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OD⌃VODN⇤NÍ ZM⇤NY �. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU RO⌥⇥ALOVICE- TEXTOVÁ �ÁST

a) Postup p�i po�ízení zm⌦ny �. 1 územního plánu  Ro⇣ alovice
 M⌥sto Ro�⌃alovice má platn� územní plán ú⇧inn� od 22.1.2015.

V kv⌥tnu 2019 zpracoval odbor v�stavby M⌥stského ú adu Nymburk, v✏souladu s § 55 stavebního zákona, ve zn⌥ní 

pozd⌥j⌦ích p edpis�, návrh zprávy o uplat�ování územního plánu Ro�⌃alovice, kter� obsahoval pokyny pro zpracování 

zm⌥ny územního plánu. Návrh byl projednán podle § 47 stavebního zákona, tzn. byl jednotliv⌥ zaslán krajskému ú adu, 

dot⇧en�m orgán�m a sousedním obcím. Ve ejnosti bylo projednávání návrhu zprávy o uplat�ování územního plánu, 

v⇧etn⌥ pou⇧ení o lh�tách ve kter�ch je mo�né podávat k návrhu zprávy p ipomínky, oznámeno ve ejnou vyhlá⌦kou. Do 

návrhu zprávy o uplat�ování územního plánu bylo mo�né nahlédnout v ti⌦t⌥né podob⌥ po dobu 30 dn� na M⌥stském 

ú ad⌥ Nymburk, M⌥stském ú ad⌥ Ro�⌃alovice a na internetov�ch stránkách m⌥sta Nymburk. 

Po uplynutí lh�t k podání p ipomínek ve ejností, po�adavk� a stanovisek dot⇧en�ch orgán� a podn⌥t� sousedních obcí, 

byl návrh zprávy o uplat�ování územního plánu upraven podle v�sledk� projednání. 

Krajsk� ú ad, odbor �ivotního prost edí a zem⌥d⌥lství, ve svém stanovisku z✏28. 5. 2019 ⇧.j. 066783/2019/KUSK k✏návrhu 

zprávy o uplat�ování územního plánu, vylou⇧il v�znamn� vliv na p edm⌥t ochrany, nebo celistvost jakékoli evropsky 

v�znamné lokality nebo pta⇧í oblasti a ve stanovisku z✏5. 6. 2019 ⇧.j. 061370/2019/KUSK uvedl, �e nepo�aduje zpracovat 

vyhodnocení vliv� zm⌥ny územního plánu na �ivotní prost edí. 

Upraven� návrh zprávy o uplat�ování územního plánu byl v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona p edlo�en 

zastupitelstvu m⌥sta Ro�⌃alovice, které jej sv�m usnesením ⇧. 15/2019/13 z 16.12. 2019 schválilo. Stejn�m usnesením 

zastupitelstvo pov⌥ ilo starostu Ro�⌃alovic pana Petra Kapala jako ur⇧eného zastupitele pro spolupráci s✏po izovatelem. 

Na základ⌥ schválené zprávy o uplat�ování územního plánu, byl vypracován návrh zm⌥ny ⇧.1 územního plánu 

Ro�⌃alovice. Zpracovatelem je Ing. arch. Michaela ⇤tádlerová, �KA 03✏121, která je oprávn⌥nou osobou dle ustanovení § 

158 odst. 1 stavebního zákona. 

V✏kv⌥tnu 2020 po izovatel v✏souladu s § 50 stavebního zákona zahájil projednávání zm⌥ny územního plánu. 26. 5. 2020 

byl návrh zm⌥ny územního plánu doru⇧en ve ejnou vyhlá⌦kou. Ka�d� mohl ve lh�t⌥ 30 dn� od doru⇧ení uplatnit u 

po izovatele písemné p ipomínky. Spole⇧né jednání pro dot⇧ené orgány, krajsk� ú ad, m⌥sto a sousední obce se 

uskute⇧nilo 2. 6. 2020 v✏10:00 hodin na M⌥stském ú ad⌥ v✏Nymburce. Zpracovatel provedl v�klad návrhu územního 

plánu. Ve stanovené lh�t⌥ mohly dot⇧ené orgány uplatnit stanoviska a sousední obce p ipomínky. 22. 7. 2020 po�ádal 

po izovatel Krajsk� ú ad St edo⇧eského kraje o vydání stanoviska k✏návrhu zm⌥ny ⇧.1 územního plánu z✏hledisek zaji⌦t⌥ní 

koordinace vyu�ívání území s✏ohledem na ⌦ir⌦í vztahy a soulad s✏politikou územního rozvoje a územn⌥ plánovací 

dokumentací vydanou krajem. 

4. 8. 2020 bylo Krajsk� ú adem, odborem územního plánování a stavebního  ádu, vydáno závazné stanovisko kde se 

konstatuje, �e krajsk� ú ad neshledal �ádné rozpory a lze postupovat v✏dal⌦ím  ízení o zm⌥n⌥ územním plánu. 

Po izovatel zajistil v✏souladu s✏v�sledky projednání úpravu návrhu zm⌥ny územního plánu. 

Po izovatel oznámil v✏souladu s § 52 stavebního zákona odst. 1 stavebního zákona s § 172 zákona ⇧. 500/2004 Sb., 

správní  ád, zahájení  ízení o zm⌥n⌥ ⇧. 1 územního plánu Ro�⌃alovice a konání ve ejného projednání na M⌥stském 

ú ad⌥ v✏Ro�⌃alovicích. Oznámení bylo jednotliv⌥ zasláno krajskému ú adu, dot⇧en�m orgán�m a sousedním obcím. 

Ve ejnosti bylo ve ejné projednání oznámeno ve ejnou vyhlá⌦kou. Návrh zm⌥ny ⇧. 1 územního plánu byl vystaven na 

internetov�ch stránkách m⌥sta Nymburk, fyzicky bylo mo�né do n⌥j nahlédnout na M⌥stském ú ad⌥ v✏Ro�⌃alovicích a 

na M⌥stském ú ad⌥ v✏Nymburce.

Ve ejné projednání se konalo v✏ob adní síni na M⌥stském ú ad⌥ v✏Ro�⌃alovicích 15. 10. 2020 v✏16:30 hodin. V✏zájmu 

minimalizování rizika nákazy coronavirem SARS-CoV-2 bylo upu⌦t⌥no od v�kladu zpracovatelkou, která byla p ipravena 

p ípadné dotazy zodpov⌥d⌥t telefonicky. V�klad provedl po izovatel.

Po uplynutí sedmidenní lh�ty od ve ejného projednání po izovatel spole⇧n⌥ s✏ur⇧en�m zastupitelem v✏souladu s § 53 

odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil v�sledky projednání návrhu zm⌥ny územního plánu. Námitky a p ipomínky nebyly 

uplatn⌥ny, nebyl tedy zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení p ipomínek. 

Po izovatel p ezkoumal soulad návrhu územního plánu podle § 53 odst. 4 a p edlo�il zastupitelstvu m⌥sta Ro�⌃alovice 

návrh na vydání zm⌥ny ⇧. 1 územního plánu Ro�⌃alovice.

b) Vyhodnocení koordinace vyu⇣ívání území z hlediska �ir�ích vztah� v území
 Plocha navazuje na zastav⌥né území Ro�⌃alovic, nedot�ká se hranic obce Ro�⌃alovice a zm⌥na vyu�ití tudí� 
nemá �ádn� dopad na správní území v⌦ech sousedních územních obvod�. 
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c) Vyhodnocení spln⌦ní po⇣adavk� ze Zprávy o uplat↵ování územního plánu Ro⇣ alovice
 

 Po�adavky vypl�vající ze Zprávy o uplat�ování územního plánu Ro�⌃alovice byly dle v�znamu spln⌥ny,  e⌦eny 

⇧i respektovány. Díl⇧í úpravy jsou zmín⌥ny dále v textové ⇧ásti od�vodn⌥ní. Nebyly stanoveny situace, které by 

vy�adovaly rozhodnutí o v�b⌥ru jedné varianty nebo alternativy  e⌦ení. Návrh Zm⌥ny ⇧. 1 ÚP Ro�⌃alovice byl v 

rozpracovanosti konzultován s pov⌥ en�m zastupitelem obce Ro�⌃alovice a s po izovatelem.

- v kapitole Up esn⌥ní po�adavk� vypl�vajících z✏územn⌥ plánovací dokumentace vydané krajem bylo 

zd�razn⌥no, �e na území obce Ro�⌃alovice se nachází p írodní památka Dymokursko a jeho ochranné pásmo 

– jako limit bude zaneseno do textové a grafické ⇧ásti zm⌥ny. Zhotovitelem bylo ov⌥ eno, �e na základ⌥ 

anal�zy ÚAP P írodní památka Dymokursko - Bahenské louky se v zájmovém území nenachází a nezasahuje 

sem ani OP p írodní památky.

d) V✏�et zále⇣itostí nadmístního v✏znamu, které nejsou �e�eny v ZÚR SK, s od�vodn⌦ním 
pot�eby jejich vymezení

 Návrhem zm⌥ny nejsou vymezeny. ⌅ádné návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje nejsou uplat�ovány.

e) Vyhodnocení p�edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného �e�ení na zem⌦d⌦lsk✏ p�dní fond 
a na pozemky ur�ené k pln⌦ní funkcí lesa

 

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

 e.1) V�eobecné údaje o zem⌦d⌦lském p�dním fondu v �e�eném území

 Charakteristika klimatick✏ch podmínek

 Klimatick� region:

 kód regionu:    3

 symbol regionu:    T 3

 charakteristika regionu.   tepl�, mírn⌥ vlhk�
 suma teplot nad 10 °C:   2500 - 2800

 pr�m⌥rná ro⇧ní teplota v °C:   7 - 9 

 pr�m⌥rn� ro⇧ní úhrn srá�ek v mm:  550 - 700

 pravd⌥podobnost such�ch vegeta⇧ních období: 10 - 20

 vláhová jistota:    4 - 7

 Produk�ní potenciál p�d, ochrana ZPF
 Zábory ploch pro v�stavbu spadá do dvou bonitovan�ch p�dn⌥ ekologick�ch jednotek (BPEJ):

 Bonitovaná p�dn⌥ ekologická jednotka 3.04.01 legislativn⌥ spadá dle Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⇧. 

48/2011 Sb. do IV.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p�dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá⌦ky k provedení 

zákona o oce�ovaní majetku (oce�ovací vyhlá⌦ky) ⇧. 441/2013 Sb. je 9.64 K⇧ za m2 a bodová v�nosnost této p�dy je na 

stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 54. Jedná se o málo produk⇧ní p�dy.

 Bonitovaná p�dn⌥ ekologická jednotka 3.60.00 legislativn⌥ spadá dle Vyhlá⌦ky o stanovení t íd ochrany ⇧. 

48/2011 Sb. do I.✏t ídy ochrany zem⌥d⌥lského p�dního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlá⌦ky k provedení 

zákona o oce�ovaní majetku (oce�ovací vyhlá⌦ky) ⇧. 441/2013 Sb. je 18.77 K⇧ za m2 a bodová v�nosnost této p�dy je 

na stupnici od 6 do 100 vyjád ena hodnotou 91. Jedná se o vysoce produk⇧ní p�dy.

 Investice do p�dy
 Na dot⇧en�ch plochách zem⌥d⌥lského p�dního fondu nejsou provedeny plo⌦né meliorace - drená�e. 

 Ve správním území obce se nacházejí celé nebo do nich zasahují svojí ⇧ástí stavby vodních d⌥l - hlavní 

odvod�ovací za ízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v p íslu⌦nosti hospoda it SPÚ (Státní pozemkov� ú ad). Tato HOZ musí 

b�t respektována a musí b�t zachována jejich funk⇧nost. HOZ jsou zobrazena v koordina⇧ním v�kresu. Zájmového území 

zm⌥ny se tato za ízení net�kají.

 Problematika je ji� o⌦et ena v kapitole e.5) závazné ⇧ásti ÚP.

 

 Charakteristika hydrologick✏ch podmínek
 ⇥e⌦ené území spadá do ⌦ir⌦ího území Labe, do povodí Mrliny – hydrologické po adí 3.  ádu 1-04-05 Mrlina a 

Labe od Mrliny po V�rovku. Hlavním recipientem v území je Mrlina se sv�mi p ítoky.

 ⇥e⌦ené území zahrnuje celkem jedno díl⇧í povodí: hydrologické po adí �HP 1-04-05-025 Mrlina od 

Lede⇧ského potoka k Hasinskému potoku – st ední ⇧ást území

 Charakteristika p�d v �e�eném území zm⌦ny

 Obecné informace o 3.04.01

 �ernozem⌥ p evá�n⌥ na rovin⌥ nebo úplné rovin⌥ se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov�m obsahem skeletu do 

25 %. P�dy hluboké a� st edn⌥ hluboké v teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a málo produk⇧ní.

 Obecné informace o 3.60.00

 �ernice p evá�n⌥ na rovin⌥ nebo úplné rovin⌥ se v⌦esm⌥rnou expozicí a celkov�m obsahem skeletu do 10 %. 

P�dy hluboké v teplém, mírn⌥ vlhkém klimatickém regionu a vysoce produk⇧ní.
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 Eroze, ohro⇣enost p�d
 Celé území obce není dle Na ízení vlády ⇧. 500/2001 Sb. za azeno do zraniteln�ch oblastí. P�dy v zájmovém 

území zm⌥ny jsou ohro�eny v⌥trnou erozí.

 
 e.2) Vyhodnocení p�edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného �e�ení na ZPF

Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) 

ozna⇤ení  navr�ené 
vyu�ití 

souhrn 
v⌥m⌅ry 
záboru 
(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)

odhad 
v⌥m⌅ry 

záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 

na 
zem⌅d⌅lskou 

p⌃du

informace 
o existenci 

závlah

informac
e o 

existenci 
odvodn⌅

ní

informace 
o existenci 
staveb k 
ochran⌅ 
pozemku 

p⇧ed erozní 
⇤inností 

vody

informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g)

ozna⇤ení  navr�ené 
vyu�ití 

souhrn 
v⌥m⌅ry 
záboru 
(ha) I. II. III. IV. V.

odhad 
v⌥m⌅ry 

záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 

na 
zem⌅d⌅lskou 

p⌃du

informace 
o existenci 

závlah

informac
e o 

existenci 
odvodn⌅

ní

informace 
o existenci 
staveb k 
ochran⌅ 
pozemku 

p⇧ed erozní 
⇤inností 

vody

informace 
podle 

ustanovení 
§3 odst.1 
písm.g)

Z1/Z1

plochy 
bydlení - 
rodinné 
domy 
m⌅stské (BI),

3,3485 0,7483 - - 2,6002 - - - - - -

zábor 
ZPF 

celkem
3,3485 0,7483 2,6002 -

Údaje o dot⇧ení sít⌥ ú⇧elov�ch komunikací slou�ících k obhospoda ování zem⌥d⌥lsk�ch a lesních pozemk� a sít⌥ 

polních cest navrhovan�m  e⌦ením

 Návrhem  e⌦ení není naru⌦ena sí↵ ú⇧elov�ch komunikací zaji⌦↵ující obsluhu zem⌥d⌥lsk�ch pozemk�, je  

zachován p ístup k polní trati.

Zd�vodn⌥ní  e⌦ení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chrán⌥n�ch obecn�ch zájm� nejv�hodn⌥j⌦í 
podle § 5 odst. 1 zákona

a) zd�vodn⌥ní navrhovaného  e⌦ení v⇧etn⌥ vyhodnocení dodr�ení zásad plo⌦né ochrany ZPF stanoven�ch v §4 

zákona

 Návrh p edpokládá umíst⌥ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav⌥ného území obce, d íve se jednalo o 

prioritní územní rezervu R1. Zem⌥d⌥lsky obhospoda ovan� pozemek orné p�dy je ucelen� cca 3,35 hektarov� 

blok p�dy obklopen� pozemky vodote⇧e, silnice, zástavby a obecní cesty s remízy. Celá plocha je pom⌥rn⌥ 

jednodu⌦e dopravn⌥ i technicky obslou�itelná v návaznosti na nedávno zastav⌥nou sousední lokalitu.

 Návrhem nedochází ve vztahu k p íslu⌦nému díl⇧ímu povodí k ovlivn⌥ní hydrologick�ch a odtokov�ch  

 pom⌥r� v území (nap .: p evodem de⌦↵ov�ch vod z jednoho díl⇧ího povodí do druhého). ⇥e⌦ené území spadá 

 do ⌦ir⌦ího území Labe, do povodí Mrliny – hydrologické po adí 3.  ádu 1-04-05 Mrlina a Labe od Mrliny po  

 V�rovku.

b) prokázání v�razn⌥ p eva�ujícího ve ejného zájmu u záboru zem⌥d⌥lské p�dy I. a II. t ídy ochrany nad 

ve ejn�m zájmem ochrany ZPF

 Tém⌥  celé m⌥sto Ro�⌃alovice je vyjma severního okraje zalo�eno na bonitn⌥ kvalitních p�dách. V lokalit⌥ 

v⌦ak p eva�uje p�da málo produk⇧ní - erozn⌥ ohro�ená. Jedná se o 78% celkové rozlohy lokality. Zbytek p�d 

kolem vodote⇧e lemující lokality z jihu spadá do ⇧ernice - tedy vysoce produk⇧ní p�d⌥ I. bonity. Lokalita v k.ú. 

Zámostí u Ro�⌃alovic Z1/1 je dána k prov⌥ ení územní studií s podmínkami 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).

 Pozemek je v✏sou⇧asné dob⌥ ve vlastnictví m⌥sta Ro�⌃alovice, zástavba bude koncep⇧n⌥ navazovat na 

obytnou enklávu s rodinn�mi domy postaven�mi rovn⌥� na obecních pozemcích. Vzhledem k✏malé 

vzdálenosti Ro�⌃alovic od m⌥st Nymburk, Pod⌥brady a Mladá Boleslav je o bydlení v✏Ro�⌃alovicích velk� 

zájem. M⌥sto nevlastní jiné pozemky, které dle územního plánu jsou ur⇧eny jako zastavitelné, na nich� by 

mohla dal⌦í v�stavba pokra⇧ovat. Proto byl ze strany m⌥sta Ro�⌃alovice uplatn⌥n po�adavek na po ízení 

zm⌥ny z územní rezervy na zastavitelnou plochu.

 e.3) Vyhodnocení p�edpokládan✏ch d�sledk� navrhovaného �e�ení na PUPFL
 Zm⌥nou není navr�eno  e⌦ení mající dopad na lesní p�dní fond. Zm⌥na ani nezasahuje do pásma 50 m od 

kraje PUPFL.

f)  V✏sledek p�ezkoumání návrhu zm⌦ny územního plánu s politikou územního rozvoje a 
územn⌦ plánovací dokumentací vydanou krajem 
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 f.1) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z PÚR �R
 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 Aktualizací ⇧.1, 2, 3 a 5.

 ⇥e⌦ené území se nachází mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifick�mi hodnotami a 

problémy celostátního v�znamu. Rovn⌥�  e⌦en�m územím neprocházejí koridory dopravní a technické infrastruktury 

mezinárodního a republikového v�znamu.

 Z republikov�ch priorit územního plánování se  e⌦eného území zm⌥ny t�kají p edev⌦ím tyto priority:

(14)  Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza⇧ní a kulturní hodnoty území, v⇧etn⌥ urbanistického, 

architektonického a archeologického d⌥dictví. Zachovat ráz jedine⇧né urbanistické struktury území, struktury 

osídlení a jedine⇧né kulturní krajiny, které jsou v�razem identity území, jeho historie a tradice.

(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

(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 i lesnicky vyu�ívaná.

 Vyhodnocení:
 Návrh p⇧edpokládá umíst⇤ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav⇤ného území obce, d⇧íve se jednalo o 
prioritní územní rezervu R1. Zem⇤d⇤lsky obhospoda⇧ovan� pozemek orné p⌥dy je ucelen� cca 3,35 hektarov� blok p⌥dy 
obklopen� pozemky vodote�e, silnice, zástavby a obecní cesty s remízy. Celá plocha je pom⇤rn⇤ jednodu⌃e dopravn⇤ i 
technicky obslou itelná v návaznosti na nedávno zastav⇤nou sousední lokalitu. Plocha je umíst⇤na mimo záplavové 
území p⇧evá n⇤ na p⌥dách erozn⇤ ohro en�ch. Lokalita v k.ú. Zámostí u Ro ⇥alovic Z1/1 je dána k prov⇤⇧ení územní 
studií mj. s podmínkami 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). 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). Bude respektována severoji ní ú�elová komunikace zp⇧ístup⌅ující lokalitu zejména p⇤⌃ím. 
V�chodní okraj lokality bude slou it jako odpo�inkové místo  s vyhlídkou na kostel sv. Havla a nivní krajinu Zámostí.

 f.2) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z územn⌦ plánovací dokumentace vydané krajem, 
pop�ípad⌦ z dal�ích �ir�ích územních vztah�
 Nad azenou ÚPD jsou Zásadu územního rozvoje (dále ZÚR) St edo⇧eského kraje. Pro  e⌦ené území z této 

dokumentace vypl�vají zejména po�adavky zachování krajinného rázu, po�adavky na ochranu p írody (pta⇧í oblast 

Ro�⌃alovické rybníky), ochranu p írodních lé⇧iv�ch zdroj� láze�sk�ch míst (Pod⌥brady a Sadská), ochranu p ed 

záplavami, trvale udr�itelného rozvoje území a obecné po�adavky na  e⌦ení technické a dopravní infrastruktury (ochrana 

stávající dopravní a technické infrastruktury).

 Z hlediska navr�en�ch limit� vyu�ití území jsou po�adavky, které plynou z nad azené ÚPD pro  e⌦ené území, 

do ÚP Ro�⌃alovice ji� zapracovány a konkrétn⌥ se jedná o:

- nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MH ⇥epínsk� d�l - ⌅ehu�ská obora (T - osa teplomilná hájová, MH - 

osa mezofilní hájová) s ochrannou zónou

- regionální biokoridor RK 1229,

- regionální biocentrum ⇧. 1005 K inec,

- regionální biocentrum ⇧. 1006 Ro�⌃alovice,

- regionální biocentrum ⇧. 1872 Tuchom (po okraji  e⌦eného území, do  e⌦eného území nezasahuje).

- Pro zv�⌦ení protipovod�ové ochrany území jsou v povodí Mrliny navr�ena opat ení ke zv�⌦ení retence formou 

poldr� – dle ZÚR St edo⇧eského kraje je v rámci  e⌦eného území navr�en poldr Hasina, jako ve ejn⌥ 

prosp⌥⌦ná stavba (VPS) s ozna⇧ením PP12.

 Dle ZÚR St edo⇧eského kraje území obce Ro�⌃alovice spadá do specifické oblasti krajské úrovn⌥ Kn⌥�icko - 

Ro�⌃alovicko SOBk5. Dle specifikace oblasti se shodn�m krajinn�m typem spadá  e⌦ené území do krajiny zv�⌦en�ch 

hodnot kulturních a p írodních (H07) s cílem respektovat a chránit tyto hodnoty.

 Dle ZÚR St edo⇧eského kraje je v rámci  e⌦eného území sledován návrh hlavní cyklotrasy ve sm⌥ru (od jihu) 

Nové Zámky - Lede⇧ky - Vini⇧ná Lhota - Ro�⌃alovice - Hasina - sm⌥r D⌥tenice. Trasa je vedena p evá�n⌥ po stávajících 

ú⇧elov�ch, místních a silni⇧ních komunikacích (III. t ídy). Trasa je do ÚP zapracována.

 ZÚR stanovují pro  e⌦ené území tyto zásady pro usm⌥r�ování územního rozvoje a rozhodování o zm⌥nách v 

území:

a) spolupracovat se sousedním Královéhradeck�m krajem na vytvá ení podmínek pro stabilizaci obyvatel oblasti;

b)  posilovat obytnou a obslu�nou funkci Ro�⌃alovic;

c)  posilovat kooperaci Ro�⌃alovic a K ince.

 ZÚR stanovují pro  e⌦ené území tyto úkoly pro územní plánování - ty jsou do ÚP zapracovány: 

a) ov⌥ it rozvojové mo�nosti v⌥t⌦ích obcí;

b) respektovat po�adavky na ochranu a up esnit vymezení skladebn�ch ⇧ástí ÚSES (regionální biocentrum 1006 

Ro�⌃alovice).

 Soulad zm⌥ny ⇧.1 se Zásadami územního rozvoje St edo⇧eského kraje (ZÚR SK) ve zn⌥ní 1. a 2. aktualizace

 Návrh zm⌥ny ⇧. 1 ÚP Ro�⌃alovice je v souladu se stanoven�mi zásadami dle ZÚR SK ve zn⌥ní 1. a 2. 

aktualizace. Zm⌥nou se nezasahuje do vymezen�ch prvk� ÚSES, poloh s vymezenou protipovod�ovou ochranou (poldr 

Hasina).

 Do území zm⌥ny zasahuje dle ZÚR SK (viz. koordina⇧ní v�kres):
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- ochranné pásmo II. stupn⌥ p írodních lé⇧iv�ch zdroj� láze�sk�ch míst Pod⌥brady a Sadská,

- ochranná zóna NRBK K 68 

- nov⌥ je do koordina⇧ního v�kresu úplného zn⌥ní zapracována informace, �e celé území M⌥sta Ro�⌃alovice  

 spadá do regionu lidové architektury Nymbursko a M⌥stecko,

- do koordina⇧ního v�kresu je zapracován limit krajinné památkové zóny K inecko (pé⇧e o historickou  

 kulturní krajinu prost ednictvím institutu krajinn�ch památkov�ch zón).

 Návrh p edpokládá umíst⌥ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav⌥ného území obce, d íve se jednalo o 

prioritní územní rezervu R1. Zem⌥d⌥lsky obhospoda ovan� pozemek orné p�dy je ucelen� cca 3,35 hektarov� blok p�dy 

obklopen� pozemky vodote⇧e, silnice, zástavby a obecní cesty s remízy. Celá plocha je pom⌥rn⌥ jednodu⌦e dopravn⌥ i 

technicky obslou�itelná v návaznosti na nedávno zastav⌥nou sousední lokalitu. Plocha je umíst⌥na mimo záplavové 

území p evá�n⌥ na p�dách erozn⌥ ohro�en�ch. Lokalita v k.ú. Zámostí u Ro�⌃alovic Z1/1 je dána k prov⌥ ení územní 

studií mj. s podmínkami 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). 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).  

Zásady územního rozvoje St⌅edo�eského kraje (ZÚR SK) ve zn⇤ní druhé aktualizace - koordina�ní v⇧kres (v⇧⌅ez); 
�erven⇧m puntíkem vyzna�eno místo zm⇤ny �.1 ÚP Ro⌃⇥alovice

 
 f.3) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP Nymburk
 Dle poslední aktualizace ÚAP ORP Nymburk z✏roku 2016 byly pro m⌥sto Ro�⌃alovice po vyhodnocení 

vzájemné vyvá�enosti územních podmínek stanoveny problémy k✏ e⌦ení v✏územn⌥ plánovací dokumentaci:

- vysok� podíl neobydlen�ch dom� v✏obci: v✏obci je podíl neobydlen�ch dom� 33,48% dle údaj� ze SLDB 2011

 stárnutí populace: index stá í vzrostl k✏31. 12. 2013 na hodnotu 146,99 %

- sesuvné území v✏severov�chodní ⇧ásti obce

- staré ekologické zát⌥�e (skládka Ro�⌃alovice Podolí, ⇤utrák Za h bitovem, Hasina).

Od⌃vodn⌅ní  zm⌅ny ⇤. 1 ÚP RO⇥�ALOVICE

8



 Z ÚAP ORP Nymburk nevypl�vají pro  e⌦ené území �ádné nové konkrétní po�adavky. Zmín⌥né limity jsou 

mimo  e⌦ené území zm⌥ny a jsou do ji� ÚP zapracovány.

g) Soulad s⌘cíli a úkoly územního plánování

 g.1) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Cíle územního plánování stanovené v § 18 

stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na  e⌦ení Zm⌥ny ⇧. 1 ÚP 

Ro�⌃alovice

1 Cílem územního plánování je vytvá et p edpoklady 

pro v�stavbu a pro udr�iteln� rozvoj území, 

spo⇧ívající ve vyvá�eném vztahu podmínek pro 

p íznivé �ivotní prost edí, pro hospodá sk� rozvoj a 

pro soudr�nost spole⇧enství obyvatel území a kter� 

uspokojuje pot eby sou⇧asné generace, ani� by 

ohro�oval podmínky �ivota generací budoucích. 

Celkov⌥ by lokalita zm⌥ny Z1/Z1 m⌥la slou�it pro v�stavbu 

rodinn�ch dom� s v�razn�m rekrea⇧ním zázemím 

slou�ícím i pro obyvatele sousední, dnes zastav⌥né 

plochy, kde se na toto zázemí v celkové koncepci 

“zapomn⌥lo”. Plocha zm⌥ny ⇧.1 je dána prov⌥ ení 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 bude slou�it jako 

odpo⇧inkové místo  s vyhlídkou na kostel sv. Havla a nivní 

krajinu Zámostí.  

2 Územní plánování zaji⌦↵uje p edpoklady pro 

udr�iteln� rozvoj území soustavn�m a komplexním 

 e⌦ením ú⇧elného vyu�ití a prostorového 

uspo ádání území s cílem dosa�ení obecn⌥ 

prosp⌥⌦ného souladu ve ejn�ch a soukrom�ch 

zájm� na rozvoji území. Za tím ú⇧elem sleduje 

spole⇧ensk� a hospodá sk� potenciál rozvoje.

Do budoucna je mo�no vzhledem ke kladnému 

migra⇧nímu saldu (st⌥hování za levn⌥j⌦ím bydlení do 

kvalitního p írodního prost edí) o⇧ekávat i dal⌦í nár�st 

po⇧tu obyvatelstva v obci. Obec tomu jde naproti a chce 

pro mladé rodiny s d⌥tmi p ipravit odpovídající p íle�itost 

pro trvalé bydlení, podobn⌥ jako uskute⇧nila v sousední 

lokalit⌥ Z1. Plocha je pom⌥rn⌥ jednodu⌦e dopravn⌥ i 

technicky obslou�itelná v návaznosti na nedávno 

zastav⌥nou sousední lokalitu. Toto bude p edm⌥tem 

 e⌦ení územní studie.

3 Orgány územního plánování postupem podle 

tohoto zákona koordinují ve ejné i soukromé 

zám⌥ry zm⌥n v území, v�stavbu a jiné ⇧innosti 

ovliv�ující rozvoj území a konkretizují ochranu 

ve ejn�ch zájm� vypl�vajících ze zvlá⌦tních právních 

p edpis�.

Není zále�itostí projektanta - zhotovitele zm⌥ny ÚP.

4 Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání a 

rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza⇧ní hodnoty území, 

v⇧etn⌥ urbanistického, architektonického a 

archeologického d⌥dictví. P itom chrání krajinu jako 

podstatnou slo�ku prost edí �ivota obyvatel a základ 

jejich toto�nosti. S ohledem na to ur⇧uje podmínky 

pro hospodárné vyu�ívání zastav⌥ného území a 

zaji⌦↵uje ochranu nezastav⌥ného území a 

nezastaviteln�ch pozemk�. Zastavitelné plochy se 

vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 

míru vyu�ití zastav⌥ného území.

Vymezené hodnoty nejsou zm⌥nou ÚP dot⇧eny. Ochrana 

nezastav⌥ného území je zachována. Je dána podmínka 

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). 
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Cíle územního plánování stanovené v § 18 

stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na  e⌦ení Zm⌥ny ⇧. 1 ÚP 

Ro�⌃alovice

5 V nezastav⌥ném území lze v souladu s jeho 

charakterem umis↵ovat stavby, za ízení, a jiná 

opat ení pouze pro zem⌥d⌥lství, lesnictví, vodní 

hospodá ství, t⌥�bu nerost�, pro ochranu p írody a 

krajiny, pro ve ejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu, pro sni�ování nebezpe⇧í ekologick�ch 

a p írodních katastrof a pro odstra�ování jejich 

d�sledk�, a dále taková technická opat ení a stavby, 

které zlep⌦í podmínky jeho vyu�ití pro ú⇧ely 

rekreace a cestovního ruchu, nap íklad cyklistické 

stezky, hygienická za ízení, ekologická a informa⇧ní 

centra. Uvedené stavby, za ízení a jiná opat ení 

v⇧etn⌥ staveb, které s nimi bezprost edn⌥ souvisejí 

v⇧etn⌥ oplocení, lze v nezastav⌥ném území 

umis↵ovat v p ípadech, pokud je územn⌥ plánovací 

dokumentace v�slovn⌥ nevylu⇧uje.

Je  e⌦eno v rámci podmínek pro vyu�ití ploch s rozdíln�m 

zp�sobem vyu�ití.

Zm⌥nou ⇧.1 je i nadále zohledn⌥na stávající urbanistická 

struktura sídla a charakter a vyu�ití nezastav⌥ného území.

6 Na nezastaviteln�ch pozemcích lze v�jime⇧n⌥ 

umístit technickou infrastrukturu zp�sobem, kter� 

neznemo�ní jejich dosavadní u�ívání.

Je  e⌦eno v rámci podmínek pro vyu�ití ploch s rozdíln�m 

zp�sobem vyu�ití.

 g.2) Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování

Úkoly územního plánování stanovené v § 19 

stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na  e⌦ení Zm⌥ny ⇧. 1 ÚP 

Ro�⌃alovice

a  zji⌦↵ovat a posuzovat stav území, jeho p írodní, 

kulturní a civiliza⇧ní hodnoty, 

Zm⌥nou ⇧.1 byly zohledn⌥ny hodnoty  e⌦eného území, 

které nejsou dot⇧eny. Jako podklad pro zm⌥nu ⇧.1 

územního plánu obce byl pou�it zejména vlastní pr�zkum 

projektanta zm⌥ny ⇧.1. Zm⌥nou ⇧.1 do⌦lo v souladu s tímto 

písmenem k aktualizaci stavu území. Byla aktualizována 

hranice zastav⌥ného území.

b stanovovat koncepci rozvoje území, v⇧etn⌥ 

urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky území, 

Koncepce rozvoje  e⌦eného území se zm⌥nou ⇧.1 nem⌥ní 

a z�stává v✏platnosti dle platného územního plánu obce. 

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, 

Celkov⌥ by lokalita zm⌥ny Z1/Z1 m⌥la slou�it pro v�stavbu 

rodinn�ch dom� s v�razn�m rekrea⇧ním zázemím 

slou�ícím i pro obyvatele sousední, dnes zastav⌥né 

plochy, kde se na toto zázemí v celkové koncepci 

“zapomn⌥lo”. Plocha zm⌥ny ⇧.1 je dána prov⌥ ení 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 bude slou�it jako 

odpo⇧inkové místo  s vyhlídkou na kostel sv. Havla a nivní 

krajinu Zámostí. Je dána podmínka 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). 

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, 

Zm⌥nou ⇧.1 nedojde k ovlivn⌥ní stávající urbanistické 

struktury 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, 

Zm⌥na ⇧.1 upravuje podmínky vyu�ití ploch s rozdíln�m 

zp�sobem vyu�ití, v⇧etn⌥ podmínek pro nové zastavitelné 

plochy. 

f  stanovovat po adí provád⌥ní zm⌥n v území 

(etapizaci),

Není p edm⌥tem zm⌥ny.
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Úkoly územního plánování stanovené v § 19 

stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na  e⌦ení Zm⌥ny ⇧. 1 ÚP 

Ro�⌃alovice

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, 

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⇧.1 není v✏dokumentaci 

 e⌦eno a z�stává v✏platnosti dle vydaného územního 

plánu obce. 

h vytvá et v území podmínky pro odstra�ování 

d�sledk� náhl�ch hospodá sk�ch zm⌥n,

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⇧.1 není v✏dokumentaci 

 e⌦eno a z�stává v✏platnosti dle vydaného územního 

plánu obce. 

i stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 

struktury a pro kvalitní bydlení, 

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⇧.1 není v✏dokumentaci 

 e⌦eno a z�stává v✏platnosti dle vydaného územního 

plánu obce. 

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, 

Není p edm⌥tem zm⌥ny.

k vytvá et v území podmínky pro zaji⌦t⌥ní civilní 

ochrany, 

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⇧.1 není v✏dokumentaci 

 e⌦eno a z�stává v✏platnosti dle vydaného územního 

plánu obce. 

l ur⇧ovat nutné asana⇧ní, rekonstruk⇧ní a rekultiva⇧ní 

zásahy do území, 

V  e⌦eném území nebylo nutné  e⌦it asana⇧ní ani 

rekultiva⇧ní zásahy do území.

m vytvá et podmínky pro ochranu území podle 

zvlá⌦tních právních p edpis� p ed negativními vlivy 

zám⌥r� na území a navrhovat kompenza⇧ní 

opat ení, pokud zvlá⌦tní právní p edpis nestanoví 

jinak,

Není p edm⌥tem zm⌥ny.

n regulovat rozsah ploch pro vyu�ívání p írodních 

zdroj�,

S✏ohledem na charakter zm⌥ny ⇧.1 není v✏dokumentaci 

 e⌦eno a z�stává v✏platnosti dle vydaného územního 

plánu obce. 

o uplat�ovat poznatky zejména z obor� architektury, 

urbanismu, územního plánování a ekologie a 

památkové pé⇧e. 

P i zpracování zm⌥ny ⇧.1 územního plánu obce byly 

zohledn⌥ny aktuální poznatky z v�⌦e uveden�ch obor�.

 Zm⌥na ⇧.1 územního plánu Ro�⌃alovice je v✏souladu s✏cíli a úkoly územního plánování.

h)  V✏sledek p�ezkoumání návrhu zm⌦ny územního plánu s po⇣adavky stavebního zákona a 
jeho provád⌦cích p�edpis� 

 Návrh zm⌥ny je zpracován v souladu se zákonem ⇧. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním  ádu 

(stavební zákon), ve zn⌥ní pozd⌥j⌦ích p edpis� a p im⌥ en⌥ v rozsahu p ílohy ⇧. 7 vyhlá⌦ky ⇧. 500/2006 Sb. a vychází z 

metodického doporu⇧ení MMR.

 Zm⌥nou se nevytvá ejí mo�nosti st etu s po�adavky vypl�vajícími z✏nad azené dokumentace.

 Sou⇧ástí v�roku jsou tyto v�kresy resp. v� ezy* t�kající se zájmové oblasti

  - 1. V�kres základního ⇧len⌥ní území (M1 : 5000) - v� ez; 

 - 2. Hlavní v�kres  (M1 : 5000) - v� ez.

 Sou⇧ástí od�vodn⌥ní jsou tyto v�kresy  resp. v� ezy* t�kající se zájmové oblasti

 - 4. Koordina⇧ní v�kres ÚP Ro�⌃alovice (M 1:5 000) - celek; 

 - 6. V�kres p edpokládan�ch zábor� p�dního fondu (M 1:5 000) - v� ez; 

*) pozn.: v� ezy t�kající se zájmového území zm⌥ny jsou v tiskové podob⌥, ve formátu .pdf je na CD pro rychlej⌦í 
 orientaci zahrnuto celé území Ro�⌃alovic

 P i práci byly vyu�ity zejména tyto podklady: 

 - ZÚR St edo⇧eského kraje (2. aktualizace);

 - Územn⌥ analytické podklady ORP Nymburk;

 - Územní plán Ro�⌃alovice;

 - vlastní pr�zkum;

 -  koncept studie zástavby pro lokalitu zm⌥ny;

 - konzultace s pov⌥ en�m zastupitelem a s po izovatelem.
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i) V✏sledek p�ezkoumání návrhu zm⌦ny územního plánu s po⇣adavky zvlá�tních právních p�edpis� a se 
stanovisky dot�en✏ch orgán� podle zvlá�tních právních p�edpis�, pop�ípad⌦ s v✏sledkem �e�ení rozpor�
 Návrh Zm⌥ny ⇧. 1 Územního plánu Ro�⌃alovice je v souladu s po�adavky zvlá⌦tních právních p edpis�. 

 -  Podle vyjád ení Státního pozemkového ú adu Spisová zna⇧ka:  SPU 152653/2020 z 29. 5. 2020 uplatn⌥ného 

k návrhu zm⌥ny ⇧. 1 územního plánu Ro�⌃alovice, jsou v koordina⇧ním v�krese zobrazeny trasy hlavního 

odvod�ovacího za ízení. 

 -  Podle stanoviska Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájm� a 

státního odborného dozoru, Sp. Zn. 115845/2020-1150-OÚZ-LIT z 11. 6. 2020 uplatn⌥ného k návrhu zm⌥ny ⇧. 

1 územního plánu Ro�⌃alovice je v textové ⇧ásti návrhu zm⌥ny i v od�vodn⌥ní územního plánu dopl�ující 

text: „Celé správní území obce je situováno ve vymezené m území MO (leteck� koridor Milovice)“,  a  „ Celé 

správní území obce je situováno ve vymezeném území leteck�ch zabezpe⇧ovacích za ízení MO“

-  Textová ⇧ást (návrh i od�vodn⌥ní) zm⌥ny byla dopln⌥na podle vyjád ení Povodí Labe, státního podniku, ⇧.j. 

PLa/2020/019918 z 24.6.2020. Jedná se zejména o informace o jednotné kanaliza⇧ní síti v⇧etn⌥ �OV a 

ochranném pásmu drobného vodního toku v blízkosti území dot⇧eného zm⌥nou. 

 -  Podle stanoviska Krajského ú adu St edo⇧eského kraje ⇧.j. 064172/2020KUSK z 10.6.2020 k návrhu Zm⌥ny ⇧.1 

Územního plánu Ro�⌃alovice byla do koordina⇧ního v�kresu i textové ⇧ásti zanesena p írodní památka 

Dymokursko.

j)  Zpráva o vyhodnocení vliv� na udr⇣iteln✏ rozvoj území obsahující základní informace o 
v✏sledcích tohoto vyhodnocení v�etn⌦ v✏sledk� vyhodnocení vliv� na ⇣ivotní prost�edí     

  Na základ⌥ projednání návrhu zprávy o uplat�ování územního plánu orgán posuzování vliv� na �ivotní 

prost edí nepo�aduje zpracovat vyhodnocení vliv� zm⌥ny územního plánu Ro�⌃alovice na �ivotní prost edí ( SEA ).

k) Stanovisko krajského ú�adu podle § 50 odst. 5  stavebního zákona
 Vzhledem k✏tomu, �e pro zm⌥nu územního plánu se nezpracovává vyhodnocení vliv� na udr�iteln� rozvoj 

území, nevydává krajsk� ú ad stanovisko podle § 50 odst. 5  stavebního zákona.

l) Sd⌦lení, jak bylo zohledn⌦no stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona                                      

 S ohledem na kapitolu l)  a k) nebylo stanovisko vydáno a nemohlo b�t ani zohledn⌥no.

m) Komplexní zd�vodn⌦ní p�ijatého �e�ení

 m.1) Základní údaje o �e�eném území
 Územní plán vymezil dostatek zastaviteln�ch ploch, z nich� byla prioritn⌥ zastav⌥na lokalita Z1 (ozna⇧ení dle 

ÚP), na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí je⌦t⌥ p ed vydáním ÚP. Plocha v majetku m⌥sta se nachází p ímo 

v✏Ro�⌃alovicích, ji�n⌥ od centra. Zastupitelstvem m⌥sta byl vznesen po�adavek na roz⌦í ení dané lokality ji�ním sm⌥rem 

a� k vodote⇧i pro v�stavbu rodinn�ch dom�. Úzením plánem vymezená územní rezerva R1. Za tímto ú⇧elem m⌥sto 

Ro�⌃alovice pozemek zakoupilo. Katastráln⌥ spadá do k.ú. Zámostí u Ro�⌃alovic.

 m.2) Obyvatelstvo, stavební a bytov✏ fond
 

Stav obyvatel k 31.12.Stav obyvatel k 31.12. 2014 2015 2016 2017 2018

Po⇧et obyvatel celkemPo⇧et obyvatel celkem 1✏613 1✏615 1✏624 1✏620 1✏629

v tom 

podle pohlaví

mu�i 782 781 789 807 813v tom 

podle pohlaví �eny 831 834 835 813 816

v tom 

ve v⌥ku (let)

0-14 241 249 264 249 249v tom 

ve v⌥ku (let)
15-64 1✏013 1✏000 1✏004 1✏004 998

v tom 

ve v⌥ku (let)

65 a více 359 366 356 367 382

Pr�m⌥rn� v⌥kPr�m⌥rn� v⌥k 43,5 43,3 42,6 43,2 44,0

pohyb obyvatel pohyb obyvatel 2014 2015 2016 2017 2018

⌅iv⌥ narození⌅iv⌥ narození 18 14 22 12 19

Zem elíZem elí 39 53 48 32 31

P ist⌥hovalíP ist⌥hovalí 58 81 74 73 72

Vyst⌥hovalíVyst⌥hovalí 50 40 39 57 51

P ír�stek 

(úbytek)

p irozen� -21 -39 -26 -20 -12
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P ír�stek 

(úbytek)
st⌥hováním 8 41 35 16 21

P ír�stek 

(úbytek)

celkov� -13 2 9 -4 9

Dokon⇧ené byty

 Byty 

celkem

v rodinn�ch

domech

v bytov�ch

domech

2014 2 2 -

2015 7 5 -

2016 5 5 -

2017 4 4 -

2018 7 7 -

 Anal�za p⌥tileté bilance 2014 - 2018 dle dat �SÚ

 Od vydání územního plánu do konce roku 2018 prob⌥hla v obci v�stavba souvisejícím s rozvojem trvalého 

bydlení (nár�st 25 trvale obydlen�ch byt�). Celkem v⌦ak p ibylo pouze 16 obyvatel. Z tabulky je vid⌥t, �e p evládá kladné 

migra⇧ní saldo (v ka�dém roce je více p ist⌥hoval�ch ne� vyst⌥hoval�ch). Problémem je v⌦ak záporn� p irozen� p ír�stek 

(p evládá daleko více zem el�ch ne� narozen�ch). Z hlediska v⌥kové struktury je v obci zna⇧n� podíl po⇧et obyvatel v 

postproduktivním v⌥ku, co� je dáno mj. i nabídkou ve ejné vybavenosti. 

 Do budoucna je mo�no vzhledem ke kladnému migra⇧nímu saldu (st⌥hování za levn⌥j⌦ím bydlení do 

kvalitního p írodního prost edí) o⇧ekávat i dal⌦í nár�st po⇧tu obyvatelstva v obci. Obec tomu jde naproti a chce pro 

mladé rodiny s d⌥tmi p ipravit odpovídající p íle�itost pro trvalé bydlení, podobn⌥ jako uskute⇧nila v sousední lokalit⌥ 

Z1. Potenciál nové lokality je cca 24 byt�~ 80 trvale �ijících obyvatel. To by se mohlo naplnit v pom⌥rn⌥ krátkém ⇧ase od 

v�stavby ve ejné infrastruktury.

 

 m.3) Ekonomická základna
 Net�ká se zm⌥ny ÚP.

 m.4) Dopl↵ující informace a zd�vodn⌦ní (ve �len⌦ní návrhu ÚP)

 Vymezení zastav⌦ného území
 Zm⌥nou byla dle aktuální mapy evidence KN (KMD) nov⌥ vymezena hranice zastav⌥ného území.  

 Na území obce Ro�⌃alovice je k datu 10. 3. 2020 vymezeno celkem t icet dev⌥t zastav⌥n�ch území.

 sídelní útvar Lede⇧ky    2 zastav⌥ná území 

 sídelní útvar Lede⇧ky - Vini⇧ná Lhota   2 zastav⌥ná území

 sídelní útvar Podlu�any    2 zastav⌥ná území

 samota, k.ú. Podlu�any   1 zastav⌥né území

 Ro�⌃alovice, Podolí, Zámostí   4 zastav⌥ná území

 samoty, k.ú. Ro�⌃alovice   2 zastav⌥ná území

 areál staveb u Bu⇧ického ml�na   3 zastav⌥ná území

 Stará a Nová Hasina v⇧etn⌥ samot na 

 Libá�ském potoce    9 zastav⌥n�ch území

 samota - hájenka v lese, k.ú. Hasina  1 zastav⌥né území

 samota - hospodá ská stavba v k.ú. Podolí  1 zastav⌥né území

 u Ro�⌃alovic

 Dále sem spadá11 objekt� vodních d⌥l - hrází ohrazující um⌥lé vodní nádr�e a plocha zbo eni⌦t⌥ p.⇧.  st. 60 

(dnes neexistující stavba v lesním komplexu). Funk⇧ní vyu�ití na nov⌥ vymezen�ch zastav⌥n�ch území dle aktuální mapy 

KMD se nem⌥ní.

 Ochrana a rozvoj hodnot území
 Zájmové území zm⌥ny ⇧.1nespadá do ÚAN I. ⇧i II. typu. Do koordina⇧ního v�kresu byla území s 

archeologick�mi nálezy nov⌥ zanesena. V textové ⇧ásti od�vodn⌥ní ÚP jsou vyjmenovány. P i stavební ⇧innosti bude 

respektován fakt, �e celé území obce Ro�⌃alovice  je územím s archeologick�mi nálezy. V sou⇧asné dob⌥ je dle 

vyjád ení Archeologického ústavu a oprávn⌥n�ch organizací nutné pova�ovat celé území st edních �ech za území s 

archeologick�mi nálezy.

 Zájmové území zm⌥ny ⇧.1 nezasahuje do kulturních památek. V textové ⇧ásti i ⇧ásti grafické (koordina⇧ní 

v�kres) byl aktualizován v�⇧et nemovit�ch kulturních památek. Celkov⌥ se tedy jedná o tyto památky:

45970✏/✏2-1946 kostel sv. Havla

 Barokní kostel sv. Havla - z let 1725-34. Dvouv⌥�ov�, dominanta kraje. Nad vchodem vald⌦tejnsk� 

znak. Hlavní oltá  kostela pochází z roku 1725, oltá i dominuje obraz od autora V. Mayera z roku 

1743.

18752✏/✏2-1950 sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého umíst⌥né p i vstupu do b�valé zámecké zahrady.

46994✏/✏2-1948 sloup se sochou P. Marie Immaculaty na nám⌥stí (pravd⌥podobn⌥ dílo Johanna Brokofa nebo jeho 

syna Michala Jana, postaven� jako pod⌥kování za konec morové epidemie v letech 1713-14).
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24751✏/✏2-1947 ⇧p. 1 zámek

 Barokní zámek - P�vodn⌥ renesan⇧ní, postaven roku 1622. P estav⌥n pozdn⌥ barokn⌥ roku 1760. 

Trojk ídl� dvoupatrov� s hodinovou ví�kounad st edním k ídlem. P⌥kn� hlavní portál se socha skou 

v�zdobou M. J. Brokofa. Fasády upraveny novodob⌥. P i zámku hospodá ské budovy, zahrada a 

park. P ed hlavním vstupem do areálu zámku 2 v�znamné barokní sochy sv. Václava a sv. Jana 

Nepomuckého od M. J. Brokofa. V severním k ídle zachována zámecká kaple s p�vodním za ízením, 

v n⌥kter�ch sálech rokokové nást⌥nné malby z roku 1770. V zámku památky na malí e Jana 

Rektoryse (1817 – 1890). Místnost ve st edním k ídle s novodobou v�malbou v podob⌥ jeskyn⌥ na 

klenb⌥. V sou⇧asné dob⌥ je zámek ú⇧elov⌥ vyu�it jako domov d�chodc�.

31794✏/✏2-1949 ⇧p. 12 d⌥kanství U Barborky

 Nedaleko zámku je barokní budova d⌥kanství pocházející z 18. století a vyzna⇧uje se plasticky 

⇧lenitou fasádou.

18185✏/✏2-2980 ⇧p. 30 m⌥⌦↵ansk� d�m 

  Jedná se o unikátní malom⌥stsk� d�m z první poloviny 19. století v Husov⌥ ulici. D�m je rouben� s  

 d ev⌥nou podsíní a má mansardovou ⌦indelovou st echu.

105514  areál  d�m s kniha skou dílnou, Ro�⌃alovice, Husova ⇧.p. 24

 Barokní náro�ní d�m z 18. století s kniha skou dílnou z 19. století.

104822  objekt, obecná ⌦kola, Ro�⌃alovice, Husova ⇧.p. 146

  Dvoupatrová ⌦kolní budova z poloviny 19. století umíst⌥ná p i silnici pod kostelem.

21321/2-3162 objekt, socha sv. Jana Nepomuckého, Ro�⌃alovice, Zámostí

 Barokní socha ské dílo z roku 1715, umíst⌥né na stávajícím míst⌥ v roce 1830.

 
 Urbanistická koncepce 
 Zm⌥nou ⇧. 1 ÚP Ro�⌃alovice není urbanistická koncepce m⌥n⌥na. 

 Zm⌥nou ⇧.1 se vymezuje zastavitelná plocha Z1/1 (k.ú. Zámostí u Ro�⌃alovic) s funk⇧ním vyu�itím plochy 

bydlení - rodinné domy m⌥stské (BI), která navazuje na stávající obytnou enklávu umíst⌥nou v kontaktní severní poloze 

(Z1). Koncep⇧n⌥ bude nová plocha na plochu Z1 navazovat. Zastav⌥ním se areál staveb uzav e do jednoho celku. 

Celkov⌥ by lokalita m⌥la slou�it pro v�stavbu rodinn�ch dom� (s mo�ností dvojdomk�) s v�razn�m rekrea⇧ním zázemím 

slou�ícím i pro obyvatele sousední, dnes zastav⌥né plochy, kde se na toto zázemí v celkové koncepci “zapomn⌥lo”.

 Návrh p edpokládá umíst⌥ní nové zástavby v kontaktní poloze zastav⌥ného území obce, d íve se jednalo o 

prioritní územní rezervu R1. Návrhem se zabírá ucelen� cca 3,35 hektarov� blok orné p�dy obklopen� pozemky 

vodote⇧e, silnice III. t ídy, zástavby a obecní cesty s remízy. Celá plocha je pom⌥rn⌥ jednodu⌦e dopravn⌥ i technicky 

obslou�itelná v návaznosti na nedávno zastav⌥nou sousední lokalitu. Plocha je umíst⌥na mimo záplavové území 

p evá�n⌥ na p�dách erozn⌥ ohro�en�ch. Lokalita Z1/1 je dána k prov⌥ ení územní studií mj. s podmínkami 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). 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). Bude respektována 

severoji�ní ú⇧elová komunikace zp ístup�ující lokalitu zejména p⌥⌦ím. V�chodní okraj lokality bude slou�it jako 

odpo⇧inkové místo  s vyhlídkou na kostel sv. Havla a nivní krajinu Zámostí.

 P�írodní podmínky a krajinn✏ ráz
 Lokalita Z1/1 je dána k prov⌥ ení územní studií mj. s podmínkami 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). Regulativy je omezena zastav⌥nost pozemku a podla�nost staveb. Návrhem studie se prov⌥ í 
mo�nost zástavby na obecním pozemku ⇧. 355/1 - katastrální území Zámostí u Ro�⌃alovic (druh pozemku orná p�da). 

Rozloha  e⌦eného území je 3,3485 ha. Lokalita se nachází mezi zastav⌥n�m územím rodinn�mi domy v zahradách 

(sever), silnicí t etí t ídy (západ), meliora⇧ní strouhou (jih) a remízem zelen⌥ nad prameni⌦t⌥m (v�chod). 

 Z hlediska morfologie se jedná o pom⌥rn⌥ rovinat� terén s nejvy⌦⌦í kótou ve st ední ⇧ásti severní hranice (202 

m n.m.), mírn⌥ uklon⌥n� k vodote⇧i na jihov�chodním okraji a k cest⌥ na severov�chodním okraji (198,5 m n.m.). Z 

hlediska limit� návrh respektuje silni⇧ní ochranné pásmo a provozní pásmo vodního toku, zárove� umo��uje zalo�ení 

územním plánem navr�eného prvku ÚSES - LBK 10-11 (pozn.: základem biokoridoru je meliora⇧ní strouha – cca 1,5-2 m 

hlubok� p íkop lichob⌥�níkového profilu s travino bylinn�m spole⇧enstvem, místy s ke ov�m porostem; cílem je travino 

bylinné spole⇧enstvo s d evinami).

 Vizuáln⌥ “nejhez⇧ím” sousedem je v�chodn⌥ polo�ená nivní louka nad studánkou (prameni⌦t⌥m) s pohledy 

sm⌥rem k Zámostí ale i k historické ⇧ásti Ro�⌃alovic s dominantou kostela sv. Havla. Je doporu⇧eno cestami propojit 

toto území a vytvo it vycházkov� okruh se zapojením obecní cesty. Do v�chodní vyv�⌦ené polohy umís↵it nezastav⌥né 

místo - vyhlídku do krajiny. Sm⌥rem do volné krajiny - vodote⇧i, ji� bez p ímé urbánní vizuální návaznosti, není vhodné 

lokalitu zastavovat. 

 Dopravní infrastruktura
 Zám⌥r rozvoje plochy pro bydlení Z1/Z1 vyvolá nároky na vytvo ení územních podmínek pro zbudování 

p ístupov�ch/obslu�n�ch komunikací uvnit  lokality a  e⌦ení dopravy v klidu. Toto bude p edm⌥tem  e⌦ení územní 

studie. Celá plocha je pom⌥rn⌥ jednodu⌦e dopravn⌥ i technicky obslou�itelná v návaznosti na nedávno zastav⌥nou 

sousední lokalitu. Návrhem parcelace bude respektována stávající severoji�ní ú⇧elová komunikace zp ístup�ující lokalitu 

zejména p⌥⌦ím.

 OP silnice III. t ídy vedené po západní hranici zájmového území musí b�t respektováno.

 Technická infrastruktura
 Celá plocha je pom⌥rn⌥ jednodu⌦e dopravn⌥ i technicky obslou�itelná v návaznosti na nedávno zastav⌥nou 

sousední lokalitu. Toto bude p edm⌥tem  e⌦ení územní studie.
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 Koncepce odvodn⌥ní území, srá�kové odpadní vody se nem⌥ní.

 Povodí Labe, s.p. specifikuje podmínky pro likvidaci de⌦↵ov�ch odpadních vod takto: ”V p ípad⌥, �e není 

mo�né likvidaci de⌦↵ov�ch odpadních vod  e⌦it zasakováním v míst⌥ staveb a to na základ⌥ hydrologického posudku, je 

mo�né uva�ovat s redukovan�m odtokem de⌦↵ov�ch vod ze zájmového území v mno�ství 15l/(s*ha) - u kapacitních 

vodních tok� a v mno�ství 3l/(s*ha) - nekapacitních vodních tok�. Sou⇧ástí odvod�ovacího za ízení musí b�t kapacitní 

reten⇧ní za ízení pro zabezpe⇧ení pot ebného maximálního odtoku ze zájmového území. P ípadná retence bude 

dimenzována na p⌥tilet� dé⌦↵ o maximálním objemu (v�po⇧et z dob trvání a intenzit návrhov�ch de⌦↵�).

 Spla⌦kové odpadní vody

 Ro�⌃alovice v⇧etn⌥ místních ⇧ástí Podolí a Zámostí mají vybudovan� systém jednotné kanalizace pro ve ejnou 

pot ebu. Jedná se o jednotnou kanaliza⇧ní sí↵ z betonov�ch trub a z kameniny svedenou na obecní �OV (ji�ní okraj 

Zámostí). �OV byla intenzifikována s v�hledovou kapacitou 3000 EO. Na tento systém se v roce 2019 napojily v⌦echny 

místní ⇧ásti ve dvou v⌥tvích: Ro�⌃alovice Jih (Lede⇧ky, Podlu�any, Vini⇧ná Lhota) a Ro�⌃alovice Sever (Podolí ⇧ást - 

sever, Stará Hasina, Nová Hasina). 

 Vzhledem k tomu, �e kanaliza⇧ní sí↵ byla dokon⇧ena, byla z úplného zn⌥ní ÚP zru⌦ena ⇧ást ve ejn⌥ 

prosp⌥⌦n�ch staveb technické infrastruktury pro hlavní tlakové stoky spla⌦kové kanalizace.

 Na �OV Ro�⌃alovice bude v dohledné dob⌥ napojena i kanalizace místní ⇧ásti m⌥styse K inec (Nové Zámky). 

Stavební povolení na stavbu bylo vydáno dne 27. 9. 2017, stavba se t�ká katastrálních území Lede⇧ky a Nové Zámky. V 

sou⇧asné dob⌥ probíhá realizace stavby, stavba bude v dob⌥ vydání zm⌥ny ÚP Ro�⌃alovice dokon⇧ena.

 Koncepce elektrifikace, plynofikace, telekomunikace se nem⌥ní.

 

 Radiokomunikace

 Zhruba ve sm⌥ru JZ-SV prochází nap í⇧  e⌦en�m územím radioreléová trasa sm⌥ ovaná do stanice 

radioreléového spoje. Tato trasa také p echází p es území  e⌦ené zm⌥nou ⇧. 1.

 Celé správní území obce je situováno ve vymezeném území leteck�ch zabezpe⇧ovacích za ízení MO 

(ochranném pásmu radaru Nepolisy). Omezení vypl�vající z tohoto vymezení budou nadále respektována.

 Nové limity jsou graficky zaneseny do koordina⇧ního v�kresu a t�kají se zárove� i zm⌥ny ⇧.1 ÚP.

 Ob�anské vybavení
 Net�ká se zm⌥ny ⇧.1 ÚP. Zm⌥nou nejsou vyvolány v�znamné nároky na ob⇧anskou vybavenost.

 Ve�ejná prostranství
 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. Lokalita Z1/1 o 

rozloze cca 3,35 ha je dána k prov⌥ ení územní studií. V rámci plochy bude zejména v centrální ⇧ásti vymezena 

adekvátní ve ejná zele� slou�ící obyvatel�m celé související obytné enklávy (p�vodní zastavitelná plocha Z1). Závazn⌥ je 

dána minimální v�m⌥ra ve ejné zelen⌥ 3.000m2.

 Pro nov⌥ vymezované pozemky ve ejného prostranství jsou dále dány tyto po�adavky (ve smyslu vyhlá⌦ky 

§22 vyhlá⌦ky 501/2006 Sb.): Nejmen⌦í ⌦í ka ve ejného prostranství, jeho� sou⇧ástí je pozemní komunikace zp ístup�ující 

pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosm⌥rném provozu lze tuto ⌦í ku sní�it a� na 10,5 m. Nejmen⌦í ⌦í ka 

ve ejného prostranství, jeho� sou⇧ástí je pozemní komunikace zp ístup�ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i 
jednosm⌥rném provozu lze tuto ⌦í ku sní�it a� na 6,5 m. Sou⇧ástí t⌥chto ve ejn�ch prostranství je nejmén⌥ jeden pruh 

vyhrazen� pro p⌥⌦í v minimální ⌦í ce 2 m umo��ující bezbariérové u�ívání.

 Nakládání s odpady
 Nové plochy, na kter�ch by bylo p ípustné ukládání odpad�, nejsou navr�eny. Sou⇧asná koncepce 

zne⌦kod�ování odpad� bude uplatn⌥na i pro plochu zm⌥ny ⇧.1 ÚP.

 Skládky, evidované ekologické zát⌥�e území jsou postupn⌥ rekultivovány nebo zarostlé rumi⌦tní vegetací - viz. 

text územního plánu. Lokalita zm⌥ny je zcela mimo dosah tohoto území.

 Koncepce uspo�ádání krajiny, pé�e o o ochranu p�írody a kulturní krajinu
 Koncepce uspo ádání krajiny není zm⌥nou dot⇧ena.

 Do územního plánu byly nov⌥ zaneseny tyto v�znamné limity vyu�ití území:

 P írodní památka (PP) Dymokursko (kód lokality CZ0210101) v⇧etn⌥ ochranného pásma

 (podle NA⇥ÍZENÍ St edo⇧eského kraje ⇧. 1/2017 ze dne 20. 12. 2016, o z ízení p írodní památky Dymokursko). 

 Zm⌥na ⇧. 1 - nová zastavitelná plocha je umíst⌥na mimo PP. 

 P írodní památka se nachází v katastrálních územích M⌥stec Králové, B ístev, Nouzov u Dymokur, Podolí u 

Ro�⌃alovic, Hasina, Tuchom, Proda⌦ice v okresech Nymburk a Mladá Boleslav. Celková v�m⌥ra p írodní památky ⇧iní 

78,4 ha. Hlavním p edm⌥tem ochrany p írodní památky je ochrana makrofytní vegetace p irozen⌥ eutrofních a 

mezotrofních stojat�ch vod, mozaiky vlhk�ch a� such�ch luk v r�zn�ch stádiích sukcese zahrnujících mezofilní ovsíkové 

louky, bezkolencové louky, tu�ebníková lada a porosty vysok�ch ost ic, dále dubohab in, ol⌦in a jasanovo-ol⌦ov�ch 

lu�ních les� (obsahujících stanovi⌦t⌥ Natury 2000 – 3150, 6410, 6150, 9170 a 91E0) spolu s druhy na n⌥ vázan�mi 

zejména pak kosatec sibi sk� (Iris sibirica), hrachor hrachovit� (Lathyrus pisiformis), kostival ⇧esk� (Symphytum 

bohemicum), pampeli⌦ka zavla�ovaná (Taraxacum irrigatum), violka nízká (Viola pumila), strakapoud prost ední 

(Dendrocopos medius), v⇧elo - jed lesní (Pernis apivorus), skokan zelen� (Rana esculenta) a rohá⇧ obecn� (Lucanus 

cervus). 

 Z d�vodu zaji⌦t⌥ní p edm⌥t� ochrany se podle § 44 odst. 3 zákona ⇧. 114/1992 Sb. vymezují následující 

⇧innosti a zásahy, je� lze v p írodní památce vykonávat jen s p edchozím písemn�m souhlasem p íslu⌦ného orgánu 
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ochrany p írody: a) provád⌥ní zm⌥n druhu pozemk� nebo zp�sobu jejich vyu�ití, b) z izování skládek, a to i 

p echodn�ch, jak�chkoli materiál�, s v�jimkou krátkodobého ulo�ení d evní hmoty, c) umís↵ování za ízení k p ikrmování 

zv⌥ e, p ikrmování zv⌥ e, d) hnojení, pou�ívání biocid�, s v�jimkou bodového pou�ití repelent� a atraktant� v lesním 

hospodá ství. 

 Podle § 37 odst. 1 zákona ⇧. 114/1992 Sb. se z izuje ochranné pásmo p írodní památky v katastrálním území 

Hasina. Celková v�m⌥ra ochranného pásma ⇧iní 1,2 ha.

 Krajinná památková zóna K inecko

 Do koordina⇧ního v�kresu je zapracován limit hranice krajinné památkové zóny K inecko (pé⇧e o historickou 

kulturní krajinu prost ednictvím institutu krajinn�ch památkov�ch zón). Limit vypl�vá ze ZÚR SK. Lokalita zm⌥ny Z1 se v 

tomto území nachází. Lokalita bude prov⌥ ena územní studií i z hlediska ochrany kulturní krajiny.

 Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability 
 Prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) nejsou návrhem zm⌥ny dot⇧eny. Lokalita nezasahuje do 

územním plánem navr�eného prvku ÚSES - LBK 10-11 (pozn.: základem biokoridoru je meliora⇧ní strouha – cca 1,5-2 m 

hlubok� p íkop lichob⌥�níkového profilu s travino bylinn�m spole⇧enstvem, místy s ke ov�m porostem; cílem je travino 

bylinné spole⇧enstvo s d evinami).

 Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
 Plocha zm⌥ny nezasahuje do cestní sít⌥. 

 Vizuáln⌥ “nejhez⇧ím” sousedem lokality Z1/Z1 je v�chodn⌥ polo�ená nivní louka nad studánkou 

(prameni⌦t⌥m) s pohledy sm⌥rem k Zámostí ale i k historické ⇧ásti Ro�⌃alovic s dominantou kostela sv. Havla. Je 

doporu⇧eno cestami propojit toto území a vytvo it vycházkov� okruh se zapojením obecní cesty.

 Stanovení podmínek pro protierozní opat�ení
 Plocha je umíst⌥na mimo záplavové území p evá�n⌥ na p�dách erozn⌥ ohro�en�ch (v⌥trná eroze). Lokalita 

Z1/1 je dána k prov⌥ ení územní studií mj. s podmínkami 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).

 Stanovení podmínek pro ochranu p�ed povodn⌦mi
 Lokalita zm⌥ny nespadá do vymezeného záplavového území a do území sledovan�ch záplav.

 Dle po�adavk� ZÚR St edo⇧eského kraje byl územním plánem Ro�⌃alovice up esn⌥n a stabilizován navr�en� 

poldr Hasina jako ve ejn⌥ prosp⌥⌦ná stavba (VPS) s ozna⇧ením PP12. Hranice poldru byly ve v�kresové ⇧ásti 

(koordina⇧ní v�kres) up esn⌥ny na základ⌥ aktualizovan�ch ÚAP Nymburk.

 Protipovod�ová opat ení na vodních tocích jsou sou⇧ástí kapitoly e.5) ÚP. Navrhovaná lokalita sousedí ji�ním 

okrajem s drobn�m bezejmenn�m tokem (IDVT 10178130) a s pozemkem p.⇧. 355/2, ve správ⌥ Povodí Labe, s.p. Dle 

zákona m��e správce vodního toku u�ívat pozemk� sousedících s korytem toku v ⌦í ce do 6m od b ehové ⇧áry. Uvedené 

ochranné pásmo bude respektováno. P ípadné zásahy (v�sadba ⇧i kácení) do b ehov�ch porost� bude projednáno se 

správcem vodního toku.

 Stanovení podmínek pro rekreaci
 Celkov⌥ by lokalita zm⌥ny Z1/Z1 m⌥la slou�it pro v�stavbu rodinn�ch dom� (s mo�ností dvojdomk�) s 

v�razn�m rekrea⇧ním zázemím slou�ícím i pro obyvatele sousední, dnes zastav⌥né plochy, kde se na toto zázemí v 

celkové koncepci “zapomn⌥lo”.

   
 Podmínky pro ochranu nerostn✏ch surovin, d�sledky d�ív⌦j�í t⌦⇣by, sesuvná území
 V rámci území m⌥sta Ro�⌃alovice jsou evidována sesuvná území. Lokalita zm⌥ny je mimo tato sesuvná území.

 Ochrana prost�edí, hygienická ochrana
 Celé území ORP Nymburk pat í do oblasti se zhor⌦enou kvalitou ovzdu⌦í ve smyslu zákona o✏ochran⌥ ovzdu⌦í.

Zdroje zne⇧i⌦t⌥ní, limity vyu�ití
 V  e⌦eném území se nacházejí zdroje zne⇧i⌦t⌥ní ovzdu⌦í v kategorii REZZO 1 - Vod�anské ku e s.r.o., farma 

Hasina. Tento zdroj lokalitu zm⌥ny neovliv�uje.

 Plynofikací zájmového území byl v�razn⌥ omezen plo⌦n� zdroje zne⇧i⌦t⌥ní ovzdu⌦í, kter�mi jsou p edev⌦ím 

domácnosti ve v⌦ech venkovsk�ch sídlech v✏území. Lokalita zm⌥ny bude plynofikována.

 P ízemní zne⇧i⌦t⌥ní je rovn⌥� zvy⌦ováno automobilovou dopravou, jednak emisemi v�fukov�ch plyn�, jednak 

pra⌦ností. Pro hodnocení t⌥chto zdroj� nejsou k✏dispozici konkrétní údaje. Silni⇧ní doprava po kontaktní silnici III. t ídy je 

dopravou s nízkou intenzitou provozu.

 Lokalita se nachází mimo dosah negativních vliv� z v�roby, areál� farem, mimo ochranné pásmo ve ejného 

poh ebi⌦t⌥ a ⇧istírny odpadních vod Ro�⌃alovice.

 Návrh �e�ení po⇣adavk� obrany státu, po⇣ární ochrany a civilní ochrany
 Celé  e⌦ené území se nachází ve vymezeném území A�R dle §175, zákona ⇧. 183/2006 Sb. Celé správní 

území obce je situováno ve vymezeném území MO (leteck� koridor Milovice). Celé správní území obce je situováno  

ve vymezeném území leteck�ch zabezpe⇧ovacích za ízení MO. Omezení vypl�vající z tohoto vymezení budou nadále 

respektována.

 Po�adavky po�ární ochrany se nem⌥ní. 

 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 
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73 0873 (t. j. budou dodr�eny hodnoty nejmen⌦í dimenze potrubí, budou v dostate⇧n�ch vzdálenostech instalovány 

hydranty ap.). P ístupové komunikace pro po�ární techniku jsou toto�né se stávajícími a navr�en�mi komunikacemi v 

této hierarchii: silnice III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace. Toto bude konkrétn⌥ navr�eno územní studií.

 Po�adavky civilní ochrany se nem⌥ní.

n)  Vyhodnocení ú�elného vyu⇣ití zastav⌦ného území a vyhodnocení pot�eby vymezení 
zastaviteln✏ch ploch                   

 Zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou zna⇧ného rozsahu. Do dne⌦ního dne byly zastav⌥ny 

n⌥které lokality, které se nacházejí zejména v✏Ro�⌃alovicích -  viz. p ehledná tabulka. Zastupitelstvem m⌥sta byl vznesen 

po�adavek na roz⌦í ení nejv⌥t⌦í rozvojové lokality Z1lokality ji�ním sm⌥rem a� ke stávající p írodní plo⌦e o parcely pro 

v�stavbu rodinn�ch dom�. Pozemek toto�n� s✏plochou rezervy R1v platném územním plánu je v✏sou⇧asné dob⌥ ve 

vlastnictví m⌥sta Ro�⌃alovice, tak jako sousední zastavitelná a zárove� ji� zastav⌥ná plocha Z1. Koncep⇧n⌥ bude plocha 

navazovat na plochu Z1.

 Vzhledem k✏malé vzdálenosti Ro�⌃alovic od m⌥st Nymburk, Pod⌥brady a Mladá Boleslav je o bydlení 

v✏Ro�⌃alovicích velk� zájem. M⌥sto nevlastní jiné pozemky, které dle územního plánu jsou ur⇧eny jako zastavitelné, na 

nich� by mohla dal⌦í v�stavba pokra⇧ovat. Proto byl ze strany m⌥sta Ro�⌃alovice uplatn⌥n po�adavek na po ízení zm⌥ny 

územního plánu, kter� by obsahoval lokalitu Z1/Z1 ur⇧enou pro bydlení v✏rodinn�ch domech. 

 Na základ⌥ charakteristiky jednotliv�ch funk⇧ních ploch v✏urbanizovaném a neurbanizovaném území byl 

územní plán po jeho vydání napl�ován takto:

 Zastavitelná plocha  Z1   -   plochy  bydlení   v�m⌥ra 4,04 ha   vyu�ita celá

 Zastavitelná plocha  Z2   -   plochy bydlení   v�m⌥ra 2,68 ha - nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z4  -    plochy smí⌦ené obytné  v�m⌥ra 1,95 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z5a -   plochy bydlení   v�m⌥ra 0,96 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z5b -  plochy bydlení   v�m⌥ra 0,57 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z6a -  plochy bydlení   v�m⌥ra 0,128 ha nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z6b -   plochy bydlení   v�m⌥ra 0,21 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z6c -   plochy bydlení   v�m⌥ra 0,985 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z8   -   plochy bydlení   v�m⌥ra 2,50 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z9   -   plochy bydlení   v�m⌥ra 1,40 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z10 -  plochy bydlení   v�m⌥ra 0,16 ha  nevyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z11 -   plochy rekreace   v�m⌥ra 0,38 ha  nevyu�ita 

 Zastavitelná plocha  Z12 -   plochy smí⌦ené obytné  v�m⌥ra 0,05 ha  nevyu�ita 

 Zastavitelná plocha  Z13 -   plochy bydlení   v�m⌥ra 0,42 ha 1/2 vyu�ita
 Zastavitelná plocha  Z14 -   plochy bydlení   v�m⌥ra 0,20 ha  nevyu�ita
 P estavbová plocha  P1 -    plochy smí⌦ené obytné  v�m⌥ra 0,33 ha  vyu�ita celá

 P estavbová plocha  P2 -   plochy bydlení   v�m⌥ra 0,29 ha  nevyu�ita
 P estavbová plocha  P3  -  plochy bydlení   v�m⌥ra 0,85 ha  nevyu�ita
 P estavbová plocha  P4  -  plochy bydlení   v�m⌥ra 0,98 ha  nevyu�ita
 P estavbová plocha  P5  -  plochy bydlení   v�m⌥ra 0,37 ha  vyu�ita z✏1/3

 P estavbová plocha  P6  -  plochy smí⌦ené obytné  v�m⌥ra 0,25 ha  nevyu�ita
 P estavbová plocha  P7  -  plochy ve ejn�ch prostranství  v�m⌥ra 0,075 ha  nevyu�ita

 Celkem:    16,253 ha

 Vyu�ity:     4,7 ha (tj. 29% - p evá�n⌥ v Ro�⌃alovicích) 

 Od roku 2014 do konce roku 2018 prob⌥hla v obci v�stavba souvisejícím s rozvojem trvalého bydlení (nár�st 

25 trvale obydlen�ch byt�). Celkem v⌦ak p ibylo pouze 16 obyvatel. P evládá kladné migra⇧ní saldo (v ka�dém roce je 

více p ist⌥hoval�ch ne� vyst⌥hoval�ch). Problémem je v⌦ak záporn� p irozen� p ír�stek (p evládá daleko více zem el�ch 

ne� narozen�ch). Z hlediska v⌥kové struktury je v obci zna⇧n� podíl po⇧et obyvatel v postproduktivním v⌥ku, co� je dáno 

mj. i nabídkou ve ejné vybavenosti regionálního v�znamu. 

 Do budoucna je mo�no vzhledem ke kladnému migra⇧nímu saldu (st⌥hování za levn⌥j⌦ím bydlení do 

kvalitního p írodního prost edí) o⇧ekávat i dal⌦í nár�st po⇧tu obyvatelstva v obci. Obec tomu jde naproti a chce pro 

mladé rodiny s d⌥tmi p ipravit odpovídající p íle�itost pro trvalé bydlení, podobn⌥ jako uskute⇧nila v sousední lokalit⌥ 

Z1. Potenciál nové lokality je cca 24 byt�~ 80 trvale �ijících obyvatel. To by se mohlo naplnit v pom⌥rn⌥ krátkém ⇧ase od 

v�stavby ve ejné infrastruktury podobn⌥ jako sousední obytná enkláva.

 

o) Rozhodnutí o námitkách a jejich od�vodn⌦ní
 Námitky nebyly uplatn⌥ny.

p) Vyhodnocení p�ipomínek
 P ipomínky nebyly uplatn⌥ny.

q) Srovnávací text s vyzna�ením zm⌦n
 Je uveden v p íloze ⇧.1 
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