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Obec Ro⌃⌅alovice
�.j. ...............                                                                                                    Ve Ro�⌃alovicích, dne ...............

Zm⇧na ⇤. 1 územního plánu Ro⌃⌅alovice

 Zastupitelstvo obce Ro�⌃alovice, p íslu⌦né podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona ⇧.✏183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním  ádu (stavební zákon), ve zn⌥ní pozd⌥j⌦ích p edpis�, za pou�ití §✏188 odst. 3 ve spojení s §✏55 
odst. 2, § 43 a § 50 a� 54 stavebního zákona, dále za pou�ití § 16 vyhlá⌦ky ⇧. 200/2006 Sb., o územn⌥ analytick�ch 
podkladech, územn⌥ plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn⌥ plánovací ⇧innosti, § 171 a následujících 
zákona ⇧. 200/2004 Sb., správní  ád, a § 188 odst. 4 stavebního zákona 

v✏y d á v✏á 

 zm⌥nu ⇧. 1 územního plánu Ro�⌃alovice, kter� nabyl ú⇧innosti dne 22. 1. 2015. 
 Závazná ⇧ást uvedené územn⌥ plánovací dokumentace se m⌥ní zm⌥nou ⇧. 1 takto:

 I. Textová ⇧ást

1. V✏�lánku a) se upraví zn⌥ní první v⌥ty:” Na území obce Ro�⌃alovice je k datu 10. 3. 2020 vymezeno celkem  
 t icet dev⌥t zastav⌥n�ch území.”

2. V✏�lánku b.3) pod⇧lánku Urbanistické kvality sídelních útvar⌦, kulturn⌥-historické hodnoty se upraví  
 zn⌥ní druhé v⌥ty na:” Územním plánem je respektováno základní prostorové ⇧len⌥ní zastav⌥ného území.”

3. V✏�lánku b.3) pod⇧lánku Urbanistické kvality sídelních útvar⌦, kulturn⌥-historické hodnoty se v osmém  
 odstavci vypustí informace uvedená v závorce popisující konkrétní v�robní areály.  

4. V✏�lánku b.3) pod⇧lánku Urbanistické kvality sídelních útvar⌦, kulturn⌥-historické hodnoty se v  
 posledním odstavci upraví nadpis: “V✏ e⌦eném území jsou dále jmenovit⌥ respektovány a chrán⌥ny tyto  
 hodnoty (popis v ⇧ásti od�vodn⌥ní)” a vypustí se text v závorce t�kající se kulturních památek.

5. V✏�lánku b.3) pod⇧lánku P�írodní hodnoty se upraví zn⌥ní ⇧tvrté v⌥ty na: “ Územním plánem je  
 respektováno základní krajinné ⇧len⌥ní  e⌦eného území:”

6. V✏�lánku c.1) Vymezení zastaviteln↵ch ploch se za druhou v⌥tou vypustí text poznámky a text t�kající se  
 lokality Z1.

7. V✏�lánku c.1) Vymezení zastaviteln↵ch ploch se vypustí text t�kající se lokalit Z3 a Z7.

8. V✏�lánku c.1) Vymezení zastaviteln↵ch ploch se u lokality Z13 upravuje �len⌥ní plochy pro hlavní vyu�ití: 
 2 stavební parcely.

9. V✏�lánku c.1) Vymezení zastaviteln↵ch ploch se u lokality Z8 vypou⌦tí text: “Plochu prov⌥ it územní studií.  
 V rámci studie bude vymezena plocha ve ejné zelen⌥ o v�m⌥ e min. 700 m2”. 

10. V✏�lánku c.1) Vymezení zastaviteln↵ch ploch se za v�⇧et lokalit dopl�uje text:.

Zm⌥nou ⇧. 1 územního plánu je v k.ú. Zámostí u Ro�⌃alovic vymezena zastavitelná plocha navazující na 
zastav⌥nou plochu v Ro�⌃alovicích:

Ozna⇧ení plochy:  Z1/Z1
Funk⇧ní vyu�ití:  plochy bydlení - rodinné domy m⌥stské (BI),
Hlavní vyu�ití:  Prioritní rozvojová plocha na ji�ním okraji Ro�⌃alovic ur⇧ená p evá�n⌥  
  pro m⌥stské bydlení v rodinn�ch domech s privátními zahradami,  
  obslu�nou komunikaci a ve ejnou zele�. 

Prostorové uspo ádání lokality Z1/Z1: 
�len⌥ní plochy pro hlavní vyu�ití: ur⇧í územní studie
izolovan� rodinn� d�m v zahrad⌥ min. velikost stavební parcely 800 m2

- o jedné bytové jednotce
dvojdomek  min. velikost stavební parcely dvojdomku 900 m2

- dv⌥ bytové jednotky
Max. zastav⌥ná plocha/parcela:  250 m2

Koeficient nezpevn⌥n�ch 
ozelen⌥n�ch ploch na parcele: min. 60%
V�⌦ková regulace:  max. 1 nadzemní podla�í, p ípadn⌥ s obytn�m podkrovím
Ve ejná zele�:  minimáln⌥ 3.000 m2
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Specifické podmínky:   Plochu prov⌥ it územní studií. V rámci plochy bude vymezena  
  adekvátní ve ejná zele� slou�ící obyvatel�m celé související obytné  
  enklávy (p�vodní zastavitelná plocha Z1). Bude respektována  
  severoji�ní ú⇧elová komunikace zp ístup�ující lokalitu zejména p⌥⌦ím.  
  V�chodní okraj lokality pojmout jako odpo⇧inkové místo  s vyhlídkou  
  na kostel sv. Havla a nivní krajinu Zámostí. Lokalitu p i ji�ním okraji  
  doplnit dosadbou pásu zelen⌥ a realizovat management vedoucí k  
  ochran⌥ bonitn⌥ kvalitních p�d s ohledem na zadr�ování vody v  
  krajin⌥ (nap . dosadba doprovodné zelen⌥ podél vodote⇧e, zatravn⌥ní  
  nivních p�d). Respektovat OP drobného vodního toku.

11. V✏�lánku c.2) Vymezení ploch p�estavby se vypustí text t�kající se lokality P1.

12. V✏�lánku c.2) Vymezení ploch p�estavby se u lokality P5 upravuje �len⌥ní plochy pro hlavní vyu�ití: 
1-2 stavební parcely.

13. V✏�lánku c.3) Vymezení systému sídelní zelen⌥ se vypou⌦tí text :” Územním plánem je doporu⇧eno 
p ehodnotit p ipravovanou Studii revitalizace nám⌥stí tak, aby z�staly zachovány ⇧i se obnovily cenné prvky 
zelen⌥, zejména dvou adá alej hloh�.” a je dopln⌥n text: “Zm⌥nou ⇧. 1 územního plánu jsou vytvo eny 
podmínky pro zalo�ení ve ejné zelen⌥ v nové zastavitelné lokalit⌥ Z1/Z1 vyu�itelné i pro související 
zastav⌥nou obytnou enklávu.”

14. V✏�lánku d.1) Dopravní infrastruktura pod⇧lánku Letecká doprava se dopl�uje text:” Celé správní území obce 
je situováno ve vymezeném území MO (leteck� koridor Milovice).”

15. V✏�lánku d.1) Dopravní infrastruktura pod⇧lánku Silni⇧ní doprava se v ⇧ásti textu Navazující sí↵ místních a 
ú⇧elov�ch komunikací ru⌦í text u druhé odrá�ky: “V rámci zastavitelné plochy Z1 se jedná o navr�ené úseky 
místních komunikací D1 v rámci navr�en�ch ploch ve ejného prostranství. Tyto úseky se budou v p im⌥ ené 
mí e napojovat na silnici III/27523.” 

16. V✏�lánku d.1) Dopravní infrastruktura pod⇧lánku Silni⇧ní doprava se v ⇧ásti textu Navazující sí↵ místních a 
ú⇧elov�ch komunikací m⌥ní text poslední v⌥ty u t etí odrá�ky : “Jedná se p edev⌦ím o následující rozvojové 
lokality: Z1/Z1, Z2, Z4, Z6c”.

17. V✏�lánku d.2) Technická infrastruktura pod⇧lánku Spla kové odpadní vody se stávající text nahrazuje 
textem: “ Ro�⌃alovice v⇧etn⌥ místních ⇧ástí Podolí a Zámostí mají vybudovan� systém jednotné kanalizace 
pro ve ejnou pot ebu. Jedná se o jednotnou kanaliza⇧ní sí↵ z betonov�ch trub a z kameniny svedenou na 
obecní �OV (ji�ní okraj Zámostí). �OV byla intenzifikována s v�hledovou kapacitou 3000 EO. Na tento systém 
se v roce 2019 napojily v⌦echny místní ⇧ásti ve dvou v⌥tvích: Ro�⌃alovice Jih (Lede⇧ky, Podlu�any, Vini⇧ná 
Lhota) a Ro�⌃alovice Sever (Podolí ⇧ást - sever, Stará Hasina, Nová Hasina). Na �OV Ro�⌃alovice je napojena 
i kanalizace místní ⇧ásti m⌥styse K inec (Nové Zámky). “

18. V✏�lánku d.2) Technická infrastruktura pod⇧lánku Telekomunikace se upraví zn⌥ní první v⌥ty na: “Územním 
plánem jsou respektována stávající podzemní telekomunika⇧ní vedení místní telekomunika⇧ní i dálkové sít⌥.” 

19. V✏�lánku d.2) Technická infrastruktura se dopl�uje text nového pdo⇧lánku :”Radiokomunikace
 Je respektováno vedení radioreléové trasy procházející zhruba ve sm⌥ru JZ-SV nap í⇧  e⌦en�m územím. Jsou  
 respektovány základnové stanice komunika⇧ní sít⌥ a ATÚ-podúst edna. Celé správní území obce je situováno  
 ve vymezeném území leteck�ch zabezpe⇧ovacích za ízení MO. “

20. V✏�lánku d.4) Ve�ejná prostranství se upraví zn⌥ní první v⌥ty na: “Územním plánem jsou vymezeny stávající  
 plochy ve ejn�ch prostranství (PV) zahrnující p evá�n⌥ komunika⇧ní systém s centrálními prostranstvími.”

21. V✏�lánku d.4) Ve�ejná prostranství se na konci doplní tento text: “Lokalita Z1/1 o rozloze cca 3,35 ha je  
 dána k prov⌥ ení územní studií. V rámci plochy bude v centrální ⇧ásti vymezena adekvátní ve ejná zele�  
 slou�ící obyvatel�m celé související obytné enklávy (p�vodní zastavitelná plocha Z1).”

22. V✏�lánku e.1) Nezastav⌥né území se upraví vyu�ití u opat�ení nestavební povahy K11: plochy smí⌦ené  
 nezastav⌥ného území - ochranná a izola⇧ní zele� (NSo).

23. V✏�lánku e.2) Územní systém ekologické stability se upraví zn⌥ní první v⌥ty na: “ Územní plán Ro�⌃alovice  
 závazn⌥ vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na nadregionální, regionální a  
 lokální úrovni.”

24. V✏�lánku g) Vymezení ve�ejn⌥ prosp⌥ n↵ch staveb, opat�ení s právem vyvlastn⌥ní se ru⌦í text :
 ” Vymezené ve ejn⌥ prosp⌥⌦né stavby - technická infrastruktura:
  VT1 Hlavní tlakové stoky spla⌦kové kanalizace.  ”

25. V✏�lánku i) Vymezení ploch a koridor⌦ územních rezerv se upraví zn⌥ní první v⌥ty na: ” Územním plánem 
Ro�⌃alovice jsou vymezeny plochy územní rezervy (vymezená plocha, kde dosavadní vyu�ití nesmí b�t 
m⌥n⌥no zp�sobem, kter� by znemo�nil nebo podstatn⌥ ztí�il budoucí vyu�ití)”; a zru⌦í se rezerva R1.

ZM⇤NA ⇧. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RO⌅⇥ALOVICE

4



26. V✏�lánku k) Vymezení ploch s prov⌥�ením zm⌥n jejich vyu�ití územní studií se upraví zn⌥ní první v⌥ty na:
 ” Územním plánem jsou vymezeny plochy Z2, Z4, Z6c  s prov⌥ ením zm⌥n jejich vyu�ití územní studií.” a 

doplní se v⌥ta:” Zm⌥nou ⇧. 1 územního plánu je vymezena zastavitelná plocha Z1/Z1 s prov⌥ ením zm⌥n 
jejich vyu�ití územní studií.”

27. V✏�lánku k) Vymezení ploch s prov⌥�ením zm⌥n jejich vyu�ití územní studií se upraví zn⌥ní p edposlední 
v⌥ty na :” Lh�ta pro po ízení územní studie a pro vlo�ení dat o této studii do evidence územn⌥ plánovací 
⇧innosti je stanovena na 4 roky od vydání zm⌥ny ⇧.1 územního plánu.”

28. V✏�lánku l) Údaje o po⇧tu list⌦ územního plánu a po⇧tu v↵kres⌦ se upraví zn⌥ní první v⌥ty na: “ Textová  
 ⇧ást územního plánu ve zn⌥ní zm⌥ny ⇧.1 má 26 ⇧íslovan�ch stran, titulní list a 4 ne⇧íslované strany (údaje o  
 po izovateli a projektantovi, záznam o ú⇧innosti a obsah.”

 II.  Grafická ⇧ást

 Sou⇧ástí zm⌥ny ⇧. 1 územního plánu jsou tyto v�kresy grafické ⇧ásti (v� ez):
  - 1. V�kres základního ⇧len⌥ní území (M1 : 5000); 
 - 2. Hlavní v�kres  (M1 : 5000).
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