látky
NH4   - amoniakální/amonné látky
NP   - nadzemní podla⌘í
NRBK  - nadregionální biokoridor
ObKR  - oblast krajinného rázu
OP   - ochranné pásmo
ORP   - obec s roz�í�enou p✏sobností
OÚ   - Obecní ú�ad
OV   - ob�anské vybavení
OZE   - obnoviteln⇣/obnovitelné zdroj/zdroje energie
PHO   - pásmo hygienické ochrany
PP  - p�írodní památka
PRVaK   - Plán rozvoje vodovod✏ a kanalizací
PÚR �R   - Politika územního rozvoje �R
PUPFL  - pozemky ur�ené k pln⌦ní funkcí lesa
RBC   - regionální biocentrum
RBK   - regionální biokoridor
RD   - rodinn⇣ d✏m
SDH   - Sbor dobrovoln⇣ch hasi�✏
SÚ  - sídelní útvar
SZ (STZ)   - stavební zákon 
TI   - technická infrastruktura
TPH   - Technologick⇣ park Kostelní Lhota
TR   - transforma�ní stanice
ÚAP   - územn⌦ analytické podklady
ÚAP ORP   - územn⌦ analytické podklady obce s roz�í�enou p✏sobností
ÚP   - územní plán
ÚPD   - územn⌦ plánovací podklady
ÚPO   - územní plán obce
ÚSES   - územní systém ekologické stability
VKP  - v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek
VN   - vysoké nap⌦tí (vedení el. energie)  
VPO   - ve�ejn⌦ prosp⌦�ná opat�ení
VPS   - ve�ejn⌦ prosp⌦�né stavby
VO   -  ve�ejné osv⌦tlení
ZCHÚ  - zvlá�t⌦ chrán⌦né území
ZPF  - zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond
ZÚR   - zásady územního rozvoje
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