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B.1) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - TEXTOVÁ �ÁST

1) Vyhodnocení koordinace vyu✏ívání území z hlediska ↵ir↵ích vztah� v území

 1.1) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl�vajícími z PÚR �R
 ⇤e�ené územní se v◆Politice územního rozvoje �R, ve zn⌦ní Aktualizace �. 1,2 a 3, ú�inná 

1.10.2019 (dále jen „PÚR“), nenachází v◆⌘ádné rozvojové ose �i oblasti nepublikované v⇣znamu. 
 Aktualizace �. 5 se zájmového území net⇣ká. Aktualizací �. 4 byly vymezeny v rámci �R 
Specifické oblasti, ve kter⇣ch se projevuje aktuální problém ohro⌘ení území suchem - viz. dále.

 Ze stanoven⇣ch priorit územního plánování, obsa⌘en⇣ch v◆PÚR budou v◆�e�eném území 
uplatn⌦ny zejména následující body:

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. Tato území mají zna�nou hodnotu, nap�. i jako turistické atraktivity. Jejich 
ochrana by m⌦la b⇣t provázána s pot�ebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s 
principy udr⌘itelného rozvoje. V n⌦kter⇣ch p�ípadech je nutná cílená ochrana míst zvlá�tního 
zájmu, v jin⇣ch p�ípadech je t�eba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 
⌘iv⇣m v �ase prom⌦nn⇣m celkem, kter⇣ vy⌘aduje tv✏r�í, av�ak citliv⇣ p�ístup k vyvá⌘enému 
v�estrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její st⌦⌘ejní kulturní, p�írodní a u⌘itné hodnoty. 
Bránit upadání venkovské krajiny jako d✏sledku nedostatku lidsk⇣ch zásah✏. 

P�i plánování rozvoje venkovsk⇣ch území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru p�i zohledn⌦ní 
ochrany kvalitní zem⌦d⌦lské, p�edev�ím orné p✏dy a ekologick⇣ch funkcí krajiny.   Rozvojové 
zám⌦ry, které mohou v⇣znamn⌦ ovlivnit charakter krajiny, umís�ovat do co nejmén⌦ konfliktních 
lokalit a následn⌦ podporovat pot�ebná kompenza�ní opat�ení. S ohledem na to p�i územn⌦ 
plánovací �innosti, pokud je to mo⌘né a od✏vodn⌦né, respektovat ve�ejné zájmy nap�. ochrany 
biologické rozmanitosti a kvality ⌘ivotního prost�edí. V rámci územn⌦ plánovací �innosti vytvá�et 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a 
vytvá�et podmínky pro vyu⌘ití p�írodních zdroj✏.

Vytvá�et územní podmínky pro zaji�t⌦ní migra�ní propustnosti krajiny pro voln⌦ ⌘ijící ⌘ivo�ichy a pro 
�lov⌦ka, zejména p�i umís�ování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územn⌦ plánovací 
�innosti omezovat ne⌘ádoucí sr✏stání sídel s ohledem na zaji�t⌦ní p�ístupnosti a prostupnosti 
krajiny

Vytvá�et podmínky pro rozvoj a vyu⌘ití p�edpoklad✏ území pro r✏zné formy cestovního ruchu (nap�. 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p�i zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistick⇣mi cestami, které 
umo⌘↵ují celoro�ní vyu⌘ití pro r✏zné formy turistiky (nap�. p⌦�í, cyklo, ly⌘a�ská, hipo). 

Úrove↵ technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat 
tak, a aby spl↵ovala po⌘adavky na vysokou kvalitu ⌘ivota v sou�asnosti i v budoucnosti.

! Politika územního rozvoje vymezuje specifické oblasti, ve kter⇣ch se projevují aktuální problémy 
republikového v⇣znamu: 
 Území obcí v ORP Nymburk spadá do SOB9 -  Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 
problém ohro⌘ení území suchem 

 Kritéria a podmínky pro rozhodování o zm⌦nách v území: 
P�i rozhodování a posuzování zám⌦r✏ na zm⌦ny v území p�ednostn⌦ sledovat: 
a)  podporu p�irozeného vodního re⌘imu v krajin⌦, 
b)  posilování odolnosti a rozvoj vodních zdroj✏, 
c)  zaji�t⌦ní rovnováhy mezi u⌘íváním vodních zdroj✏ a jejich p�irozenou obnovitelností, 
d)  ú�inné sni⌘ování a odstra↵ování zne�i�t⌦ní vody z plo�n⇣ch i bodov⇣ch zdroj✏ zne�i�t⌦ní, které 

omezují vyu⌘ívání povrchov⇣ch a podzemních vod, 
e)  rozvoj a údr⌘bu vodohospodá�ské infrastruktury, pro zabezpe�ení po⌘adavk✏ na dodávky vody v 

prom⌦nliv⇣ch hydrologick⇣ch podmínkách (zejm. p�i nedostatku srá⌘ek, zmen�ení pr✏tok✏ ve 
vodních tocích, poklesu vody v p✏d⌦ a poklesu hladiny podzemních vod), 

f)  bránit zhor�ování stavu vodních útvar✏, úbytku mok�ad✏, v⌦trné a vodní erozi p✏dy, degradaci a 
desertifikaci p✏dy, 

g)  prohloubení koordinace územního plánování, krajinného plánování, vodohospodá�ského 
plánování a pozemkov⇣ch úprav, 

h)  rozvoj zelené infrastruktury v zastav⌦ném a nezastav⌦ném území obcí a následnou pé�i o ní. 

Úkoly pro územní plánování: 
V rámci územn⌦ plánovací �innosti kraje a koordinace územn⌦ plánovací �innosti obcí 
a)  vytvá�et územní podmínky pro podporu p�irozeného vodního re⌘imu v krajin⌦ a zvy�ování 

jejích reten�ních a akumula�ních vlastností, zejm. vytvá�ením územních podmínek pro vznik a 
zachování odolné stabilní vyvá⌘ené pestré a �lenité krajiny, tj. krajiny s vhodn⇣m pom⌦rem 
ploch les✏, mezí, luk, vodních ploch a vodních tok✏ (zejména neregulované vodní toky s 
doprovodnou zelení), cestní sít⌦ (s doprovodnou zelení), a orné p✏dy (zejm. velké plochy orné 
p✏dy roz�len⌦né mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy), 
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b)  vytvá�et územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních tok✏ a niv a pro obnovu 
ostatních vodních prvk✏ v krajin⌦, 

c)  vytvá�et územní podmínky pro hospoda�ení se srá⌘kov⇣mi vodami v urbanizovan⇣ch územích, 
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zelen⌦ a vodních ploch ur�en⇣ch pro zadr⌘ování a zasakování 
vody, 

d)  vytvá�et územní podmínky pro zvy�ování odolnosti p✏dy v✏�i v⌦trné a vodní erozi, zejm. 
zatravn⌦ním a zakládáním a udr⌘ováním dal�ích protierozních prvk✏, nap�. v⌦trolam✏, mezí, 
zasakovacích pás✏ a p�íkop✏, 

e)  vytvá�et územní podmínky pro rozvoj a údr⌘bu vodohospodá�ské infrastruktury, pro 
zabezpe�ení po⌘adavk✏ na dodávky vody v období nep�ízniv⇣ch hydrologick⇣ch podmínek, 
zejm. pro infrastrukturu k zaji�t⌦ní dodávek vody z oblastí s p�ízniv⌦j�í vodohospodá�skou 
situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nov⇣ch zejm. povrchov⇣ch zdroj✏ vody, 

f)  pro �e�ení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno v⇣�e v písm. a) a⌘ e) (p�íp. 
navrhovat i dal�í vhodná opat�ení pro obnovu p�irozeného vodního re⌘imu v krajin⌦) vyu⌘ívat 
zejména územní studie krajiny.

 Vyhodnocení:
 Koncepce rozvoje daná územním plánem spo⇤ívá v uvá�livém rozvoji p⌥evá�n⇧ obytné funkce 
tak, aby byly zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a 
krajiná⌥sko-p⌥írodní hodnoty území. 
 Konkrétn⇧ se jedná o:
-  pé⇤e o obraz autentické venkovské zástavby se souborem lidové architektury,
- návrh dostavby díl⇤ích enkláv v zastav⇧ném území pro venkovské bydlení,
- návrh p⌥im⇧⌥eného rozvoje venkovského bydlení mimo rámec sídla, av�ak v logice jeho v↵voje, 

se z⌥etelem na dominanty krajin⇧, pohledové osy a horizonty,
- návrh p⌥estavby brownfieldu v jádru ⇥itovlic pro ve⌥ejnou ob⇤anskou vybavenost se 

zam⇧⌥ením na sociální slu�by a pé⇤io rodinu, s navazující klidovou zónou,
- stabilizace a rozvoj ú⇤elov↵ch cest v krajin⇧,
- návrh prvk⌦ ekologické stability a dal�ích krajiná⌥sk↵ch opat⌥ení nestavební povahy s cílem 

zadr�ování vody v krajin⇧, protierozní opat⌥ení, 
- zu�lech ování bezprost⌥edního okolí obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace 

v krajin⇧.

 1.2) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl�vajícími z ÚPD vydané krajem

 ⇤e�ené území podle Krajské územn⌦ plánovací dokumentace - Zásady územního rozvoje 
St�edo�eského kraje, ve zn⌦ní aktualizace �. 1 a 2 ú�inná 5.9.2019 (dále jen „ZÚR“):

nepat�í do ⌘ádné do rozvojové oblasti, nebo osy krajského v⇣znamu. ⇤e�en⇣m územím neprocházejí
koridory nadmístního v⇣znamu
 ⇤e�ené území nále⌘í do specifické oblasti krajského v⇣znamu  SOBk5 Kn⌦⌘icko - Ro⌘ alovicko
 ZÚR stanovují tyto zásady pro usm⌦r↵ování územního rozvoje a rozhodování o zm⌦nách 

v◆tomto 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 tyto úkoly pro územní plánování:
  -  ov⌦�it rozvojové mo⌘nosti v⌦t�ích obcí;
  -  respektovat po⌘adavky na ochranu vesnické památkové zóny Pojedy
  -  respektovat po⌘adavky na ochranu a up�esnit vymezení skladebn⇣ch �ástí ÚSES:  

regionálních biocenter 1874 Dymokury, 1009 Jabkenicko, 1004 Komárovsk⇣ rybník, 1005 
K�inec, 1008 Ostrá h✏rka, 1006 Ro⌘ alovice, 1872 Tuchom;

ZÚR stanovují nadregionální a regionální prvky územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“). 
Severov⇣chodní �ást k.ú.  ⌥itovlice se nachází v◆ochranné zón⌦ nadregionálního biokoridoru NK 
K◆68/T, MH ⇤epínsk⇣ d✏l - ⌥ehu↵ská obora. 

 ÚP up�esní vymezení ochranného pásma NK 68 v◆�e�eném území
V◆ZÚR jsou vymezeny krajinné typy. ⇤e�ené území spadá do oblasti N – krajina relativn⌦ vyvá⌘ená, která 

odpovídá 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 nesmí naru�it relativn⌦ vyvá⌘enou krajinu nebo zabránit dosa⌘ení  

vyvá⌘eného stavu.

ZÚR stanovují tyto zásady pro usm⌦r↵ování územního rozvoje a rozhodování o zm⌦nách v souvislosti s 
ochranou a rozvojem kulturních hodnot:

- a) p�i realizaci rozvojov⇣ch zám⌦r✏ v �ir�ím okolí památkov⌦ chrán⌦n⇣ch území a objekt✏  
respektovat kulturn⌦ historické hodnoty (tj. p�edev�ím hodnoty urbanistické a architektonické) 
a zva⌘ovat mo⌘né st�ety s pozitivními znaky charakteristik krajinného rázu;

- b) stanovit podmínky pro vyu⌘ití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, ⌘e budou  
prosazovány trvale udr⌘itelné formy cestovního ruchu a doprovodn⇣ch slu⌘eb.

OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ⌥ITOVLICE

5



V◆ZÚR jsou v◆blízkosti obce ⌥itovlice vymezena následující spádová centra, která poskytují pracovní 
p�íle⌘itosti a nadmístní vybavenost pro �e�ené území.

 Mladá Boleslav - vy��í centrum ostatní, Nymburk - st�ední centrum ostatní, Pod⌦brady - st�ední 
centrum ostatní, Dolní Bousov – ni⌘�í centra ostatní

⇤e�ené území se nachází v ochranném pásmu  II. stupn⌦ p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏ láze↵sk⇣ch míst
Pod⌦brady a Sadská.

Ze stanoven⇣ch priorit obsa⌘en⇣ch v◆ZÚR budou v◆�e�eném území uplatn⌦ny zejména následující body:
Vytvá�et podmínky pro pé�i o p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty na území kraje, které vytvá�ejí image
kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. P�itom se soust�edit zejména na:
 a) zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;
 b) ochranu pozitivních znak✏ krajinného rázu;
 c) zachování a citlivé dopln⌦ní v⇣razu sídel, s cílem nenaru�ovat cenné m⌦stské i venkovské  

urbanistické struktury a architektonické i p�írodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit  
fragmentaci krajiny a sr✏stání sídel;

 d) up�esnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;
 e) vytvá�ení podmínek pro �etrné vyu⌘ívání p�írodních zdroj✏.
 Vytvá�et podmínky pro �e�ení specifick⇣ch problém✏ ve specifick⇣ch oblastech kraje p�i 

zachování po⌘adavk✏ na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v t⌦chto územích takové 
formy rozvoje, které vyhoví pot�ebám hospodá�ského a sociálního vyu⌘ívání území a neohrozí 
zachování jeho hodnot. Koordinovat �e�ení této problematiky se sousedními kraji.

 1.3) Vyhodnocení souladu s po✏adavky vypl�vajícími z ÚAP ORP Nymburk 
 �tvrtá úplná aktualizace územn⌦ analytick⇣ch podklad✏ ORP Nymburk byla provedena 
v◆souladu s § 29 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, ve zn⌦ní pozd⌦j�ích 
p�edpis✏, ke dni 31. 12. 2016. 
 Vyhodnocení vzájemné vyvá⌘enosti územních podmínek dle poslední aktualizace ÚAP:
  -  nevyvá⌘en⇣ch vztah ve v�ech pilí�ích (environmentální, hospodá�sk⇣, soudr⌘nost obyvatel)
 ÚAP stanovují tyto podmínky k◆�e�ení v◆územn⌦ plánovací dokumentaci:
 - absence kanalizace �OV 
 - stárnutí obyvatel 
 - nedostate�ná ob�anská vybavenost.

 Vyhodnocení:
 Koncepce rozvoje daná územním plánem spo⇤ívá v uvá�livém rozvoji p⌥evá�n⇧ obytné funkce 
tak, aby byly zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a 
krajiná⌥sko-p⌥írodní hodnoty území. 
 Konkrétn⇧ se jedná o:
-  pé⇤e o obraz autentické venkovské zástavby se souborem lidové architektury,
- návrh dostavby díl⇤ích enkláv v zastav⇧ném území pro venkovské bydlení,
- návrh p⌥im⇧⌥eného rozvoje venkovského bydlení mimo rámec sídla, av�ak v logice jeho v↵voje, 

se z⌥etelem na dominanty krajin⇧, pohledové osy a horizonty,
- návrh p⌥estavby brownfieldu v jádru ⇥itovlic pro ve⌥ejnou ob⇤anskou vybavenost se 

zam⇧⌥ením na sociální slu�by a pé⇤io rodinu, s navazující klidovou zónou,
- stabilizace a rozvoj ú⇤elov↵ch cest v krajin⇧,
- návrh prvk⌦ ekologické stability a dal�ích krajiná⌥sk↵ch opat⌥ení nestavební povahy s cílem 

zadr�ování vody v krajin⇧, protierozní opat⌥ení, 
- zu�lech ování bezprost⌥edního okolí obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace 

v krajin⇧.

 Alternativní mo�nost odkanalizování obce na spole⇤nou �OV je ekonomicky nereálná. 
Nicmén⇧ v sou⇤asnosti zadala obec specializované firm⇧ prov⇧⌥ení této mo�nosti s tím, �e do 
ÚP bude p⌥ípadn⇧ koncepce p⌥evzata a� po kladném vyhodnocení této mo�nosti .

 1.4) Po✏adavky na ⌦e↵ení ÚPD sousedních obcí vypl�vající z návrhu ÚP
 Z hlediska po�izování ÚPD sousedních obcí je t�eba sledovat a zaji��ovat provázanost lokálních 
ÚSES, po⌘adavk✏ z KoPÚ. Územní plán ⌥itovlice respektuje  KoPÚ v k.ú. Doubravany s p�esahem do k.ú. 
Ko�ík, ⌥itovlice a Pojedy.  Do návrhu ÚP jsou zapracovány nov⌦ navrhované polní cesty, návrhem je 
zaji�t⌦na provázanost ÚSES se systémem vymezen⇣m za hranicemi �e�eného území.
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2) Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace, podklady
 
 2.1) Podklady 
 
 Schválená územn  plánovací dokumentace obce, mapov� podklad
 Obec ⌥itovlice má pro své správní území zpracovanou a vydanou územn⌦ plánovací 
dokumentaci – Územní plán obce ⌥itovlice, datum nabytí ú�innosti 7. 1. 2005 (Ing. arch. Karel Vep�ek, 
Praha 7). Dokumentace je zastaralá, mj. navrhuje neúm⌦rn⇣ rozvoj v✏�i sídlu a nespl↵uje po⌘adavky 
vypl⇣vající z navazujících právních p�edpis✏, vydané nad�azené územn⌦ plánovací dokumentace apod. 
 V◆souladu se zákonem �. 183 / 2006 Sb., ve zn⌦ní pozd⌦j�ích p�edpis✏ (dále jen „stavební 
zákon“), zastupitelstvo obce ⌥itovlice rozhodlo dne 3. 5. 2019 usnesením �. 5 / 2019 / 1 o po�ízení 
nového Územního plánu ⌥itovlice na základ⌦ schváleného zadání a v souladu s nad�azen⇣mi dokumenty, 
na novém mapovém podkladu (DKM - KPÚ 2016).

 2.2) Vyhodnocení ve vztahu k zadání nového územního plánu

Po⌘adavky na vymezení zastaviteln⇣ch ploch
- Územní plán podstatn⌦ redukuje zastavitelné plochy vymezené p✏vodním územním plánem 

(star⇣m 17 let) na zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏dách I. t�ídy ochrany, v pohledov⌦ exponovan⇣ch polohách 
nad obcí apod. Potenciál rozvoje není zdaleka takov⇣, jako predigoval územní plán. Vlastníci 
vyu⌘ili mo⌘nosti stav⌦t ve velice omezené mí�e. Rozsah p✏vodn⌦ vymezen⇣ch ploch není 
od✏vodniteln⇣. 

 Hlavní rozvojová lokalita je nov⇣m ÚP situována na pozemek ve vlastnictví obce ⌥itovlice, v 
návaznosti na nejnov⌦j�í lokalitu zástavby, kde byly provedeny investice do infrastruktury. 
Zárove↵ jsou do ÚP implementovány podrobn⌦j�í prostorové regulativy s ohledem na 
dochované hodnoty obou vesnic a zachování jejich obrazu i pro budoucí generace.

Po⌘adavky na urbanistickou koncepci
- Po⌘adavky byly respektovány. Cílem koncepce rozvoje území bylo najít rovnováhu mezi 

nabídkou a poptávkou po plochách bydlení a◆stabilizovat demografick⇣ v⇣voj. Dosavadní 
urbanistická koncepce bude zachována – bude respektován stávající charakter sídla, v�etn⌦ 
v⇣�ky, objemu a hustoty zástavby. Urbanistická koncepce je navr⌘ena tak, aby nedocházelo (i 
následn⌦) jednotliv⇣mi drobn⇣mi zm⌦nami ke ztrát⌦ charakteru a identity prost�edí obce a 
krajiny.  Lokality pro rozvoj obce (plochy zm⌦n) jsou navr⌘eny tak, aby nedo�lo k◆naru�ení 
urbanistické koncepce, ⌘ivotního prost�edí ani krajinného rázu. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny ve vazb⌦ na zastav⌦né území. V maximáln⌦ mo⌘né mí�e jsou vyu⌘ity proluky 
v◆zastav⌦ném území.  Plochy pro bydlení budou vymezeny úm⌦rn⌦ s◆ohledem na velikost a 
pot�eby obce, navr⌘en⇣ rozvoj obce je �ádn⌦ od✏vodn⌦n.

 Cílem je chránit a rozvinout stávající ve�ejnou infrastrukturu, zajistit podmínky pro mo⌘nosti 
rozvoje ob�anské vybavenosti a◆slu⌘eb, vytvo�it podmínky pro vznik pracovních míst a drobn⇣ch 
⌘ivnostensk⇣ch provoz✏.

 Po⌘adavky na ochranu a rozvoj hodnot území.
 Po⌘adavky byly respektovány.
 Územní plán chrání stávající hodnoty obce – p�írodní, kulturní i civiliza�ní (charakter zástavby,  
 ve�ejná prostranství, památky lokálního v⇣znamu). 
 Ve v⇣kresové i textové �ásti ÚP jsou vyzna�eny a popsány:
- kulturní památky a památková zóna: 
- dal�í nezapsané objekty a urbanistické hodnoty v◆území,
- dominanty, v⇣hledové osy (nap�. na panorama obce s◆kostelem, v⇣hled na kostel 

v◆Ro⌘ alovicích apod.)
- území s◆archeologick⇣mi nálezy, v�etn⌦ podmínek ochrany arch. nález✏

Dopravní infrastruktura
 Po⌘adavky byly respektovány.
- Trasy silnic t�etí t�ídy je t�eba ve správním území obce rovn⌦⌘ pova⌘ovat za dlouhodob⌦ 

stabilizované, v rámci dot�en⇣ch tras toti⌘ nebylo vzhledem k nízkému zatí⌘ení pr✏jezdní 
dopravou provád⌦no s�ítání silni�ní dopravy. Územní plán p�ebírá a respektuje mimo souvisle 
zastav⌦né území ochranná pásma pozemních komunikací. Rozvoj v OP silnic není navrhován.

- Komunika�ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji�t⌦na prost�ednictvím vazeb na stávající 
komunika�ní sí�.

- Stávající systém ú�elov⇣ch komunikací z✏stane zachován. Z Komplexních pozemkov⇣ch úprav  
 jsou do návrhu ÚP p�evzaty t�i dosud nerealizované cesty. Krom⌦ zp�ístupn⌦ní pozemk✏ cesty  
 zvy�ují prostupnost krajiny a mohou b⇣t vyu⌘ity i jako vycházkové �i cyklistické trasy.
- Obsluha �e�eného území pravidelnou ve�ejnou autobusovou dopravou je vyhovující.

Technická infrastruktura
 Po⌘adavky byly respektovány.
- Zásobování vodou a odkanalizování
 Systém zásobování vodou ve�ejn⇣m vodovodem bude zachován. Zásobování vodou k◆hasebním 

ú�el✏m je dostate�né. Alternativní mo⌘nost odkanalizování obce na spole�nou �OV je 
ekonomicky nereálná. Nicmén⌦ v sou�asnosti zadala obec specializované firm⌦ prov⌦�ení této 
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mo⌘nosti s tím, ⌘e do ÚP bude p�ípadn⌦ koncepce p�evzata a⌘ po kladném vyhodnocení této 
mo⌘nosti .

- Energetika
 Bude rozvíjen sou�asn⇣ systém zásobování elektrickou energií. V◆souvislosti s◆lokalizací nov⇣ch 

ploch pro bydlení bude prov⌦�ena pot�eba lokalizace nov⇣ch distribu�ních trafostanic. Bude 
podporováno vyu⌘ívání energie z◆obnoviteln⇣ch zdroj✏. Budou stanoveny podmínky pro 
vyu⌘ívání fotovoltaick⇣ch systém✏.

- Elektronické komunikace.
 Úrove↵ obsluhy obce ⌥itovlice systémy elektronick⇣ch komunikací je ze sou�asného pohledu 

dostate�ná. V ÚP jsou zohledn⌦na stávající telekomunika�ní za�ízení, radioreléové trasy a jejich 
ochranná pásma. V ÚP jsou stanoveny podmínky pro umís�ování vysíla�✏ vzhledem k ochran⌦ 
krajinného rázu.

- Nakládání s◆odpady.
 Stávající systém nakládání s◆odpady vyhovuje, sb⌦rn⇣ dv✏r nelze vzhledem k omezenému 

p�ístupu na pozemek Obecního ú�adu umístit. Nové plochy, na kter⇣ch by bylo p�ípustné 
ukládání odpad✏, nejsou územním plánem navr⌘eny. Stávající koncepce nakládání s odpady 
bude uplatn⌦na i pro návrhové plochy.

Ob�anská vybavenost a ve�ejná prostranství 
- Po⌘adavky byly respektovány. Stávající ve�ejná infrastruktura (obecní ú�ad, 2 x hasi�ská 

zbrojnice a sklady, sportovní plochy a za�ízení, h�bitovy, kostel) je stabilizována. 
- Byla prov⌦�ena mo⌘nost roz�í�ení ob�anské vybavenosti vzhledem k◆mo⌘nému nár✏stu po�tu 

obyvatel.  Územní plán nenavrhuje plochy ob�anského vybavení jako takové. V návrhové plo�e 
p�estavby P1 v historickém jádru ⌥itovlic pro vyu⌘ití smí�ené obytné centrální (SC) bude rovn⌦⌘ 
rozvíjena ve�ejná ob�anská vybavenost. Jedná se o návrh p�estavby nefunk�ního objektu 
b⇣valého hostince na Obecní d✏m s p�evahou sociálních slu⌘eb, pé�e o rodinu (startovací byty) 
apod. Návrh funkce odpovídající poloze na návsi (u kostela a v protilehlé poloze k Obecnímu 
ú�adu). V zadním traktu, p�i t✏ni s prameni�t⌦m bude zalo⌘ena ve�ejná zele↵ p�írodního 
charakteru. P�es lokalitu bude vedena ú�elová cesta spojující náves s odpo�inkovou plochou u 
vodní nádr⌘e.

Po⌘adavky na ve�ejn⌦ prosp⌦�né stavby, ve�ejn⌦ prosp⌦�ná opat�ení a asanace
 Územním plánem ⌥itovlice jsou jako ve�ejn⌦ prosp⌦�ná opat�ení vymezeny prvky lokálního 
ÚSES navr⌘ené k zalo⌘ení a navr⌘ené ú�elové komunikace/polní cesty p�evzaté z KoPÚ k.ú. Doubravany.  

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�ené území je toto⌘né s územím obce ⌥itovlice, které sestává ze dvou katastrálních území: 
k.ú. Pojedy a k.ú. ⌥itovlice. Ve správním území se nachází 2 základní sídelní jednotky: Pojedy a ⌥itovlice. 
 Zájmové území se nachází v severní okrajové poloze okresu Nymburk resp. v severov⇣chodní 
okrajové poloze St�edo�eského kraje a to v t⌦⌘i�ti trojúhelníku jeho⌘ vrcholy vzdálené cca 30 km 
p�edstavují m⌦sta Pod⌦brady, Ji�ín a Mladá Boleslav. 
 Nejblí⌘e zájmovému území z regionálních center je m⌦sto Nymburk vzdálené cca 18 km 
jihozápadním sm⌦rem. Obec spáduje k sousednímu m⌦ste�ku Ro⌘ alovice (SV) a m⌦stysu K�inec (J), 
které jsou subcentry k centr✏m regionálním. 
 Obec o rozloze 658 ha má k◆1. 1. 2020  183 obyvatel soust�ed⌦n⇣ch ve dvou venkovsk⇣ch 
sídlech ⌥itovlice a Pojedy. Ob⌦ venkovská sídla plní zejména funkci obytnou a rekrea�ní (chalupa�ení). 
Vybavenost ve�ejnou infrastrukturou je na úrovni odpovídající velikosti vesnic. Na okraji Pojed je pom⌦rn⌦ 
rozsáhl⇣ areál ⌘ivo�i�né v⇣roby s chovem skotu.
 Celé území spadá do regionu lidové architektury Nymbursko a M⌦stecko, kde jsou vymezeny  
VPZ Pojedy, VPZ Sovenice a VPR Bo�ín  - vesnice s dochovanou lidovou architekturou. Ty jsou zárove↵ v 
centru navrhované Krajinné památkové zóny K�inecko.

 Úhrnné hodnoty druh✏ pozemk✏ (údaje v ha):
 

 31. 12. 2019 31. 12. 2020

Celková v⇣m⌦ra 659,11 659,11

Zem⌦d⌦lská p✏da 573,39 573,39

Orná p✏da 552,99 552,99

Chmelnice - -

Vinice - -

Zahrada 9,14 9,14

Ovocn⇣ sad 1,76 1,76
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Trval⇣ travní porost 9,50 9,50

Nezem⌦d⌦lská p✏da 85,71 85,71

Lesní pozemek 34,17 34,17

Vodní plocha 11,24 11,24

Zastav⌦ná plocha a nádvo�í 11,01 11,01

Ostatní plocha 29,30 29,30

Zdroj: Katastrální ú�ad St�edo�eského kraje, pracovi�t⌦ Nymburk 

 Sousední územní obvody:
 obec katastrální území POÚ/ORP kraj
 Ko�ík Doubravany Nymburk/Nymburk St�edo�esk⇣
 Ko�ík Ko�ík Nymburk/Nymburk St�edo�esk⇣
 Ro⌘ alovice Ro⌘ alovice Nymburk/Nymburk St�edo�esk⇣
 Ro⌘ alovice Podlu⌘any Nymburk/Nymburk St�edo�esk⇣
 K�inec K�inec Nymburk/Nymburk St�edo�esk⇣
 K�inec Bo�ín Nymburk/Nymburk St�edo�esk⇣
 K�inec Sovenice Nymburk/Nymburk St�edo�esk⇣
      

 P�íslu�nost k vybran⇣m ú�ad✏m státní správy
 Pov⌦�en⇣ obecní ú�ad: Nymburk
 Obec s roz�í�enou p✏sobností: Nymburk
 Stavební ú�ad: Ro⌘ alovice
 Finan�ní ú�ad: Nymburk
 ⌥ivnostensk⇣ ú�ad: Nymburk
 Matrika: Ro⌘ alovice
  

Ú�ast ve sdru⌘ení obcí
 ⌥itovlice jsou ú�astníkem Mikroregionu Nymbursko (dobrovolné sdru⌘ení obcí z okresu 
Nymburk) a Místní ak�ní skupiny Svatoji�sk⇣◆les (Pojedy 33).

 a.2) Vymezení zastav ného území
 Na území obce ⌥itovlice jsou k datu 10. 2. 2022 vymezena dv⌦ zastav⌦ná území - sídelní útvar  
 Pojedy a ⌥itovlice; objekt vodárny v k.ú. ⌥itovlice.
 Vymezení zastav⌦ného území je znázorn⌦no ve v⇣kresové �ásti územního plánu: v⇣kres 
základního �len⌦ní území (1) a hlavní v⇣kres (2).
 
 3 ad. b) Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

 b.1) Základní rozvojové p⌦edpoklady  
 Zájmové území se nachází v severní okrajové poloze okresu Nymburk resp. v severov⇣chodní 
okrajové poloze St�edo�eského kraje a to v t⌦⌘i�ti trojúhelníku jeho⌘ vrcholy vzdálené cca 30 km 
p�edstavují m⌦sta Pod⌦brady, Ji�ín a Mladá Boleslav. 
 Nejblí⌘e zájmovému území z regionálních center je m⌦sto Nymburk vzdálené cca 18 km 
jihozápadním sm⌦rem. Obec spáduje k sousednímu m⌦ste�ku Ro⌘ alovice (SV) a m⌦stysu K�inec (J), 
které jsou subcentry k centr✏m regionálním. 
 Obec o rozloze 658 ha má k◆1. 1. 2020 183 obyvatel soust�ed⌦n⇣ch ve dvou venkovsk⇣ch 
sídlech ⌥itovlice a Pojedy. Ob⌦ venkovská sídla plní zejména funkci obytnou a rekrea�ní (chalupa�ení). 
Vybavenost ve�ejnou infrastrukturou je na úrovni odpovídající velikosti vesnic. Na okraji Pojed je rozsáhl⇣ 
areál ⌘ivo�i�né v⇣roby s chovem skotu.
 Celé území spadá do regionu lidové architektury Nymbursko a M⌦stecko, kde jsou vymezeny  
VPZ Pojedy, Sovenice a VPR Bo�ín  - vesnice s dochovanou lidovou architekturou. Ty jsou zárove↵ v t⌦⌘i�ti 
vymezené krajinné památkové zóny.
 V krajin⌦ se v⇣znamn⌦ se projevuje zem⌦d⌦lské hospoda�ení (rostlinná produkce, pastevectví) a 
rybá�ské hospoda�ení (sestava men�ích rybník✏, vodních nádr⌘í).

 Obyvatelstvo
 V⇣vojovou �adu po�tu obyvatel lze rozd⌦lit do dvou základních etap s mezníkem v období na 
p�elomu 19. a 20, století, kdy dochází k v⇣znamné odlivové vln⌦ obyvatel za prací. Dal�ím mezníkem 
souvisejícím s poklesem po�tu trvale bydlícího obyvatelstva byla druhá sv⌦tová válka a odsun n⌦meckého 
obyvatelstva. Druhá etapa vymezená obdobím 1950 - 2001 se vyzna�uje trval⇣m poklesem obyvatelstva. 
V posledních dekádách v souvislosti s novou v⇣stavbou v ⌥itovlicích saldo po�tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva 
zaznamenává mírn⇣ nár✏st (+ 10 obyvatel za deset let). Z hlediska v⌦kové struktury se nová v⇣stavba 
kladn⌦ odrazila i v mírném nár✏stu po�tu d⌦tí (podrobn⌦ji tabulková �ást).
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Údaje zobrazené v tabulkové �ásti jsou p�evzaty z oficiálních zdroj✏ �eského statistického ú�adu.

Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP Obec S�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceSO ORP Obec

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Nymburk ⌥itovlice, 
Pojedy

678 754 753 691 647 672 618 471 389 315 266 209 165 174

Poznámky:Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností
[2] Po�et obyvatel:[2] Po�et obyvatel:
     1869 - obyvatelstvo p�ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p�ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p�ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p�ítomné civilní     1869 - obyvatelstvo p�ítomné civilní
     1880 a⌘ 1950 - obyvatelstvo p�ítomné     1880 a⌘ 1950 - obyvatelstvo p�ítomné     1880 a⌘ 1950 - obyvatelstvo p�ítomné     1880 a⌘ 1950 - obyvatelstvo p�ítomné     1880 a⌘ 1950 - obyvatelstvo p�ítomné
     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)     1961 a⌘ 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlá�ené v obci k trvalému pobytu)
     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)     2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trval⇣m nebo dlouhodob⇣m pobytem)

Stav obyvatel k 31.12.2020

  2016 2017 2018 2019 2020

Po�et obyvatel celkemPo�et obyvatel celkem 181 191 185 183 184

v tom 
podle 

pohlaví

mu⌘i 91 94 93 95 92v tom 
podle 

pohlaví ⌘eny 90 97 92 88 92

v tom 
ve v⌦ku (let)

0-14 28 30 25 29 34v tom 
ve v⌦ku (let) 15-64 102 109 109 107 110

v tom 
ve v⌦ku (let)

65 a více 51 52 51 47 40

Pr✏m⌦rn⇣ v⌦kPr✏m⌦rn⇣ v⌦k 45,5 45,2 46,6 45,5 43,4

Stav obyvatel k 31. 12. 2020

  Celkem Mu⌘i ⌥eny
Po�et obyvatelPo�et obyvatel 184 92 92

v tom ve v⌦ku 
(let)

0-14 34 17 17v tom ve v⌦ku 
(let) 15-64 110 58 52

v tom ve v⌦ku 
(let)

65 a více 40 17 23

Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k (let)Pr✏m⌦rn⇣ v⌦k (let) 43,4 43,9 42,8

 Zdroj: �esk⇣ statistick⇣ ú�ad, Ve�ejná databáze

 Stavební a bytov� fond
 Domovní fond vykazuje v⌦t�í míru stability ne⌘ po�et trvale ⌘ijícího obyvatelstva. Po�et dom✏ 
narostl pom⌦rn⌦ v⇣znamn⌦ v období 1. republiky. Po druhé sv⌦tové válce v souvislosti s neúdr⌘bou 
domovního fondu klesá po�et dom✏ (po�et trvale obydlen⇣ch dom✏), kter⇣ se zastavil a⌘ po p�evratu. 
Dekáda 70. let minulého století je spojena s v⇣stavbou dvou bytov⇣ch dom✏ na návsi v ⌥itovlicích, které 
jsou na míst⌦ p✏vodních usedlostí. V posledních dekádách roste po�et rodinn⇣ch dom✏ mírn⇣m tempem 
(cca 5 RD za deset let). Obec investovala do ve�ejné infrastruktury (vodovod, sportovní vybavenost) a i 
vzhledem ke kvalit⌦ a zachování unikátního venkovského prost�edí je dobr⇣m místem pro ⌘ivot. 
 Územní plán vychází z trendu sou�asného rozvoje a nastavuje rozvojové mo⌘nosti v⇣voje na cca 
20 let v ⌥itovlicích.
 
 ⌥itovlice (únor 2022) evidují celkem 34 objekt✏ k bydlení s �íslem popisn⇣m, 2 bytové domy s 
�íslem popisn⇣m, 59 rodinn⇣ch dom✏ s �íslem popisn⇣m, 2 objekt rodinné rekreace (�íslo popisné), jeden 
objekt ob�anské vybavenosti s �íslem popisn⇣m a 6 bez �.p.
 Pojedy (únor 2022) evidují celkem 17 objekt✏ k bydlení s �íslem popisn⇣m, 30 rodinn⇣ch 
dom✏ s �íslem popisn⇣m, 1 objekt rodinné rekreace (�íslo eviden�ní), dva objekty ob�anské vybavenosti s 
�íslem popisn⇣m.
 Podstatná �ást domovního fondu je vyu⌘ívána pro chalupa�ení.

Domovní fond

Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]Historick⇣ lexikon - po�et obyvatel a dom✏ podle v⇣sledk✏ s�ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP Obec S�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceS�ítání v roceSO ORP Obec

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Nymburk ⌥itovlice, 
Pojedy

102 112 119 127 130 135 154 156 126 110 103 125 129 137

Poznámky:Poznámky:
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[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností[1] SO ORP správní obvod obcí s roz�í�enou p✏sobností

[2] Po�et dom✏:[2] Po�et dom✏:

     1869 a⌘ 1950 - celkov⇣ po�et dom✏      1869 a⌘ 1950 - celkov⇣ po�et dom✏      1869 a⌘ 1950 - celkov⇣ po�et dom✏      1869 a⌘ 1950 - celkov⇣ po�et dom✏      1869 a⌘ 1950 - celkov⇣ po�et dom✏ 

     1961 a⌘ 1980 - po�et dom✏ trvale obydlen⇣ch     1961 a⌘ 1980 - po�et dom✏ trvale obydlen⇣ch     1961 a⌘ 1980 - po�et dom✏ trvale obydlen⇣ch     1961 a⌘ 1980 - po�et dom✏ trvale obydlen⇣ch     1961 a⌘ 1980 - po�et dom✏ trvale obydlen⇣ch     1961 a⌘ 1980 - po�et dom✏ trvale obydlen⇣ch

     1991 a 2001 - celkov⇣ po�et dom✏      1991 a 2001 - celkov⇣ po�et dom✏      1991 a 2001 - celkov⇣ po�et dom✏      1991 a 2001 - celkov⇣ po�et dom✏ 

  Celkem rodinné 
domy

bytové 
domy

ostatní 
budovy

Domy úhrnemDomy úhrnem 137 132 3 2

Domy obydlenéDomy obydlené 67 63 2 2

z toho podle 
vlastnictví 
domu

fyzická osoba 58 58 - -z toho podle 
vlastnictví 
domu obec, stát - - - -

z toho podle 
vlastnictví 
domu

bytové dru⌘stvo 1 - 1 -

z toho podle 
vlastnictví 
domu

spoluvlastnictví 
vlastník✏ byt✏

5 4 1 -

z toho podle 
období 
v⇣stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1919 a d�íve 15 15 - -z toho podle 
období 
v⇣stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1920 - 1970 27 27 - -

z toho podle 
období 
v⇣stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1971 - 1980 10 8 2 -

z toho podle 
období 
v⇣stavby nebo 
rekonstrukce 
domu 1981 - 1990 2 2 - -

z toho podle 
období 
v⇣stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

1991 - 2000 5 5 - -

z toho podle 
období 
v⇣stavby nebo 
rekonstrukce 
domu

2001 - 2011 5 5 - -

Obydlené byty podle právního d✏vodu u⌘ívání a po�tu obytn⇣ch místnosti (2020)

  Celkem rodinné 
domy

bytové 
domy

ostatní 
budovy

Obydlené byty celkemObydlené byty celkem 81 67 12 2

z toho 
právní 
d✏vod 
u⌘ívání bytu

ve vlastním 
dom⌦

53 53 - -z toho 
právní 
d✏vod 
u⌘ívání bytu

v osobním 
vlastnictví

5 - 5 -

z toho 
právní 
d✏vod 
u⌘ívání bytu

nájemní 2 1 1 -

z toho 
právní 
d✏vod 
u⌘ívání bytu

dru⌘stevní 6 - 6 -

z toho s 
po�tem 
obytn⇣ch 
místností

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

2 7 6 1 -

z toho s 
po�tem 
obytn⇣ch 
místností 3 20 18 2 -

z toho s 
po�tem 
obytn⇣ch 
místností

4 31 26 5 -

z toho s 
po�tem 
obytn⇣ch 
místností

5 a více 11 11 - -

 
Dokon�ené byty

 Byty 
celkem

v rodinn⇣ch
domech

v bytov⇣ch
domech

2016 - - -

2017 1 1 -

2018 - - -

2019 2 2 -

2020 - - -

 Zdroj: �esk⇣ statistick⇣ ú�ad, Ve�ejná databáze (12_2020);
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 Ekonomická základna - prom na venkova
 Zem⌦d⌦lsk⇣ charakter si obce zachovaly dodnes. Tradi�ní vyjí⌘ ka obyvatelstva, které neu⌘ivilo 
zem⌦d⌦lství, sm⌦�ovala od 19. století do cukrovaru v Ro⌘ alovicích, eventuáln⌦ do pr✏myslov⇣ch závod✏ v 
�ir�ích okolí (Kopidlno, Nymburk), nebo do ⌘elezni�ních stanic v Ro⌘ alovicích a K�inci. Základní �kola byla 
postavena v ⌥itovlicích ve 2. pol. 19. století a byla zru�ena a⌘ v 70. letech 20. století, v období, kdy násilná 
kolektivizace zem⌦d⌦lství a podpora v⇣stavby byt✏ ve m⌦stech a tzv. st�ediskov⇣ch obcích, zcela podlomila 
dal�í ⌘ivotaschopnost men�ích zem⌦d⌦lsk⇣ch vesnic. V 50. a⌘ 70. letech do�lo té⌘ k postupné likvidaci 
drobn⇣ch �emeslník✏ a ob�ansk⇣ch spolk✏ a organizací, co⌘ m⌦lo spolu s postupn⇣m poklesem 
zam⌦stnanosti v zem⌦d⌦lství za následek v⌦t�í vlnu vyst⌦hovalectví a zánik i základních obslu⌘n⇣ch 
za�ízení vybavenosti a slu⌘eb. Od 80. let se obce stávají cílem rodinné rekreace m⌦stského obyvatelstva, 
zejména pra⌘ské aglomerace.

 Rozd lení ekonomicky �inného obyvatelstva
 Pracovní p�íle⌘itosti v zájmovém území jsou malé, prakticky jsou p�edstavovány pouze Farmou 
Pojedy (viz. dále v textu) a drobn⇣mi ⌘ivnostensk⇣mi provozovnami (kapitola ob�anská vybavenost). Tak 
jako ve v⌦t�in⌦ men�ích sídelních útvar✏ hraje podstatnou roli vyjí⌘ ka za prací (zejména Nymburk, 
Ro⌘ alovice, Ji�ín), do zam⌦stnání vyjí⌘dí pravideln⌦ 40% ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
 Tradi�ní venkovská zástavba neslou⌘ila nikdy jen k p�espání - �isté form⌦ bydlení �i rekreaci.  
 Územní plán ve smyslu nastaven⇣ch regulativ✏ pro plochy venkovského bydlení zajistil 
podmínky pro mo⌘nosti rozvoje ob�anské vybavenosti a◆slu⌘eb, vytvo�it podmínky pro vznik pracovních 
míst a ⌘ivnostensk⇣ch provoz✏. 
 Farma◆Pojedy◆pro své◆podnikání◆vyu⌘ívá sí�◆p�ilehl⇣ch vlastních◆farem, které se◆zab⇣vají 
jak◆rostlinnou,◆tak ⌘ivo�i�nou◆v⇣robou. T⌦⌘i�t⌦m ⌘ivo�i�né produkce◆je◆komplexní chov osmi plemen 
francouzského masného skotu v po�tu◆1500 kus✏, s◆v⇣hradním pou⌘itím genetiky ze◆zem⌦ p✏vodu.◆Dále 
se Farma Pojedy◆zab⇣vá◆chovem◆koní, ovcí a◆dal�ích domácích zví�at na Bu�ickém◆Ml⇣n⌦, kde se◆nachází i 
penzion s◆restaurací. Areál farmy Pojedy je jednou ze sít⌦ farem. Firma plánuje do této farmy umístit své 
sídlo. 
 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 

   Celkem mu⌘i ⌘eny
Ekonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkemEkonomicky aktivní celkem 72 40 32

v tom zam⌦stnanízam⌦stnaní 64 35 29v tom

z toho podle 
postavení v 
zam⌦stnání

zam⌦stnanci 52 28 24

v tom

z toho podle 
postavení v 
zam⌦stnání zam⌦stnavatelé 1 1 -

v tom

z toho podle 
postavení v 
zam⌦stnání

pracující na vlastní 
ú�et

4 3 1

v tom

ze zam⌦stnan⇣ch pracující d✏chodci 5 2 3

v tom

ze zam⌦stnan⇣ch

⌘eny na mate�ské 
dovolené

1 - 1

v tom

nezam⌦stnanínezam⌦stnaní 8 5 3

Ekonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkemEkonomicky neaktivní celkem 90 39 51

z toho nepracující d✏chodcinepracující d✏chodci 62 25 37z toho

⌘áci, studenti, u�ni⌘áci, studenti, u�ni 12 6 6

Osoby s nezji�t⌦nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t⌦nou ekonomickou aktivitouOsoby s nezji�t⌦nou ekonomickou aktivitou 12 5 7

Vyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnání a �kol

    
Vyjí⌘d⌦jící celkemVyjí⌘d⌦jící celkemVyjí⌘d⌦jící celkem 33

v tom vyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnánívyjí⌘d⌦jící do zam⌦stnání 26v tom

v tom v rámci obce -

v tom

v tom
do jiné obce okresu 14

v tom

v tom

do jiného okresu kraje 6

v tom

v tom

do jiného kraje 6

v tom

v tom

do zahrani�í -
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vyjí⌘d⌦jící do �kolvyjí⌘d⌦jící do �kol 7

v tom v rámci obce -v tom
mimo obec 7

 
 Zdroj: �esk⇣ statistick⇣ ú�ad (2021)

 Registrované 
podniky

Podniky se 
zji�t⌦nou aktivitou

Celkem 41 17

A Zem⌦d⌦lství, lesnictví, rybá�ství 4 1

B-E Pr✏mysl celkem 7 5

F Stavebnictví 5 2

G Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údr⌘ba 
motorov⇣ch vozidel

6 4

H Doprava a skladování . .

I Ubytování, stravování 
a pohostinství

5 .

J Informa�ní a komunika�ní �innosti . .

K Pen⌦⌘nictví a poji��ovnictví . .

L �innosti v oblasti nemovitostí 1 .

M Profesní, v⌦decké 
a technické �innosti

2 1

N Administrativní a 
podp✏rné �innosti

. .

O Ve�ejná správa 
a obrana;
 povinné sociální zabezpe�ení

3 1

P Vzd⌦lávání 1 1

Q Zdravotní a sociální pé�e . .

R Kulturní, zábavní 
a rekrea�ní �innosti

1 .

S Ostatní �innosti 5 2

X neza�azeno . .

 b.2) Koncepce rozvoje ⌦e↵eného území
 Koncepce rozvoje obce spo�ívá v uvá⌘livém rozvoji p�evá⌘n⌦ obytné funkce tak, aby byly 
zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a krajiná�sko-
p�írodní hodnoty území. 
 Konkrétn⌦ se jedná o:
-  pé�e o obraz autentické venkovské zástavby se souborem lidové architektury,
- návrh dostavby díl�ích enkláv v zastav⌦ném území pro venkovské bydlení,
- návrh p�im⌦�eného rozvoje venkovského bydlení mimo rámec sídla, av�ak v logice jeho v⇣voje, 

se z�etelem na dominanty krajin⌦, pohledové osy a horizonty,
- návrh p�estavby brownfieldu v jádru ⌥itovlic pro ob�anskou vybavenost s navazující klidovou 

zónou,
- stabilizace a rozvoj ú�elov⇣ch cest v krajin⌦ ve smyslu KoPÚ,
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- návrh prvk✏ ekologické stability a dal�ích krajiná�sk⇣ch opat�ení nestavební povahy s cílem 
zadr⌘ování vody v krajin⌦, protierozní opat�ení, 

- zu�lech�ování bezprost�edního okolí obce, doprovázené rozvojem �etrné nepobytové rekreace v 
krajin⌦.

  
 b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území

Stru�ná historie (⌥itovlice)
 První historicky dolo⌘ená zmínka o existenci st�edov⌦k⇣ch obcí pochází z po�átku 14. století, o 
obci ⌥itovlice roku 1352 a obci Pojedy roku 1323. St�edov⌦k⇣ v⇣znam ⌥itovlic dokládá existence farního 
kostela p�ed rokem 1371, k tomuto datu se p�ipomíná,⌘e zde sídlili vladykové ⌅t⌦pán a Zden⌦k. Po roce 
1373 se uvádí, ⌘e ⌥itovlice vlastnil Jan Verdek ze ⌥lunic. V roce 1377 Bernard z Vale�ova a r. 1398 Jan z 
Zásady. K roku 1404 je historicky dolo⌘eno vlastnictví Zde↵kem ze ⌥itovlic. V 1. polovin⌦ 15. století nále⌘ely 
⌥itovlice vladycké rodin⌦ ⌥itovlick⇣ch ze Slivna.
 D�ev⌦n⇣ farní kostel svatého Václava sho�el v roce 1618 a následn⌦ byl vystav⌦n nov⇣ op⌦t ze 
d�eva Albrechtem Tr�kou. T�icetiletou válkou a následn⇣mi událostmi ⌥itovlice a Pojedy z�ejm⌦ zna�n⌦ 
utrp⌦ly, nebo� v této dob⌦ zde zanikla fara a ⌥itovlice p�ipadly k Ro⌘ alovicím, k nim⌘ pat�ily a⌘ do roku 
1850. D�ev⌦n⇣ kostel se z�ítil v roce 1757 a tak byl v letech 1769-1772 postaven nov⇣, zd⌦n⇣, v barokním 
slohu, nákladem hrab⌦nky Aloisie Clam-Gallasové, majitelky ro⌘ alovského panství.

Urbanistick⇣ v⇣voj - mapové podklady
 Stavební rozvoj v �e�eném území, v⇣voj komunika�ní sít⌦ i krajinného pokryvu je z�eteln⌦ vid⌦t 
na dochovan⇣ch historick⇣ch mapov⇣ch podkladech �i historick⇣ch ortofotomapách.
 v⇣�et základních podklad✏, se kter⇣mi bylo pracováno :
 - císa�ské otisky tzv. stabilního katastru (1840)
 - mapy pozemkového katastru
 - historické letecké snímky (1954)
 - sou�asné katastrální mapy
 - sou�asné ortofotomapy.

Kulturní hodnoty
 (viz. grafické p�ílohy 1-11; schema Kulturní hodnoty)

 Region lidové architektury
 Celé území spadá do regionu lidové architektury Nymbursko a M⌦stecko, kde jsou vymezeny  
 VPZ Pojedy, Sovenice a VPR Bo�ín  - vesnice s dochovanou lidovou architekturou. 

 Krajinná památková zóna K�inecko - návrh
 V⇣znamn⇣ �esk⇣ fotograf Jan Reich v �lánku Jana Rouse Krajina jako kulturní fenomén 
(Fotografie 12/1991) povídá: “Vesnici jako takovou nefotografuji. Jde mi o vztah vesnice a krajiny, o vztah 
⇤lov⇧ka a p⌥írody. Vidím vztahy. Zajímá m⇧, jak domy, vlastn⇧ lidské p⌥íbytky zapadají do krajiny. Jde mi o 
krajinu, která má ur⇤it↵ rukopis. O krajinu, která se p⌥irozen↵m procesem vytvá⌥ela po staletí. Te⌅ to 
technika ni⇤í bez ohledu na tu krajinu. Ve sv⇧t⇧ se k tomuto vztahu zase vracejí. Nás to teprve ⇤eká. 
Doufejme.”.
 Pro �eskou republiku se stala právn⌦ závaznou Evropská úmluva o krajin⌦ (na základ⌦ uzav�ení 
ratifika�ního procesu 1. �íjna 2004). Evropská úmluva o krajin⌦ mimo jiné zd✏raz↵uje, ⌘e „kulturní krajina 
je chápaná jako p�írodní a sou�asn⌦ kulturní d⌦dictví a pé�e o ni má vycházet z kontinuity lidské �innosti, 
na ní⌘ je kulturní krajina historicky závislá“. Úmluva prosazuje nov⇣ pohled na krajinu, vztahuje se na celá 
území stát✏ a pokr⇣vá v�echny typy krajin. Krajinné památkové zóny v◆�eské republice V◆�eské republice 
se aktivity v◆oblasti dokumentace a ochrany zachoval⇣ch �ástí historické kulturní krajiny datují p�ibli⌘n⌦ od 
roku 1980. Od roku 1987 se jim dostalo i zákonné ochrany: zákon �eské národní rady �. 20/1987 Sb. o 
státní památkové pé�i zavedl jako formu územní památkové ochrany krom⌦ památkové rezervace i 
kategorii památková zóna. Krajinná památková zóna je zárove↵ jedinou kategorií územní ochrany krajiny 
vyhla�ovanou v◆gesci Ministerstva kultury �R.
 Navrhovaná Krajinná památková zóna K�inecko v◆ní⌘inaté krajin⌦ Polabí na Nymbursku je 
oblastí dlouhodob⌦ tradi�n⌦ kultivované venkovské krajiny s charakteristickou sídelní strukturou.
Je to krajina le⌘ící mimo zájem ochrany p�írody, proto⌘e je odlesn⌦ná a  zem⌦d⌦lsky  intenzivn⌦  
vyu⌘ívaná.  Krajina má v�ak v⇣znamnou kulturn⌦ historickou hodnotu a zasluhuje si ochranu, pon⌦vad⌘ je 
dokladem historické organizace vyu⌘ívání zem⌦d⌦lského p✏dního fondu a utvá�ení produk�ní zem⌦d⌦lské 
krajiny v◆18. – 19. století.
 Jedná se o krajinu, která byla osídlována pom⌦rn⌦ se zpo⌘d⌦ním, díky existenci nep�ístupn⇣ch 
mo�ál✏. Ty byly v období st�edov⌦ku a raného novov⌦ku p�em⌦n⌦ny na rybni�ní soustavu. Proto zde 
p�evládají sídla a⌘ vrcholn⌦ st�edov⌦ká, která se vyzna�ují neobvykle velk⇣mi obdéln⇣mi návsemi. B⌦hem 
18. a 19. století byla st�edov⌦ká sídelní sí� v Polabí dopl↵ována o nové osady (Hrad�any, Nová Bá↵ a Vlkov 
pod O�kobrhem). V zástavb⌦ vesnic dlouho p�evládaly p�ízemní roubené objekty, které se zde stav⌦ly a⌘ 
do konce 19. století, p�evá⌘n⌦ z vysok⇣ch dubov⇣ch trámc✏, tzv. �típanic. Domy se opat�ovaly „ko⌘ichem“, 
na pr✏�elí se u⌘íval jednoduch⇣ dekor. Typické jsou bohat⌦ skládané lomenice s v⇣razn⇣m p�edstupem ve 
�títovém pr✏�elí domu. V 19. a na po�átku 20. století se domy také zdily z nepálen⇣ch cihel. Stavení mají 
obvykle protáhl⇣ p✏dorys, kdy na obytnou �ást navazují chlévy. Ojedin⌦le se v Polabí dochovaly p�íklady 
polabské roubené lidové architektury z konce 18. a po�átku 19. století tzv. podsí↵ové domy (Dube�no). 
Zd⌦ná klasicistní zástavba se do konce 19. století objevuje v n⌦kter⇣ch vesnicích v okolí Pod⌦brad (Kouty, 
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Pátek). Sou�ástí této zástavby jsou náro�n⌦ �e�ené pozdn⌦ barokní klenuté brány, mnohdy ukon�ené 
rozeklanou zvln⌦nou �ímsou. Celkov⇣ vzhled vesnic v regionu také ur�uje jednoduchá architektura z konce 
19. století a první poloviny 20. století. Jsou to p�ízemní zd⌦né domy (n⌦kdy s rouben⇣m jádrem) s 
charakteristick⇣mi vysok⇣mi p✏dními nástavbami a vaznicov⇣mi krovy. Jejich nedílnou sou�ástí je pilí�ová 
brána a branka. Lidová architektura se v regionu (zejména v prostoru severn⌦ od Labe) dochovala v 
po�etn⇣ch a ucelen⇣ch souborech.
 Krajinné scenérie zobrazují kultivovanou zem⌦d⌦lskou krajinu s v⇣razn⌦ rovinat⇣m, resp. mírn⌦ 
zvln⌦n⇣m terénem, v sou�asnosti s velkoplo�n⇣m �len⌦ním. Nelesní liniová zele↵ p�edstavující �asto stopy 
historického �len⌦ní krajiny, má v rovinatém terénu zna�n⇣ v⇣znam. V krajin⌦ jsou patrné architektonické 
dominanty kostel✏ a kaplí situované do vy��ích terénních poloh. V zájmovém území se jedná o kostel sv. 
Václava v ⌥itovlicích. ⌅ir�ímu krajinnému prostoru dominuje monumentální kostel sv. Havla v sousedních 
Ro⌘ alovicích. V zem⌦d⌦lské krajin⌦ vynikají krajiná�ské komponované úpravy severního K�inecka. V⇣razn⇣ 
objekt komponované barokní krajiny zde p�edstavuje kaple sv. Jana Nepomuckého (barokní centrála z let 
1712-1714 postavená podle návrhu F. I. Préea, situována na h�bitov⌦, severn⌦ od K�ince, v blízkosti rozcestí 
silnic na ⌥itovlice a na Bo�ín), která tvo�í krajinnou dominantu ji⌘n⌦ od zájmového území. K ní je vedena 
v⇣znamná cesta od návr�í s kaplí a poh�ebi�t⌦m ji⌘n⌦ od ⌥itovlic - viz. p�íloha P6. 1

	 obr.: KOMPONOVANÁ KRAJINA SEVERNÍHO K⇤INECKA (zdroj: Ji�í Kupka, Krajiny kulturní a historické, 2010)

 ⌥itovlice a Pojedy - p✏sobení venkovsk⇣ch sídel v krajin⌦ (viz. grafické p�ílohy)
 
 Sakrální architektura - kulturní póly
 V souvislosti se sakrální architekturou jsou d✏le⌘ité aspekty krajiná�ské. Volba míst ur�en⇣ch 
nábo⌘enskému kultu se v⌘dy zakládala na jejich zvlá�tním p✏sobení, které vyvolalo v �lov⌦ku pocit 
nábo⌘enského zá⌘itku. Kostely byly budovány na pohledov⌦ exponovan⇣ch místech a vytvá�ely d✏le⌘ité 
kulturní dominanty, orienta�ní body  s v⇣znamn⇣m symbolick⇣m nábojem.
 Charakteristick⇣m p�íkladem, kdy bylo dosahováno skromn⇣mi prost�edky vysoké v⇣tvarné a 
spole�enské ú�innosti bylo umis�ování venkovsk⇣ch h�bitov✏ s kaplemi na kopcích, resp. vyv⇣�en⇣ch 
polohách. Zd✏razn⌦ní tohoto za�ízení v⇣sadbou vysok⇣ch strom✏ �i p�íjezdovou alejí cel⇣ tento inspirativní 
zám⌦r dotvá�elo. Vedle princip✏ estetick⇣ch p�iná�elo toto �e�ení i hodnoty duchovní - poloha co nejblí⌘e 
Bohu, vyhlídkové místo pro rekapitulaci ⌘ivota zesnul⇣ch v krajin⌦, ve které ⌘ili, pod.
 Oba tyto principy najdeme v ⌥itovlicích. Jsou kulturními hodnotami a je nutno je zachovat pro 
budoucí generace, tj. zejména chránit p�ed expanzí zástavby, která by ú�in p✏sobení t⌦chto kulturních 
pól✏ smazala.
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1 KOMPONOVANÁ KRAJINA SEVERNÍHO K⇤INECKA

V⇣znamná krajiná�ská kompozice, zalo⌘ená v raném baroku, je vázaná na stavby, jejich⌘ autorem byl Carlo Luragho. T⌦⌘i�t⌦m 
komponované krajiny je zámek se zámeckou zahradou. Ortogonální geometrická osnova svazuje na severu kostel sv. Jana Nepomuckého 
a na západ⌦ krajinnou dominantu a mystické místo krajiny Chotuc. Severn⌦ je polo⌘ená um⌦lá terénní dominanta se záme�kem 
Kuncberk, její⌘ v⇣znam je zd✏razn⌦n diagonální polohou v✏�i osnov⌦ Chotuce a diagonální polohou zámku. V⇣razná geometrie 
krajinn⇣ch úprav v sob⌦ skr⇣vá rozpor a nap⌦tí. K území je p�ipojena alejovou osnovou trojzubce a paralelních os krajina severn⌦ od 
Osko�ínku. Panství Nov⇣ Kuncberk a pozd⌦ji panství-velkostatek K�inec le⌘í p�i severním okraji polabské ní⌘iny. Hlavním orienta�ním a 
kompozi�ním bodem je opukov⇣ sv⌦deck⇣ vrch Chotuc s kaplí Nejsv⌦t⌦j�í Trojice, její⌘ po�átky se kladou u⌘ do p�edhusitské doby. Po 
cel⇣ st�edov⌦k tu hospoda�ilo n⌦kolik �lechtick⇣ch rod✏. V dob⌦ t�icetileté války byl K�inec z velké �ásti zni�en. O jeho obnovu, 
uspo�ádání m⌦ste�ka, panského sídla a okolní krajiny, je⌘ polo⌘ilo základ jejímu sou�asnému vzhledu, se zaslou⌘ili Morzinové, kte�í tu 
postavili zámek (1659), kostel sv. Jiljí (po roce 1680), kapli sv. Jana Nepomuckého (1717), loveck⇣ záme�ek na Kuncberku (asi 70. léta 
17. století), a z�ídili tu park. V⇣voj a uspo�ádání krajiny v okolí Osko�ínku pak byl ovliv↵ován velkostatkem, kter⇣ byl v dr⌘ení �ady r✏zn⇣ch 
majitel✏, z nich⌘ k nejd✏le⌘it⌦j�ím pat�ili kní⌘ata Thurn-Taxisové z Lou�en⌦.



 Spojitost s krajinou
 P�ímá spojitost vesnického sídla s okolní krajinou a zp⌦tné prolínání p�írodních krajinn⇣ch prvk✏ 
(zele↵, vodní prvky) jsou zásadní. 
 Zele↵ hraje nezastupitelnou úlohu ve vztahu sídel k vn⌦j�ímu krajinnému prost�edí. V⇣razn⇣m 
rysem ve vztahu vesnického sídla  k jeho krajinnému prost�edí je jeho plynulost. Ta je daná v p�ípad⌦ 
pom⌦rn⌦ soust�ed⌦ného typu zástavby zejména prstenci záhumencích zahrad, navazujících na systém alejí 
(d�íve zejména ovocn⇣ch) ve volné krajin⌦. Základní struktura zelen⌦ ve venkovském prostoru by m⌦la b⇣t 
tvo�ena domácími druhy d�evin.
 Nemal⇣m ú�inkem p✏sobí v celkové krajinné kompozici voda - zde zejména v podob⌦ rybník✏ 
a um⌦lé vodní nádr⌘e. ⌥itovlick⇣ rybník le⌘í severn⌦ od terénní vyv⇣�eniny s kostelem a spoluvytvá�í 
unikátní krajinnou kompozici tj. kontrast vertikály (spojující zemi s nebesy) a horizontály (vodní element). 

 Charakter zástavby
 Sídelní enklávy jsou ve form⌦ soust�ed⌦né, kompaktní zástavby pom⌦rn⌦ pravidelného 
uspo�ádání kolem návesních prostranství a komunikací. Zástavba obou kompaktních zem⌦d⌦lsk⇣ch obcí 
⌥itovlice a Pojedy má v⇣jime�n⌦ zachovanou historickou urbanistickou strukturu, prakticky a⌘ do poloviny 
20. století bez negativních zásah✏. 

 Novodobá naru�ení urbanismu venkovsk⇣ch sídel:
- Pojedy
 V novodobém - povále�ném obrazu krajiny se projevuje areál ⌘ivo�i�né v⇣roby v Pojedech, kter⇣ 

pro�el n⌦kolika etapami p�estaveb - od p✏vodního panského dvora, p�es areál JZD a⌘ do 
dne�ní podoby moderní farmy s kapacitním chovem skotu. Díky památkové ochran⌦ (areál od 
roku 1995 spadá do vymezené památkové zóny) a vlastníku areálu tvo�í velká �ást staveb po 
rekonstrukci a p�estavb⌦ pom⌦rn⌦ kultivovanou zástavbu s dostatkem zelen⌦. 

- ⌥itovlice
 Zásahem do p✏vodní urbanistické struktury je zejména p�estavba p✏vodních venkovsk⇣ch 

usedlostí lemujících severní stranu návesního prostranství. Na míst⌦ sdru⌘en⇣ch pozemkov⇣ch 
parcel n⌦kolika usedlostí byly postaveny dvoupodla⌘ní bytové domy �.p. 16 a �.p. 17. Byla tak 
v⇣znamn⌦ naru�ena severní �ást návesní fronty, která ztratila venkovsk⇣ charakter. Bytovky se 
�áste�n⌦ uplat↵ují i z dálkov⇣ch pohled✏. Poslední doba p�inesla i parcelaci pro novostavby na 
zástavba m⌦stského charakteru, schematicky p�idru⌘ená k p✏vodní struktu�e sídla (JV), kterou

 v podstat⌦ zcela ignoruje a vytvá�í strukturu vlastní.

 V oblasti krajinného rázu je t�eba dbát o minimalizaci zásah✏ a zachování v⇣znamu znak✏ 
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spolu ur�ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci 
státu �i regionu jedine�né nebo v⇣zna�né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich⌘ 
n⌦které jsou obecn⌦ pou⌘itelné pro ochranu p�írody a krajiny a n⌦které pro územn⌦ plánovací �innost: 

- Dopl↵ování d�evinné zelen⌦ v zem⌦d⌦lské krajin⌦
- Ochrana vegeta�ních prvk✏ liniové zelen⌦ podél vodote�í a cest jako⌘to d✏le⌘it⇣ch prvk✏ 

prostorové struktury 
- Ochrana vegeta�ních a stavebních prvk✏ komponovan⇣ch krajinn⇣ch úprav K�inecka a 

Ro⌘ alovicka
- Respektování dochované a typické urbanistické struktury obcí. Rozvoj venkovsk⇣ch sídel bude v 

cenn⇣ch polohách orientován do sou�asn⌦ zastav⌦ného území (s respektováním znak✏ 
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav⌦n⇣m územím. 

- Zachování siluet a charakteru okraj✏ obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a 
cennou lidovou architekturou 

- Dbát p�i v⇣stavb⌦ na zachování v⇣znamu kulturních dominant v krajinné scén⌦. 
- Zlep�ování charakteru prost�edí odstran⌦ním podvyu⌘it⇣ch staveb �i obnova zástavby na 

zbo�eni�tích.

Archeologické nálezy
 Území s archeologick⇣mi nálezy (UAN) - je definováno jako území, na n⌦m⌘ se vyskytují 
archeologické nálezy nemovité povahy vytvo�ené �lov⌦kem nebo vzniklé p�írodním procesem na základ⌦ 
p✏sobení �i vyu⌘ití �lov⌦kem a archeologické nálezy movité povahy. V sou�asné dob⌦ je dle vyjád�ení 
Archeologického ústavu a oprávn⌦n⇣ch organizací nutné pova⌘ovat celé území st�edních �ech za území s 
archeologick⇣mi nálezy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost ji⌘ od doby p�ípravy 
stavby oznámit zám⌦r stavební �innost Archeologickému ústavu, má-li se provád⌦t na území s 
archeologick⇣mi nálezy. Z toho vypl⇣vá, ⌘e ka⌘d⇣ stavebník ve st�edo�eském kraji musí provést oznámení 
v✏�i Archeologickému ústavu AV �R a umo⌘nit jemu nebo oprávn⌦né organizaci provést na dot�eném 
území záchrann⇣ archeologick⇣ v⇣zkum. Archeologick⇣ ústav je v dikci tohoto zákona ur�en, aby uplat↵oval 
na základ⌦ oznámení stavebníka po⌘adavek na záchrann⇣ archeologick⇣ v⇣zkum a koordinoval 
archeologické v⇣zkumy.
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(k.ú. Pojedy)
Po�. �. Název UAN Typ UAN Reg. správce
 st�edov⌦ké a novov⌦ké jádro obce  II Polabské m. Pod⌦brady
 Pojedy

(k.ú. ⌥itovlice)
Po�. �. Název UAN Typ UAN Reg. správce
 ⌥itovlice - intravilán obce I Polabské m. Pod⌦brady

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).
 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. 

areál  kostel sv. Václava
 ⌥itovlice
 katalogové �íslo: 1000146467
 �íslo ÚSKP: 34733/2-1976
 Areál barokního h�bitovního kostela z let 1769-1772. Kolem kostela je zru�en⇣ h�bitov 

ohrani�en⇣ historickou ohradní zdí s branami.
 POPIS
 Areál kostela, situovan⇣ v západní front⌦ návsi, je vymezen h�bitovní zdí, která obepíná zhruba 

obdéln⇣ pozemek n⌦kdej�ího h�bitova. Uprost�ed pozemku h�bitova stojí mohutn⇣ kostel.
 P�edm⌦tem ochrany je kostel, h�bitovní ze  a p�íslu�né pozemky.

areál venkovská usedlost, �.p. 24
 ⌥itovlice
 katalogové �íslo: 1630884924
 �íslo ÚSKP: 103723
 Usedlost s rouben⇣m domem z poloviny 18. století, obsahujícím �ásti hrázd⌦né stavby ze 16. 

století.
 POPIS
 Usedlost je p�íkladem v⌦t�ího selského statku v této �ásti Polabí. Situována je ve st�edu obce, 

p�i V stran⌦ návsi, voln⌦ s ní sousedí dal�í zdej�í zástavba. Budovy usedlosti byla zalo⌘ena na 
velkém zhruba �tvercovém pozemku, nato�eném vzhledem k návsi, z n⌦ho⌘ jsou vykrojeny 
okrajové �ásti s dal�ími dodate�n⌦ zalo⌘en⇣mi domy. Hlavní podlouhlá budova obytného domu 
s navazujícími hospodá�sk⇣mi prostory, je situována v západním rohu pozemku, nato�eného 
�ikmo sm⌦rem do prostoru návsi. Do návsi se obrací �tít domu, k n⌦mu⌘ p�iléhala vrátka a vrata 
(zachována je vrátka). Vedle vrat je vklín⌦na drobná sousední usedlost, postavená asi na míst⌦ 
p✏vodní malé zahrádky. P✏vodní dv✏r kolmo uzavírá malá stavba chlívk✏ a dále v zadní �ásti, 
odsazená a také v kolmé poloze, v⌦t�í a samostatn⌦ stojící stodola, p✏vodn⌦ celoroubená. Za 
domem, na zahrad⌦ p�i zadním �títu se dochoval ⌘entour.

 P�edm⌦tem ochrany je obytn⇣ d✏m s navazujícími hospodá�sk⇣mi prostory, chlívky, stodola a 
p�íslu�né pozemky.

objekt  venkovsk⇣ d✏m
 Pojedy, �.p. 4
 katalogové �íslo: 1000162806
 �íslo ÚSKP: 49755/2-4386
 P�ízemní zd⌦n⇣ d✏m z roku 1892.
 POPIS
 Usedlost je situována v severní front⌦ návsi, p�i silnici na ⌥itovlice. Obytn⇣ d✏m, na n⌦j⌘ v ose 

navazuje hospodá�ská p�ístavba, je rovnob⌦⌘n⇣ s komunikací, �títem se obrací do návsi. Ve 
dvo�e stával rouben⇣ �p⇣char, transferovan⇣ v 80. letech 20. století do skanzenu v P�erov⌦ nad 
Labem. Z jihu je usedlost vymezena d�ev⌦nou branou s brankou mezi sloupky, na SZ d�ev⌦n⇣m 
a na severu pletivov⇣m plotem. V rozlehlé plo�e dvora stojí naproti obytnému stavení utilitární 
p�ístavek se sedlovou st�echou, patrn⌦ kolna. Obytn⇣ d✏m je rouben⇣, "v ko⌘ichu", kryt⇣ 
sedlovou st�echou, p�edsazenou p�ed �tít a p�esahující p�es ob⌦ bo�ní st⌦ny, s vik⇣�em na 
schoz sena. Pr✏�elí s lomenicí ve �títu se otevírá novodob⇣m trojdíln⇣m oknem. Podrobn⌦j�í 
popis Eviden�ní list z r. 1998.

 P�edm⌦tem ochrany je obytné stavení usedlosti a p�íslu�né pozemky.
 POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
 Obytn⇣ d✏m usedlosti je p�es relativn⌦ pozdní dobu vzniku (po po⌘áru roku 1892) velmi 

tradi�n⌦ pojatou roubenou stavbou. Usedlost, zaujímající d✏le⌘ité místo v zástavb⌦ vsi, 
dopl↵oval rouben⇣ �p⇣char, kter⇣ byl p�enesen do skanzenu v P�erov⌦ nad Labem.

soubor zvoni�ka s k�í⌘em
 Pojedy - náves
 katalogové �íslo: 1000162821
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https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=2150360&sequence=1&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=2150360&sequence=1&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=12547951&sequence=3&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=12547951&sequence=3&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=16025100&sequence=4&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=16025100&sequence=4&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.pamatkovykatalog.cz/zvonicka-s-krizem-2171694
https://www.pamatkovykatalog.cz/zvonicka-s-krizem-2171694
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=16025100&sequence=4&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults
https://www.pamatkovykatalog.cz/?element=16025100&sequence=4&mode=fulltext&region%5B0%5D=%C3%9Asteck%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Litom%C4%9B%C5%99ice&municipality%5B0%5D=Lev%C3%ADn&municipalityPart%5B0%5D=Lev%C3%ADn&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults


 �íslo ÚSKP: 49770/2-4384
 Pozdn⌦ barokní zvoni�ka s kamenn⇣m k�í⌘em dominují návsi.
 POPIS
 Celek, jen⌘ sestává z kamenného k�í⌘e a zvoni�ky umíst⌦n⇣ch na obdélném pozemku 

vymezeném novodob⇣m plotem, se nachází v prostoru návsi.
 P�edm⌦tem ochrany jsou k�í⌘, zvoni�ka a p�íslu�n⇣ pozemek.
 POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
 Celek v⇣razn⌦ o⌘ivuje prostor návsi.

objekt  venkovsk⇣ d✏m
 Pojedy, �.p. 36
 katalogové �íslo: 1000162807
 �íslo ÚSKP: 49756/2-4385
 Drobn⇣ p�ízemní rouben⇣ domek z 19. století situovan⇣ u vjezdu do obce.
 POPIS
 D✏m �p. 36 stojí na JZ okraji obce, p�i silnici na K�inec. Jedná se o roubené p�ízemní stavení 

trojdílné dispozice, okapov⌦ orientované. Na obytnou �ást v ose navazuje nov⌦j�í zd⌦n⇣ 
hospodá�sk⇣ p�ístavek. St�echa je sedlová, p�edsazená p�ed �tít a p�esahující p�es ob⌦ bo�ní 
st⌦ny. V sou�asné dob⌦ probíhá oprava objektu, je bez omítky. Pr✏�elí, zavr�ené �títem s 
lomenicí s motivy kalich✏, se otevírá sdru⌘en⇣mi obdéln⇣mi okny. St�e�ní krytinu tvo�í nové 
bobrovky. K domu p�iléhá pozemek, vymezen⇣ z J novodob⇣m pletivov⇣m plotem, z JZ 
d�ev⌦n⇣m plotem. Podrobn⌦j�í popis viz Eviden�ní list z r. 1998.

 P�edm⌦tem ochrany je d✏m �p. 36 a p�íslu�n⇣ pozemek.
 POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
 P�íklad drobného domká�ského stavení z 19. století s dochovan⇣mi detaily. Objekt situován na 

exponovaném míst⌦ u vjezdu do obce.

 Památková zóna
 území Pojedy - vesnická památková zóna  
  katalogové �íslo: 1000084729
  �íslo ÚSKP: 2229
  Ve smyslu Vyhlá�ky MK �. 249/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 o prohlá�ení území  
  historick⇣ch jader vybran⇣ch obcí a jejich �ástí za památkové zóny.
  Ves st�edov⌦kého p✏vodu s obdélnou návsí zalo⌘ená ve 14. století severn⌦ od K�ince. 

Zástavbu tvo�í p�evá⌘n⌦ �títov⌦ orientovaná z�ásti dosud roubená zástavba, na severním okraji 
obce je rozsáhl⇣ a funk�ní hospodá�sk⇣ dv✏r.

 POPIS
 Men�í sídelní útvar návesního typu, polo⌘en⇣ v mírn⌦ zvln⌦né krajin⌦ Polabí. Vesnice s 

obdélnou návsí, po jejím⌘ západním okraji prochází komunikace, je st�edov⌦kého p✏vodu. 
Poprvé se p�ipomíná roku 1323 spolu s dvorem, kter⇣ se v podstatn⌦ mlad�í podob⌦ dochoval 
p�i jejím severním okraji do dne�ních dní (klasicistní a eklektické stavby). Obec si uchovala 
p✏vodní nenaru�enou skladbu zástavby tvo�ené p�ízemními rouben⇣mi stavbami z konce 18. a 
po�átku 19. století a zd⌦n⇣mi domy z p�elomu 19. a 20. století, z nich⌘ n⌦které mají star�í 
roubená jádra. P✏sobiv⇣ interiér návsi dotvá�í centráln⌦ umíst⌦ná budovy kovárny z konce 18. 
století, v její blízkostí stojící zvoni�ka a kamenn⇣ k�í⌘ z 19. století. Vesnice Pojedy je z 
urbanistického i architektonického hlediska velmi hodnotn⇣m sídlem s vysokou památkovou 
hodnotou.

 Mezi hodnotné stavby (vyjma nemovit⇣ch kulturních památek) nále⌘í zejména:
 - hospodá�sk⇣ dv✏r �.p. 1 ve hmot⌦ �áste�n⌦ zachovány p✏vodní budovy dvora, v  

 rámci areálu je �itelná p✏dorysná stopa b⇣valého hospodá�ského dvora v�etn⌦  
 p�ístupov⇣ch cest

 - kovárna �.p. 19
 - objekty �.p. 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 53.

 Ochrana charakteru zástavby ⌥itovlic
- ⌥itovlice je ves st�edov⌦kého p✏vodu s obdélnou návsí zalo⌘ená ve 14. století severn⌦ od  

K�ince. Jádro ⌥itovlic tvo�í podéln⇣ návesní prostor s dominantou kostela sv. Václava   
situovaném na mírném návr�í, s radnicí (p✏vodn⌦ �kola) poblí⌘ kostela v severní front⌦, s  
navazující zástavbou p✏vodních venkovsk⇣ch usedlostí. Z�etelná forma návesního prostranství  
byla naru�ena p�estavbami usedlostí na bytové domy. Jádro je dopln⌦no navazující uli�ní, 
p�evá⌘n⌦ �títov⌦ orientovanou a hmotov⌦ tradi�ní zástavbou podél navazující cestní sít⌦. 

 I p�es zásahy do struktury p✏vodní zástavba je vesnice ⌥itovlice z urbanistického i 
architektonického hlediska hodnotn⇣m sídlem s památkovou hodnotou.

- Chránit charakter zástavby (zejména m⌦�ítko a hmoty) p�i architektonickém v⇣razu 
korespondujícím s dochovanou architekturou. Mezi hodnotné stavby (vyjma nemovit⇣ch 
kulturních památek) nále⌘í zejména objekt myslivny �.p. 20, objekt fary �.p. 12, d✏m �.p. 19 a 
h�bitovní kaple.

-  Chránit dochovanou siluetu sídla a jeho vizuální projev v krajin⌦ (jsou vylou�eny   
stavby, které by m⌦�ítkem, formou, materiálem nebo barevností vytvá�ely nov⇣ znak   
vizuálního projevu sídla v krajin⌦).
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- Drobné sakrální památky, pietní místa:
 - Na území obce se nachází drobné sakrální památky:
  V ⌥itovlicích se nacházejí dva kamenné k�í⌘e - na návsi a u h�bitova za obcí. 
  Za obcí u silnice do Ro⌘ alovic se nachází ⌘elezn⇣ k�í⌘ na kamenném podstavci.
  V ⌥itovlicích na pozemku 773/4 je nevhodn⌦ umíst⌦n ⌘elezn⇣ k�í⌘ na kamenném  

 podstavci - ten je sem z�ejm⌦ p�enesen a  je sou�ástí kamenného podstavce (bez  
 k�í⌘e) , kter⇣ se nachází na rozcestí na západním okraji ⌥itovlic. Je nutno tuto  
 drobnou památku uvést do p✏vodní situace a stavu.

 - Pietní místa: 
  Na jihov⇣chodním vyv⇣�eném okraji ⌥itovlic se nachází h�bitov z 19. století s kaplí. 
  Na návsi v Pojedech se nachází pomník padl⇣m v 1. sv⌦tové válce (�. CZE   

 2118-26720) z roku 1936.
 

P⌦írodní podmínky a krajinn� ráz
 Sou�asné uspo�ádání krajiny je ovlivn⌦no p�írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro 
koncepci uspo�ádání krajiny, tak i pro urbanistické �e�ení. Jsou to zejména podmínky klimatické, 
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie 
krajiny a krajinn⇣ ráz.
 

Klimatické podmínky 
 Dle Quitta �e�ené území spadá do teplé klimatické oblasti, mírn⌦ vlhkého regionu (T2). 
Podnebí je velmi teplé s◆pr✏m⌦ry ro�ních teplot vzduchu mezi 8,5 - 9,0 °C, srá⌘ky v◆daném míst⌦ dosahují 
550 a⌘ 600 mm (Mcely 590 mm). P�evládající sm⌦r v⌦tru je západní, území je dob�e prov⌦tráváno. Zvlá�t⌦ 
v nivách potok✏ a depresích jsou v noci a v zim⌦ typické p�ízemní teplotní inverse, doprovázené vy��í 
vlhkostí vzduchu, hojnou rosou, jinovatkou a p�ízemními mlhami. 

Geologické podmínky 
 Celé �e�ené území le⌘í uvnit� �eské k�ídové tabule, v oblasti mlad�ích druhohorních sediment✏.              
V podlo⌘í jsou svrchnoturonské a⌘ koniacké slínovce a vápnité jílovce, které jsou p�ekryty �t⌦rky (a⌘ 
�t⌦rkopísky). Pásmo je tvo�eno mocn⇣mi vrstvami vápnit⇣ch a jílovit⇣ch slín✏. Slíny jsou deskovité, mají 
rozpad zpo�átku nepravideln⇣, pozd⌦ji listovit⇣ a zv⌦trávající rychle v mazlavé jíly. Jsou nepropustné, siln⌦ 
hygroskopické, zadr⌘ují zna�né mno⌘ství vody a citliv⌦ reagují na klimatické zm⌦ny smr��ováním a 
bobtnáním. Pro tyto vlastnosti, které mohou mít za následek i pohyb vody, zvlá�t⌦ na svazích, jsou slíny 
nevhodné základové p✏dy.

Geomorfologické podmínky
 Geomorfologicky spadá �e�ené území do �eské Vyso�iny, subprovincie �eská tabule, oblasti 
St�edo�eská tabule, celku Mrlinská tabule, okrsku  Ro⌘ alovická tabule 
Ro⌘ alovická tabule – vytvá�í plochou pahorkatinu v povodí st�. toku Mrliny na svrchnoturonsk⇣ch a⌘ 
koniack⇣ch slínovcích a vápnit⇣ch jílovcích, s v⇣razn⌦ji zvln⌦n⇣m erozn⌦ denuda�ním reliéfem odlehlík✏, 
sv⌦deck⇣ch vrch✏ (se �t⌦rky p�emíst⌦n⇣mi ze staropleistocenních teras Jizery), kryopediment✏ a �iroce 
rozev�en⇣ch údolí stromovité vodní sít⌦; z akumula�ních tvar✏ jsou zastoupeny údolní nivy, nízké terasy a 
náplavové ku⌘ele, v �ir�í oblasti s Hasinou vzniká erozní kotlina; nejv. bod Ostrá h✏rka 278 m; 2.-3. 
vegeta�ní stupe↵, nepatrn⌦ a⌘ p�evá⌘n⌦ zalesn⌦n⇣ dubov⇣mi a smrkov⇣mi porosty, místy borové porosty s 
p�ím⌦sí jedle.
 ⇤e�ené území má p�evá⌘n⌦ tvar kotliny v◆  �iroké niv⌦ st�. Mrliny v povodí Koza�ky a jejích 
p�ítok✏ (Seletick⇣ potok, Sovolusk⇣ potok)   a v povodí K�inecké  Blatnice.  Jedná se o ploché rovinaté 
území jen mírn⌦ zvln⌦né s  úklonem k jihov⇣chodu.  Pr✏m⌦rná nadmo�ská v⇣�ka �iní 208 m.  Nejvy��ím 
bodem je kóta 222 m Na vrchách západn⌦ ⌥itovlic, nejni⌘�ím bodem pak místo, kdy Koza�ka opou�tí 
�e�ené území 194,6 m n.m..

Pedologické pom⌦ry 
 V◆�e�eném území se st�ídají p✏dy �ernozemního charakteru - smonice modální a �ernozem⌦ 
pelické a �ernozem⌦ �ernické pelické na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech, �asto povrchov⌦ periodicky 
p�evlh�ované, �ernozem⌦ arenické na píscích nebo na m⌦lk⇣ch spra�ích a p✏dy arenické  p✏dy arenické. 
Na vyv⇣�eninách a agrárních terasách se vyskytují pararendziny a pelozem⌦ na slínech, slínovcích, jílech 
nebo vápnit⇣ch svahov⇣ch hlínách, krátkodob⌦ p�evlh�ené, místy �asto i slab⌦ oglejené. V◆nivách vodote�í 
se vyskytují �ernice modální a �ernice pelické glejové na nivních ulo⌘eninách, jílech a slínech. 
 V⌦t�ina drobn⇣ch vodote�í v polní trati je regulována a slou⌘í jako hlavní meliora�ní za�ízení 
plo�ného odvodn⌦ní trubkovou drená⌘í. Odvodn⌦n⇣ch ploch v území je cca 60 % zem⌦d⌦lské p✏dy. 
Území je ohro⌘eno vodní i v⌦trnou erozí.
 

Hydrogeologické podmínky, hydrologie 
 ⇤e�ené území spadá do hydrogeologického rajonu 1152 Kvartér Labe po Nymburk. Kvartérní 
sedimenty Labe v◆trati mezi Metují a Vltavou mají spole�nou morfologickou a geologickou charakteristiku i 
podobné hydrogeologické vlastnosti. V plochém a pom⌦rn⌦ �irokém údolí Labe jsou vyvinuty fluviální 
sedimenty na relativn⌦ nepropustném podlo⌘í v⌦t�inou slínovcové facie k�ídy. Jde p�evá⌘n⌦ o spojité 
údolní terasy, vy��í terasy jsou zachovány jen lokáln⌦.
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 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). 

 ID útvaru: 11520
 Plocha útvaru (km2): 238,6 km2

 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

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

 ⇤e�ené území spadá do �ir�ího území Labe, do povodí Mrliny – hydrologické po�adí 3. �ádu 
1-04-05 Mrlina a Labe od Mrliny po V⇣rovku. Hlavním recipientem v území je Koza�ka, p�ítok Mrliny se 
sv⇣mi p�ítoky. ⇤e�ené území zahrnuje celkem  �est díl�ích povodí:
 �HP 1-04-05-025 Mrlina od Lede�ského potoka k Hasinskému potoku 
 �HP 1-04-05-027 Mrlina od Koza�ky k Lede�skému potoku
 �HP 1-04-05-028 Koza�ka od Seletického potoka 
 �HP 1-04-05-029 Seletick⇣ potok
 �HP 1-04-05-030/1 Koza�ka od Mrliny k Seletickému potoku (pouze okrajov⌦)
 �HP 1-04-05-053 K�inecká Blatnice

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

�.7 �ern⇣�ová dubohab�ina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
 Stinné dubohab�iny s dominantním dubem zimním (Quercus patraea) a habrem (Carpinus betulus), s 

�astou p�ím⌦sí lípy (Tilia cordata, na vlh�ích stanovi�tích Tilia platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a 
stanovi�tn⌦ náro�n⌦j�ích listná�✏ (jasan – Fraxinus excelsior, klen – Acer pseudoplatanus, mlé� – Acer 
platanoides, t�e�e↵ – Prunus avium). Ve vy��ích nebo inverzních polohách se té⌘ objevuje buk (Fagus 
sylvatica) a jedle (Abies alba). Dob�e vyvinuté ke�ové patro tvo�ené mezofilními druhy se nalézá pouze v 
prosv⌦tlen⇣ch porostech. Charakter bylinného patra ur�ují mezofilní druhy, p�edev�ím byliny – jaterník 
podlé�ka, svízel lesní, zvonek broskvolist⇣, hrachor jarní, hluchavka pitulník, �ern⇣� hajní ...

 Vhodné d�eviny a travinnobylinné sm⌦si pro tvorbu krajiny:
 Nej�ast⌦j�í d�eviny stromo�adí: t�e�e↵ pta�í, lípa srd�itá, lípa velkolistá, javor mlé�, o�e�ák královsk⇣, hru�e↵ 

obecná, mén⌦ jablo↵ domácí, slivo↵. 
 Vhodné d�eviny pro solitérní v⇣sadbu �i rozpt⇣lenou zele↵: lípa srd�itá, dub zimní, habr obecn⇣, t�e�e↵ pta�í, 

dub letní, lípa velkolistá, svída krvavá, pta�í zob obecn⇣, hloh jednosemenn⇣, hloh obecn⇣, líska obecná.
 Vhodné sm⌦si na zatrav↵ovaná místa: kost�ava �ervená, kost�ava lu�ní, srha obecná, lipnice lu�ní, lipnice 

obecná, v su��ích polohách psine�ek v⇣b⌦⌘kat⇣, lipnice smá�knutá.

�.1 St�emchová jasenina, místy v komplexu s mok�adními ol�inami (Pruno-Fraxinetum)
 T�ípatrové a⌘ �ty�patrové, druhov⌦ bohaté fytocenózy s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), s �id�eji 

p�eva⌘ující ol�í (Alnus glutinosa ve vlh�ích typech), nebo lípou srd�itou (Tilia cordata, v su��ích typech) a s 
�astou p�ím⌦sí st�emchy (Prunus padus) nebo dubu letního (Quercus robur). Ke�ové patro je té⌘ velmi 
pestré a místy velmi husté. Nejhojn⌦ji se v n⌦m vyskytuje brslen evropsk⇣ (Eonymus europaea), jasan 
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⇣.
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Biogeografické �len⌦ní krajiny
 Území spadá do bioregionu 1.6 Mladoboleslavského, kter⇣ le⌘í na severov⇣chod⌦ st�edních 
�ech, zabírá ni⌘�í reliéf tvo�en⇣ Mrlinskou tabulí, v⇣chodní �ástí Jizerské tabule a ji⌘ní �ástí Turnovské 
pahorkatiny. Typická �ást bioregionu je tvo�ena slínovcovou pahorkatinou s t⌦⌘k⇣mi jílovit⇣mi p✏dami a 
pom⌦rn⌦ tepl⇣m a vlhk⇣m klimatem a tomu odpovídajícími zvlá�tními biocenózami. Dominuje 2. 
bukovo-dubov⇣ vegeta�ní stupe↵ s dubohabrov⇣mi háji a teplomiln⇣mi doubravami, poto�ními luhy a 
ba⌘inn⇣mi ol�inami i slatinami. Nereprezentativní �ást je tvo�ena vy��ími �t⌦rkopískov⇣mi terasami. 
Recentn⌦ p�eva⌘ují pole, relativn⌦ hojn⌦ jsou v�ak zastoupeny vlhké louky, slatiny a v⌦t�í komplexy les✏, 
p�evá⌘n⌦ nep✏vodních, ale �asto té⌘ dubohabrov⇣ch a dubov⇣ch. V⇣znam mají rybníky a navazující 
mok�ady s hnízdi�ti vodního ptactva.
 Území spadá podle regionáln⌦ fytogeografického �len⌦ní do fytogeografického �len⌦ní do 
fytogeografické oblasti Termofyticum, obvodu �eské termofyticum, do okrsku 13a Ro⌘ alovická tabule. 

Biochory
2Db Podmá�ené sní⌘eniny na bazick⇣ch zeminách 2. v.s.  (vegeta�ního stupn⌦)
2RE Plo�iny na spra�ích v suché oblasti 2. v.s.
2RB Plo�iny na slínech 2 v.s.
2RN Plo�iny na zahlin⌦n⇣ch píscích 2 v.s.
 

Typologie krajiny (oblasti a místa krajinného rázu)
 Z hlediska typologického �len⌦ní krajiny je �e�ené území zahrnuto do krajinného typu 1Z1.  V 
rámci typologie krajiny �R se jedná o b⌦⌘n⇣ krajinn⇣ typ.

1Z1 charakter osídlení krajiny: stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
 charakter vyu⌘ití krajiny: zem⌦d⌦lská krajina
 charakter reliéfu krajiny: krajina plo�in a pahorkatin
 

Vymezení cílov⇣ch charakteristik krajiny (zdroj ZÚR St�edo�eského kraje)
 Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo⌘ky krajiny jsou samostatn⌦ stanoveny a chrán⌦ny
p�íslu�n⇣mi slo⌘kov⇣mi zákony, stejn⌦ jako cílové charakteristiky kulturn⌦ historické. Mimo tuto ochranu 
z✏stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin⌦, tedy tak, jak jsou vnímány 
populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán⌦ny jako krajinn⇣ ráz. ZÚR St�edo�eského kraje v �e�eném území 
vymezilo krajinn⇣ typ N08:
 

N08 – krajina relativn⌦ vyvá⌘ená
 Základní charakteristika: Oblasti krajin relativn⌦ vyvá⌘en⇣ch, na rozdíl od ostatních sledovan⇣ch 
oblastí shodného krajinného typu, nemají spole�n⇣ specifick⇣ fenomén. Obvykle jsou charakteristické 
relativn⌦ pestrou skladbou zastoupen⇣ch druh✏ pozemk✏. P�itom v⇣razn⌦ji nep�eva⌘ují ani ekologicky 
labilní ani ekologicky stabilní plochy. Dále jsou do této oblasti zahrnuty ty �ásti území, které se sice sv⇣m 
charakterem blí⌘í krajin⌦ polní, ale p✏dní pom⌦ry v nich, v regionáln⌦ v⇣znamném rozsahu, nedosahují 
nadpr✏m⌦rné kvality. 
 Po⌘adavky na vyu⌘ití – cílové charakteristiky krajiny: Dlouhodobá cílová charakteristika spo�ívá v 
dosa⌘ení relativn⌦ vyvá⌘eného pom⌦ru ekologicky labilních a stabilních ploch a stabilizaci jejího 
polyfunk�ního charakteru kulturní krajiny. 
 Podmínky pro následné rozhodování: Zm⌦ny vyu⌘ití území musí podporovat tvorbu relativn⌦ 
vyvá⌘eného charakteru kulturní krajiny, respektive tento charakter nesmí zm⌦ny naru�it nebo zabránit 
dosa⌘ení vyvá⌘eného stavu. 

 ⇤e�ené území spadá do oblasti krajinného rázu ObKr25 Královém⌦stecko 
 Oblast zaujímá v⇣chodní �ást kraje a svou podstatnou �ástí p�esahuje do Královéhradeckého 
kraje. Prostor p�edstavuje území s �etn⇣mi nádr⌘emi v údolích, �asto v lesích, drobn⇣mi rybníky v 
zem⌦d⌦lské krajin⌦. Je tvo�ena geomorfologick⇣m celkem Mrlinská tabule. Oblast je cca z jedné t�etiny 
lesnatá. P�eva⌘ují dubohab�iny, bory a smr�iny.
 Vodní prvky se na krajinném rázu oblasti podílejí zásadní m⌦rou. Jsou zastoupeny ojedin⌦l⇣mi 
prameny, velk⇣mi i mal⇣mi potoky, náhony a odvod↵ovacími p�íkopy a mno⌘stvím rybník✏. V�echny v⌦t�í 
potoky pramení mimo oblast a Královém⌦steckem protékají k západu do Nymburské kotliny k Labi. Tém⌦� 
v�echny vodní toky v oblasti byly rázn⌦ regulovány, jejich koryta technicky upravena. V�echny vodní toky 
mají mal⇣ spád, voda v nich proudí jen zvolna. Prameni�t⌦ jsou v polní krajin⌦ zcela odvodn⌦na. V lesích 
se n⌦která prameni�t⌦ zachovala, ale jsou málo vodná a �asto také odvodn⌦ná, n⌦kdy jejich voda napájí 
malé lesní rybní�ky. 
 Nejd✏le⌘it⌦j�ími prvky oblasti jsou rybníky. Ve st�edo�eské �ásti oblasti se nachází asi 10 
st�edn⌦ velk⇣ch a velk⇣ch rybník✏. Jsou to v�ak jen ubohé poz✏statky rozsáhl⇣ch rybni�ních soustav, které 
zde byly v raném novov⌦ku. V�echny rybníky byly postaveny v údolí�kách a mají v⇣razn⌦ protáhl⇣ tvar s 
relativn⌦ krátkou hrází. Ze soustavy Dymokursk⇣ch a Ro⌘ alovick⇣ch rybník✏ v severní �ásti oblasti je 
nejv⌦t�í rybník Jakubsk⇣ (délka 2,4 km, �í�ka 150 m, plocha 62 ha), v �e�eném území jsou to jen men�í 
rybníky ⌥itovlick⇣ a Pojedsk⇣ rybník. V oblasti U hájenky b⇣val rybník a navazující lu⌘ní les s mokr⇣mi 
loukami – v�e �asem zaniklo, jen z✏staly zbytky hájenky. Rybníky na Ro⌘ alovicku mají mimo�ádnou 
estetickou i p�írodov⌦dnou hodnotu, jsou v⇣znamn⇣mi hnízdi�ti i tahov⇣mi zastávkami vodních pták✏. 
 P�írodní dominanty rázu elevací jsou v plochém reliéfu pochopiteln⌦ nev⇣razné a vzácné. 
Elevace regionálního v⇣znamu se zde nevyskytují, blí⌘í se jim v�ak návr�í Na pískách (292 m) a izolovan⇣ 
pahorek Chotuc (253 m) nad K�incem. Charakteru dominant nadmístního v⇣znamu jsou rozsáhlé lesy 
Ro⌘ alovicka a Lou�e↵ska (mimo �e�ené území), v rovin⌦ ov�em jejich rozloha tolik nevyniká. 
Dominantou nadmístního v⇣znamu je nesporn⌦ soustava Dymokursk⇣ch a Ro⌘ alovick⇣ch rybník✏. 
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Drobné lesní rybníky jsou dominantami jen v detailu, ale v⇣znamn⇣m zp✏sobem se podílejí na p�íjemném 
rázu oblasti. Osou v severní �ásti oblasti je plochá kotlinovitá sní⌘enina podél Mrliny a jejích p�ítok✏.
 Oblast Královém⌦stecko je okrajovou oblastí St�edo�eského kraje. Tvo�í ji dva hlavní krajinné 
celky v povodí Mrliny, pom⌦rn⌦ velkého m⌦�ítka s p�evahou zem⌦d⌦lské p✏dy, ov�em obklopené 
rozlehl⇣mi prstencovit⌦ se táhnoucími lesními komplexy. T⌦⌘i�t⌦m severozápadní �ásti oblasti je m⌦ste�ko 
Ro⌘ alovice, le⌘ící na Mrlin⌦, na ⌘elezni�ní trati, ov�em mimo hlavní silni�ní tahy. P�esto⌘e první písemné 
zmínky o ní pocházejí a⌘ z 1. �tvrtiny 13. století, archeologické nálezy dokládají zdej�í osídlení ji⌘ z mlad�í 
doby kamenné. Ve zdej�ích sídlech je registrováno mno⌘ství kulturních nemovit⇣ch památek (kostely, 
zámky, m⌦��anské domy, sochy, usedlosti a dal�í objekty). 
 Oblast krajinného rázu zahrnuje velkou �ást Mrlinské tabule – intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky 
vyu⌘ívanou krajinu St�edo�eské tabule s velkoplo�n⇣ch �len⌦ním vizuáln⌦ otev�en⇣ch prostor✏ velkého 
m⌦�ítka. Vymezení oblasti je z�etelné – na v⇣chod⌦ terénním p�ed⌦lem okraje Novobyd⌘ovské tabule resp. 
V⇣chodo�eské tabule a na severozápad⌦ lesnatou hranou Jabkenické plo�iny.
 Krajinné scenérie zobrazují kultivovanou zem⌦d⌦lskou krajinu s v⇣razn⌦ rovinat⇣m, resp. mírn⌦ 
zvln⌦n⇣m terénem s velkoplo�n⇣m �len⌦ním. Nelesní liniová zele↵ p�edstavující �asto stopy historického 
�len⌦ní krajiny, má v rovinatém terénu zna�n⇣ v⇣znam. V zem⌦d⌦lské krajin⌦ vynikají krajiná�ské úpravy 
severního K�inecka, jeho⌘ komponované úpravy zabíhají i do sousední oblasti Nymburska. V krajin⌦ jsou 
patrné architektonické dominanty kostel✏. Zástavba kompaktních zem⌦d⌦lsk⇣ch obcí má velmi �asto 
set�enou historickou urbanistickou strukturu a �etné p�estavby a novostavby se projevují i v obrazu krajiny.
 V oblasti krajinného rázu je t�eba dbát o minimalizaci zásah✏ a zachování v⇣znamu znak✏ 
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spolu ur�ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci 
státu �i regionu jedine�né nebo v⇣zna�né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich⌘ 
n⌦které jsou obecn⌦ pou⌘itelné pro ochranu p�írody a krajiny a n⌦které pro územn⌦ plánovací �innost: 

- Dopl↵ování d�evinné zelen⌦ v zem⌦d⌦lské krajin⌦
- Ochrana vegeta�ních prvk✏ liniové zelen⌦ podél vodote�í a cest jako⌘to d✏le⌘it⇣ch prvk✏ 

prostorové struktury 
- Ochrana vegeta�ních a stavebních prvk✏ komponovan⇣ch krajinn⇣ch úprav K�inecka a 

Ro⌘ alovicka
- Respektování dochované a typické urbanistické struktury obcí. Rozvoj venkovsk⇣ch sídel bude v 

cenn⇣ch polohách orientován do sou�asn⌦ zastav⌦ného území (s respektováním znak✏ 
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav⌦n⇣m územím. 

- Zachování siluet a charakteru okraj✏ obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a 
cennou lidovou architekturou 

- Dbát p�i v⇣stavb⌦ na zachování v⇣znamu kulturních dominant v krajinné scén⌦. 
- Zlep�ování charakteru prost�edí odstran⌦ním nevhodn⇣ch a ru�iv⇣ch staveb.

Charakter krajinné vegetace
 ⇤e�ené území  je intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu⌘íváno (orná p✏da, pastviny, louky). Plocha obou 
katastr✏  �iní 659,1079 ha, z toho zem⌦d⌦lská p✏da 573,3773 ha, tj. 87 %. Orná p✏da �iní 552,8686 ha 
(96,4 %), trvalé travní porosty 9,4975 ha (1,7 %). Ve skute�nosti je trval⇣ch travních porost✏ v sou�asné 
dob⌦ mnohonásobn⌦ více, ne⌘ je uvedeno v evidenci KN. V sou�asné dob⌦ je orná p✏da z v⌦t�í �ásti 
zatravn⌦na (bez p�evodu do TTP) a slou⌘í jako pastviny. Louky a pastviny jsou v⌦t�inou druhotné biotopy 
vzniklé v d✏sledku lidského hospoda�ení v krajin⌦. Historicky se louky a pastviny vyvíjely po staletí a 
rozkládaly se na mnohem rozsáhlej�ích plochách. V⌦t�ina z nich byla v minulosti ale rozorána, odvodn⌦na 
a nenávratn⌦ zni�ena. Teprve v posledních letech se v této oblasti op⌦t obnovuje tradi�ní vyu⌘ívání krajiny. 
Podmínkou pro stálou existenci luk a pastvin je jejich pravidelné se�ení a pasení. 
 Zem⌦d⌦lské hospoda�ení, jaké b⇣valo typické pro Polabí, nahradila zem⌦d⌦lská v⇣roba s úzkou 
specializací na chov francouzského masného skotu. Pastviny slou⌘í zejména k venkovnímu pobytu – 
v⇣b⌦hu a pastv⌦ tohoto skotu. Mezi p✏dními bloky pastvin jsou nov⌦ vytvo�eny travnaté cesty s 
doprovodnou zelení.  Dále je orná p✏da roz�len⌦na pásy zelen⌦ s d�evinami  (tzv. úhory) na men�í p✏dní 
bloky. Zelené pásy mají protierozní a ekologicko stabiliza�ní funkci  v krajin⌦. Louky se vyskytují okrajov⌦ v 
okolí rybník✏ ⌥itovlického a Pojedského.
 Sady a zahrady jsou sou�ástí zastav⌦ného území sídel, celková rozloha t⌦chto kultur �iní 11,0112 
ha (1,92 %).  Nejv⇣znamn⌦j�í je ⌅t⌦pnice  -  fragment historického  ovocného sadu v Pojedech, ta je 
rovn⌦⌘ vyu⌘ívána k pastv⌦ hospodá�sk⇣ch zví�at.
 Vodní plochy o rozloze 11,2356 ha �iní 1,7 % z celkové plochy �e�eného území. Jedná se o 
rybníky ⌥itovlick⇣ a Pojedsk⇣, po⌘ární nádr⌘, b⇣val⇣ písák Na kamenci,  a drobné vodote�e v polní krajin⌦. 
V⇣znamné jsou rákosiny v litorálním pásmu rybník✏ a navazující lu�ní porosty s p�írodními biotopy T1.1 – 
mezofilní ovsíkové louky a T1.5 – vlhké pchá�ové louky. V⌦t�ina drobn⇣ch vodote�í v polní trati je 
regulována a slou⌘í jako hlavní meliora�ní za�ízení plo�ného odvodn⌦ní trubkovou drená⌘í. Odvodn⌦n⇣ch 
ploch v území je cca 60 % zem⌦d⌦lské p✏dy. Vodní toky jsou tém⌦� bez b�ehové a doprovodné vegetace. 
Jedná se o hluboká lichob⌦⌘níková koryta s ruderalizovan⇣m travním porostem. 
 Celková rozloha les✏ �iní 34,1702 ha, tj. 5,2 %. Drobné lesíky se nacházejí pouze v k.ú. ⌥itovlice 
a to Hájek a Lesík. V oblasti Hájku se vyskytují fragmenty p�írodních biotop✏ L3.1 – hercynské 
dubohab�iny. P�eva⌘uje smí�en⇣ porost s borovicí lesní, lípou srd�itou, mod�ínem, dubem letním, dubem 
zimním,  dubem �erven⇣m; st�ídav⌦ slabá a r✏znorodá kmenovina s �ídk⇣m podrostem habru a lísky 
obecné a hustá ty�ovina borovice s p�ím⌦sí mod�ínu. V prostoru Lesíku dominuje dub letní, mén⌦ b�íza 
b⌦lokorá, borovice lesní, habr obecn⇣ a smrk ztepil⇣, vtrou�en⌦ jasan ztepil⇣ a lípa srd�itá. 
 V území naprosto dominuje zem⌦d⌦lská p✏da. V⇣znamné v polní krajin⌦ jsou historické polní 
cesty s doprovodnou zelení, dále ⌅ustrák Na kamenci - zaniklá pískovna s vodní plochou a vzrostlou zelení 
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charakteru lesního porostu, místy ke�ové porosty. V⇣znamné jsou zejména vzrostlé stromy v zastav⌦ném 
území a památné stromy – skupina t�í jírovc✏ u Hájku.  

Ochrana p�írody a krajiny

 ÚP ⌥itovlice vytvá�í podmínky pro ochranu v�ech p�írodních hodnot v území, které v zásad⌦ 
respektuje a je s nimi koordinován. V⌦t�ina dochovan⇣ch p�írodních prvk✏ je územním plánem zapojena 
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak�ní prvky). 
 ⇤e�ené území spadá do zóny zv⇣�ené pé�e o krajinu. Vzhledem k ochran⌦ krajinného rázu 
(panorama obce s kostelem, památková zóna Pojedy, v⇣hled na kostel v Ro⌘ alovicích) nejsou podmínky 
pro realizaci fotovoltaick⇣ch systém✏ ani pro umis�ování v⇣�kov⇣ch staveb (vysíla�✏ apod.). Územní plán 
tyto soustavy nenavrhuje.

 Zvlá�t⌦ chrán⌦ná území
 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).
 Nejblí⌘e �e�enému území se nacházejí v K�inci PP Chotuc a v Ro⌘ alovicích PP Dymokursko.

 Natura 2000
 V �e�eném území se nenacházejí ⌘ádné lokality soustavy Natura 2000. 
 Ve vzdálenost 1 km v⇣chodn⌦ od hranice ⌥itovlic se nachází Pta�í oblast Ro⌘ alovické rybníky a 
ve vzdálenosti 2 km pak EVL Dymokursko.

Památné stromy
 Památné stromy jsou mimo�ádn⌦ v⇣znamné stromy, jejich skupiny a stromo�adí (zákon �. 
114/92 Sb., o ochran⌦ p�írody a krajiny, §46). Na území m⌦sta ⌥itovlice jsou vyhlá�eny:
- 103710 Jírovce u ⌥itovlic (Aesculus hippocastanum L. ) - skupina 3 ks.
 V⇣�ka (m): nezadaná
 Obvod (cm): nezadan⇣ 
 Poznámka: na ji⌘ním okraji lesa "Hájek" u polní cesty do Ro⌘ alovic, parc.�. 793 k.ú. ⌥itovlice
 Ochranné pásmo: ze zákona
 Datum prvního vyhlá�ení: 25.07.1978 – Usnesení rady St�edo�eského KNV �. 192.

 Památn⇣ strom je zakázáno po�kozovat, ni�it a ru�it v jejich p�irozeném v⇣voji; jejich o�et�ování 
je provád⌦no se souhlasem orgánu, kter⇣ ochranu vyhlásil. V ochranném pásmu památného stromu není 
dovolena ⌘ádná pro památn⇣ strom �kodlivá �innost nap�. v⇣stavba, terénní úpravy, odvod↵ování, 
chemizace apod. 
 U památn⇣ch strom✏ na rozcestí b⇣val⇣ch dnes ji⌘ zanikl⇣ch historick⇣ch cest b⇣val k�í⌘ek, kter⇣ 
se vázal k tragické události, v dne�ní dob⌦ tam k�í⌘ek ji⌘ není.

Obecná ochrana p�írody a krajiny
 V◆�e�eném území jsou respektovány a chrán⌦ny tyto hodnoty obecné ochrany p�írody a krajiny:
- v⇣znamné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné �ásti 

krajiny, které utvá�ejí její typick⇣ vzhled nebo p�ispívají k udr⌘ení její stability. Vyu⌘ívat je lze 
pouze tak, aby nebyla naru�ena jejich obnova a nedo�lo k ohro⌘ení jejich stabiliza�ní funkce. 
V⇣znamn⇣mi krajinn⇣mi prvky jsou lesy, ra�elini�t⌦, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 

 Dále jsou jimi jiné �ásti krajiny, které zaregistruje podle §6 orgán ochrany p�írody jako 
v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek, zejména mok�ady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
nalezi�t⌦ nerost✏ a zkamen⌦lin, um⌦lé i p�irozené skalní útvary, v⇣chozy a odkryvy. Mohou jimi 
b⇣t i cenné plochy porost✏ sídelních útvar✏ v�etn⌦ historick⇣ch zahrad a park✏. - §3 zák. �. 
114/92 Sb., o ochran⌦ p�írody a krajiny, ve zn⌦ní pozd⌦j�ích p�edpis✏.

 Územním plánem ⌥itovlice nejsou navr⌘eny ⌘ádné VKP k registraci. 

 V⇣znamné krajinotvorné prvky:
- ⌅ustrák v oblasti Na kamenci  (zaniklá pískovna s vodní plochou a vzrostlou zelení);
- ⌅t⌦pnice  -  fragment historického  ovocného sadu v Pojedech;
- sí� historick⇣ch polních cest;
- p�írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech a v⌦t�inou v◆degradovan⇣ch formách: 
 v pob�e⌘ním pásmu rybník✏: rákosiny eutrofních stojat⇣ch vod (M1.1), ochuzené ovsíkové louky 

(T1.1),
 vlhké pchá�ové louky (T1.5), vysoké mezofilní a xerofilní k�oviny (K3); p�írodní a p�írod⌦ blízká 

lesní spole�enstva – hercynské dubohab�iny (L3.1).
- liniové prvky doprovodné zelen⌦ katastráln⌦ evidované �i prvky zelen⌦ na orné p✏d⌦ - meze, 

remízky, plochy nelesní zelen⌦, doprovodné zelen⌦ cest a vodote�í.
- katastráln⌦ neevidované drobné vodote�e a malé vodní nádr⌘e v krajin⌦.
- t✏↵ na parc.�. 54 v k.ú. ⌥itovlice v�etn⌦ vrstevn⇣ch pramen✏, vodní plocha navazuje na 

p�estavbovou plochu P1 – ve�ejné prostranství s p�evahou zelen⌦.

Hodnotné krajinné celky:
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- krajinn⇣ celek zahrnující odlesn⌦nou intenzivn⌦ vyu⌘ívanou krajinu pod Lou�e↵sk⇣cm h�betem,               
s drobn⇣mi vodote�emi (Koza�ka, Seletick⇣ potok) a vodními plochami (⌥itovlick⇣ rybník, 
Pojedsk⇣ rybník),◆ loukami, pastvinami a ornou p✏dou, s ojedin⌦l⇣mi lesními porosty (Hájek a 
Lesík) a s historickou cestní sítí s doprovodn⇣mi liniov⇣mi porosty;

- kulturn⌦ historick⇣ potenciál krajiny:
 Jádro ⌥itovlic tvo�ené podéln⇣m návesním prostorem  s dominantou kostela sv. Václava 

situovaném na mírném návr�í, s radnicí (p✏vodn⌦ �kola) poblí⌘ kostela v severní front⌦, s 
navazující zástavbou p✏vodních venkovsk⇣ch usedlostí.

 Pojedy – vesnická památková zóna lidové architektury, která chrání soubor rouben⇣ch stavení z 
konce 18. a po�átku 19. století a zd⌦né domy z p�elomu 19. a 20. století, z nich⌘ n⌦které mají 
star�í roubená jádra. Na návsi kovárna z 18. století, zvoni�ka a kamenn⇣ k�í⌘ z 19. století.

 Drobné sakrální památky.
 Pietní místa.

3 ad.c) Od�vodn ní urbanistické koncepce
 
 Urbanistická koncepce v�etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdíln�m  
 zp�sobem vyu✏ití

 Principy urbanistické koncepce a urbanistické kompozice
 Územní rozvoj obce se bude �ídit následujícími urbanistick⇣mi principy a zásadami, které jsou 
uplatn⌦ny v územním plánu a budou respektovány v jeho zm⌦nách a p�i rozhodování o zm⌦nách v území:
- stabilizovat urbanistickou strukturu sídla, s v⇣jimkou dostavby proluk nezvy�ovat hustotu  
 zástavby v zastav⌦ném území, 
- s respektem ke stávající urbanistické struktu�e vhodn⌦ dopl↵ovat mo⌘nosti pro novou v⇣stavbu  
 v plochách organicky navazujících na zastav⌦né území,
- stabilizovat vyu⌘ití stávající zástavby pro venkovské bydlení a rekreaci,
- stabilizovat vyu⌘ití stávající zástavby v podob⌦ novodob⌦j�ích rodinn⇣ch dom✏ pro bydlení,
- stabilizovat stávající za�ízení ob�anského a sportovního vybavení,
- stavby pro v⇣robu a za�ízení p�ípadn⌦ rozvíjet v rámci stabilizovan⇣ch ploch v⇣roby s   
 ohledem na vymezení v památkov⌦ plo�n⌦ chrán⌦ném území,
- stabilizovat a zkvalit↵ovat ve�ejná prostranství v obci s prioritou návsi, co by centrálního  
 ve�ejného prostranství s dochovan⇣mi kulturními hodnotami,
- dopl↵ovat ve�ejná prostranství v nov⇣ch zastaviteln⇣ch plochách, 
- provázat ve�ejná prostranství v systém zaji��ující prostupnost celého území obce zejména pro  
 chodce, eventuáln⌦ cyklisty.

 Cílem koncepce rozvoje území je najít rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po plochách 
bydlení a◆stabilizovat demografick⇣ v⇣voj. Dosavadní urbanistická koncepce je zachována – je respektován 
stávající charakter zástavby vesnic. Urbanistická koncepce je navr⌘ena tak, aby nedocházelo (i následn⌦) 
stavebními zm⌦nami ke ztrát⌦ charakteru a identity prost�edí obce a krajiny. Lokality pro rozvoj obce 
(plochy zm⌦n) jsou navr⌘eny tak, aby nedo�lo k◆naru�ení urbanistické koncepce sídel, ⌘ivotního prost�edí 
ani krajinného rázu. Plochy pro bydlení jsou vymezeny úm⌦rn⌦ s◆ohledem na velikost a pot�eby obce s 
v⇣hledem na p�í�tích dvacet let (napln⌦ním rozvojov⇣ch ploch dojde k nár✏stu o cca 30 - 40 obyvatel). 
Návrhem je vylou�ena v⇣stavba jakékoli formy novodobé, plo�né kobercové zástavby m⌦stského typu. P�i 
p�estavbách i novostavbách jsou dány podmínky ohledn⌦ respektování
typick⇣ch znak✏ venkovské zástavby.
 Územní plán chrání prost�edí ploch bydlení, navrhuje územní rozvoj úm⌦rn⇣ velikosti a 
v⇣znamu sídla.  Územní plán chrání a rozvíjí ve�ejnou infrastrukturu, vytvá�í podmínky pro mo⌘nosti 
rozvoje ob�anské vybavenosti a◆slu⌘eb, vytvá�í podmínky pro vznik pracovních míst a ⌘ivnostensk⇣ch 
provoz✏ (v rámci funk�ních regulativ✏ ploch). Tím zvy�uje atraktivitu obce.

⌥itovlice
 Jádro vesnice tvo�í protáhl⇣ návesní prostor s dominantou h�bitovního kostela sv. Václava 
situovaném na mírném návr�í, s radnicí poblí⌘ kostela v severní front⌦ návsi, s navazující venkovskou 
p�evá⌘n⌦ uli�ní zástavbou. Severov⇣chodní okraj vesnice je od jádra odd⌦len hrází ⌥itovlického rybníka.  
 Obec se v sou�asnosti rozvíjí v okrajové jihov⇣chodní poloze (pod h�bitovem).
 I p�es zásahy do struktury p✏vodní zástavba je vesnice ⌥itovlice z urbanistického i 
architektonického hlediska hodnotn⇣m sídlem s památkovou hodnotou.
- Pro novou v⇣stavbu je navr⌘eno p�ednostn⌦ vyu⌘ívat parcel zanikl⇣ch objekt✏ a ideáln⌦ 

vycházet i z jejich p✏dorysného �e�ení. P�i p�estavbách v historickém jádru sídla bude 
respektován p✏vodní tvar návesního prostoru (jednotné dodr⌘ení stavební �áry).

- Dal�í zastavitelné plochy jsou vymezeny v p�irozen⇣ch prostorov⇣ch rezervách v existující
 zástavb⌦ tak, aby nebyla naru�ena historická p✏dorysná forma sídla.
- Nové rozvojové plochy jsou vymezeny pouze v rozsahu odpovídajícím velikosti sídla v 

návaznosti na nejnov⌦j�í zástavbu a na provedené investice do ve�ejné infrastruktury.
- Návrh nov⇣ch zastaviteln⇣ch ploch respektuje a navazuje na p✏dorysnou formu vesnice.
- U nov⇣ch rozvojov⇣ch ploch jsou dány regulativy s ohledem na respektování tradi�ního
 charakteru venkovské zástavby. Lokalita pro skupinovou zástavbu je dána k prov⌦�ení územní 

studií.
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Pojedy
 Návesní vesni�ka s unikátním souborem lidové architektury a pásem zahrad je sou�ástí 
vymezené vesnické památkové  zóny. Slou⌘í pro trvalé bydlení, chalupa�ení a ojedin⌦le i pro venkovské 
hospoda�ení. Potenciál rozvojov⇣ch mo⌘ností je minimální, stavební rozvoj se soust�edí na obnovu 
zástavby na návsi s cílem zachovat její urbanistické a architektonické hodnoty. Stávající areály zem⌦d⌦lské 
v⇣roby na jejím severním okraji budou zachovány v sou�asném rozsahu. 
 Plochy v rámci plo�n⌦ chrán⌦ného území VPZ Pojedy jsou podrobn⌦ji specifikovány tj. mají 
p�ídomek “památkov⌦ plo�n⌦ chrán⌦né území”. P�íslu�né regulativy zohled↵ují specifick⇣ charakter a 
hodnoty dot�eného památkov⌦ chrán⌦ného území VPZ Pojedy.

 c.1) Vymezení zastaviteln�ch ploch
 Územní plán dbá na zachování tradi�ního rázu obcí, jeho nenaru�ení cizorod⇣mi prvky, a 
usm⌦r↵uje rozvoj sídelních útvar✏ tak, aby byl v souladu s udr⌘ením jejich hodnot. Nová sídla ani samoty, 
které by nenavazovaly na zastav⌦né území obce, nejsou navrhovány. 
 V ⌥itovlicích je vymezeno celkem p⌦t zastaviteln⇣ch ploch ur�en⇣ch pro venkovské bydlení. T�i 
lokality jsou v zastav⌦ném území, mají charakter proluk. Dv⌦ lokality navazují na nejnov⌦j�í zástavbu na 
ji⌘ním okraji vesnice. Lokality jsou orientovány mimo horizonty �i krajinné prostory dominantních pohled✏ 
na vesnici -  veduty ⌥itovlic. Pro zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky plo�né a prostorové 
regulace s prvky regula�ního plánu, v�etn⌦ zp✏sobu organizace zástavby ploch. Lokalita pro skupinovou 
zástavbu je dána k prov⌦�ení územní studií.

 c.2) Vymezení ploch p⌦estavby
 Územním plánem je vymezeny plocha p�estavby P1. Jedná se o návrh p�estavby nefunk�ního 
objektu b⇣valého hostince v historickém jádru ⌥itovlic (vydan⇣ demoli�ní v⇣m⌦r) na Obecní d✏m. Je 
navr⌘eno funk�ní vyu⌘ití odpovídající poloze na návsi (u kostela a v protilehlé poloze k Obecnímu ú�adu). 
V zadním traktu, p�i vodní plo�e s prameni�t⌦m bude zalo⌘ena ve�ejná zele↵ p�írodního charakteru. P�es 
lokalitu bude vedena ú�elová cesta spojující náves s odpo�inkovou plochou u vodní nádr⌘e.
 Obecní d✏m je v ideální poloze. Severní pr✏�elí je orientované do hlavního návesního 
prostranství. Hmotou a pr✏�elním tvaroslovím se vymyká od ostatních staveb ur�en⇣ch k bydlení. Zadní 
trakt je sm⌦�ován do klidné polohy s ji⌘ní orientací. Poloha p�i obecní t✏ni s dostatkem zelen⌦ a vazba na 
vodní nádr⌘ p�edur�uje areál pro ve�ejnou funkci o⌘ivující jádro vesnice. V areálu se mohou realizovat byty 
s pe�ovatelskou slu⌘bou, startovací byty, nebytové prostory ur�ené pro slu⌘by, komunitní centrum s 
víceú�elov⇣m sálem slou⌘ícím pro kulturní a sportovní vyu⌘ití apod.

 c.3) Vymezení systému sídelní zelen 
 P�ímá spojitost vesnického sídla s okolní krajinou a zp⌦tné prolínání p�írodních krajinn⇣ch prvk✏ 
(zele↵, vodní prvky) jsou zásadní. 
 Zele↵ hraje nezastupitelnou úlohu ve vztahu sídel k vn⌦j�ímu krajinnému prost�edí. V⇣razn⇣m 
rysem ve vztahu vesnického sídla  k jeho krajinnému prost�edí je jeho plynulost. Ta je daná v p�ípad⌦ 
pom⌦rn⌦ soust�ed⌦ného typu zástavby zejména prstenci záhumencích zahrad, navazujících na systém alejí  
ve volné krajin⌦. Základní struktura zelen⌦ ve venkovském prostoru by m⌦la b⇣t tvo�ena domácími druhy 
d�evin.2

 Systém sídelní zelen⌦ tvo�í zejména ve�ejn⌦ p�ístupná zele↵ na ve�ejn⇣ch prostranstvích v rámci 
ploch vybran⇣ch ve�ejn⇣ch prostranství s p�evahou zelen⌦ (PZ). Jedná se o návesní prostranství ⌥itovlic a 
Pojed. 
 Plocha vybran⇣ch ve�ejn⇣ch prostranství s p�evahou zelen⌦ (PZ) je navr⌘ena v rámci 
p�estavbové lokality P1. Zázemí navr⌘ené ob�anské vybavenosti bude ve form⌦  ve�ejné zelen⌦ p�írodního 
charakteru , p�es kterou povede ú�elová komunikace s vazbou na vodní plochy (t✏↵, po⌘ární nádr⌘). 
Cílem vegeta�ních úprav (revitalizace)  bude zachování a ochrana t✏n⌦, prameni�� a mokr⇣ch luk jako 
v⇣znamn⇣ch forem povrchové vody. Úprava bude spo�ívat v jednorázovém odstran⌦ní náletu a sta�iny  a 
dále v obnov⌦ travního porostu pravideln⇣m se�ením (1-2x ro�n⌦), nutné je rovn⌦⌘ zabezpe�ení studny 
poklopem. D✏vodem citlivého p�ístupu k úpravám je zachování  vodního re⌘imu v území. Náro�n⌦j�í 
zp✏sob revitalizace (nap�. terénní úpravy, zm⌦na konfigurace území apod.)  by m⌦l vycházet z anal⇣zy 
aktuálního stavu  a podrobného hydrologického pr✏zkumu.
 Územním plánem jsou dále vymezeny plochy:
 - zele↵ - zahrady a sady (ZZ)
 - zele↵ ochranná a izola�ní (ZO)
 Vymezením t⌦chto ploch budou zaji�t⌦ny podmínky pro ochranu sídelní zelen⌦ p�ed zástavbou. 
 Plochy zahrnují zejména pozemky soukromé a vyhrazené zelen⌦ (na�. zahrad, sad✏) související 
s obytn⇣m územím, pozemky ostatní zelen⌦ v sídle s p�evládajícím p�írodním charakterem a v�etn⌦ 
pozemk✏ zelen⌦ ochranného charakteru. Vymezené plochy jsou v okrajov⇣ch polohách sídla a vytvá�í 
v⇣znamn⇣ p�echodov⇣ prvek mezi sídlem a intenzívn⌦ vyu⌘ívanou zem⌦d⌦lskou krajinou. Jde o plochy, 
které se v⇣znamn⌦ podílejí na utvá�ení charakteru zastav⌦ného území, p�ízniv⌦ ovliv↵ují vodní re⌘im v 
zastav⌦ném území a jeho mikroklimatické podmínky.
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2 V historické zástavb⇧ je �ádoucí rámcov⇧ respektovat p⌦vodní uspo⌥ádání zahradní zelen⇧, zvlá�t⇧ pak zachovávat ovocné stromy, 
p⌥íp. vzrostlé listná⇤e. P⌥i obnov⇧ i zakládání nov↵ch zahrad je �ádoucí volit v druhové skladb⇧ v↵sadeb ovocné druhy, p⌥íp. místn⇧ 
p⌦vodní listnaté d⌥eviny. P⌥i ⌥e�ení uspo⌥ádání venkovsk↵ch zahrad a v↵sadb⇧ d⌥evin je velmi �ádoucí se zcela vyvarovat m⇧stsk↵m 
man↵rám (v↵sadby exotick↵ch d⌥evin a jehli⇤nan⌦ obecn⇧, v↵razné zásahy do tvarování terénu, pou�ívání stavebních prvk⌦ apod.), 
které ⇤asto nemálo ovliv⌃ují i celkové p⌦sobení zástavby. Rovn⇧� není vhodné vytvá⌥et pohledovou bariéru v↵sadbou jehli⇤nan⌦ v 
pravidelném sponu, zejm. ve form⇧ geometrick↵ch tvar⌦.



 Plocha zele↵ - zahrady a sady (ZZ) je návrhem vymezena v rámci koncové lokality Z5 v 
⌥itovlicích.

 Historick↵ snímek s hostincem na návsi v ⇥itovlicích (sou⇤ást plochy p⌥estavby P1)s osov⇧ 
symetrick↵m pr⌦⇤elím s v↵raznou gradací ve vstupní ⇤ásti.

 Pro takto vymezené plochy v zastav⌦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 
sídelního útvaru. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s rozdíln⇣m zp✏sobem 
vyu⌘ití. 

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

 d.1) Dopravní infrastruktura

⌅ir�í dopravní vztahy
 Zájmové území se nachází v severní okrajové poloze okresu Nymburk resp. v severov⇣chodní 
okrajové poloze St�edo�eského kraje a to v t⌦⌘i�ti trojúhelníku jeho⌘ vrcholy vzdálené cca 30 km 
p�edstavují m⌦sta Pod⌦brady, Ji�ín a Mladá Boleslav. Dopravní spojnice s t⌦mito regionálními centry 
p�edstavují silnice I/32 (sm⌦r Ji�ín) a I/38 (sm⌦r Mladá Boleslav) a navazující sí� komunikací II. t�ídy, 
zejména pak  II/ 275 a II/ 330 (sm⌦r Nymburk) a sí� komunikací III. t�ídy. 
 ⌥elezni�ní doprava prochází v⇣chodn⌦ od zájmového území v trase celostátní trat⌦ �. 061 
Nymburk – Ji�ín. Ji⌘n⌦ se na tuto tra� napojuje jednokolejná regionální tra� �. 062 Chlumec nad Cidlinou - 
K�inec (tato jednokolejná regionální tra� vytvá�í drá⌘ní spojku mezi celostátními trat⌦mi �. 020 (Praha-) 
Velk⇣ Osek – Hradec Králové – Choce↵ a dot�enou trasou trat⌦ �. 061 Nymburk – Ji�ín).

⌥elezni�ní doprava
 Územní plán nevymezuje ⌘ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro 
umíst⌦ní staveb nebo za�ízení vodní dopravy. 

 Vodní doprava 
 Územní plán nevymezuje ⌘ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu vodní dopravy, pro 
umíst⌦ní staveb nebo za�ízení vodní dopravy.

Silni�ní automobilová doprava
 Základní komunika�ní skelet �ir�ího území p�edstavují v rámci �e�eného území dv⌦ trasy silnic 
III. t�ídy:
 - III/27522 (K�inec - Pojedy - ⌥itovlice - Ro⌘ alovice)
 - III/27952 (⌥itovlice - Doubravany)
 Ob⌦ silnice se k�í⌘í v ⌥itovlicích.
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 Trasy silnic t�etí t�ídy je t�eba ve správním území obce rovn⌦⌘ pova⌘ovat za dlouhodob⌦ 
stabilizované (v rámci b⌦⌘né silni�ní údr⌘by budou provád⌦ny pouze místní opravy, bude zaji��ováno 
uvoln⌦ní rozhledov⇣ch polí v trase i k�i⌘ovatkách a �í�kové uspo�ádání pr✏jezdního pr✏�ezu bude postupn⌦ 
upravováno pro vedení minimální silni�ní kategorie S7,5/50 u silnic III. t�ídy).
 Sí� silnic je územním plánem sou�ástí vymezen⇣ch ploch dopravní infrastruktury - doprava 
silni�ní (DS).

P�ehled o intenzitách silni�ního provozu
 P�ehled o intenzitách silni�ního provozu nám dávají v⇣sledky periodicky provád⌦n⇣ch s�ítání 
silni�ní dopravy ⇤SD �R v pravideln⇣ch p⌦tilet⇣ch intervalech. Hodnoty zatí⌘ení zji�t⌦né na s�ítacích 
stanovi�tích procházejících tras v rámci posledního dostupného s�ítání provedeného v roce 2020 nejsou k 
dispozici - v rámci dot�en⇣ch tras toti⌘ nebylo vzhledem k nízkému zatí⌘ení pr✏jezdní dopravou 
provád⌦no s�ítání.

Sí� místních a ú�elov⇣ch komunikací
 Sí� místních a ú�elov⇣ch komunikací v zastav⌦ném území je územním plánem p�evá⌘n⌦ 
sou�ástí vymezen⇣ch  ploch vybran↵ch ve⌥ejn↵ch prostranství s p⌥evahou zpevn⇧n↵ch ploch (PP). 
- 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 prost�ednictvím vazeb na stávající 
komunika�ní sí�. 

- Mezi ob⌦ma sídly je po hran⌦ silni�ního pozemku (podél pastevního areálu) navr⌘ena 
nezpevn⌦ná cesta pro p⌦�í. Podmínkou je posunutí ohradníku za hranici pozemku silnice (cca 3 
metry). V sou�asnosti je ohradník umíst⌦n hned za hranici vozovky silnice a p⌦�í pr✏chod podél 
pastvin je tak znemo⌘n⌦n.

 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. 
 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 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 (Farma Pojedy) a ob�anské vybavenosti je zaji�t⌦no odstavování vozidel na vlastních 
pozemcích nebo na ve�ejn⌦ p�ístupn⇣ch plochách (náves). Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou 
zaji�t⌦na na pozemcích rodinn⇣ch �i bytov⇣ch dom✏.
 Nejbli⌘�í �erpací stanice pohonn⇣ch hmot je situována v Ro⌘ alovicích (Robin Oil, s.r.o.) p�i 
silnici III/32827. Kompletní nabídka servisních slu⌘eb pro motoristy je k dispozici v nedalekém Nymburce, 
Ji�ín⌦ �i v dal�ích za�ízeních p�i trase silnice I/32.
 Územní plán pln⌦ respektuje sou�asné kapacity, které slou⌘í pro gará⌘ování, odstavování a 
parkování vozidel obyvatel a náv�t⌦vník✏ obce.
 Pro pokrytí pot�eb dopravy v klidu u nov⌦ navrhovan⇣ch objekt✏ pro bydlení, vybavenosti �i 
jin⇣ch objekt✏ se bude postupovat ve smyslu p�íslu�n⇣ch ustanovení vyhlá�ky MMR �R �. 268/09 Sb., o 
technick⇣ch po⌘adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ⌘e odstavná a parkovací stání se �e�í 
jako sou�ást stavby, nebo jako provozn⌦ neodd⌦litelná �ást stavby, anebo na pozemku stavby, pokud 
tomu nebrání omezení vypl⇣vající ze stanoven⇣ch ochrann⇣ch opat�ení, a to 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.

Ve�ejná autobusová doprava
 Obsluha �e�eného území pravidelnou ve�ejnou autobusovou dopravou je v sou�asné dob⌦ 
realizována prost�ednictvím procházející autobusové linky RegBus 674 zaji��ující p�epravní vazby ve sm⌦ru 
na Ro⌘ alovice a Nymburk. V zájmovém území operuje dopravní p�epravce Okresní autobusová doprava 
Kolín, a.s. v rámci systému PID.
 V Pojedech na návsi a na ji⌘ním okraji ⌥itovlic je situována autobusová zastávka.
 Lze konstatovat, ⌘e celé zastav⌦né území obou sídelních útvar✏ je pokryto v 500 metrové 
docházkové vzdálenosti k t⌦mto autobusov⇣m zastávkám, co⌘ �asov⌦ p�edstavuje asi 7-8 minutovou 
docházkovou dobu. Situování zastávek je mo⌘no pova⌘ovat za stabilizované. Situování autobusov⇣ch 
zastávek je nejlépe patrné z◆dolo⌘en⇣ch grafick⇣ch p�íloh.
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Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
 Územní plán p�ebírá a respektuje mimo souvisle zastav⌦né území ochranná pásma pozemních 
komunikací vedená po obou stranách komunikace, stanovená zákonem �. 13/97 Sb., o pozemních 
komunikacích: ochranné pásmo silnice III. t�ídy je 15 m.

d.2) Technická infrastruktura
 V celém �e�eném území je zaji�t⌦no zásobování pitnou vodou z ve�ejného vodovodu. ⌥itovlice a 
Pojedy jsou standardn⌦ vybaveny rozvody elektrické energie VN sm⌦�ované do distribu�ních trafostanic, 
rozvody telekomunika�ní sít⌦ tvo�í p�evá⌘n⌦ podzemní kabelové trasy.
 Lze konstatovat, ⌘e v �ást in⌘en⇣rsk⇣ch sítí chybí, ale stav zde ji⌘ instalovan⇣ch sítí je relativn⌦ v 
p�ijatelném stavu. Z ekonomického hlediska nejsou p�edpoklady pro komplexní standardní �e�ení sítí 
technické infrastruktury (spla�ková kanaliza�ní sí�, plo�ná plynofikace). Obecní ú�ad se nadále bude 
soust�edit p�evá⌘n⌦ na kompletaci, údr⌘bu a posílení sítí stávajících. 
 ⇤e�ené území je sou�ástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod✏ a kanalizací St�edo�eského 
kraje.

 Vodní hospodá⌦ství - likvidace srá✏kov�ch odpadních vod
 Srá⌘kové odpadní vody budou v zastav⌦n⇣ch územích zvládány následovn⌦: u jednotliv⇣ch 
nemovitostí (u nov⇣ch bezprost�edn⌦, u star⇣ch postupn⌦) s pou⌘itím vsaku nebo akumula�ních prvk✏ (s 
následn⇣m vyu⌘íváním nap�. pro zavla⌘ování zelen⌦).
 Nevsáknuté srá⌘kové vody, zejména z komunikací, jsou a budou do nejbli⌘�ího recipientu 
�áste�n⌦ odvád⌦ny de��ovou kanalizací v◆délce 1,2 km DN 300 z◆kameniny (⌥itovlice) a v◆délce 0,8 km DN 
300 (Pojedy), a �áste�n⌦ systémem rigol✏, struh a propustk✏. Vedle p�irozen⇣ch recipient✏ a recipientních 
prvk✏ hrají v⇣znamnou roli v odvodn⌦ní území té⌘ meliora�ní za�ízení. 
 Stav likvidace de��ov⇣ch vod se nebude zásadn⌦ m⌦nit.V detailu bude rozvoj sít⌦ navazovat na 
stávající systém p�íkop✏, struh a propustk✏ odvád⌦jící de��ové vody do místní vodote�e tak, aby do 
stávajícího systému jednotné kanalizace byly p�evád⌦ny jen spla�ky z nemovitostí zastaviteln⇣ch ploch a 
p�íp. té⌘ i srá⌘kové vody z povrch✏ nov⇣ch úsek✏ místních komunikací v nich (není-li tyto vody mo⌘né 
jednodu�e p�evád⌦t do nejbli⌘�ích recipientních prvk✏ v území).
 P�i vymezování stavebních pozemk✏ musí b⇣t spln⌦n po⌘adavek na vsakování de��ov⇣ch vod 
nebo jejich zadr⌘ení na pozemku p�ed jejich svedením do oddílné de��ové kanalizace vycházející z 
platn⇣ch provád⌦cích p�edpis✏ ( §20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá�ky 501/2006).

 Vodní hospodá⌦ství - likvidace spla↵kov�ch odpadních vod
 Vzhledem k◆tomu, ⌘e se zájmové území nachází v◆ochranném pásmu p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏ 
a zdroj✏ p�írodních minerálních vod z�ídelní oblasti Pod⌦brady a Sadská a s◆ohledem na velikost obce, 
není investi�n⌦ a provozn⌦ v⇣hodné budovat kanaliza�ní sí�.
 V zájmovém území není vybudován systém ve�ejné kanalizace, bude zachována stávající 
koncepce tj. rekonstrukce stávajících nebo v⇣stavba nov⇣ch akumula�ních jímek pro zachycování 
odpadních vod; �i domovní �OV. Ve�keré odpadní vody akumulované v◆bezodtokov⇣ch jímkách budou 
likvidovány na �istírn⌦ odpadních vod obce Ro⌘ alovice. 

Ochranná pásma kanaliza�ních za�ízení:
 Ochranné pásmo stoky (do DN 500)…………….……………….1,5 m

 Ochrana vodních zdroj�
 Tém⌦� celé zájmové území vyjma okrajové severní nezastav⌦né �ásti se nachází v ochranném
pásmu II. stupn⌦ p�írodních lé�iv⇣ch zdroj✏ láze↵sk⇣ch míst Pod⌦brady a Sadská. P�i �e�ení v⇣stavby v 
tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené citovan⇣m usnesením (usnesení vlády 
�.127 ze dne 2.6.1976) a dále i ustanovení §37 zákona �.164/2001 Sb., o p�írodních lé�iv⇣ch zdrojích, 
zdrojích p�írodních minerálních vod, p�írodních lé�ebn⇣ch lázních a láze↵sk⇣ch místech a o zm⌦n⌦ 
n⌦kter⇣ch souvisejících zákon✏ (láze↵sk⇣ zákon).

 Zásobování pitnou vodou
 ⌥itovlice a Pojedy jsou v sou�asnosti zásobeny pitnou vodou z vodovodu Nymburk – Chotuc 
napojeného na skupinov⇣ vodovod Pod⌦brady, kde zdrojem vody je ÚV Pod⌦brady. Odb⌦r pro vodovod 
Nymburk – Chotuc je zaji��ován z◆akumulace v◆b⇣valé ÚV Nymburk - Babín (nyní �erpací stanice).
Zásobní �ady jsou napojeny na v⇣tla�n⇣ páte�ní �ad III (Pod Chotucí - Ro⌘ alovice) z◆PEHD DN 200 . 
Zásobní �ady v◆obci ⌥itovlice jsou z PEHD DN 100 (0,534 km) a DN 80 (1,792 km) PN 10, celková délka 
2,326 km. Zásobní �ady v◆obci Pojedy jsou z PEHD DN 80 PN 10,  délka 1,302 km.
 Lze konstatovat, ⌘e je zde technicky mo⌘né p�ipojení uva⌘ovan⇣ch rozvojov⇣ch lokalit na 
stávající �ást rozvodné vodovodní sít⌦.
 Základní parametry pot�eby vody (dle vyhl. �.428/2001 Sb) pro v⇣hledov⇣ po�et obyvatel v 
rámci zájmového území (cca 250):

 Spot�eba pitné vody - 120 l/os. den
 Qpr✏m.denní = 250 x 0,12 = 30 m3/d.
 Qmax.denní= Qpr✏m.denní x 1,5 = 45 m3/d. = 0,52 l/s
 Qmax.h= Qmax.denní (l/s ) x 1,8 = 0,93 l/s
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 Nouzové zásobování pitnou a u✏itkovou vodou
 Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji��ováno dopravou pitné vody v◆mno⌘ství 
maximáln⌦ 15◆l/den✓obyvatele cisternami ze zdroje Lou�e↵. Zásobení pitnou vodou bude dopl↵ováno 
balenou vodou.
 Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji��ováno z◆vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu. P�i 
vyu⌘ívání zdroj✏ pro zásobení u⌘itkovou vodou se bude postupovat podle pokyn✏ územn⌦ p�íslu�ného 
hygienika.

 Zásobování po✏ární vodou
 Pot�eba po⌘ární vody pak je kryta kombinovan⌦, tj. s vyu⌘itím hydrant✏ na ve�ejném vodovodu 
a odb⌦rem vody z po⌘ární nádr⌘e ji⌘n⌦ od ⌥itovlic. 
 Systém zásobení po⌘ární vodou se nebude m⌦nit ani v budoucnosti.

 Ochranná pásma vodárensk⇣ch za�ízení se ur�ují dle zákona �íslo 274/2001 Sb., o ve�ejn⇣ch 
vodovodech a kanalizacích.
- Ochranné pásmo vodovodních �ad✏ (do DN 500)…………….……………….1,5 m 

 Zásobování energiemi 
 Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⇣mi podmínkami zájmového území. S ohledem na 
ochranu ovzdu�í bude preferováno vyu⌘ívání alternativních energetick⇣ch zdroj✏ p�ed nevyhovujícím 
lokálním vytáp⌦ní pevn⇣mi palivy.

 Elektrifikace - distribu�ní sí�
 Stav plo�né elektrifikace zájmového území obce se jeví jako relativn⌦ uspokojiv⇣. Zájmové 
území je zásobováno z◆kmenového vedení 22 kV procházející p�es jeho v⇣chodní �ást a napojeného na 
rozvodnu Pod⌦brady. �ty�i trafostanice v �e�eném území jsou napájeny z tohoto vedení venkovními 
p�ípojkami 22 kV. Trafostanice jsou dostate�n⌦ dimenzovány a mnohé vykazují rezervu.
 Úseky podzemního kabelového vedení jsou pouze v jihov⇣chodním sektoru ⌥itovlic. V ostatním 
území jsou vedení NN p�evá⌘n⌦ nadzemní.  Vzdu�ná vedení NN nejsou z hlediska del�ího v⇣hledu 
perspektivní a proto budou postupn⌦ nahrazována podzemní kabelovou trasou. 
 Rozvojové lokality zástavby budou podzemní kabelovou trasou NN p�ipojeny v⌘dy.
 

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. 

 Telekomunikace
 ⇤e�ené území p�íslu�í k uzlovému telekomunika�nímu obvodu Nymburk (MTÚ Ro⌘ alovice). 
Telefonní sí�ové rozvad⌦�e jsou dostate�n⌦ dimenzovány na p�ípadnou poptávku, sí� je ji⌘ p�evá⌘n⌦ 
kabelizována. Provozovatelem telekomunika�ní sít⌦ je O2 Telefónica Czech Republic, a.s.
 Územním plánem jsou respektována stávající podzemní telekomunika�ní vedení místní 
telekomunika�ní i dálkové sít⌦. V�echna stávající nadzemní telekomunika�ní vedení budou postupn⌦ 
nahrazena podzemní kabelovou trasou.
 Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p�ipojeny v⌘dy.

Ochranná pásma telekomunika�ních za�ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem �. 151/2000 Sb., resp. zákonem �.127/2005 Sb., o elektronick⇣ch 
komunikacích. U telekomunika�ních za�ízení pak �iní v p�ípad⌦:
- kabelového vedení p�ístupové sít⌦ voln⌦ ulo⌘eného 1,5 m na ob⌦ strany od krajních kabel✏
- kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⇣kopové r⇣hy
- kabel✏ transportní sít⌦ ochranné pásmo stanovuje Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Provoz 

p�enosové techniky (provozovatel).

 Radiokomunikace
 Celé správní území obce je situováno ve vymezeném území leteck⇣ch zabezpe�ovacích za�ízení 
Ministerstva obrany (radar Nepolisy).
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 Ve⌦ejné osv tlení a místní rozhlas
 V sídlech je zaji�t⌦no ve�ejné osv⌦tlení (po rekonstrukci v Pojedech), rozvody jsou p�evá⌘n⌦ 
realizovány jako nadzemní kabelová vedení soub⌦⌘n⌦ s vedením elektro NN. Paraleln⌦ s  el. rozvody NN a 
ve�ejného osv⌦tlení je v n⌦kter⇣ch �ástech obce realizována té⌘ sí� místního rozhlasu, která je ve správ⌦ 
obce.
 Rozvody VO budou realizovány i k zastaviteln⇣m plochám. Nové vedení bude realizováno 
soub⌦⌘n⌦ s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.

d.3) Ob�anské vybavení
 Stávající funk�ní za�ízení ob�anského vybavení ve�ejné vybavenosti budou zachována.
 Vzhledem k d✏le⌘itosti za�ízení ob�anského vybavení pro rozvoj �e�eného území mohou b⇣t 
vybraná za�ízení umís�ována dle podmínek funk�ního �len⌦ní území v zastav⌦ném území a v plochách 
rozvoje. 

 Územní plán vymezuje tyto stávající plochy ob�anského vybavení:
- Ob⇤anské vybavení ve⌥ejné (OV) -  
 kam spadá Obecní ú�ad na návsi v ⌥itovlicích se spole�ensk⇣m sálem (d�íve �kola z 2. pol. 19. 

století  - byla zru�ena a⌘ v 70. letech 20. století), dv⌦ po⌘ární zbrojnice (stará a nová), kostel sv. 
Václava (kostel svatého Václava je uzav�en, z d✏vodu havarijního stavu, opravuje se st�echa)

- Ob⇤anské vybavení - sport (OS) 
 kam spadá sportovní areál zahrnující fotbalové h�i�t⌦ se zázemím (�atny) a d⌦tsk⇣m h�i�t⌦m,  

situovan⇣m mezi ob⌦ma vesnicemi 
- Ob⇤anské vybavení - h⌥bitovy (OH) 
 kam spadá h�bitov u kostela a h�bitov s kaplí na jihov⇣chodním okraji ⌥itovlic.

- Oblast �kolství, zdravotnictví a sociálních slu⌘eb je pokryta v sousedních Ro⌘ alovicích, kde 
 se nachází tato za�ízení �kolní a p�ed�kolní v⇣chovy:
 - Základní �kola (1. - 9. t�ída),
 - Mate�ská �kola,
 - zdravotním st�edisko,
 - D✏m s pe�ovatelskou slu⌘bou.

 Slu⌘by, provozovny, pohostinství
- Vybavenost slu⌘bami je vzhledem men�ímu po�tu obyvatel skrom⌦j�í. Pat�í mezi n⌦ Koloniál u  
 Bene�✏, kade�nictví a Sportovní klub, je⌘ provozuje pohostinskou �innost. Jsou zde dále  
 zastoupeny n⌦které volné ⌘ivnosti, p�edev�ím z oboru záme�nictví, oprav stroj✏ i vozidel a  
 stavebnictví.
- V sousedním m⌦st⌦ Ro⌘ alovice a v K�inci je zastoupena �ada obchodních, prodejních za�ízení  
 �i za�ízení slu⌘eb.  ◆
	 Zájmové aktivity, spolky 
- Pro d⌦ti se na h�i�ti 30. dubna koná pálení �arod⌦jnic a 1. �ervna D⌦tsk⇣ den se sout⌦⌘emi a 

tombolou, které po�ádá místní sbor dobrovoln⇣ch hasi�✏.
- Farma Pojedy b⇣vá otev�ena pro ve�ejnost s pozvánkou „Poznejte Ná� venkov“. Na farm⌦ se 

p�íle⌘itostn⌦ koná jarmark místních �emeslník✏, v⇣robc✏ a farmá�✏. 
- V obci p✏sobí ochotnick⇣ divadelní spolek s názvem „ Po⌘itek“.
- V galerii Pojedy se po�ádají v⇣stavy, historick⇣ch fotografií, soch a obraz✏ od místního um⌦lce 

pana Dohnala, také ji nav�t⌦vují známé osobnosti a hudební um⌦lci.
- Sportovní klub v ⇥itovlicích byl zalo⌘en v roce 1932. První zápas se odehrával proti K�inci. Hrá�i 

m⌦li na sob⌦ bílé ko�ile, �erné tren⇣rky a své boty. První sv✏j zápas prohráli. 
- Sbor dobrovoln↵ch hasi⇤⌦ v ⇥itovlicích byl zalo⌘en roku 1883. První hasi�ská zbrojnice se 

nachází naproti ⌥itovlickému rybníku (dnes slou⌘í pouze jako gará⌘ a sklad). V 80. letech byla 
postavena nová hasi�ská zbrojnice mezi ⌥itovlicemi a Pojedy.

 Územní plán navrhuje tyto plochy ob�anského vybavení:
- Územní plán nenavrhuje plochy ob�anského vybavení jako takové. V návrhové plo�e p�estavby 

P1 v historickém jádru ⌥itovlic pro vyu⌘ití smí�ené obytné centrální (SC) bude rovn⌦⌘ rozvíjena 
ve�ejná ob�anská vybavenost. Jedná se o návrh p�estavby nefunk�ního objektu b⇣valého 
hostince na Obecní d✏m s p�evahou sociálních slu⌘eb, pé�e o rodinu (startovací byty) apod. 
Návrh funkce odpovídající poloze na návsi (u kostela a v protilehlé poloze k Obecnímu ú�adu). 
V zadním traktu, p�i t✏ni s prameni�t⌦m bude zalo⌘ena ve�ejná zele↵ p�írodního charakteru. 
P�es lokalitu bude vedena ú�elová cesta spojující náves s odpo�inkovou plochou u vodní 
nádr⌘e.

d.4) Ve⌦ejná prostranství
- Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy vybran↵ch ve⌥ejn↵ch prostranství s p⌥evahou 

zelen⇧ (PZ) zahrnující návesní prostranství Pojed a ⌥itovlic (lokalita pod hrází a náves u 
kostela).

- Plocha vybran⇣ch ve�ejn⇣ch prostranství s p�evahou zelen⌦ (PZ) je navr⌘ena v rámci   
 �ásti p�estavbové lokality P1. P�i t✏ni s prameni�t⌦m bude zalo⌘ena ve�ejná zele↵ p�írodního  
 charakteru. P�es lokalitu bude vedena ú�elová cesta spojující náves s odpo�inkovou plochou u  
 vodní nádr⌘e.
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- Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy vybran↵ch ve⌥ejn↵ch prostranství s p⌥evahou 
zpevn⇧n↵ch ploch (PP) zahrnující komunika�ní systém v zastav⌦ném území obou sídel

 Úprava prostoru stávajících komunikací se musí citliv⌦ rozvá⌘it s ohledem na venkovsk⇣ 
charakter sídel. Komunikace s mal⇣m provozem je vhodné ponechat v existujícím profilu, s v p�irozenou 
vazbou na terén a v klidovém re⌘imu smí�eného provozu (bez roz�í�ení jízdních pruh✏, bez samostatn⇣ch 
zv⇣�en⇣ch chodník✏ s obrubníky apod.).
  K návrhu nov⇣ch komunikací je ⌘ádoucí p�istupovat obdobn⇣m zp✏sobem – hledat 
jednoduchá, minimalistická �e�ení, která jsou z hlediska dopravy dosta�ující a p�itom nep✏sobí ve 
vesnickém prostoru nepat�i�n⌦ (vyu⌘ít mo⌘ností, které p�edpisy p�ipou�t⌦jí).
  Parkování v centrálním �ásti a u ve�ejn⇣ch za�ízení je nutné p�izp✏sobit, ideáln⌦ p�ímo pod�ídit 
pln⌦ní i ostatních funkcí ve�ejného prostoru.
 P�i úpravách na  návsi, je nutné p�istupovat velmi citliv⌦ a respektovat jejich jednoduché 
uspo�ádání a vzhled. Pro vhodné �e�ení nelze stanovit obecná pravidla, ov�em v p�ípad⌦ dochování 
p✏vodního charakteru v⌦t�inou platí �ím mén⌦ tím lépe. ⌥ádoucí je v⌘dy zachovávat vzrostlé, listnaté 
solitéry, které jsou pro jádrové ve�ejné prostory charakteristické, �asto jako doprovod funk�n⌦ specifick⇣ch 
budov nebo drobn⇣ch památek. P�i jejich obnov⌦ je ⌘ádoucí op⌦t vysazovat místní druhy listnat⇣ch d�evin.
 Venkovskému prost�edí je rovn⌦⌘ nutné p�izp✏sobit vzhled a umíst⌦ní novodob⇣ch, drobn⇣ch 
ve�ejn⇣ staveb (zastávky, lavi�ky, p�íst�e�ky, informa�ní systémy, zábradlí, odpadní ko�e, kontejnery na 
t�íd⌦n⇣ odpad apod.). Nejvhodn⌦j�í b⇣vají nad�asové, tvarov⌦ jednoduché a nenápadné konstrukce z 
tradi�ních stavebních materiál✏, umíst⌦né mimo pohledov⌦ exponovaná místa.

 Nevhodné:
  Obecn⌦ je ve venkovsk⇣ch sídlech p�i úprav⌦ existujících komunikací i návrhu nov⇣ch nevhodné 
p�ebírat �e�ení charakteristická pro m⌦stsk⇣ parter (ohrani�ení od terénu obrubníky, zv⇣�ené samostatné 
chodníky a související slo⌘ité nájezdy k pozemk✏m apod.). Takováto technická �e�ení striktn⌦ odd⌦lující 
silni�ní dopravu mají smysl a jsou p�ijatelná na frekventovan⇣ch, pr✏jezdních komunikacích, nikoli plo�n⌦ 
v celém sídle. V⇣�ková segregace automobilového a p⌦�ího provozu je zvlá�t⌦ neopodstatn⌦ná a 
nepat�i�ná v obytné zástavb⌦ s minimální intenzitou dopravy.
  V rámci centrálního prostoru sídla ani v pohledov⌦ exponovan⇣ch lokalitách není vhodné 
z�izovat rozsáhlej�í parkovi�t⌦, dominující vzhledu ve�ejného prostoru.
  Obecn⌦ je zcela ne⌘ádoucí vytvá�et soukromé, ve�ejn⌦ nep�ístupné komunikace, vytvá�ející 
nové, izolované �i nepr✏chodné segmenty zástavby.
  Zcela nevhodné je vesnické ve�ejné prostory �e�it po vzoru t⌦ch m⌦stsk⇣ch, zvlá�t⌦ pak jedná-li 
se o centrální �ást �i dokonce náves. Platí to i pro �e�ení novodob⇣ch, drobn⇣ch ve�ejn⇣ch staveb v jejich 
prostoru. Tímto postupem zpravidla dochází k naru�ení venkovského charakteru sídla a p�itom nikdy 
nevznikne plnohodnotn⇣ prostor m⌦stského typu. P�i v⇣sadbách d�evin je obecn⌦ nevhodné pou⌘ívat 
jehli�nany a exotické druhy. Rovn⌦⌘ má obecnou platnost, ⌘e geometrické �i romantizující parkové úprav 
p✏sobí ve venkovském prostoru v⌘dy nepat�i�n⌦. ⇤e�ení komunikací p�ebíraná z m⌦stského prost�edí 
p✏sobí ve venkovsk⇣ch sídlech, zejména na jejích okrajích neadekvátn⌦ a technicisticky. �asto p�edur�í i 
v⇣sledn⇣ vzhled ve�ejného prostoru nové zástavby, kter⇣ se pak spí�e podobá p�ím⌦stsk⇣ch suburbiím ne⌘ 
historické �ásti vlastního venkovského sídla.

d.5) Nakládání s odpady

Skládky, evidované ekologické zát⌦⌘e území
 V �e�eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad✏.

Zne�kod↵ování odpad✏
 Obecn⌦ závazná vyhlá�ka Obce ⌥itovlice 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.
 Sb⌦rné nádoby u jednotliv⇣ch nemovitostí slou⌘í k ukládání sm⌦sného komunálního odpadu 
po vyt�íd⌦ní. Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávn⌦nou osobou a schváleného 
p�íslu�n⇣m orgánem obce. 
 Vyt�íd⌦né slo⌘ky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy) se ukládají do p�íslu�n⌦ 
ozna�en⇣ch sb⌦rn⇣ch nádob umíst⌦n⇣ch na ve�ejn⌦ p�ístupn⇣ch plochách. Rovn⌦⌘ je na ve�ejn⌦ 
p�ístupn⇣ch ozna�en⇣ch místech mo⌘no ukládat do sb⌦rn⇣ch nádob odpad biologick⇣. 
 Obec rovn⌦⌘ zaji��uje sb⌦r a svoz objemného odpadu a nebezpe�n⇣ch slo⌘ek komunálního 
odpadu.  
 Stávající systém nakládání s◆odpady vyhovuje, sb⌦rn⇣ dv✏r nelze vzhledem k omezenému 
p�ístupu na pozemek Obecního ú�adu umístit. Nové plochy, na kter⇣ch by bylo p�ípustné ukládání 
odpad✏, nejsou územním plánem navr⌘eny. Stávající koncepce nakládání s odpady bude uplatn⌦na i pro 
návrhové plochy.
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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 
zastavitelného území. Územní plán chrání krajinu p�ed zástavbou a dal�ím nevhodn⇣m vyu⌘itím, které by 
se dotklo hodnot území.   Plochy nezastav⌦ného území jsou �len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících 
jev✏ a utvá�ení krajiny.
 V �e�eném území p�eva⌘ují plochy zem⌦d⌦lské (AZ) – produk�ní plochy zem⌦d⌦lského p✏dního 
fondu u⌘ívané p�evá⌘n⌦ jako orná p✏da a louky a pastviny (AL) – trvalé travní porosty a trvalé travní 
porosty na orné p✏d⌦ vyu⌘ívané p�evá⌘n⌦ jako pastviny. Ve vazb⌦ na zastav⌦né území jsou vymezeny 
sady, zahrady a záhumenky (AX), které jsou vyu⌘ívané p�evá⌘n⌦ jako oplocené zahrady, sady �i drobná 
polí�ka. Na lesních pozemcích jsou vymezeny plochy lesní (LE) zaji��ující produk�ní i mimoproduk�ní 
funkce lesa. Plochy p�írodní (NP) jsou v �e�eném území vymezeny k zaji�t⌦ní ochrany lokálních biocenter 
územního systému ekologické stability.  Dále jsou zastoupeny plochy smí�ené nezastav⌦ného území (MN) 
s charakterem smí�eného vyu⌘ití krajiny s nejv⇣znamn⌦ji zastoupenou slo⌘kou p�írodní priority (MNp...), v 
kombinaci s dal�ími funkcemi jako s funkcí zem⌦d⌦lského vyu⌘ití (MNz...), ve vazb⌦ na vodní toky a vodní 
plochy s vodohospodá�skou funkcí (MNw...),  v polní krajin⌦ s ochrannou a protierozní funkcí (MNo...), 
zejména travnaté pásy s d�evinami rozd⌦lující velké lány polí na men�í p✏dní bloky.  Drobné lesíky a lesní 
lemy jsou vymezeny s funkcí lesnické vyu⌘ití (MNl...) a manipula�ní plochy ve vazb⌦ na zem⌦d⌦lské a lesní 
vyu⌘ití jsou vymezeny jako jiné specifické vyu⌘ití (MNx...) – konkrétn⌦ se jedná o manipula�ní plochy u 
Hájku, u ⌅ustráku a pozemky Na ⌘lábkách (hnojné plato a usazovací nádr⌘). K zaji�t⌦ní pr✏chodnosti 
krajinou a k zaji�t⌦ní p�ístupnosti zem⌦d⌦lsk⇣ch, lesních a dal�ích pozemk✏ v nezastav⌦ném území jsou 
vymezeny ú�elové komunikace/polní cesty (DX).
Vodní plochy a toky (WT) zahrnují zejména pozemky vodních ploch, koryt vodních tok✏ a pozemky ur�ené 
pro p�eva⌘ující vodohospodá�ské vyu⌘ití. Vymezením vodních ploch a tok✏ se zaji��ují územní podmínky 
pro nakládání s vodami, pro ochranu p�ed suchem nebo p�ed �kodliv⇣mi ú�inky vod, pro ⌘ádoucí regulaci 
vodního re⌘imu území �i pro pln⌦ní dal�ích funkcí území, které stanovují právní p�edpisy na úseku vod a 
ochrany p�írody a krajiny. 
Skladebné �ásti územního systému ekologické stability  (biokoridory) jsou pokládány za sou�ást p�írodní 
zóny (NP) a�koliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry zahrnuty do zóny smí�ené MN 
s kombinací index✏ p – p�írodní priority, w – vodohospodá�ské zájmy, z – zem⌦d⌦lské vyu⌘ití.
    Plochy s rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití v nezastav⌦ném území  jsou vymezeny graficky ve 
v⇣kresech �. 2 ÚP ⌥itovlice (Hlavní v⇣kres). Podmínky pro umis�ování staveb, za�ízení a jin⇣ch opat�ení pro 
funk�ní plochy v nezastav⌦ném území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⌘ití ploch s 
rozdíln⇣m zp✏sobem vyu⌘ití.
 

 e.2) Plochy zm n v krajin 
 Územním plánem jsou navr⌘eny (jako zm⌦ny vyu⌘ití území nestavební povahy)  plochy 
opat�ení slou⌘ící k zalo⌘ení prvk✏ územního systému ekologické stability (navr⌘ené plochy NP, MNpwz, 
MNpz)  a ú�elové komunikace / polní cesty p�evzaté z Komplexních pozemkov⇣ch úprav pro k.ú. 
Doubravany a ⌥itovlice (navr⌘ené plochy DX).
 Podíl zelen⌦ ve v⌦t�in⌦ vymezen⇣ch ploch nezastav⌦ného území krajiny je t�eba zvy�ovat, a to 
p�i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v�etn⌦ interak�ních prvk✏, liniové doprovodné 
zelen⌦ komunikací, vodote�í a mezí, zatravn⌦ním nebo dopln⌦ním ploch nelesní zelen⌦ s p�írodní funkcí. 
Rodová a druhová skladba zelen⌦ musí vycházet z p✏vodních rostlinn⇣ch spole�enstev, tj. st�emchová 
jasenina, místy v komplexu s mok�adními ol�inami a �ern⇣�ová dubohab�ina. 
 Vzhledem k ochran⌦ krajinného rázu (panorama obce s kostelem, v⇣hled na kostel v 
Ro⌘ alovicích, vesnická památková zóna Pojedy) nejsou podmínky pro realizaci fotovoltaick⇣ch systém✏ 
ani pro umis�ování v⇣�kov⇣ch staveb (vysíla�✏ apod.). Územní plán tyto soustavy nenavrhuje. V p�ípad⌦ 
v⇣roby solární energie musí b⇣t  solární �lánky zabudovány jako stavební sou�ást objektu.

e.3) Územní systém ekologické stability
 Sou�ástí zelen⌦ je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou 
soustavu vnit�n⌦ ekologicky stabiln⌦j�ích segment✏ krajiny, ú�eln⌦ rozmíst⌦n⇣ch na základ⌦ funk�ních a 
prostorov⇣ch kritérií. 
 Hlavním cílem vytvá�ení ÚSES je trvalé zaji�t⌦ní biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je 
definována jako variabilita v�ech ⌘ijících organism✏ a jejich spole�enstev a zahrnuje rozmanitost v rámci 
druh✏, mezi druhy a rozmanitost ekosystém✏. Podstatou ÚSES je vymezení sít⌦ p�írod⌦ blízk⇣ch ploch v 
minimálním územním rozsahu, kter⇣ u⌘ nelze dále sni⌘ovat bez ohro⌘ení ekologické stability a biologické 
rozmanitosti území.
 ÚSES se d⌦lí podle biogeografického v⇣znamu skladebn⇣ch prvk✏ na nadregionální, regionální 
a lokální. V◆obci ⌥itovlice jsou vymezeny prvky na lokální úrovni. Je tvo�en biocentry a biokoridory a 
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 
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migraci, �í�ení a vzájemné kontakty ⌘iv⇣ch organism✏. Interak�ní prvek je ekologicky v⇣znamn⇣ krajinn⇣ 
prvek nebo ekologicky v⇣znamné liniové spole�enstvo, vytvá�ející existen�ní podmínky rostlinám a 
⌘ivo�ich✏m, v⇣znamn⌦ ovliv↵ujícím fungování ekosystém✏ kulturní krajiny.
 Podle prostorové funk�nosti jsou prvky ÚSES funk�ní (existující, jednozna�n⌦ vymezené) a 
navr⌘ené 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:
- Generel ÚSES Ro⌘ alovicko pro k.ú. Hasina, Podolí, ⌥itovlice, Zámostí a dal�í mimo �e�ené 

území (ÚHÚL Brand⇣s nad Labem, pob. Stará Boleslav – Ing. Rau�ová, Ing. Jank✏; 10/1995)
- Generel ÚSES pro k.ú. Podlu⌘any a Lede�ky a dal�í mimo �e�ené území (P�íroda s.r.o., Stará 

Boleslav, Ing. Moravec; 1995)
- ÚPO ⌥itovlice (Ing. arch. Karel Vep�ek, Praha 7; 2005)
- územní plány navazujících obcí (K�inec, Ro⌘ alovice, Ko�ík)
- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Doubravany s p�esahem do k.ú. Ko�ík, ⌥itovlice, Pojedy 

(GEPARD s r.o., 06/2015)
- Komplexní pozemkové úpravy Sovenice – Pojedy (Hydroprojekt a.s., 2004)
- Studie ÚSES St�edo�eského kraje (U24, Praha 2; 03/2009) 
- ÚAP ORP Nymburk – aktualizované zn⌦ní
- ZÚR St�edo�eského kraje – aktualizované zn⌦ní

 Jednotlivé prvky jsou z◆ v⇣�e uveden⇣ch prací p�evzaty, 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.

Nadmístní systém ekologické stability (�ir�í vztahy)
 Severov⇣chodní �ást k.ú.  ⌥itovlice se nachází v ochranné zón⌦ nadregionálního biokoridoru 
NRBK K 68/osa teplomilná doubravní(T) a osa mezofilní hájová (MH)  ⇤epínsk⇣ d✏l - ⌥ehu↵ská obora. 
 Nadregionální biokoridory v◆celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvo�í je osa a 
nárazníková (ochranná) zóna. Ob⌦ �ásti jsou jejich neodd⌦litelnou sou�ástí a po celé plo�e koridoru se 
podporuje tzv. koridorov⇣ efekt – v�echny ekologicky v⇣znamné segmenty krajiny, skladebné �ásti 
regionálních i lokálních ÚSES, chrán⌦ná území, v⇣znamné krajinné prvky a území s◆vy��ím stupn⌦m 
ekologické stability se stávají neodd⌦litelnou sou�ástí nadregionálního biokoridoru. Maximální �í�e 
ochranné zóny je 2 km, na území obce ⌥itovlice je ochranná zóna vymezena dle ZÚR St�edo�eského kraje. 
Pro praktické vyu⌘ití v rámci územního plánu nemá velk⇣ v⇣znam.
 V⇣chodn⌦ od �e�eného území prochází regionální biokoridor RK 1229 K�inec – Ro⌘ alovice 
(Mrlina), nejblí⌘e �e�enému území se nachází RBC 1005 K�inec, které je vymezeno na území sousedních 
obcí Ro⌘ alovice a K�inec, zahrnuje vodní tok Mrliny a Koza�ky s b�ehov⇣mi a doprovodn⇣mi porosty, 
navazující lu⌘ní les, um⌦lé návr�í Kuncberk (motte) se zbytky zaniklého stejnojmenného hradu a 
navazující zem⌦d⌦lské pozemky. Na regionální biocentrum je napojen lokální systém ÚSES p�icházející z 
Doubravan, ⌥itovlic a Pojed, konkrétn⌦ se jedná o LBK 6 Na jitrech – K�inec. 

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

 Skladebné �ásti ÚSES 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.
 Je nutné dodr⌘ovat zásadu, ⌘e pro v⇣sadbu a p�ípadné jiné zásahy do prvk✏ ÚSES se pou⌘ívá 
pouze geograficky p✏vodních rostlinn⇣ch druh✏. Jako podklad pro tuto p✏vodní skladu slou⌘í p�edev�ím 
rekonstruované mapy p✏vodních geobotanick⇣ch jednotek a  mapy lesních typologick⇣ch jednotek.
 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:
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- revitalizace vodních tok✏ tak, aby po spln⌦ní nezbytn⇣ch vodohospodá�sk⇣ch funkcí plnily co 
nejv⌦t�í m⌦rou i funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodote�í budou zalo⌘eny ke�ové a 
stromové porosty na vyv⇣�en⇣ch b�ezích, v lokalitách voln⌦ p�ístupn⇣ch b�ehov⇣ch partií budou 
vytvo�eny podmínky pro posílení zelen⌦,

- v prvcích ÚSES vymezen⇣ch na orné p✏d⌦ budou vytvo�eny podmínky pro realizování porost✏ 
p�irozené druhové skladby d�evin dle stanovi�tních podmínek.

 Systém ÚSES propojuje ÚSESy navr⌘ené v Územních plánech sousedních m⌦st Ro⌘ alovice a 
K�inec a obcí Ko�ík,  Seletice a Doubravany.

Lokální biocentra (LBC)

LBC 1  Bejkovka
lokální biocentrum �áste�n⌦ funk�ní, rozloha 4,38 ha
Travní porost na orné p✏d⌦ (pastvina) v �iroké niv⌦ u Seletického potoka v Pojedech.

LBC 2  Na jitrech
lokální biocentrum �áste�n⌦ funk�ní a⌘  nefunk�ní, rozloha 5,68 ha
Orná p✏da, b�ehov⇣ a doprovodn⇣ porost vodote�í u soutoku Seletického potoka a Koza�ky.
Návrh opat�ení:  zalo⌘ení travní porostu na orné p✏d⌦.

Lokální biokoridory (LBK)

LBK 3  Obora - Morák - Pojedy
lokální biokoridor nefunk�ní,  propojuje biocentra na území obce K�inec s LBC 2 Na Jitrech v Pojedech. 
Biokoridor veden po hranicích s k.ú. Bo�ín a K�inec;  na území  k.ú. Pojedy podél silnice a polní cesty  k 
Seletickému potoku. 
Návrh opat�ení:  zalo⌘ení TTP v �. 20 m, dosadba d�evin.

LBK 4  Seletick⇤ potok u Doubravan - Bejkovka
lokální biokoridor nefunk�ní, navazuje na LBK 28 v Doubravanech, trasován  podél Seletického potoka 
(meliora�ní strouhy), navazují travní porosty na orné p✏d⌦ (pastviny).
Návrh opat�ení:  dosadba b�ehov⇣ch porost✏, prostor pro revitalizaci toku . ⌅í�ka biokoridoru min. 20 m. 

LBK 5  Bejkovka - Na jitrech
lokální biokoridor nefunk�ní, trasován podél Seletického potoka v úseku mezi LBC 1  a LBC 2. Regulovaná 
vodote� procházející obcí Pojedy, mezi pastvinami a poli, tém⌦� bez doprovodné zelen⌦.
Návrh opat�ení:  na orné p✏d⌦ zalo⌘ení TTP, dosadba b�ehov⇣ch porost✏, prostor pro revitalizaci toku . 
⌅í�ka biokoridoru min. 20 m. 

LBK 6  Na jitrech - K⇥inec
lokální biokoridor funk�ní, trasován podél Koza�ky v úseku mezi lokálním biocentrem LBC 2 a  
regionálním biocentrem  RBC 1005 K�inec p�i hranici s k.ú. K�inec a k.ú. Polu⌘any.  Biokoridor zahrnuje 
vodote� s b�ehov⇣m a doprovodn⇣m porostem, mok�adní spole�enstva.

 Interak�ní prvky (IP)
 Jedná se o plo�nou, bodovou a liniovou zele↵ v zem⌦d⌦lské krajin⌦ (remízy, meze, ostr✏vky 
zelen⌦, strouhy, lemová spole�enstva les✏, doprovodná zele↵ podél polních cest,  atd.) ,  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. Jsou sou�ástí smí�en⇣ch ploch nezastav⌦ného území s indexem p – p�írodní 
priorita (MN p ...).
 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. Tato sí� 
umo⌘↵ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, p�ípadn⌦ dopln⌦na dal�ími 
cestami (obnova zanikl⇣ch cest, cesty mezi pastvinami). 
 Z Komplexních pozemkov⇣ch úprav jsou p�evzaty t�i dosud nerealizované cesty:

- Nov⌦ navr⌘ené dopl↵kové polní cesty  napojené na hlavní cestu (1) nad Koza�kou,  (2) u 
⌅utráku Na ml⇣nsku, (3) u Hájku, v�echny  trasované  severozápadním sm⌦rem k Sovoluskému 
potoku. Umo⌘↵ují zp�ístupn⌦ní okolních zem⌦d⌦lsk⇣ch pozemk✏. Jsou navr⌘eny v kategorii 
dopl↵ková polní cesta - P 3,5/30, nová v⇣stavba, travnat⇣ povrch.

 Krom⌦ zp�ístupn⌦ní pozemk✏ cesty zvy�ují prostupnost krajiny a mohou b⇣t vyu⌘ity i jako 
vycházkové �i cyklistické trasy. Stávající systém ú�elov⇣ch komunikací z✏stane zachován.
 Dopln⌦ní dal�ích cest v◆ plochách nezastav⌦ného území je mo⌘né, umo⌘↵ují to stanovené 
podmínky funk�ního vyu⌘ití ploch v krajin⌦.

Cyklotrasy, turistické trasy a nau�né stezky 
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 ⇤e�en⇣m územím  neprocházejí ⌘ádné zna�ené cykloturistické trasy ani zna�ené turistické trasy.  

 Prostupnost krajinou nesmí b⇣t naru�ena oplocením pozemk✏ v nezastav⌦ném území (ve volné 
krajin⌦). Za „oplocení“ ◆nejsou pova⌘ovány oplocenky na PUPFL a oplocení pastvin pomocí ohradníku �i 
d�ev⌦n⇣ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá�sk⇣ch zví�at 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⌦�í trasy i cyklotrasy jsou územním plánem stabilizovány.

e.5) Protierozní ochrana
 ⇤e�ené území je dle Na�ízení vlády �. 262/2012 Sb. za�azeno do zraniteln⇣ch oblastí.
 Tém⌦� celé území je intenzivn⌦ vyu⌘ívána pro zem⌦d⌦lskou velkov⇣robu (orná p✏da, pastviny). 
Vlivem kolektivizace zem⌦d⌦lství byla krajina pozm⌦n⌦na, byly vytvo�eny velké hony orné p✏dy. Velké 
hony jsou následn⌦ náchyln⌦j�í na vodní a v⌦trnou erozi. Dle podklad✏ SOWAC GIS je ohro⌘ení v⌦trnou a 
vodní erozí problémem v �e�eném území (viz. obrazová p�íloha).
 V návaznosti na posouzení erozní ohro⌘enosti �e�eného území p�ed vodní erozí byla v Plánu 
spole�n⇣ch za�ízení KoPÚ navr⌘ena jako dostate�ná pouze organiza�ní a agrotechnická opat�ení.
Jedná se zejména o následující opat�ení :
- 1. Organiza�ní opat�ení – protierozní rozmis�ování plodin, pásové st�ídání plodin, delimitace 

kultur, tvar a velikost pozemk✏
- 2. Agrotechnická opat�ení – zpracování a p�íprava p✏dy, omezení doby, kdy jsou pozemky bez 

vegeta�ního pokryvu na nezbytn⌦ nutnou, setí, sklize↵, nakládání s poskliz↵ov⇣mi zbytky

 Samostatná protierozní technická opat�ení p�ed v⌦trnou erozí nebyla v Plánu spole�n⇣ch 
za�ízení KoPÚ navr⌘ena.
 Funkci protierozní ochranyv �e�eném území  tvo�í zejména prvky ÚSES, trvalé travní porosty 
katastráln⌦ evidované, trvalé travní porosty na orné p✏d⌦ vyu⌘ívané jako pastviny, ú�elové komunikace / 
polní cesty a tzv. úhory – travnaté pásy s d�evinami rozd⌦lující velké p✏dní celky na men�í p✏dní bloky. 
Úhory jsou za�azeny do smí�ené plochy nezastav⌦ného území s funkcí ochrannou proti ohro⌘ení území a 
zem⌦d⌦lsk⇣m vyu⌘itím (MNoz ...).  
 Dal�í protierozní opat�ení lze dle pot�eby budovat v◆souladu se stanoven⇣mi podmínkami 
vyu⌘ití ploch v◆nezastav⌦ném území. Územním plánem jsou navr⌘eny (jako zm⌦ny vyu⌘ití území 
nestavební povahy) plochy opat�ení slou⌘ící k zalo⌘ení prvk✏ územního systému ekologické stability a 
zvy�ování ekologické stability krajiny.
 V plochách smí�eného nezastav⌦ného území s indexem p – p�írodní priority, o – ochrana proti 
ohro⌘ení území, w – vodohospodá�ské zájmy budou ve vy��í mí�e uplatn⌦ny prvky zvy�ující ekologickou 
stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt⇣lená zele↵. 

e.6) Ochrana p⌦ed povodn mi
 
 Celkové v⇣m⌦ry vodních ploch v �e�eném území (údaje v ha):

 Katastrální území ⌥itovlice Pojedy celkem
 nádr⌘ um⌦lá 0,8350 0,0000 0,8350
 rybník 3,8915 0,8833 4,7748
 tok p�irozen⇣ 1,4865 0,0000 1,4865
 tok um⌦l⇣ 1,4600 2,6793 4,1393
 vodní plocha 7,6730 3,5623                   11,2353 

Vodní toky
 Hlavním recipientem �e�eného území je potok Koza�ka (té⌘ Doubravansk⇣ potok)– 
pravostrann⇣ p�ítok Mrliny, pramení v Seleticích a tvo�í jihozápadní hranici �e�eného území, do Mrliny ústí 
nad K�incem.  P�i hranici s k.ú. Doubravany p�ibírá zleva Sovolusk⇣ potok a územím osady Pojedy protéká 
Seletick⇣ potok, kter⇣ se zprava vlévá do Koza�ky v lokalit⌦ Na jitrech p�i jihov⇣chodním okraji území. 
 Vodní toky Koza�ka, Seletick⇣ potok a Sovolusk⇣ potok, v�etn⌦ ústících hlavních meliora�ních 
za�ízení, nemají vyhlá�eno záplavové území. Toky jsou morfologicky degradovány stávajícími technick⇣mi 
úpravami. 
 Správce povodí (Povodí Labe s.p.) respektuje návrh systému ÚSES na jím spravovan⇣ch vodních 
tocích (Seletick⇣ potok, Koza�ka, Pojedská svodnice).
 Správce po⌘aduje, vysazovat pouze geograficky p✏vodní d�eviny a v⇣sadby konzultovat se 
zástupcem Povodí Labe, s.p. - provozní st�edisko Ji�ín. V�echny �innosti dot⇣kající se zájm✏ Povodí Labe, 
s.p. budou ji⌘ ve fázi zpracování zám⌦ru individuáln⌦ projednány.

 Vodní díla
- ⌥itovlick⇣ rybník – u obce ⌥itovlice , pr✏to�n⇣ na Koza�ce
- Pojedsk⇣ rybník – napájen ze Seletického potoka
- um⌦lá vodní nádr⌘ – po⌘ární nádr⌘ v ji⌘ní �ásti ⌥itovlic, slou⌘ila té⌘ k závlaze
- um⌦lá vodní nádr⌘ v lokalit⌦ ⌅ustrák v míst⌦ b⇣valého písníku

Protipovod↵ová opat�ení
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 Na tocích, které se nachází na území obce ⌥itovlice, hrozí nebezpe�í povodní od srá⌘ek velké 
intenzity, které zp✏sobují extrémn⌦ rychl⇣ odtok z území za krátk⇣ �asov⇣ úsek. Tyto události 
jsou charakteristické velmi rychl⇣m nár✏stem pr✏toku a hladin. Bohu⌘el se dají jen velmi 
obtí⌘né p�edpovídat a tudí⌘ se nelze proti nim ú�inn⌦ bránit. Na tocích v obci ⌥itovlice nejsou 
vybudována ⌘ádná protipovod↵ová opat�ení.

  V rámci Plánu Povodí Labe je  navrhována renaturace Koza�ky a p�ítok✏. Opat�ení navrhuje 
zlep�ení morfologického stavu toku, zpomalení odtok✏ ve volné krajin⌦ a zlep�ení pr✏chodu 
povodní územími obcí. Dále obsahuje podporu p�írodních prvk✏ vázan⇣ch na vodní tok v 
ekologicky siln⌦ degradované krajin⌦.

 Územním plánem jsou navr⌘ena opat�ení pro zv⇣�ení ochrany území p�ed velk⇣mi vodami:
- podél koryt vodních tok✏  a vodních ploch je ⌘ádoucí zachovat volné nezastav⌦né a 

neoplocené území o �í�i min. 6 m (drobné vodote�e), 8 m (v⇣znamné vodní toky) od b�ehové 
hrany na ob⌦ strany - pro pr✏chod velk⇣ch vod a zárove↵ jako manipula�ní pruh pro ú�el 
správy a údr⌘by vodního toku;

- 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.
- navr⌘ena jsou opat�ení zvy�ující reten�ní kapacitu území - vyhrazení dostate�n⌦ �irok⇣ch pás✏ 

pozemk✏ podél vodote�e a v okolí obce smí�en⇣m funkcím (index p – p�írodní priority, w- 
vodohospodá�ské zájmy). V plochách smí�eného nezastav⌦ného území s indexy „p“, „w“, „o“ 
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 / 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);

- v lokalitách, kde bylo v minulosti provedeno systematické odvodn⌦ní a které je 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.

- vodohospodá�ské meliorace ur�ené k odvod↵ování (a p�íp. k zavla⌘ování) pozemk✏, bez 
ohledu na vlastnictví, jsou plnohodnotn⇣mi dokon�en⇣mi a funk�ními stavbami vodních d⌦l. 
Jakékoli zásahy do t⌦chto existujících staveb (tj. jejich údr⌘ba, opravy, úpravy, zm⌦ny, zm⌦ny 
u⌘ívání, zru�ení nebo odstran⌦ní) se �ídí p�íslu�n⇣mi zákonn⇣mi ustanoveními.

e.7) Rekreace
 Obec ⌥itovlice se nachází v zem⌦d⌦lské oblasti Ro⌘ alovicka v povodí Mrliny. Území s 
prstencovit⌦ táhnoucími se lesy Ro⌘ alovicka a Jabkenicka  a rybni�ní soustavou pat�í pro sv✏j 
neopakovateln⇣ p�írodní kolorit mezi vyhledávané rekrea�ní a chalupá�ské oblasti. 
 Zachoval⇣ historick⇣ odkaz v⇣voje krajiny podtrhuje vyhlá�ení p�írodn⌦ cenn⇣ch a hodnotn⇣ch 
území - Pta�í oblasti Ro⌘ alovické rybníky, EVL Dymokursko v blízkosti zájmového území. Jedná se o obce 
s mimo�ádnou autenticitou  s �adou památkov⌦ chrán⌦n⇣ch objekt✏; nejcenn⌦j�í z nich po⌘ívají ochrany 
jako celek - vyhlá�ená vesnická památková zóna Pojedy (v zájmovém území), vesnická památková zóna 
Sovenice, vesnická památková rezervace Bo�ín. 

 Sídelní útvary se vyzna�ují klidn⇣m a tich⇣m prost�edím. Rekreace se uskute�↵uje i formou 
pobytové krátkodobé rekreace (chalupa�ení). V p�ilehlém okolí (,,Svatoji�sk⇣ les" �i na Ml⇣n⌦ Bu�ici) jsou 
v⇣borné podmínky pro◆p⌦�í turistiku,◆cykloturistiku �i houba�ení. 

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

e.8) Dob�vání lo✏isek nerostn�ch surovin
 ⇤e�ené území se nachází mimo v⇣hradní lo⌘iska u⌘itkov⇣ch nerost✏, chrán⌦ná lo⌘isková území 
a dob⇣vací prostory nerostn⇣ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr⌘eny. V �e�eném území 
nejsou evidována poddolovaná a sesuvná území.

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. v 
platném zn⌦ní (ve smyslu vyhlá�ky 360/2021 Sb.),  tj. ve smyslu Metodického pokynu MMR �R (2019). 
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 v rámci plo�n⌦ chrán⌦ného území VPZ 
Pojedy jsou podrobn⌦ji specifikovány tj. mají p�ídomek “památkov⌦ plo�n⌦ chrán⌦né území”. P�íslu�né 
regulativy zohled↵ují specifick⇣ charakter a hodnoty dot�eného památkov⌦ chrán⌦ného území VPZ Pojedy. 
 Plochy jsou �len⌦ny podle charakteru vyu⌘ití, limitujících jev✏ a prostorového obrazu sídla na: 
 - bydlení venkovské (BV)
 - bydlení venkovské - památkové plo�n⌦ chrán⌦né území (BV_p)
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 - bydlení individuální (BI)
 - bydlení hromadné (BH)
 - ob�anské vybavení ve�ejné (OV)
 - ob�anské vybavení - sport (OS)
 - ob�anské vybavení - h�bitovy (OH)
 - vybraná ve�ejná prostranství s p�evahou zpevn⌦n⇣ch ploch (PP)
 - vybraná ve�ejná prostranství s p�evahou zelen⌦ (PZ)
 - vybraná ve�ejná prostranství s p�evahou zelen⌦ - památkov⌦ plo�n⌦ chrán⌦né území  
  (PZ_p)
 - zele↵ - zahrady a sady (ZZ)
 - zele↵ - zahrady a sady - památkov⌦ plo�n⌦ chrán⌦né území (ZZ_p)
 - zele↵ ochranná a izola�ní (ZO)
 - smí�ené obytné centrální (SC)
 - doprava silni�ní
 -   ú�elové komunikace / polní cesty (DX)
 - v⇣roba zem⌦d⌦lská a lesnická - památkov⌦ plo�n⌦ chrán⌦né území (VZ_p)
 -   vodní plochy a toky (WT)
 -  plochy lesní (LE)
 - plochy zem⌦d⌦lské (AZ)
 - louky a pastviny (AL)
 - sady, zahrady, záhumenky (AX)
 - plochy p�írodní (NP)
 - plochy smí�ené nezastav⌦ného území (MN...)

 p – p�írodní priority 
   z – zem⌦d⌦lské vyu⌘ití 
  l – lesnické vyu⌘ití
  w – vodohospodá�ské zájmy
  o – ochrana proti ohro⌘ení území 
                   x – jiné specifické vyu⌘ití

V��et prvk� regula�ního plánu s od�vodn ním jejich vymezení

 Prvky regula�ního plánu byly stanoveny pro vymezené zastavitelné plochy s p�edpokládanou 
zástavbou. D✏vodem je fakt, ⌘e lokality se nacházejí ve vazb⌦ na historické jádro, nebo v polohách 
pohledov⌦ exponovan⇣ch. Na základ⌦ po⌘adavku NPÚ - územní odborné pracovi�t⌦ st�edních �ech v 
Praze byly regulativy roz�í�eny i na stabilizované plochy BV_p v rámci vesnické památkové zóny Pojedy.
 Byly navr⌘eny regulativy pro:
 - P✏dorysné proporce staveb a p�ístaveb
 - Tvar / sklon st�echy
 - Ploty.
 Vymezení nov⌦ zastaviteln⇣ch ploch respektuje a navazuje na p✏dorysnou formu
 daného sídla, pro jeho⌘ strukturu se nesmí stát negací a stavby musí v siluet⌦ sídla p✏sobit co 
nejmén⌦ ru�iv⌦. Regulativy vycházejí z b⌦⌘né architektonické formy venkovské zástavby a její st�e�ní 
krajiny (zejm. zasazení do terénu, jednoduch⇣ obdélníkov⇣, p�íp. do „L“ zalomen⇣ p✏dorys, �ikmá ideáln⌦ 
sedlová st�echa se �títy),  vylu�ují se tudí⌘ stavby p�edstavující import z m⌦stského prost�edí - nap�. 
domky na �tvercovém p✏dorysu se stanov⇣mi st�echami apod.
 
 Pozornost je v⌦nována typu oplocení.
 V⌦t�ina lokalit je v okrajov⇣ch polohách v kontaktu s volnou krajinou nebo s ve�ejn⇣m 
prostranstvím. Forma oplocení by m⌦la vycházet z tradi�ního typu v míst⌦ obvyklého. V sou�asnosti jsou 
také �asto plotové dílce nahrazovány zdícími prefabrikáty (panelové dílce, gabionové st⌦ny), které ve 
venkovském prostoru p✏sobí nepat�i�n⌦ podobn⌦ jako ploty “um⌦lecké” s ozdobn⇣mi kovov⇣mi m�í⌘emi 
apod.

3 ad. g) Vymezení ve⌦ejn  prosp ↵n�ch staveb a opat⌦ení, staveb a opat⌦ení k zaji↵�ování 
obrany a bezpe�nosti státu a ploch pro asanaci s právem vyvlastn ní

 Územním plánem ⌥itovlice jsou jako ve�ejn⌦ prosp⌦�ná opat�ení vymezeny prvky lokálního 
ÚSES navr⌘ené k zalo⌘ení a navr⌘ené ú�elové komunikace/polní cesty p�evzaté z KoPÚ k.ú. Doubravany. 
 Podíl zelen⌦ ve v⌦t�in⌦ vymezen⇣ch ploch nezastav⌦ného území krajiny je t�eba zvy�ovat, a to 
p�i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v�etn⌦ interak�ních prvk✏, liniové doprovodné 
zelen⌦ komunikací, vodote�í a mezí, zatravn⌦ním nebo dopln⌦ním ploch nelesní zelen⌦ s p�írodní funkcí. 
  
 Vymezené plochy ve�ejn⌦ prosp⌦�n⇣ch opat�ení
 
 VU – zalo⌘ení prvk✏ územního systému ekologické stability:
 VU1 lokální biocentrum  LBC 1 Bejkovka
 VU2 lokální biocentrum  LBC 2 Na jitrech
 VU3 lokální biokoridor  LBK 3 Obora – Morák – Pojedy
 VU4 lokální biokoridor  LBK 4  Seletick⇣ potok u Doubravan – Bejkovka
 VU5 lokální biokoridor  LBK 5  Bejkovka – Na jitrech 
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 Vymezené plochy ve�ejn⌦ prosp⌦�n⇣ch staveb

 WD – dopravní infrastruktura:
 WD1 ú�elová komunikace/polní cesta - (1) Nad Koza�kou
 WD2 ú�elová komunikace/polní cesta – (2) u ⌅utráku Na Ml⇣nsku
 WD3 ú�elová komunikace/polní cesta – (3) u Hájku

3 ad. j)  Vymezení ploch a koridor� územních rezerv a stanovení mo✏ného budoucího 
vyu✏ití, v�etn  podmínek pro jeho prov ⌦ení

 Územním plánem je vymezena plocha 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) US1 navazující na 
rozvojovou lokalitu Z4. Územní rezerva byla do ÚP zahrnuta na základ⌦ konkrétního po⌘adavku obec. 
Jedná se o obecní pozemek.

Ozna�ení plochy: R1
Mo⌘né budoucí vyu⌘ití: územní rezerva ur�ená p�evá⌘n⌦ pro bydlení venkovské (BV) v 

návaznosti na zastavitelnou plochu Z4 v ⌥itovlicích,
 návrh opat�ení proti nátoku vod do intravilánu.

 Rozsah plochy územní rezervy je vyzna�en graficky ve v⇣kresu �. 1 územního plánu (V⇣kres 
základního �len⌦ní území) a ve v⇣kresu �. 2 územního plánu (Hlavní v⇣kres).

3 ad. k) Vymezení ploch a koridor�, ve kter�ch je rozhodování o zm nách v území 
podmín no zpracováním územní studie

 Územním plánem je vymezena plocha US1 s prov⌦�ením zm⌦n vyu⌘ití územní studií. Plocha 
zahrnuje zastavitelnou plochu Z4 a plochu územní rezervy R1. Jedná se o obecní pozemek. Podmínka byla 
do ÚP zahrnuta z d✏vodu, ⌘e se nabízí dva systémy dopravní obsluhy a obec chce v budoucnu rozvoj  
roz�í�it severním sm⌦rem (R1).
 P�edm⌦tem �e�ení územní studie bude �len⌦ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla 
zaji�t⌦na koordinace po⌘adavk✏ vlastník✏ pozemk✏ a zaji�t⌦na komfortní mo⌘nost dopravní a technické 
obsluhy v rozsahu celé plochy US1. Zárove↵ budou zohledn⌦ny omezující podmínky (kapitola c.1, f) a 
dány závazné podmínky pro v⇣stavbu tak, aby vznikl urbanisticky hodnotn⇣ celek kryt⇣ zelení tak, aby se z 
dálkov⇣ch pohled✏ vizuáln⌦ neuplat↵oval. 
  Lh✏ta pro po�ízení územní studie a pro vlo⌘ení dat o této studii do evidence územn⌦ plánovací 
�innosti je stanovena na 6 let od vydání územního plánu.

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

 4.1) Ochrana ovzdu↵í
 V �e�eném území nejsou evidovány ⌘ádné velké zdroje zne�i��ování ovzdu�í (REZZO I). Nejblí⌘e 
jsou velké stacionární zdroje v Zámostí u Ro⌘ alovic (Kompostárna Pojedy), v Ro⌘ alovicích (Domov 
Ro⌘ alovice – poskytování sociálních slu⌘eb) a v K�inci (INPROMA spol. s r.o.). 

 Podle ro�enek �eského hydrometeorologického ústavu ◆"Zne�i�t⌦ní ovzdu�í na území �eské 
republiky" byly v◆oblasti ⌥itovlice v◆období za roky 2016 – 2020  dosahovány ní⌘e uvedené pr✏m⌦rné 
koncentrace �kodlivin:
- oxid dusi�it⇣ NO2 - ro�ní pr✏m⌦r: ◆8,3 a⌘ 8,9 µg/m3 ◆(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⇣ prach PM10 - ro�ní pr✏m⌦r: ◆20,8 a⌘ 21,7 µg/m3 ◆(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⇣ prach PM10 - 36. nejvy��í 24.hodinová koncentrace: ◆ 37,3 a⌘ 39,6 µg/m3 ◆(imisní  
 limit 50 µg/m3)
- benzo(a)pyren BaP - ro�ní pr✏m⌦r: ◆1,0 a⌘ 1,2ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
 Nejvíce problematickou zne�i��ující látkou je benzo(a)pyren. U ostatních zne�i��ujících látek 
nejsou v ⌘ádné imisní charakteristice p�ekra�ovány p�íslu�né imisní limity. Na základ⌦ odhadu stávajícího 
imisního pozadí lze p�edpokládat, ⌘e v zájmové lokalit⌦ p�edev�ím v okolí hlavní silnice procházející obcí 
je p�ekro�en imisní limit i pro denní koncentrace PM10.
 Celé území ORP Nymburk spadá do oblasti s p�ekro�en⇣mi imisními limity. V oblasti se 
projevuje i druhotná pra�nost zp✏sobená v⌦trnou erozí.

 Z hlediska energetick⇣ch zdroj✏ se v �e�eném území nacházejí pouze tepelné zdroje men�ích 
v⇣kon✏. Pro vytáp⌦ní byt✏ jsou vyu⌘ívána zejména fosilní paliva, d�evo, elektrické p�ímotopy. 
 Tento stav z✏stane zachován. Plo�ná plynofikace zájmového území není vzhledem k velikosti 
sídla ekonomicky reálná. I nadále bude zásobování teplem orientováno na kombinaci vyu⌘ití elektrické 
energie a zkapaln⌦ní topn⇣ch plyn✏. Vyu⌘ívání alternativních energetick⇣ch zdroj✏ je zejména pro 
novostavby ⌘ádoucí. Tím bude s ohledem na ochranu ovzdu�í ji⌘ nevyhovující lokální vytáp⌦ní pevn⇣mi 
palivy.
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V⇣hled a doporu�ení :
- na úseku ochrany ovzdu�í respektovat a dodr⌘ovat práva a povinnosti vypl⇣vající ze zákona �.  
 201/2012 Sb., o ochran⌦ ovzdu�í, a souvisejících právních p�edpis✏ v platném zn⌦ní; 
- 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. 8 zákona),
- 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  
 (nap�. geotermální energie; slune�ní energie pouze) 

 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 území se vyskytuje v⇣roba zem⌦d⌦lská a lesnická. Pro stavby a za�ízení platí, ⌘e negativní 
ú�inky a vlivy t⌦chto staveb a za�ízení nesmí naru�ovat provoz a u⌘ívání staveb a za�ízení ve svém okolí 
(zejména pak staveb pro bydlení) nad p�ípustnou míru, danou obecn⌦ platn⇣mi p�edpisy.

Zdroj: ÚAP ORP Nymburk
 �HMÚ

 4.2) Ochrana zdraví p⌦ed ú�inky hluku a vibrace
 Potenciálním zdrojem hluku v �e�eném území je automobilová doprava na silnicích III. t�ídy. 
Tyto úseky silnic nejsou monitorovány - intenzity dopravy jsou zde velice nízké.

 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✏. Oblast zájmového 
území spadá do p�eva⌘ující kategorie nízkého radonového rizika z geologického podlo⌘í. Podél vodote�í se 
jedná o kategorii p�echodného radonového rizika z geologického podlo⌘í.
 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.

 4.4) 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 
1:5 000 jsou zobrazeny v koordina�ním v⇣krese.

5) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF

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

 Charakteristika klimatick�ch podmínek
 Dle Quitta �e�ené území spadá do teplé klimatické oblasti, mírn⌦ vlhkého regionu (T2). 
Podnebí je velmi teplé s◆pr✏m⌦ry ro�ních teplot vzduchu mezi 8,5 - 9,0 °C, srá⌘ky v◆daném míst⌦ dosahují 
550 a⌘ 600 mm (Mcely 590 mm). P�evládající sm⌦r v⌦tru je západní, území je dob�e prov⌦tráváno. Zvlá�t⌦ 
v nivách potok✏ a depresích jsou v noci a v zim⌦ typické p�ízemní teplotní inverse, doprovázené vy��í 
vlhkostí vzduchu, hojnou rosou, jinovatkou a p�ízemními mlhami. Ov�em svahy ji⌘ního kvadrantu mají 
velmi teplé topoklima (spojené s tvorbou tepl⇣ch svahov⇣ch zón), které v minulosti umo⌘↵ovalo i úsp⌦�né 
p⌦stování vinné révy (viz názvy obcí Vini�ná Lhota, Vinn⇣ vrch ...).

 Charakteristika hydrologick�ch podmínek
 ⇤e�ené území spadá do �ir�ího území Labe, do povodí Mrliny – hydrologické po�adí 3. �ádu 
1-04-05 Mrlina a Labe od Mrliny po V⇣rovku. Hlavním recipientem v území je Mrlina se sv⇣mi p�ítoky.

 ⇤e�ené území zahrnuje celkem �est díl�ích povodí:
 �HP 1-04-05-025 Mrlina od Lede�ského potoka k Hasinskému potoku 
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 �HP 1-04-05-027 Mrlina od Koza�ky k Lede�skému potoku
 �HP 1-04-05-028 Koza�ka od Seletického potoka 
 �HP 1-04-05-029 Seletick⇣ potok
 �HP 1-04-05-030/1 Koza�ka od Mrliny k Seletickému potoku (pouze okrajov⌦)
 �HP 1-04-05-053 K�inecká Blatnice

 Charakteristika zem d lské v�roby
 Podíl zem⌦d⌦lské p✏dy v �e�eném území �iní 87%. Nejv⌦t�í plochu zaujímá orná p✏da, 
v⇣znamn⌦ jsou zastoupeny i trvalé travní porosty p�evá⌘n⌦ v nivách vodních tok✏.
 ⇤e�ené území je sou�ástí v⇣robní podoblasti ⇤2 (⇤epa�ská 2).
 V⇣m⌦ry ploch zem⌦d⌦lského p✏dního fondu (údaje v ha):

 31. 12. 2020

Celková v⇣m⌦ra 659,11

Zem⌦d⌦lská p✏da 573,39

Orná p✏da 552,99

Chmelnice -

Vinice -

Zahrada 9,14

Ovocn⇣ sad 1,76

Trval⇣ travní porost 9,50

Produk�ní potenciál p✏d
 V �e�eném území p�eva⌘ují p✏dy s vysok⇣m produk�ním potenciálem (I. a II. t�ídy ochrany) a 
p✏dy s pr✏m⌦rnou produk�ní schopností (IV. t�ídy ochrany).

Investice do p✏dy
 Na plochách zem⌦d⌦lského p✏dního fondu jsou provedeny, v rozsahu v⌦t�iny plochy 
zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d, plo�né meliorace - drená⌘e a navazující hlavní meliora�ní odvod↵ovací za�ízení (HOZ). 
V �e�eném území se nenacházejí závlahové systémy a �ady.
 Dle stanoviska SPÚ k návrhu ÚP ⌥itovlice je v zájmovém území  evidována  �ást stavby vodního 
díla – hlavní odvod↵ovací za�ízení (dále jen "HOZ“), které je v majetku státu a p�íslu�nosti hospoda�it 
Státního pozemkového ú�adu (dále "SPÚ").Jedná se o úsek za�ízení ID 109_0138 0.340 0.000 0.340, kter⇣ 
vede po hranici k.ú.  ⌥itovlice a Bo�ín (obec K�inec). Stavba HOZ je dle vyjád�ení SPÚ dot�ena navr⌘enou 
dosadbou d�evin na stávajícím biokoridoru LBK 3 – v tomto p�ípad⌦ je po⌘adována dosadbu pouze po 
jedné stran⌦ ve vzdálenosti min. 3 m od vrchní hrany HOZ. Ve skute�nosti je v�ak stavba HOZ dot�ena 
biokoridorem pouze na území obce K�inec v katastrálním území Bo�ín. Na území obce ⌥itovlice biokoridor 
navazuje pod stejn⇣m ozna�ením (tedy LBK 3) a je veden podél silnice a polní cesty k lokálnímu 
biocentru LBC 2 Na jitrech mimo meliora�ní za�ízení. Ostatní vodote�e v �e�eném území nejsou v evidenci 
SPÚ, a�koliv slou⌘í i jako odvod↵ovací za�ízení systematickému odvodn⌦ní. U v�ech prvk✏ slou⌘ících jako 
hlavní meliora�ní za�ízení bude postupováno dle ní⌘e uvedeného po⌘adavku.

P�i dot�ení staveb HOZ bude po⌘adováno: 
1)  Respektování stavby HOZ a zachování její funk�nosti.
2)  Z hlediska umo⌘n⌦ní v⇣konu správy a údr⌘by je nutné zachovat podél otev�ené HOZ 6 m
 oboustrann⇣ manipula�ní pruh.
3)  Na vodním díle HOZ je zaji��ována b⌦⌘ná údr⌘ba, nap�. odstran⌦ní splavené ornice, se�ení
 porost✏ a odstra↵ování nálet✏ d�evin z pr✏to�ného profilu HOZ.
4)  Do HOZ nebudou vypou�t⌦ny ⌘ádné odpadní ani de��ové vody.
5)  V p�ípad⌦ provád⌦ní jednotliv⇣ch v⇣sadeb okolo HOZ po⌘adujeme v⇣sadbu pouze po jedné
 stran⌦ ve vzdálenosti min. 3 m od vrchní hrany HOZ.
6)  Podél stavby HOZ nebude navr⌘en ⌘ádn⇣ nov⇣ prvek systému ekologické stability krajiny.

Charakteristika p✏d v �e�eném území
 Hlavní p✏dní jednotka (HPJ):
01  �ernozem⌦ modální, �ernozem⌦ karbonátové, na spra�ích nebo karpatském fly�i, p✏dy st�edn⌦ 

t⌦⌘ké, bez skeletu, velmi hluboké, p�evá⌘n⌦ s p�ízniv⇣m vodním re⌘imem
03  �ernozem⌦ �ernické, �ernozem⌦ �ernické karbonátové na hlubok⇣ch spra�ích s podlo⌘ím jíl✏, 

slín✏ �i teras, st�edn⌦ t⌦⌘ké, bezskeletovité, s vodním re⌘imem p�ízniv⇣m a⌘ mírn⌦ p�evlh�en⇣m
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
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06◆ �ernozem⌦ pelické a �ernozem⌦ �ernické pelické na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech (jílech, slínech, 
karpatském fly�i a tercierních sedimentech), t⌦⌘ké a⌘ velmi t⌦⌘ké s vyleh�en⇣m orni�ním 
horizontem, ojedin⌦le �t⌦rkovité, s tendencí povrchového p�evlh�ení v profilu

19◆ Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrd⇣ch slínovcích nebo vápnit⇣ch 
svahov⇣ch hlínách, st�edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ t⌦⌘ké, slab⌦ a⌘ st�edn⌦ skeletovité, s dobr⇣m vláhov⇣m 
re⌘imem a⌘ krátkodob⌦ p�evlh�ené

20◆ Pelozem⌦ modální, vyluhované a melanické, regozem⌦ pelické, kambizem⌦ pelické i 
pararendziny pelické, v⌘dy na velmi t⌦⌘k⇣ch substrátech, jílech, slínech, fly�i, tercierních 
sedimentech a podobn⌦, p✏dy s malou vodopropustností, p�evá⌘n⌦ bez skeletu, ale i st�edn⌦ 
skeletovité, �asto i slab⌦ oglejené

22◆ P✏dy jako p�edcházející HPJ 21 na mírn⌦ t⌦⌘�ích substrátech typu hlinit⇣ písek nebo pís�itá 
hlína s vodním re⌘imem pon⌦kud p�ízniv⌦j�ím ne⌘ p�edcházející

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

63◆ �ernice pelické glejové i karbonátové na nivních ulo⌘eninách, jílech a slínech, t⌦⌘ké a velmi 
t⌦⌘ké, bez skeletu, nep�íznivé vláhové pom⌦ry v d✏sledku vysoké hladiny spodní vody

67  Gleje modální na r✏zn⇣ch substrátech �asto vrstevnat⌦ ulo⌘en⇣ch, v polohách �irok⇣ch depresí 
a rovinn⇣ch celk✏, st�edn⌦ t⌦⌘ké a⌘ t⌦⌘ké, p�i vodních tocích závislé na v⇣�ce hladiny toku, 
zaplavované, t⌦⌘ko odvodnitelné

 I. kombina�ní �íslo:
0 úplná rovina, v�esm⌦rná expozice,
1 mírn⇣ sklon, v�esm⌦rná expozice,
2 mírn⇣ sklon, ji⌘ní expozice (JZ-JV),
4 st�ední sklon, ji⌘ní expozice (JZ-JV),
5 st�ední sklon, severní expozice (SZ-SV),

 II. kombina�ní �íslo:
0 p✏da bezskeletovitá s celkov⇣m obsahem skeletu do 10 %, p✏da hluboká (60 cm),
1 p✏da bezskeletovitá s celkov⇣m obsahem skeletu do 10 % a⌘ slab⌦ skeletovitá s celkov⇣m 

obsahem skeletu do 25 %, p✏da hluboká (60 cm) a⌘ st�edn⌦ hluboká (30 - 60 cm),
2 p✏da slab⌦ skeletovitá s celkov⇣m obsahem skeletu do 25 %, p✏da hluboká (60 cm),
3 p✏da st�edn⌦ skeletovitá s celkov⇣m obsahem skeletu do 50 %, p✏da hluboká (60 cm),
4 p✏da st�edn⌦ skeletovitá s celkov⇣m obsahem skeletu do 50 %, p✏da hluboká (60 cm) a⌘ p✏da 

st�edn⌦ hluboká (30 - 60 cm),

Ochrana ZPF
 Pro jednotlivé BPEJ v �e�eném území je uveden stupe↵ p�ednosti v ochran⌦ dle vyhlá�ky �. 
48/2011 Sb.:
 I. t�ídy ochrany: 36000 30100 30300
 II.t�ídy ochrany: 30501 30600
 III. t�ídy ochrany: 30511 30612 31901 31911
 IV. t�ídy ochrany: 30401 31914 32011 32014 32041 
  32051 32210 32212 36300 
 V. t�ídy ochrany: 32054 32213 36701 32044

Ceny ZPF 
 Vyhlá�ka �. 427/2009 Sb. v aktuálním zn⌦ní, kterou se stanoví seznam katastrálních území s 
p�i�azen⇣mi pr✏m⌦rn⇣mi základními cenami zem⌦d⌦lsk⇣ch p✏d odvozen⇣mi z BPEJ uvádí pro �e�ené 
území tyto hodnoty cen p✏dy pro rok 2021:
 k.ú. ⌥itovlice 10,02 K�/m2

 k.ú. Pojedy 11,53 K�/m2 

 5.2) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na ZPF
 Pro lokality v �e�eném území je provedeno zd✏vodn⌦ní a vyhodnocení p�edpokládan⇣ch 
d✏sledk✏ navrhovaného �e�ení na ZPF. 

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

informace 
o 

existenci 
odvodn⌦

ní

informace 
o existenci 
staveb k 
ochran⌦ 
pozemku 

p�ed erozní 
�inností 

vody

informace 
podle 

ustanoven
í §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

informace 
o 

existenci 
odvodn⌦

ní

informace 
o existenci 
staveb k 
ochran⌦ 
pozemku 

p�ed erozní 
�inností 

vody

informace 
podle 

ustanoven
í §3 odst.1 

písm.g)

Z1
bydlení 
venkovské (BV) 0,1423 0,1423 - - - - - - - - -

Z2 bydlení 
venkovské (BV)

0,1351 0,1351 - - - - - - - - -

Z3 bydlení 
venkovské (BV)

0,1539 0,1539 - - - - - - - - -
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Z4
bydlení 
venkovské (BV) 0,5031 - - 0,5031 - - - - - - -

Z5
bydlení 
venkovské (BV) 0,1200 - - 0,1200 - - - - - - -

Z5
zele↵ - zahrady a 
sady (ZZ) 0,0750 - - 0,0750 - - - - - - -

Z6

bydlení 
venkovské - 
památkov⌦ 
plo�n⌦ chrán⌦né 
území (BV_p)

0,0552 0,0552 - - - - - - - - -

zábor 
ZPF 

celkem
1,1846 0,4865 0,6981

P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) P�estavbové plochy (P) 

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

informace 
o 

existenci 
odvodn⌦

ní

informace o 
existenci 
staveb k 
ochran⌦ 
pozemku 

p�ed erozní 
�inností 

vody

informace 
podle 

ustanove
ní §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

informace 
o 

existenci 
odvodn⌦

ní

informace o 
existenci 
staveb k 
ochran⌦ 
pozemku 

p�ed erozní 
�inností 

vody

informace 
podle 

ustanove
ní §3 
odst.1 

písm.g)

P1
smí�ené 
venkovské 
centrální (SC)

0,0507 - - - 0,0507 - - - - -

P1

vybraná ve�ejná 
prostranství s 
p�evahou zelen⌦ 
(PZ)

0,1830 0,0812 - - 0,1018 - - - - -

zábor 
ZPF 

celkem
0,2337 0,0812 0,1525

 Zábor celkem (souhrn zastaviteln⇣ch ploch a ploch p�estavby) : 1,4183 ha. 

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
 Územním plánem není dot�ena sí� ú�elov⇣ch komunikací slou⌘ících k obhospoda�ování 

zem⌦d⌦lsk⇣ch a lesních pozemk✏ a sít⌦ polních cest. Ve smyslu KoPÚ jsou navr⌘eny polní cesty 
(bez nároku na zábory ZPF).

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
Pojedy -  tém⌦� celé zastav⌦né území obce s v⇣jimkou jihov⇣chodní okrajové �ásti spadá do zem⌦d⌦lské 

p✏dy I. t�ídy ochrany. Rozvoj je vzhledem k velikosti obce, charakteru vyu⌘ití  a památkové 
ochran⌦ i ochran⌦ rázu �ir�ího krajinného prost�edí soust�ed⌦n pouze do zastav⌦ného území - 
lokalita Z6 (obnova zástavby v centrální �ásti vesnice).

⌥itovlice - asi t�etina zastav⌦ného území obce spadá do zem⌦d⌦lské p✏dy I. t�ídy ochrany. Rozvoj je 
vzhledem k velikosti obce, charakteru vyu⌘ití i ochran⌦ rázu �ir�ího krajinného prost�edí 
soust�ed⌦n p�evá⌘n⌦ do zastav⌦ného území (proluky, zbo�eni�t⌦). Jedná se o lokality Z1, Z2, Z3 
a p�estavbovou lokalitu P1. Mimo zastav⌦né území s návazností na nejnov⌦j�í zástavbu je rozvoj 
navr⌘en pouze na p✏dách t�etí t�ídy ochrany ZPF. Jedná se o lokality Z4 a Z5. Lokality navazují 
na stávající zastav⌦né území které roz�i�ují nebo dopl↵ují v logickém sm⌦ru jak z hlediska 
konfigurace terénu, tak i z hlediska in⌘en⇣rsk⇣ch sítí.

U lokalit navrhovan⇣ch pro zástavbu nep✏jde v◆celé plo�e o zábor ZPF. Ten se bude t⇣kat jen plochy 
vlastních staveb a zpevn⌦n⇣ch ploch a na ostatní �ásti pozemk✏ p✏jde o zachování stávajících zahrad �i 
zm⌦nu kategorie sad, louka nebo orná p✏da na kategorii zahrada.
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
 Územní plán, na rozdíl od p✏vodní územn⌦ plánovací dokumentace, chrání krajiná�sky cenné 

veduty obou dochovan⇣ch vesnic a soust�edí tak rozvoj zejména do zastav⌦ného území. Na 
p✏dách I. t�ídy ochrany jsou navr⌘eny lokality v zastav⌦ném území charakteru proluk, dopl↵ující 
zástavbu �i obnovující p✏vodní zástavbu. Je ve ve�ejném zájmu podpo�it zástavbu tam, kde je ji⌘ 
zbudován adekvátní dopravní p�ístup i vedení in⌘en⇣rsk⇣ch sítí. 
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6) Vyhodnocení p⌦edpokládan�ch d�sledk� navrhovaného ⌦e↵ení na PUPFL

 V↵eobecné údaje o lesích v ⌦e↵eném území
 Lesy zaujímají rozlohu 34,17 ha. Podíl PUPFL v �e�eném území �iní 5,2%.
 Lesní porosty v◆�e�eném území spadají pouze do jedné p�írodní lesní oblasti (PLO) – PLO 17 
Polabí. Lesy lze za�adit do lesního vegeta�ního stupn⌦ 1. dubov⇣ (DB) s touto charakteristikou:

 ro�ní teplota [°C]  8 a více
 ro�ní úhrn srá⌘ek [mm] mén⌦ ne⌘ 600
 Nadmo�ská v⇣�ka  do 350
 Hlavní d�eviny  dub zimní, �ípák p⇣�it⇣

Pásma ohro⌘ení imisemi:
 Území s◆obdobnou dynamikou zhor�ování zdravotního stavu lesních porost✏, charakterizované 
stupn⌦m po�kození t⌦chto porost✏ imisemi, se za�azují do pásem ohro⌘ení lesních porost✏ imisemi 
(Vyhlá�ka Mze �. 78/1996 Sb.). 
 Lesy jsou za�azeny do nejmírn⌦j�ího pásmo ohro⌘ení D: 
 pásmo ohro⌘ení D – lesní pozemky s◆ni⌘�ím imisním zatí⌘ením, kde po�kození dosp⌦lého 
smrkového porostu se zv⇣�í pr✏m⌦rn⌦ o 1. stupe↵ b⌦hem 16 – 20 let. Do tohoto pásma se zahrnují i 
takové lesní pozemky s◆porosty, kde je vliv imisí patrn⇣, ale dynamiku zhor�ování zdravotního stavu lesních 
porost✏ zatím nelze p�esn⌦ definovat.

Kategorie lesa:
 Lesy sledovaného území jsou charakterizovány jako lesy hospodá�ské a lesy zvlá�tního ur�ení. 
Jedná se o lesy v ochranném pásmu zdroj✏ p�írodních lé�iv⇣ch a minerálních vod.

 Drobné lesíky se nacházejí pouze v k.ú. ⌥itovlice a to men�í lesní komplex Hájek a mal⇣ Lesík v 
poli. V oblasti Hájku se vyskytují fragmenty p�írodních biotop✏ L3.1 – hercynské dubohab�iny. P�eva⌘uje 
smí�en⇣ porost s borovicí lesní, lípou srd�itou, mod�ínem, dubem letním, dubem zimním,  dubem 
�erven⇣m; st�ídav⌦ slabá a r✏znorodá kmenovina s �ídk⇣m podrostem habru a lísky obecné a hustá 
ty�ovina borovice s p�ím⌦sí mod�ínu. V prostoru Lesíku dominuje dub letní, mén⌦ b�íza b⌦lokorá, borovice 
lesní, habr obecn⇣ a smrk ztepil⇣, vtrou�en⌦ jasan ztepil⇣ a lípa srd�itá. 
 Lesy spadají pod Lesní správu LHO Nymburk, z.o. Nymburk, platnost lesní hospodá�ské osnovy 
je na 10 let a to od 1.1.2016 do 31.12.2025.

 V �e�eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez 
jejich odn⌦tí pln⌦ní funkcí lesa (pomocí institutu odlesn⌦ní), podle d�íve platn⇣ch p�edpis✏.  Dle §14, 
odst.2, zák. �. 289/1995Sb., je t�eba souhlas orgánu státní správy les✏ i k dot�ení pozemk✏ do vzdálenosti 
50 m od okraje lesa.

Navrhovaná opat�ení:
 Územním plánem není navr⌘ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur�en⇣ch k 
pln⌦ní funkcí lesa. Na pozemcích ur�en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa není navr⌘ena t⌦⌘ba nerost✏. Zábory 
pozemk✏ ur�en⇣ch k pln⌦ní funkcí lesa nejsou navr⌘eny. Rozvoj není v hranici 50 m od lesa navr⌘en.

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

 7.1) Zvlá↵tní zájmy Ministerstva obrany
 Celé �e�ené území se nachází ve vymezeném území A�R dle §175, zákona �. 183/2006 Sb. 
Konkrétn⌦ se jedná o jev dle ÚAP 102a - leti�t⌦ v�etn⌦ ochranného pásma (vzdu�n⇣ prostor leti�t⌦ 
Milovice) a o jev dle ÚAP 102a - letecká stavba v�etn⌦ ochranného pásma (OP radaru Nepolisy). Je nutno 
dodr⌘et ustanovení §175, zákona �. 183/2006 Sb. 
 Ve vymezeném území MO  - LK TRA (vzdu�n⇣ prostor pro létání v mal⇣ch a p�ízemních v⇣�kách) 
lze umístit a povolit v⇣stavbu vysíla�✏, v⇣�kov⇣ch staveb, staveb tvo�ících dominanty v terénu, v⌦trn⇣ch 
elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (nap�. st�elnice, nádr⌘e plynu, trhací 
jámy), venkovního vedení VN a VVN, roz�í�ení stávajících nebo povolení nov⇣ch t⌦⌘ebních prostor✏ jen na 
základ⌦ závazného stanoviska MO �R.
 Ve vymezeném území MO  - OP RLP (ochranném pásmu radioloka�ního za�ízení) lze umístit a 
povolit v⇣stavbu (v�etn⌦ rekonstrukce a p�estavby) v⌦trn⇣ch elektráren, v⇣�kov⇣ch  staveb,  venkovního 
vedení VN a VVN, základnov⇣ch stanic mobilních operátor✏. V tomto vymezeném území m✏⌘e b⇣t v⇣stavba 
v⌦trn⇣ch elektráren, v⇣�kov⇣ch staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvo�ících dominanty v terénu 
v⇣�kov⌦ omezena nebo zakázána.
 Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování ní⌘e 
uveden⇣ch druh✏ staveb podle ustanovení § 175 zákona �. 183/2006 Sb. (dle UAPjev 119). Jedná se o 
deklaraci stávajících strategicky d✏le⌘it⇣ch limit✏ v území, která je uplatn⌦na ve ve�ejném zájmu na 
zaji�t⌦ní obrany a bezpe�nosti státu
 Na celém správním území umístit a povolit ní⌘e uvedené stavby jen na základ⌦ závazného 
stanoviska Ministerstva obrany:
- v⇣stavba, rekonstrukce a opravy dálni�ní sít⌦, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. t�ídy
- v⇣stavba a rekonstrukce ⌘elezni�ních tratí a jejich objekt✏
- v⇣stavba a rekonstrukce leti�� v�ech druh✏, v�etn⌦ za�ízení
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- v⇣stavba vedení VN a VVN
- v⇣stavba v⌦trn⇣ch elektráren
- v⇣stavba radioelektronick⇣ch za�ízení (radiové, radioloka�ní, radionaviga�ní, telemetrická)  
 v�etn⌦ anténních - systém✏ a op⌦rn⇣ch konstrukcí (nap�. základnové stanice....)
- v⇣stavba objekt✏ a za�ízení vysok⇣ch 30 m a více nad terénem
- v⇣stavba vodních nádr⌘í (p�ehrady, rybníky)
- v⇣stavba objekt✏ tvo�ících dominanty v území (nap�. rozhledny).

 7.2) 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. 
 Ochrana ⌘ivot✏, zdraví a majetku ob�an✏ p�ed po⌘áry, ⌘ivelními pohromami a◆jin⇣mi 
mimo�ádn⇣mi událostmi v◆katastru obce je zaji�t⌦na:
 - Jednotkou sboru dobrovoln⇣ch hasi�✏ ( dále jen „SDH“) obce ⌥itovlice.
  Na rozhraní obou sídel je Hasi�ská zbrojnice. V ⌥itovlicích je dále p✏vodní hasi�ská  
  zbrojnice vyu⌘ívaná v sou�asnosti jako gará⌘ a skladov⇣ prostor. Dal�í skladov⇣  
  prostor je v objektu b⇣valé vodárny u vodní nádr⌘e.
 - Jednotkou Hasi�ského záchranného sboru Nymburk, se stálou pohotovostní slu⌘bou. 
 - sbory dobrovoln⇣ch hasi�✏ z okolních sídel.
 Zdroje po⌘ární vody v �e�eném území musí b⇣t zabezpe�eny dle �SN 75 2411 a �SN 73 0873. 
Pot�eba po⌘ární vody pak je kryta kombinovan⌦, tj. s vyu⌘itím hydrant✏ na ve�ejném vodovodu  a 
odb⌦rem vody z po⌘ární nádr⌘e. 
 Zdroje vody pro po⌘ární ú�ely musí respektovat vyhlá�ku 23/2008 Sb., o technick⇣ch 
podmínkách po⌘ární ochrany staveb (ve zn⌦ní vyhlá�ky 268/2011 Sb. ). 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 (ve zn⌦ní vyhlá�ky 268/2011 Sb. ).
 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.
 Komunika�ní dostupnost rozvojov⇣ch lokalit je zaji�t⌦na prost�ednictvím vazeb na stávající 
komunika�ní sí�.

 7.3) Po✏adavky civilní ochrany
 Obec není zasa⌘ena záplavov⇣m územím. V �e�eném území nejsou známy situace, p�i kter⇣ch 
by bylo nutné chránit území p�ed pr✏chodem pr✏lomové vlny vzniklé zvlá�tní povodní. Zóny havarijního 
plánování (v dosahu �e�eného území se nenacházejí za�ízení jaderná, �i dal�í vy⌘adující specifickou 
ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. Zájmová území a prostory, které by byly dot�eny po⌘adavky civilní 
ochrany se v �e�eném území nenacházejí.
 Varování a vyrozum⌦ní obyvatelstva je zaji�t⌦no funk�ní sítí místního rozhlasu. Z hlediska ukrytí 
obyvatelstva v d✏sledku mimo�ádné události mohou b⇣t jako improvizované úkryty (slou⌘ící ke sní⌘ení 
destruk�ních, radioaktivních, toxick⇣ch a infek�ních ú�ink✏ soudob⇣ch zbraní) vyu⌘ívány vhodné �ásti 
stavebních objekt✏.
 Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú�adu jsou prostory 
vyu⌘itelné jako sklad prost�edk✏ CO a humanitární pomoci (v�etn⌦ provizorního ubytování a stravování). 
P�i evakuaci obyvatelstva v obci je vyu⌘itelné provizorní ubytování v za�ízeních obce. Pro pot�eby plo�né 
evakuace bude obec postupovat v sou�innosti s orgány civilní ochrany. Obec má zpracovan⇣ po⌘ární plán.
 Dopravní cestou pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe�n⇣ch látek mimo zastav⌦ná území je 
silnice III. t�ídy. Pro záchranné, likvida�ní a obnovovací práce pro odstran⌦ní nebo sní⌘ení �kodliv⇣ch 
ú�ink✏ kontaminace, vznikl⇣ch p�i mimo�ádné události jsou vhodné zejména �ásti za�ízení v⇣roby se 
souvisl⇣mi zpevn⌦n⇣mi plochami, resp. s rampami pro údr⌘bu vozidel. V �e�eném území nejsou 
skladovány ⌘ádné nebezpe�né látky v rozsahu vy⌘adujícím p�ijetí opat�ení.
 Zaji�t⌦ní bezodkladn⇣ch poh�ebních slu⌘eb je mo⌘né na ve�ejném poh�ebi�ti.

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou a u⌘itkovou vodou a elektrickou energií:
 Nouzové zásobování pitnou vodou bude zaji��ováno dopravou pitné vody v◆mno⌘ství 
maximáln⌦ 15◆l/den✓obyvatele cisternami ze zdroje Lou�e↵. Zásobení pitnou vodou bude dopl↵ováno 
balenou vodou. Nouzové zásobování u⌘itkovou vodou bude zaji��ováno z◆vodovodu pro ve�ejnou pot�ebu, 
eventuáln⌦ z◆domovních studní. P�i vyu⌘ívání zdroj✏ pro zásobení u⌘itkovou vodou se bude postupovat 
podle pokyn✏ územn⌦ p�íslu�ného hygienika.
 Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji�t⌦no mobilními zdroji v sou�innosti s orgány 
civilní ochrany.
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8) 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.

 Stavba
 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.

 Soubor staveb
 je ozna�ení pro vzájemné provozn⌦ a ekonomicky související stavby, jimi⌘ se uskute�↵uje 
v⇣stavba na souvislém území nebo za spole�n⇣m ú�elem.

 Rodinn⇣ d✏m
 Stavba pro bydlení, ve které více ne⌘ polovina podlahové plochy odpovídá po⌘adavk✏m na 
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú�elu ur�ena

 Bytov⇣ d✏m
 Stavba pro bydlení, ve které více ne⌘ polovina podlahové plochy odpovídá po⌘adavk✏m na 
trvalé bydlení a je k tomuto ú�elu ur�ena

 Zem⌦d⌦lská usedlost (nebo v textu pouze usedlost)
 Zem⌦d⌦lská usedlost (statek), soubor staveb, kter⇣ tvo�í zejména budova s obytnou �ástí, 
stodola, chlévy apod.

 Zem⌦d⌦lská stavba
 Stavba pro chov hospodá�sk⇣ch zví�at, p�ípravu a skladování produkt✏ ⌘ivo�i�né v⇣roby, p�ípravu 
a skladování krmiv a steliva, p⌦stování rostlin, skladování a poskliz↵ovou úpravu produkt✏ rostlinné 
v⇣roby, skladování a p�ípravu prost�edk✏ v⇣⌘ivy, p�ípravk✏ na ochranu rostlin a rostlinn⇣ch produkt✏ a pro 
zem⌦d⌦lské slu⌘by.

 Stavba pro rodinnou rekreaci
 Stavba pro rodinnou rekreaci, její⌘ objemové parametry a vzhled odpovídají po⌘adavk✏m na 
rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú�elu ur�ena; nap�íklad rekrea�ní domek, chata, rekrea�ní chalupa, 
zahrádká�ská chata.

 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,

 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.

 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

 Zpevn⌦né plochy
 - plochy bez mo⌘nosti vsakování (dlá⌘d⌦né, betonové, asfaltové).

 Po�et nadzemních podla⌘í
 Po�ítá se po hlavní �ímsu, nezahrnuje podkroví.
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 Podkroví
 P�ístupn⇣ vnit�ní prostor nad posledním nadzemním podla⌘ím vymezen⇣ konstrukcí krovu a 
dal�ími stavebními konstrukcemi nad stropem, ur�en⇣ k ú�elovému vyu⌘ití.

 Slu⌘ební byt – byt, kter⇣ slou⌘í osobám nebo rodinám osob zpravidla dlouhodob⌦ 
zam⌦stnan⇣ch v dané provozovn⌦. Slu⌘ební byt je v⌘dy sou�ástí stavby hlavního vyu⌘ití plochy nebo 
administrativní budovy provozovny. 

 Byt vlastníka provozovny – byt v objektu hlavního vyu⌘ití plochy nebo v administrativní budov⌦ 
provozovny, p�ípadn⌦ v izolovaném objektu (rodinn⇣ d✏m), kter⇣ slou⌘í vlastníkovi nebo rodin⌦ vlastníka 
provozovny. Byt vlastníka provozovny – i v p�ípad⌦, ⌘e jde o izolovan⇣ objekt – z✏stává sou�ástí plochy 
provozovny a nelze jej d⌦lením pozemku p�evést do ploch bydlení.

 Malov⇣robní zem⌦d⌦lské hospoda�ení
 rodinné statky se zna�n⌦ rozdílnou specializací. Jedná se v⌦t�inou o farmy s vysok⇣m vkladem 
do práce.

 Drobná p⌦stitelská a chovatelská �innost
 drobná p⌦stitelská �innost – nepodnikatelské p⌦stování zem⌦d⌦lsk⇣ch plodin malop⌦stitelsk⇣m 
zp✏sobem pro ú�ely samozásobování (nap�. zásobování vlastní rodiny apod.)
 drobná chovatelská �innost – maloproduk�ní chovatelská �innost st�edních a drobn⇣ch a 
st�edních hospodá�sk⇣ch zví�at pro ú�ely samozásobování, pokud nedochází k obt⌦⌘ování sousedních 
nemovitostí, a to zejména zápachem, a pokud se tak ned⌦je podnikatelsk⇣m zp✏sobem.

9) Seznam zkratek

BPEJ   - bonitovaná p✏dní ekologická jednotka
�EZ  - �eské energetické závody
�HMÚ  - �esk⇣ hydrometeorologick⇣ ústav
�HP  - �íslo hydrologického povodí
�OV   - �istírna odpadních vod
�SN  - �eská státní norma
�SÚ  - �esk⇣ statistick⇣ ú�ad
�UZK  - �esk⇣ ú�ad zem⌦m⌦�ick⇣ a katastrální
DMK  - dálkov⇣ migra�ní koridor
DPT  - dolní tlakové pásmo
EO  - ekvivalentní obyvatelé
EVL  - evropsky v⇣znamná lokalita
HOZ  - hlavní odvod↵ovací za�ízení
HPJ  - hlavní p✏dní jednotka 
HTP  - horní tlakové pásmo
HZS  - Hasi�sk⇣ záchrann⇣ sbor
CHOPAV   - chrán⌦ná oblast p�irozené akumulace vod
KC  - krajinn⇣ celek
K�T  - Klub �esk⇣ch turist✏
KN   - katastr nemovitostí
KoPÚ   - komplexní pozemkové úpravy
KR  - krajinn⇣ ráz
LBC   - lokální biocentrum
LBK   - lokální biokoridor
LHC  - lesní hospodá�sk⇣ celek
LHO  - lesní hospodá�ské osnovy
LHP  - lesní hospodá�ské plány
LPIS  - ve�ejn⇣ registr p✏dy
MMR  - Ministerstvo pro místní rozvoj
MZd  - Ministerstvo zdravotnictví
M⌥P  - Ministerstvo ⌘ivotního prost�edí
MO   - místní obslu⌘ná komunikace
NN  - nízké nap⌦tí
NP   - nadzemní podla⌘í
NPÚ  - Národní památkov⇣ ústav
NPR  - národní p�írodní rezervace
NRBK  - nadregionální biokoridor
NS  - nau�ná stezka
MVÚ  - migra�n⌦ v⇣znamné území
MZCHÚ  - maloplo�ná zvlá�t⌦ chrán⌦ná území
ObKR  - oblast krajinného rázu
OP   - ochranné pásmo
ORP   - obec s roz�í�enou p✏sobností
OV   - ob�anské vybavení
OÚ  - Obecní ú�ad 
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PLO  - p�írodní lesní oblast
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
S�VK  - St�edo�eské vodovody a kanalizace
SEA  - vyhodnocení vlivu koncepce na ⌘ivotní prost�edí 
SDH  - sbor dobrovoln⇣ch hasi�✏
SPÚ  - Státní pozemkov⇣ ú�ad
SO ORP  - správní obvod obce s roz�í�enou p✏sobností
STZ  - stavební zákon
SÚ  - sídelní útvar
SZ (STZ)   - stavební zákon
SZIF  - Státní zem⌦d⌦lsk⇣ interven�ní fond 
TTP  - trval⇣ travní porost
ÚAP   - územn⌦ analytické podklady
ÚAP ORP   - územn⌦ analytické podklady obce s roz�í�enou p✏sobností
ÚAN  - území s archeologick⇣mi nálezy
ÚHÚL  - Ústav pro hospodá�skou úpravu lesa
ÚP   - územní plán
ÚPD   - územn⌦ plánovací dokumentace
ÚPO   - územní plán obce
ÚS  - územní studie
ÚSES   - územní systém ekologické stability
ÚSKP  - úst�ední seznam kulturních památek
UTO  - uzlov⇣ telefonní obvod
VD  - vodní dílo
VKP  - v⇣znamn⇣ krajinn⇣ prvek
VN  - vysoké nap⌦tí
VPO   - ve�ejn⌦ prosp⌦�ná opat�ení
VPR  - vesnická památková rezervace
VPS  - ve�ejn⌦ prosp⌦�né stavby
VPZ  - vesnická památková zóna
VÚV T.G.M. - V⇣zkumn⇣ ústav vodohospodá�sk⇣ 
ZPF  - zem⌦d⌦lsk⇣ p✏dní fond
ZÚR   - zásady územního rozvoje
ZÚR SK  - Zásady územního rozvoje St�edo�eského kraje
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B.2) OD⇧VODN⇥NÍ ÚP - 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

 3.1) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Cíle územního plánování stanovené v 
§ 18 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na �e�ení ÚP ⌥itovlice

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. 

Cílem koncepce rozvoje území je najít rovnováhu mezi 
nabídkou a poptávkou po plochách bydlení a�stabilizovat 
demografick↵ v↵voj. Dosavadní urbanistická koncepce bude 
zachována – je respektován stávající charakter sídla, v⇤etn⇧ 
v↵�ky, objemu a hustoty zástavby. Urbanistická koncepce je 
navr�ena tak, aby nedocházelo (i následn⇧) jednotliv↵mi 
drobn↵mi zm⇧nami ke ztrát⇧ charakteru a identity prost⌥edí 
obce a krajiny. Lokality pro rozvoj obce (plochy zm⇧n) jsou 
navr�eny tak, aby nedo�lo k�naru�ení urbanistické koncepce, 
�ivotního prost⌥edí ani krajinného rázu.  Plochy pro bydlení 
jsou vymezeny úm⇧rn⇧ s�ohledem na velikost a pot⌥eby obce 
s v↵hledem na p⌥í�tích dvacet let. 
Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá�livém rozvoji p⌥evá�n⇧ 
obytné funkce tak, aby byly zachovány a dále kultivovány 
stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a 
krajiná⌥sko-p⌥írodní hodnoty území.
Územním plánem je navr�ena základní koncepce uspo⌥ádání 
krajiny s ohledem na zachování a podporu p⌥írodních a 
krajiná⌥sk↵ch hodnot. Územní plánem jsou navr�ena opat⌥ení 
zvy�ující reten⇤ní kapacitu území, je vymezen↵ územní systém 
ekologické stability, jako základ ekologické stability území.

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.

Územní plán chrání prost⌥edí ploch bydlení, navrhuje  územní 
rozvoj úm⇧rn↵ velikosti a v↵znamu sídla. Cílem je chránit a 
rozvinout stávající ve⌥ejnou infrastrukturu, zajistit podmínky 
pro mo�nosti rozvoje ob⇤anské vybavenosti a�slu�eb, vytvo⌥it 
podmínky pro vznik pracovních míst a �ivnostensk↵ch provoz⌦. 
Zv↵�it atraktivitu obce pro bydlení mlad↵ch rodin.
Potenciál rozvojov↵ch mo�ností v Pojedech je minimální, 
stavební rozvoj se soust⌥edí na obnovu zástavby na návsi s 
cílem zachovat její urbanistické a architektonické hodnoty. 
Stávající areály zem⇧d⇧lské v↵roby na jejím severním okraji 
budou zachovány v sou⇤asném rozsahu.  
Stávající funk⇤ní za⌥ízení ob⇤anského vybavení ve⌥ejné 
vybavenosti budou zachována. Vzhledem k d⌦le�itosti za⌥ízení 
ob⇤anského vybavení pro rozvoj ⌥e�eného území mohou b↵t 
vybraná za⌥ízení umís ována dle podmínek funk⇤ního ⇤len⇧ní 
území v zastav⇧ném území a v plochách rozvoje.

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 z tohoto zákona a 
zvlá�tních právních p�edpis✏.

Není zále�itostí projektanta - zhotovitele ÚP.
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Cíle územního plánování stanovené v 
§ 18 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na �e�ení ÚP ⌥itovlice

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.

Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá�livém rozvoji p⌥evá�n⇧ 
obytné funkce tak, aby byly zachovány a dále kultivovány 
stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a 
krajiná⌥sko-p⌥írodní hodnoty území.
Územním plánem je respektována historická struktura 
zástavby obce  ⇥itovlice s v↵jime⇤nou mo�ností jejího 
úm⇧rného dopln⇧ní. 
I p⌥es zásahy do struktury p⌦vodní zástavba je vesnice 
⇥itovlice z urbanistického i architektonického hlediska 
hodnotn↵m sídlem s památkovou hodnotou. P⌥i p⌥estavbách v 
historickém jádru sídla bude respektován p⌦vodní tvar 
návesního prostoru. Nové rozvojové plochy jsou vymezeny 
pouze v rozsahu odpovídajícím velikosti sídla v návaznosti na 
nejnov⇧j�í zástavbu a na provedené investice do ve⌥ejné 
infrastruktury. U nov↵ch rozvojov↵ch ploch jsou dány 
regulativy s ohledem na respektování tradi⇤ního charakteru 
venkovské zástavby.
Pojedy - návesní vesni⇤ka s unikátním souborem lidové 
architektury a pásem zahrad je sou⇤ástí vymezené vesnické 
památkové  zóny. Slou�í pro trvalé bydlení, chalupa⌥ení a 
ojedin⇧le i pro venkovské hospoda⌥ení. Potenciál rozvojov↵ch 
mo�ností je minimální, stavební rozvoj se soust⌥edí na obnovu 
zástavby na návsi s cílem zachovat její urbanistické a 
architektonické hodnoty. Stávající areály zem⇧d⇧lské v↵roby 
na jejím severním okraji budou zachovány v sou⇤asném 
rozsahu.
Pro zastav⇧né a zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky 
plo�né a prostorové regulace s prvky regula⇤ního plánu, 
v⇤etn⇧ zp⌦sobu organizace zástavby ploch. P⌥i vymezování 
nov↵ch zastaviteln↵ch ploch bude brán z⌥etel na pohledové 
osy a horizonty.
Územní plán zaji� uje ochranu nezastavitelného území 
vymezením ploch s rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití. Pro tyto 
plochy jsou stanoveny pro umis ování staveb, za⌥ízení a jin↵ch 
opat⌥ení.
Územním plánem jsou navr�eny (jako zm⇧ny vyu�ití území 
nestavební povahy)  plochy opat⌥ení slou�ící k zalo�ení prvk⌦ 
územního systému ekologické stability a ú⇤elové komunikace 
/ polní cesty p⌥evzaté z Komplexních pozemkov↵ch úprav pro 
k.ú. Doubravany a ⇥itovlice.
Vzhledem k ochran⇧ krajinného rázu (panorama obce s 
kostelem, v↵hled na kostel v Ro�⌅alovicích, vesnická 
památková zóna Pojedy) nejsou podmínky pro realizaci 
fotovoltaick↵ch systém⌦ ani pro umis ování v↵�kov↵ch staveb 
(vysíla⇤⌦ apod.). Územní plán tyto soustavy nenavrhuje. V 
p⌥ípad⇧ v↵roby solární energie musí b↵t solární ⇤lánky 
zabudovány jako stavební sou⇤ást objektu.
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Cíle územního plánování stanovené v 
§ 18 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na �e�ení ÚP ⌥itovlice

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, p�ípojky a ú�elové 
komunikace, 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; 
dopl↵ková funkce bydlení �i pobytové 
rekreace není u uveden⇣ch staveb 
p�ípustná. 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 z 
d✏vodu ve�ejného zájmu v⇣slovn⌦ 
nevylu�uje.

Je ⌥e�eno v rámci podmínek pro vyu�ití ploch s rozdíln↵m 
zp⌦sobem vyu�ití.

6 Na nezastaviteln⇣ch pozemcích lze 
v⇣jime�n⌦ umístit technickou 
infrastrukturu zp✏sobem, kter⇣ 
neznemo⌘ní jejich dosavadní u⌘ívání.

Toto ustanovení se pro obce s územním plánem neuplat⌃uje.

 3.2) Vyhodnocení souladu s úkoly územního plánování
Úkoly územního plánování stanovené 
v § 19 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na �e�ení ÚP ⌥itovlice

a  zji��ovat a posuzovat stav území, jeho 
p�írodní, kulturní a civiliza�ní hodnoty, 

Územní plán je zalo�en na d⌦kladné anal↵ze p⌥írodních, 
kulturních a civiliza⇤ních hodnot. 

b stanovovat koncepci rozvoje území, 
v�etn⌦ urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky 
území, 

Koncepce rozvoje obce spo⇤ívá v uvá�livém rozvoji p⌥evá�n⇧ 
obytné funkce tak, aby byly zachovány a dále kultivovány 
stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a 
krajiná⌥sko-p⌥írodní hodnoty území.

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, 

Rozvoj obce bude dále sm⇧⌥ovat k p⌥estavb⇧ a obnov⇧ 
objekt⌦, v↵stavba v zastaviteln↵ch plochách vn⇧ zastav⇧ného 
území je umo�n⇧na jen v↵jime⇤n⇧ a s ohledem na limity 
vyu�ití území. 
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Úkoly územního plánování stanovené 
v § 19 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na �e�ení ÚP ⌥itovlice

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 a 
ve�ejn⇣ch prostranství,

Územním plánem je respektována historická struktura 
zástavby obce ⇥itovlice s v↵jime⇤nou mo�ností jejího 
úm⇧rného dopln⇧ní.
P⌥i úpravách na  návsi, je nutné p⌥istupovat velmi citliv⇧ a 
respektovat jejich jednoduché uspo⌥ádání a vzhled. ⇥ádoucí 
je v�dy zachovávat vzrostlé, listnaté solitéry, které jsou pro 
jádrové ve⌥ejné prostory charakteristické, ⇤asto jako 
doprovod funk⇤n⇧ specifick↵ch budov nebo drobn↵ch 
památek. P⌥i jejich obnov⇧ je �ádoucí op⇧t vysazovat místní 
druhy listnat↵ch d⌥evin.
Venkovskému prost⌥edí je rovn⇧� nutné p⌥izp⌦sobit vzhled a 
umíst⇧ní novodob↵ch, drobn↵ch ve⌥ejn↵ staveb.
 

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 a na vyu⌘itelnost 
navazujícího území, 

Návrhem je vylou⇤ena v↵stavba jakékoli formy novodobé, 
plo�né kobercové zástavby m⇧stského typu. P⌥i 
rekonstrukcích, p⌥estavbách i novostavbách je nutné 
respektovat alespo⌃ základní
typické znaky venkovské zástavby.
Pro zastav⇧né a zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky 
plo�né a prostorové regulace s prvky regula⇤ního plánu, 
v⇤etn⇧ zp⌦sobu organizace zástavby ploch. P⌥i vymezování 
nov↵ch zastaviteln↵ch ploch bude brán z⌥etel na pohledové 
osy a horizonty.

f  stanovovat po�adí provád⌦ní zm⌦n v 
území (etapizaci),

Územní plán s ohledem na velikost rozvojov↵ch lokalit 
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�edev�ím p�írod⌦ blízk⇣m zp✏sobem, 

Územním plánem je navr�ena základní koncepce uspo⌥ádání 
krajiny s ohledem na zachování a podporu p⌥írodních a 
krajiná⌥sk↵ch hodnot. Územní plánem jsou navr�ena 
opat⌥ení zvy�ující reten⇤ní kapacitu území, je vymezen↵ 
územní systém ekologické stability, jako základ ekologické 
stability území.
Protierozní a ekologicko-stabiliza⇤ní  funkci plní plochy 
p⌥írodní, a plochy smí�ené nezastav⇧ného území s p⌥írodní, 
ochrannou a vodohospodá⌥skou  funkcí.

h vytvá�et v území podmínky pro 
odstra↵ování d✏sledk✏ náhl⇣ch 
hospodá�sk⇣ch zm⌦n,

Net↵ká se ÚP ⇥itovlice.

i stanovovat podmínky pro obnovu a 
rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní 
bydlení a pro rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu,

Rozvoj obce bude dále sm⇧⌥ovat k p⌥estavb⇧ a obnov⇧ 
objekt⌦, v↵stavba v zastaviteln↵ch plochách vn⇧ zastav⇧ného 
území je umo�n⇧na jen v↵jime⇤n⇧. P⌥i p⌥estavbách, obnov⇧ 
nebo nové v↵stavb⇧ bude chrán⇧n charakter zástavby. 
Ob⇧ obce se tak vyzna⇤ují klidn↵m a tich↵m prost⌥edím. 
Rekreace se uskute⇤⌃uje i formou pobytové krátkodobé 
rekreace (chalupa⌥ení). V p⌥ilehlém okolí  jsou v↵borné 
podmínky pro� p⇧�í turistiku,� cykloturistiku ⇤i houba⌥ení. 
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⇧.

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, 

Územním plánem jsou navr�eny plochy zm⇧n v krajin⇧ v 
souvislosti se zalo�ením prvk⌦ ÚSES a vymezením ú⇤elov↵ch 
komunikací / polních cest, které ÚP p⌥ebírá z Komplexních 
pozemkov↵ch úprav.

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 rámci Plánu Povodí Labe je  navrhována renaturace 
Koza⇤ky a p⌥ítok⌦, co� umo�⌃uje vymezení lokálního systému 
ekologické stability a dále i podmínky navr�ené pro plochy s 
rozdíln↵m zp⌦sobem vyu�ití v nezastav⇧ném území.
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Úkoly územního plánování stanovené 
v § 19 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na �e�ení ÚP ⌥itovlice

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,

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 ⇥itovlice.

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 a do ochrany historického jádra ⇥itovlic a vesnické 
památkové zóny Pojedy.

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.
 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. je uvedeno v kapitole 3. ad f).

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�

 (Bude dopln⌦no po projednání)

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

7) Vyhodnocení vyu✏ití zastav ného území a pot⌦eby vymezení zastaviteln�ch ploch

 Sou�asn⇣ stav
 ⌥itovlice (únor 2022) evidují celkem 34 objekt✏ k bydlení s �íslem popisn⇣m, 2 bytové domy s 
�íslem popisn⇣m, 59 rodinn⇣ch dom✏ s �íslem popisn⇣m, 2 objekty rodinné rekreace (�íslo popisné), 
jeden objekt ob�anské vybavenosti s �íslem popisn⇣m a 6 bez �.p.
 Pojedy (únor 2022) evidují celkem 17 objekt✏ k bydlení s �íslem popisn⇣m, 30 rodinn⇣ch 
dom✏ s �íslem popisn⇣m, 1 objekt rodinné rekreace (�íslo eviden�ní), dva objekty ob�anské vybavenosti s 
�íslem popisn⇣m.
 V posledních dekádách roste po�et rodinn⇣ch dom✏ velmi mírn⇣m tempem (cca 5 RD za deset 
let). Obec investovala do ve�ejné infrastruktury (vodovod, sportovní vybavenost) a i vzhledem ke kvalit⌦ a 
zachování unikátního venkovského prost�edí je dobr⇣m místem pro klidn⇣ ⌘ivot. V posledních dekádách v 
souvislosti s novou v⇣stavbou v ⌥itovlicích saldo po�tu trvale ⌘ijícího obyvatelstva zaznamenává mírn⇣ 
nár✏st (+ 10 obyvatel za deset let). Na konci roku 2020 m⌦la obec celkem 183 trvale ⌘ijících obyvatel. Z 
hlediska v⌦kové struktury se nová v⇣stavba kladn⌦ odrazila i v mírném nár✏stu po�tu d⌦tí (podrobn⌦ji 
kapitola b.1).

 Trendy v⇣voje
 Podstatná �ást domovního fondu je v sou�asnosti vyu⌘ívána pro chalupa�ení. Mo⌘no 
p�edpokládat pokra�ování sou�asného trendu, kdy se v objektech, které doposud slou⌘ily k chalupa�ení, 
budou obyvatelé usazovat natrvalo. 
 V rámci p�estavbové plochy P1 je navr⌘ena p�estavba nefunk�ního objektu b⇣valého hostince v 
historickém jádru ⌥itovlic na Obecní d✏m s p�evahou sociálních slu⌘eb, pé�í o rodinu apod. Senio�i by zde 
tak mohli najít domov, ani⌘ by museli opustit vesnici, ve které léta pob⇣vali. Tak by se mohl uvolnit 
stávající domovní fond pro nov⌦ p�icházející rodiny s d⌦tmi.
 Územní plán vychází z trendu sou�asného rozvoje a nastavuje rozvojové mo⌘nosti v⇣voje na cca 
20 let pro deset a⌘ dvanáct nov⇣ch objekt✏ k bydlení (cca 30-40 obyvatel) - viz. tabulka:
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Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) Zastavitelné plochy (Z) 

�íslo 
lokality

zp✏sob vyu⌘ití plochy plocha pro 
zástavbu (ha)

odhad po�tu staveb 
maximální

odhad po�tu 
obyvatel (pro 
max. po�et 

staveb)

Z1 bydlení venkovské 0,1423 2,0000 6,0000

Z2 bydlení venkovské 0,1351 2,0000 6,0000

Z3 bydlení venkovské 0,1753 2,0000 6,0000

Z4 bydlení venkovské 0,5031 4,0000 12,0000

Z5 bydlení venkovské 0,1200 1,0000 3,0000

Z6 bydlení venkovské - památkov⌦ chrán⌦né území 0,0552 1,0000 3,0000

celkem 1,1310 12,0000 36,0000

 
 Záv⌦re�ná bilance
 Se zahrnutím v�ech zmín⌦n⇣ch trend✏ se jedná o p�edpokládan⇣ nár✏st v p�í�tích 20 letech 
�ítající odhadem maximáln⌦ 60 trvale ⌘ijících obyvatel celkem - maximální po�et obyvatel tak nep�esáhne 
250 EO. 
 Návrhem nedojde k◆neúm⌦rnému nav⇣�ení po�tu obyvatel, nevytvá�í se plochy nadmístního 
zájmu, nedochází k zatí⌘ení stávajícího ob�anského vybavení (v�etn⌦ vybavení v okolních sídlech) nebo k 
nevhodn⇣m zásah✏m do dopravní a technické infrastruktury.

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

 Návrhem nejsou vymezeny.

9) Vyhodnocení ⌦e↵ení ÚP podle v�sledk� ve⌦ejného projednání dle §53 STZ

 Uplatn né námitky, rozhodnutí o námitkách v�etn  od�vodn ní
 Uplatn né p⌦ipomínky v�etn  jejich vyhodnocení
 Úprava dokumentace na základ  uplatn n�ch námitek a p⌦ipomínek

 (Bude dopln⌦no po projednání)
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