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1)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE - CÍL �E⇥ENÍ ÚZEMNÍ STUDIE NA V⇤SLUNÍ

 Motto:
 “na hran⇥ mezi vesnicí a krajinou”

 1.1) Údaje o po�ízení územní studie
 Práce na zpracování konceptu Územní studie lokality Z 02.1 v Bobnicích byly zahájeny v prosinci 2015. 
Zpracovatel provedl pracovní pr�zkum území a s vyu⇣itím dal�ích poskytnut✏ch podklad� a na základ  konzultací 
byl odevzdán koncept územní studie, posléze vlastní návrh k projednání.

 1.2) Cíl �e ení
 Cílem územní studie je prov ↵it mo⇣nosti a podmínky zm n v ↵e�eném území – v zastavitelné plo�e Z 
02.1 vymezené v⌘územním plánu Bobnice. Územní studie stanoví podmínky pro rozhodování v⌘území, zejména 
vymezení ploch a jejich vyu⇣ití, umíst ní a prostorové uspo↵ádání staveb, ↵e�ení ve↵ejné infrastruktury (ve↵ejného 
prostranství, dopravní a technické infrastruktury), ↵e�ení zelen . 

 Lokalita je z hlediska priorit v✏stavby obce Bobnice na p↵edním míst . Cílem je vytvo↵it podmínky pro 
v✏stavbu p↵evá⇣n  venkovského rodinného bydlení v kvalitním prost↵edí. 
 Ur⌥í se KDE stav t vymezením hranice volné krajiny a vesnice a rozhraní nezastavitelné plochy 
ve↵ejn✏ch prostranství a zastaviteln✏ch blok� (hranice mezi soukrom✏m a ve↵ejn✏m).
 Ur⌥í se CO stav t dle navr⇣en✏ch regulativ�.
 JAK stav t ur⌥í následn  architekt-projektant na základ  konkrétního zadání investora.

 Územní studie bude po schválení mo⇣nosti jejího vyu⇣ití po↵izovatelem a vlo⇣ení do evidence územn  
plánovací ⌥innosti slou⇣it jako podklad pro rozhodování v⌘daném území a jako podklad k⌘po↵ízení zm ny územn  
plánovací dokumentace v⌘p↵ípad  jejího po↵izování.

 1.3) ⇤ir í souvislosti
 Z hlediska �ir�ích vztah� jsou Bobnice spole⌥n  s místní ⌥ástí Kovansko sídlem nále⇣ícím do spádové 
oblasti Nymburka (regionální centrum). Samotná lokalita se nachází v okrajové severov✏chodní poloze poblí⇣ 
k↵í⇣ení silnic III. t↵ídy zaji��ujících p↵epravní vazby sm rem na Hrub✏ Jeseník a Chleby.

   
 Bobnice - poloha sídla z hlediska ⌅ir⌅ích souvislostí (zdroj seznam.cz)
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2) CHARAKTERISTIKA �E⇥ENÉHO ÚZEMÍ

 2.1) Hranice zájmového území
 Území, pro které je po↵izována územní studie, se nachází na severov✏chodním okraji Bobnic. V 
územním plánu Obce Bobnice je plocha ozna⌥ena Z 02.1. Rozloha lokality je p↵ibli⇣n  8,1 ha.
  Ze severu hrani⌥í s pozemky silnic III. t↵ídy, v západní poloze s pozemky p�vodních zem d lsk✏ch 
usedlostí ⌥.p. 21, ⌥.p. 22 (ulice Pr�b ⇣ná), zahradou rodinného domu ⌥.p. 84 a pozemky rodinn✏ch domu ⌥.p. 26 
a ⌥.p. 168 (ulice Polní). Z jihu lokalitu uzavírá koryto vodního toku Bobni⌥ka (Povodí Labe s.p.), z v✏chodu dva 
zem d lsky obhospoda↵ované pozemky (orná p�da). 
 Poloha lokality - v blízkosti historického jádra vesnice a zárove⌦ v okrajovém, pohledov  exponovaném 
míst  i s v✏hledy do krajiny - zvy�uje její v✏znam a zárove⌦ klade nároky na funk⌥ní i prostorové ↵e�ení.

 
ortofotomapa 2014 (zdroj seznam.cz)

 mapa zájmového území s vyzna�ením lokality Z 01.2 (zdroj seznam.cz)
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 2.2) Vlastnické vztahy
 Území je vymezeno pozemky uveden✏mi v tabulce s uveden✏mi vlastnick✏mi vztahy k jednotliv✏m 
pozemk�m. 
 Stávající vlastnické vztahy dot⌥en✏ch pozemk� k 23. 2. 2016:

Vlastník Vlastnick⌥ podíl pozemek druh 
pozemku V⌥m⇥ra [m2] SUMA

Obec Bobnice  1/1 78/4 orná 3164 12043

Obec Bobnice  1/1 78/1 orná 8597

Obec Bobnice  1/1 465/71 vodní plocha 282

Ing. Je�ek Luká⇧  1/1 78/3 orná 16394 16394

R⌃�i�ka Václav  1/3 76 orná
12470

12470

R⌃�i�ková Milena  2/3
76 orná

12470

Protivová Vlasta  1/2 75 orná
12609

12609

Vaisová Milena  1/2
75 orná

12609

Stib⌃rková Marta  1/1 74 orná 18752 18752

Brzák Václav 1/1 73/2 ostatní 
plocha 2963 8701

Brzák Václav 1/1 73/1 zahrada 5738

Vranka Tomá⇧ 1/1 72 zahrada 646 646

lokalita celkem 81615
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 2.3) Historie v↵voje osídlení, urbánní a krajiná�ské souvislosti, v↵chodiska
 Pro názorn✏ p↵ehled historie v✏voje osídlení byla vypracována grafická p↵íloha ⌥. 1. Zde je patrné , ⇣e 
lokalita se nachází v pom rn  citlivé poloze v kontaktu s historick✏m jádrem ze západní strany, z ji⇣ní strany (p↵es 
vodote⌥) v kontaktu s nejnov j�í zástavbou domk� v zahradách. Novodobá zástavba se vyskytuje i na pozemcích 
p�vodního historického jádra v hlavní p↵ístupové komunikaci “Polní”. Územní studie vymezuje hranici zástavby 
danou stodolami p�vodních zem d lsk✏ch usedlostí ze severu, novodobou zástavbou p↵i ulici “Pr�b ⇣né” a 
novodobou zástavbou ji⇣n  od vodote⌥e z v✏chodu. Zpracovatel dosp l k záv ru, ⇣e není vhodné intenzívní 
domká↵skou zástavbu rozvíjet severním sm rem a⇣ na “doraz” k silni⌥nímu t lesu i vzhledem k tomu, ⇣e takto by 
se zástavba dostala prakticky na stejnou úrove⌦ jako je hranice zem d lského areálu, zcela ji⇣ bez prostorov✏ch 
návazností na vlastní sídlo. Lokalita je zcela pohledov  otev↵ená ve sm ru od v✏chodu. 
 Z t chto v✏chodisek vycházelo vlastní ↵e�ení.

 2.4) Kulturní podmínky
 V ↵e�eném území se nenachází ⇣ádná kulturní památka, ani sem nezasahuje její ochranné pásmo dle 
zákona ⌥. 20/1987 Sb., v platném zn ní. Rovn ⇣ se v t sném sousedství nenacházejí historicky cenné objekty (dle 
ÚPO Bobnice).

 Území s archeologick✏mi nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na n m⇣ se 
primárn  vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvo↵ené ⌥lov kem, nebo vzniklé p↵írodním procesem 
na základ  p�sobení ⌥i vyu⇣ití ⌥lov kem a archeologické nálezy movité povahy. 
 UAN jsou pracovn  rozd leny do ⌥ty↵ kategorií (I a⇣ IV), v�echny kategorie se ve správním území 
nachází. Jsou zárove⌦ hodnotami. Místa s prokázan✏mi nálezy a sídla jsou ozna⌥eny jako UAN I, ur⌥ité pásmo 
kolem UAN I je ozna⌥eno jako UAN II, vyt ⇣ená území jsou UAN IV a v�e ostatní v území je pova⇣ováno za UAN 
III. Na celé území SO ORP Nymburk je tedy nutno nahlí⇣et jako na území s ur⌥itou pravd podobností 
archeologick✏ch nález�. 
 V p↵ípad  archeologického nálezu je nezbytné dodr⇣et ustanovení § 23 zákona ⌥. 20/1987 Sb., o státní 
památkové pé⌥i, v platném zn ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost zaji�t ní archeologického 
nálezu a nalezi�t  proti pozm n ní situace, po�kození nebo odcizení.
 Území s archeologick✏mi nálezy v ↵e�eném území - zasahuje pozemky 72, 73/1 a 73/2:

Po�. ⇧. SAS Název UAN Kategorie UAN Katastr, okres
13-14-01/9 Bobnice - 

intravilán
I Bobnice,⌘Nymburk

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

 Morfologie
 Území je mírn  uklon no k jihov✏chodu, nejvy��í ⌥ást se nachází poblí⇣ k↵í⇣ení silnic - kóta cca 196 
m.n.m., nejni⇣�í ⌥ást je v jihov✏chodní poloze u vodote⌥e -  kóta cca 189 m.n.m.

 
 Pedologie
 U vodote⌥e se nacházejí nivní p⇧dy nejvy⌅⌅í  kvality BPEJ 2.60.00. Do BPEJ t↵etí t↵ídy stupn  ochrany 
spadají ostatní p�dy, p↵eva⇣uje BPEJ 2.06.10, v horní ⌥ásti BPEJ 2.19.11. P�dy BPEJ 2.06.10 jsou mírn  ohro⇣ené 
v trnou erozí. Vzhledem ke sklonitosti nejsou p�dy v✏razn  ohro⇣eny vodní erozí. 
 V území se vyskytují následující hlavní p�dní jednotky:   
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
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.
 I. kombina⌥ní ⌥íslo:
0 úplná rovina, v�esm rná expozice,
1 mírn✏ sklon, v�esm rná expozice,
 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),
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 Pr�m rná cena zem d lské p�dy
 Vyhlá�ka ⌥. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p↵i↵azen✏mi pr�m rn✏mi 
cenami zem d lsk✏ch p�d odvozen✏mi z BPEJ uvádí pro ↵e�ené území tuto hodnotu pro rok 2016:
 k.ú. Bobnice 11,16 K⌥/m2

 Zranitelná oblast
 Katastr Bobnice je za↵azen do zranitelné oblasti (dle na↵ízení vlády ⌥. 262/2012 Sb., o stanovení 
zraniteln✏ch oblastí a ak⌥ním programu). Ve zraniteln✏ch oblastech z NV vypl✏vají podmínky pro hospoda↵ení na 
zem d lsk✏ch pozemcích (zejm. hnojení, skladování hnojiv atp.) vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, 
které provozují zem d lskou v✏robu.

 Investice do p�dy 
 V obci byly v minulosti uskute⌥n ny investice do p�dy za ú⌥elem zlep�ení p�dní úrodnosti. Jedná se o 
území s plo�n✏mi drená⇣emi umíst né p↵evá⇣n  na p�dách kvalitní bonity - zasahuje necelou ji⇣ní polovinu 
pozemku orné p�dy 78/1.

 Hydrologie - hydrogeologie
  ⇥e�ené území spadá do povodí Labe - hydrologického po↵adí 3. ↵ádu 1-04-05(Mrlina a Labe od Mrliny 
po V✏rovku), do díl⌥ího povodí �HP 1-04-05-061 ....... povodí Klobu�e, pravostrann✏ p↵ítok Mrliny). 
Návrhem nedochází k p↵evodu vod z jednoho díl⌥ího povodí do druhého.
 Na obecním pozemku p⌥. 465/71 je evidována vodní plocha (koryto vodního toku um lé). Návrhem je 
tato plocha respektována. 
 
 Fytogeografie a fytocenologie
 P↵eva⇣uje biota 2. vegeta⌥ního stupn .
 Niva Klobu�e (a navzujících vodote⌥í) byla pokryta p�vodním rostlinn✏m spole⌥enstvem luh� a ol�in. 
Mimo nivní polohu se vyskytovaly dubohabrové háje.

 Ochrana p↵írody
 V ↵e�eném území se nenacházejí ⇣ádná 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). V ↵e�eném území nejsou vyhlá�eny oblasti a lokality soustavy Natura 2000. 
 Vodní toky jsou v✏znamné krajinné prvky ze zákona (ochrana poto⌥ních koridor�).

 Aktuální stav území - obecná ochrana p↵írody
 V ↵e�eném území p↵evládá orná p�da. Ve sledovaném území nejsou evidovány ⇣ádné rostlinné ⌥i 
⇣ivo⌥i�né druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona ⌥.114/1992 Sb. o ochran  p↵írody. V⌘tomto 
území se rovn ⇣ nevyskytuje ⇣ádn✏ památn✏ strom (§46 zákona ⌥.114/1992 Sb., o ochran  p↵írody).
 Na pozemcích katastráln  evidovan✏ch zahrad se d↵eviny v sou⌥asnosti tém ↵ nevyskytují. Návrh 
respektuje poto⌥ní koridor s lemem b↵ehové doprovodné zelen  (VKP ze zákona).
 Dle slov vlastníka pozemku katastráln  evidovaného jako ostatní plocha (73/2) p↵evládají na tomto 
pozemku náletové d↵eviny.

 Územní systém ekologické stability
 Prvky ÚSES do lokality nezasahují. Územní studií je podél b↵ehové hrany vodote⌥e navr⇣ena cesta pro 
p �í, která propojuje lokalitu s hlavní ú⌥elovou komunikací v krajin  (s doprovodnou alejí). Tato je územním 
plánem obce Bobnice evidována jako v✏znamn✏ interak⌥ní prvek spolup�sobící v rámci systému ekologické 
stability krajiny. 

 2.6) Stávající limity vyu�ití území, omezení v území

 Údaje o v↵stavb⌃
 V dob  zpracování územní studie nebyly zpracovateli známy ⇣ádné údaje o v✏stavb  v rámci lokality.

 Pravomocná správní rozhodnutí, dokumentace pro územní �ízení
- Nejsou známa územní rozhodnutí, vydaná stavebním ú↵adem v Nymburce v rámci ↵e�eného území.

 Ochranná pásma

 Ochrana podzemních a povrchov✏ch vod (dle zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách, v platném zn ní):
- Správci vodních tok� mohou p↵i v✏konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn  nutné a po  

p↵edchozím projednání s vlastníky pozemk�, u⇣ívat pozemk� sousedících s korytem vodního  toku 
(dle ustanovení § 49 zákona ⌥. 254/2001 Sb., o vodách) od 6 m (drobné vodní toky) od b↵ehové ⌥áry 
pro ú⌥ely jejich údr⇣by a zaji�t ní provozu.

- ⇥e�ené území se nachází v⌘ochranném pásmu II. Stupn  p↵írodních lé⌥iv✏ch zdroj� láze⌦sk✏ch míst 
Pod brady a Sadská, vyhlá�eném Usnesením vlády �SR ⌥. 127 ze dne 2.6.1976. P↵i ↵e�ení v✏stavby 
v⌘tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené citovan✏m usnesením a dále i 
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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�.

- Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ↵ad� a kanaliza⌥ních stok (dle zákona ⌥. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro ve↵ejnou pot↵ebu, v platném zn ní):

 OP ↵ad� a stok do pr�m ru 500 mm v⌥etn  ⌥iní 1,5 m na ka⇣dou stranu od vn j�ího líce potrubí ⌥i 
stoky.

 Z farmy Bobnice vede p↵es zájmové území trasa odvod⌦ovacího ↵adu ze zem d lského areálu (dnes 
brownfield). Konkrétn  se jedná o pozemky 78/1, 78/4, 74 a 73/1. Trasa nebyla sou⌥ástí ÚAP Nymburk 
a je do studie zakreslena pouze orienta⌥n  na základ  pochozích pr�zkum�. Vlastní návrh trasu 
respektuje.

- Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona ⌥. 13/1997 Sb., o pozemních  
 komunikací, v platném zn ní):
 Ochranné pásmo silnice III. t↵ídy (mimo souvisle zastav ná území) je 15 m od osy silnice. 

 Dal í omezení v území (s charakterem limit⌦ vyu�ití území)

 plochy zem d lského p�dního fondu (ZPF):
- orná p�da, 
- zahrady,
- zem d lské p�dy ve I. stupni p↵ednosti v ochran  ZPF,
- investice do p�dy - meliorace.

 ochrana kulturního bohatství:
- archeologická nalezi�t  - archeologické zóny I. stupn , celé území obce je územím s potenciálními  
 archeologick✏mi nálezy (ÚAN).

3)  KONCEPCE URBANISTICKÉHO ROZVOJE

 3.1) Základní pojmy
 Pro ú⌥ely této územní studie se rozumí (v abecedním po↵ádku):

1)  blokem ucelená ⌥ást lokality, tvo↵ená souborem pozemk�, 
2)  hranicí zobrazená, stanovená, pop↵ípad  odvozená ⌥ára,
3)  lokalitou plocha nebo soubor ploch vymezen✏ch na základ  p↵eva⇣ujícího charakteru,
4)  individuální v✏stavbou rodinn✏ch dom� v✏stavba ka⇣dého jednotlivého rodinného domu, v⌥etn   
 staveb dopl⌦kov✏ch, individuálním stavebníkem, kter✏ je zpravidla té⇣ u⇣ivatelem stavby,
5)  podla⇣ím p↵ístupná ⌥ást budovy vymezená dv ma nad sebou následujícími vrchními líci nosné   
 konstrukce stropu nebo vrchním lícem hrubé podlahy na terénu nebo konstrukcí st↵echy; za jedno  
 podla⇣í se pova⇣ují i ty ⌥ásti budovy, které mají rozdílné úrovn  podlah a⇣ do v✏�ky poloviny tohoto  
 podla⇣í; p↵i⌥em⇣
- podzemním podla⇣ím se rozumí podla⇣í,které má úrove⌦ p↵eva⇣ující ⌥ásti podlahy ní⇣e ne⇣
 0,8 m pod nejvy��ím bodem p↵ilehlého terénu v pásmu �irokém 3,0 m po obvodu stavby,
- nadzemním podla⇣ím se rozumí ka⇣dé podla⇣í krom  podla⇣í podzemních, a to v⌥etn 
 podla⇣í ustupujícího a podkrovního,
- podkrovním podla⇣ím se rozumí podla⇣í nad posledním plnohodnotn✏m podla⇣ím nebo nad
 jin✏m podkrovním podla⇣ím, p↵evá⇣n  vymezené konstrukcí �ikmé st↵echy,
6)  stromo↵adím p↵evá⇣n  souvislá liniová v✏sadba strom� ve vymezeném prostoru, zejména
 podél ulic a cest,
7)  ve↵ejn✏m prostranstvím v�echna nám stí, ulice, tr⇣i�t , chodníky, ve↵ejná zele⌦, parky a dal�í prostory  
 p↵ístupné ka⇣dému bez omezení, tedy slou⇣ící obecnému u⇣ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k  
 tomuto prostoru; ve↵ejná prostranství se ⌥lení na:
 - základní uli⌥ní prostor,
 - ve↵ejn  p↵ístupné ⌥ásti blok�.
8)  základním uli⌥ním prostorem ⌥ást ve↵ejného prostranství tvo↵ená v�emi ulicemi a t mi cestami a  
 plochami, které vytvá↵ejí základní sí� obsluhy a prostupnosti území; m�⇣e b✏t tvo↵en jak zpevn n✏mi,  
 tak i nezpevn n✏mi plochami; základní uli⌥ní prostor je obvykle vymezen uli⌥ní ⌥arou. 

 3.2) Základní principy rozvoje, ⇧len⌃ní �e eného území 
 Návrhem jsou respektovány tyto základní urbanistické principy:
- respektovat hranici zástavby jako stávající limitní stav (p↵íloha 1)
- lokalitu pohledov  uzav↵ít ve sm ru od volné krajiny a prostorov  ji tak více svázat s vlastním sídlem
- respektovat kontaktní poto⌥ní koridor a návrhem umo⇣nit pr�chod ve sm ru do volné krajiny 

(vycházkov✏ okruh)
- vytvo↵it podmínky pro takové umíst ní d tského h↵i�t  a ve↵ejné zelen , aby bylo vyu⇣itelné i obyvateli 

ulice “Polní”
- v t ⇣i�ti lokality vytvo↵it podmínky pro mo⇣nost umíst ní ob⌥anské vybavenosti a ve↵ejné zelen  - 

návrhem se neomezovat pouze na uli⌥ní schema
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- minimalizovat k↵i⇣ovatky se silnicí
- vytvo↵it ekonomicky efektivní systém dopravní a technické obsluhy (oboustranná zástavba)
- p↵i vymezovaní parcelace pokud mo⇣no ctít hranice p�vodní pozemkové dr⇣by, návrhem parcelace 

zárove⌦ reagovat na morfologii terénu a ideální oslun ní staveb ve vztahu k jejich umíst ní na 
pozemku.

Lokalita je rozd lena na t↵i bloky/stavební etapy A, B. C. 
- Etapa A vytvá↵í soubor 13 ti parcel rodinn✏ch dom� soust↵ed n✏ch podél ulice “Polní”, která navazuje 

na stávající místní komunikaci. Uli⌥ní prostor je na vstupu dopln n návrhem pozemku pro umíst ní 
d tského h↵i�t  a v koncové poloze komunikace ve↵ejnou zelení s dominantním stromem a 
vyhlídkov✏m místem do krajiny. Do této etapy spadá i ú⌥elová komunikace ve v✏chodní okrajové 
poloze zaji��ující pr�jezd lokalitou s v✏jezdem na silnici III. t↵ídy s doprovodn✏m pásem liniové zelen  
mající ochrannou/pohledovou funkci. Tato komunikace bude slou⇣it celé lokalit  mj. v rámci v✏stavby. 

 Parcely 14 a 15a,15b respektují p�vodní pozemkovou dr⇣bu. Parcela 14 je p↵ístupná sjezdem z nov  
zalo⇣eného úseku místní komunikace. Parcelu 15a je mo⇣no rozd lit na dva pozemky pro smí�enou 
venkovskou zástavbu. Parcela je komunika⌥n  p↵ipojena samostatn✏m sjezdem p↵es pozemek p⌥ 72 
na v✏chodní hranu vozovky⌘pr�jezdního úseku silnice III/32926. V souvislosti s postupnou⌘realizací 
dal�ích etap zástavby⌘je mo⇣no do budoucna⌘p↵edpokládat rovn ⇣ s komunika⌥ním zp↵ístupn ním 
parcely⌘od v✏chodu ve sm ru⌘k t ⇣i�ti lokality. V koncové poloze je navr⇣ena zahrada 15b.

- Etapa B vytvá↵í soubor 13 ti parcel rodinn✏ch dom� soust↵ed n✏ch podél nov  zalo⇣en✏ch místních  
 komunikací charakteru obytné ulice. V t ⇣i�ti okrsku je parcela 29 pro umíst ní ob⌥anské   
 vybavenosti a parcela pro ve↵ejnou zele⌦ - par⌥ík. Severní úsek nov  zalo⇣eného uli⌥ního prostoru 
 je dopln n liniovou zelení.
- Etapa C vytvá↵í soubor minimáln  4 rozlehlej�ích parcel pro smí�ené - venkovské vyu⇣ití s pásem 

zahrad ve sm ru k silni⌥ní komunikaci. V této ⌥ásti je parcelace pouze sm rná, pozemková dr⇣ba m�⇣e 
b✏t ve sm ru v✏chod-západ u⇣�í.

V⌥m⇥ra [m2]V⌥m⇥ra [m2]V⌥m⇥ra [m2]V⌥m⇥ra [m2]V⌥m⇥ra [m2]V⌥m⇥ra [m2]V⌥m⇥ra [m2]

etapa �íslo 
parcely

bydlení 
(BV)

ob�anská 
vybavenost

smí⇧ené 
venkovské (SV) zahrady

ve⌅ejné 
prostranství - 
komunikace 

(vozovka, 
chodník, 

travnaté pásy, 
sjezdy)

ve⌅ejné 
prostranství - 
ve⌅ejná zele⇤ 
(par�ík, d⇥tské 

h⌅i⇧t⇥)

ve⌅ejné 
prostranství - 
ochranná a 

izola�ní zele⇤

celkem

A

1 840

6098 1153 2706
A

2 840

6098 1153 2706
A

3 840

6098 1153 2706
A

4 840

6098 1153 2706
A

5 840

6098 1153 2706
A

6 840
6098 1153 2706

A
7 1374,5 6098 1153 2706

A 8 1366
6098 1153 2706

A
9 973,4

6098 1153 2706
A

10 880

6098 1153 2706
A

11 880

6098 1153 2706
A

12 863,5

6098 1153 2706
A

13 1357,8

6098 1153 2706
A

14 2963,4

6098 1153 2706
A

15a 3414,5 646

A

15b 2323,4
celkem 15698,6 3414,5 2323,4 6744 1153 2706 32040

B

16 968

3439 1300 600

18060

B

17 968

3439 1300 600

18060

B

18 968

3439 1300 600

18060

B

19 968

3439 1300 600

18060

B

20 800

3439 1300 600

18060

B

21 800

3439 1300 600

18060

B 22 800 3439 1300 600

18060

B 23 800 3439 1300 600

18060

B

24 800

3439 1300 600

18060

B

25 968

3439 1300 600

18060

B

26 968

3439 1300 600

18060

B

27 968

3439 1300 600

18060

B

28 968

3439 1300 600

18060

B

29 977

3439 1300 600

18060celkem 11744 977 0 0 3439 1300 600 18060

C

30a 2468 5116

783 0 2335

31512

C 31a 1840 4884 783 0 2335

31512

C 32a 1762 4623 783 0 2335

31512

C

33a 1945 5756

783 0 2335

31512celkem 0 0 8015 20379 783 0 2335 31512
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 Návrhová velikost, hustota osídlení
 Je stanovena návrhová velikost za p↵edpokladu statisticky sledované obsazenosti bytov✏ch   
jednotek 3 osoby na jednu bytovou jednotku cca 100 obyvatel na 33 bytov✏ch jednotek:
 Návrhová hustota osídlení zastavitelné plochy je 22 obyvatel/ha.

4) PROSTOROVÉ REGULATIVY

 4.1) Regulativy z vydané územn⌃ plánovací dokumentace
I.01 Bydlení venkovské (BV) 
 Dominantní vyu⇣ití:
 Bydlení - plochy nízkopodla⇣ní obytné zástavby s hospodá↵sk✏m zázemím (a dále dle ÚPO)
 Regulativy prostorového a objemového uspo↵ádání pro novostavby:
 Rodinné domy tradi⌥ní formy zastav ní, v✏�kov  o 1 nadzemním podla⇣í s vyu⇣iteln✏m podkrovím, 

zastav ná plocha rodinn✏ch dom� p↵evá⇣n  do 200 m2. U nov✏ch staveb je podmínkou gará⇣ování na 
vlastním pozemku.

I.03 Smí�ené venkovské území (SV)
 Dominantní vyu⇣ití:
 Obytné - plochy nízkopodla⇣ní obytné zástavby s drobn✏m hospodá↵sk✏m zázemím (a dále dle ÚPO)
 Regulativy prostorového a objemového uspo↵ádání pro novostavby:
 Stavby, pop↵. seskupení obytn✏ch a ú⌥elov✏ch staveb musí architektonick✏m ⌥len ním stavebních 

forem a zejména celkov✏m objemem zastav ní respektovat m ↵ítko a kontext okolní zástavby.

 4.2) Regula⇧ní prvky prostorového uspo�ádání dané zadáním
- Sou⌥ástí komunikací budou zelené pásy, ve kter✏ch budou v⌘soub hu ulo⇣eny jednotlivé in⇣en✏rské 

sít  
 - ⇤í↵ka vjezdu u jednotliv✏ch rodinn✏ch dom� bude ↵e�ena tak, aby parkování osobních vozidel bylo na 

vlastních pozemcích rodinn✏ch dom�, tzn., ⇣e vjezdy budou zapu�t ny, aby odstavné automobily 
nezasahovaly do pr�jezdného profilu obslu⇣né komunikace

- Minimální velikost pozemku je 800 m 2 .
- Procento zastav ní pozemku pro nadzemní stavby bez zpevn n✏ch ploch 25 %.
- Domovní uzáv ry rozvod� a hlavní spína⌥e budou soust↵ed ny do niky ve zdi kolmé k⌘chodníku 

vymezující prostor vstupu, reziden⌥ního parkovi�t  ⌥i vjezdu na pozemek. Tato za↵ízení budou 
p↵ístupná z⌘tohoto neohra⇣eného prostoru, nikoliv p↵ímo z⌘chodníku. Do tohoto prostoru budou 
orientována rovn ⇣ krytá a uzavíratelná stanovi�t  nádob na t↵íd n✏ odpad. 

 4.3) Regula⇧ní prvky prostorového uspo�ádání dané zákonem
 Musí b✏t spln ny podmínky a po⇣adavky dané vyhlá�kou 501/2006 Sb. a to zejména: 
(§21) Na pozemcích rodinn✏ch dom� lze dále (vyjma rodinn✏ch dom�) umístit jednu stavbu pro   
 podnikatelskou ⌥innost do 25 m2 zastav né plochy a do 5 m v✏�ky s jedním nadzemním podla⇣ím,  
 podsklepenou nejv✏�e do hloubky 3 m.
(§25) Je-li mezi rodinn✏mi domy voln✏ prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí b✏t men�í ne⇣ 7 m a jejich  
 vzdálenost od spole⌥n✏ch hranic pozemk� nesmí b✏t men�í ne⇣ 2 m. Ve zvlá�� stísn n✏ch územních  
 podmínkách m�⇣e b✏t vzdálenost mezi rodinn✏mi domy sní⇣ena a⇣ na 4 m, pokud v ⇣ádné z   
 protilehl✏ch st n nejsou okna obytn✏ch místností; 
 Vzdálenost stavby gará⇣e a dal�ích staveb souvisejících a podmi⌦ujících bydlení umíst n✏ch na   
 pozemku rodinného domu nesmí b✏t od spole⌥n✏ch hranic pozemk� men�í ne⇣ 2 m.

 4.4) Regula⇧ní prvky prostorového uspo�ádání navr�ené územní studií
 Územní studií jsou stanoveny tyto dal�í po⇣adavky na prostorové vyu⇣ití ploch (viz. grafická p↵íloha A):

 Uli⌥ní ⌥ára
 hranice mezi stavebními pozemky a ve↵ejn✏m prostranstvím vymezující základní uli⌥ní prostor.

 Stavební ⌥ára 
 Smyslem zavedení regulativu stavební ⌥áry je definování základních pravidel prostorového uspo↵ádání  
 zástavby, a p↵edev�ím jejího vztahu k ve↵ejn✏m prostranstvím. 
 Stavební ⌥ára v rámci stavebních blok� p↵edev�ím vymezuje hranici zastav ní, rozd luje tedy blok na  
 jeho zastavitelnou a nezastavitelnou ⌥ást. V⇣dy je vymezována po jeho obvodu (sm rem k uli⌥ní ⌥á↵e), 
 blok organizuje v celé jeho hloubce (rozd luje na men�í zastavitelné ⌥ásti).
 Do uli⌥ního venkovského prostoru navrhujeme stavební ⌥áru otev↵enou, v hloubce parcel stavební  
 ⌥áru volnou.
a) Stavební �ára otev⇤ená, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ⌥ásti bloku,
 1. m�⇣e b✏t v celé své délce souvisle a úpln  zastav ná a
 2. její⇣ zástavba nesmí nikde ustupovat,
 3. její hranice je stanovena ve vzdálenosti 6 m od uli⌥ní ⌥áry v nov  zakládaném uli⌥ním prostoru.
b) Stavební �ára volná, která vymezuje hranici zastavitelné a nezastavitelné ⌥ásti bloku,
 1. která m�⇣e b✏t v celé své délce souvisle a úpln  zastav ná a
 2. její⇣ zástavba smí libovoln  ustupovat.
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 Nezastavitelná ⌥ást stavebního bloku
 V nezastavitelné ⌥ásti stavebního bloku se smí umis�ovat pouze stavby, které tvo↵í sou⌥ást zahradní
 úpravy a úpravy parteru, podzemní stavby, stavby p↵ipojení na technickou a dopravní infrastrukturu
 a ⌥ásti staveb vypsan✏ch dále (prvky p↵ed stavební ⌥arou).

 Prvky p↵ed stavební ⌥arou
 stavební ⌥áru mohou p↵ekro⌥it:
a)  základy, sokly, obklady fasád, stavební prvky, které architektonicky ⌥lení pr�⌥elí, za↵ízení a prvky
 a dodate⌥né zateplení budovy do vzdálenosti 0,2 m,
b)  korunní ↵ímsa a st↵echa do vzdálenosti 1 m,
c)  podzemní ⌥ásti staveb, nep↵ekro⌥í-li zárove⌦ ⌥áru uli⌥ní.

 St↵echy
a) Na hlavních objektech jsou doporu⌥ené st↵echy sklonité. ⇤ikmé st↵echy mohou mít p↵ípadn    
 vestav né podkroví. 
b) Sklon �ikm✏ch st↵ech na hlavních objektech bude 30 - 45°.
c) Asymetrické sedlové st↵echy nebo mansardové st↵echy nejsou p↵ípustné. 

 Po⇣adavky na oplocení
a)  Oplocení pozemk� na hranici s ve↵ejn✏m prostranstvím musí sv✏mi prostorov✏mi parametry
 vhodn  navazovat na oplocení v míst  obvyklé.
b)  Oplocení na hranici s ve↵ejn✏m prostranstvím vymezujícím nov  zakládan✏ základní uli⌥ní prostor má  

 max. v✏�ku 1,6 metru s eventuální nepr�hlednou ⌥ástí maximální v✏�ky 1,2 metru (tzv. “sousedsk✏  
 plot”).

c)  Oplocení na hranici s ostatním ve↵ejn✏m prostranstvím nesmí p↵esáhnout v✏�ku 1,8 metr� nad vy��í z  
 obou úrovní p↵ilehlého terénu.
d)  Oplocení na hranici pozemk� uvnit↵ stavebního bloku nesmí p↵esáhnout v✏�ku 2 metr� nad vy��í z  
 obou úrovní p↵ilehlého terénu.

 Vzhled, barevnost
a) Barevnost musí vycházet z tradi⌥ní barevnosti a barevnosti odpovídající pou⇣it✏m materiál�m. To  
 vylu⌥uje pou⇣ití ostr✏ch a pronikav✏ch barev a lesknoucích se barevn✏ch nát r�.

 4.5) Regula⇧ní prvky pro zele⌥ navr�ené územní studií
 Zv✏�ená pozornost je v nována vybavování ve↵ejn✏ch prostranství stromy a stromo↵adími. V✏znam 
strom� ve ve↵ejn✏ch prostranstvích není pouze reprezentativní, stromy v✏razn  p↵ispívají k pobytové kvalit  
prostoru, sni⇣ují pra�nost a zvlh⌥ují vzduch.
 Územní studií je navr⇣eno stromo↵adí do uli⌥ního prostoru a to v míst  jeho roz�í↵ení. Dále je u 
vyhlídkového místa navr⇣eno vysadit strom dominantního vzr�stu, poskytující stín a odpo⌥inek. V centrální ⌥ásti 
zástavby je navr⇣ena plocha pro ve↵ejnou zele⌦ - par⌥ík. 
 Vlastní v✏b r vhodné d↵eviny provede odpov dn✏ projektant na základ  dohody s Obcí Bobnice. 
 Do sadov✏ch úprav nutno navrhovat jen stanovi�tn  a geograficky p�vodní d↵eviny:
�ern✏�ová dubohab↵ina typická 
 nej⌥ast j�í d↵eviny stromo↵adí - t↵e�e⌦ pta⌥í, lípa srd⌥itá, lípa velkolistá, javor mlé⌥, dub letní i zimní,  
 topol;
 vhodné d↵eviny pro solitérní v✏sadbu ⌥i rozpt✏lenou zele⌦:  lípa srd⌥itá,  lípa velkolistá, dub letní, dub  
 zimní habr obecn✏, t↵e�e⌦ pta⌥í, javor babyka, svída krvavá, pta⌥í zob obecn✏, hloh,  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  lipnice úzkolistá, psine⌥ek rozkladit✏.    

Obecn  platí tato doporu⌥ení:
- d↵eviny budou osazeny ve velikosti 20 % kone⌥ného vzr�stu; stromy se zakládají sadbou 10 - 12 let✏ch 
 odrostk� /12-14-16/ s balem, dosahující min. v✏�ky 2 - 2,5 m.  Do uli⌥ních stromo↵adí musí b✏t stromy  
 vyv tvené na podchodnou v✏�ku.  K v✏sadb  d↵evin do izola⌥ní zelen  jsou naopak doporu⌥eny  
 d↵eviny zav tvené nízko od zem , základní sadbu v izola⌥ní zeleni doporu⌥eno doplnit 4-6 let✏mi  
 odrostky, tzv. �pi⌥áky, v✏�ky min. 125 - 150 cm nebo sadbou /8-10-12/ s balem; d↵eviny umíst né ve  
 vazb  na volnou krajinu nutno chránit proti okusu; 
- ke↵e v⌘porostech budou vysazeny v⌘�achovnicovém sponu, ke↵e v⌘⇣iv✏ch plotech do ↵ad (2)3-4 ks/bm,  
 u mén  vzr�stn✏ch druh� 4-6 ks/bm;  
- v parkov✏ch plochách a v⌘prostorech p↵edzahrádek (travnaté pásy v uli⌥ním prostoru) bude zalo⇣en  
 v✏sevem klasick✏ parkov✏ trávník p↵i pou⇣ití travního semene v⌘dávce 25 g/m2.  V⌘míst  lu⌥ních porost� 
 podél vodote⌥e bude vyseta lu⌥ní sm s dopln ná o kv tnaté druhy bylin. 

5)  NÁVRH �E⇥ENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
  
 5.1) ⇤ir í komunika⇧ní souvislosti, napojení lokality na silni⇧ní komunikace
 Obec Bobnice z hlediska �ir�ích komunika⌥ních souvislostí je situována ve velmi p↵íznivé poloze 
severov✏chodn  od páte↵ní trasy silnice I/38, které vytvá↵í d�le⇣ité komunika⌥ní propojení vedené od Mladé 
Boleslavi do Nymburka a dále na jih p↵es k↵í⇣ení na 39. km ⌘dálnice D11 do Kolína. Na tuto páte↵ní silni⌥ní trasu 
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jsou pak p↵ipojeny dal�í silnice II. a III. t↵ídy, které zaji��ují komunika⌥ní dostupnost dal�ích sídel a obcí p↵ilehlého 
území. 
 Komunika⌥ní dostupnost obce Bobnice zaji��ují silnice III. t↵íd, a to ve vztazích k⌘trase silnice I/38 a 
m stu Nymburku – po silnicích III/25717, III/32926 a III/33014, ve sm ru severov✏chod pak silnice III/32926 na 
Osko↵ínek a silnice III/33017 ve sm ru na Chleby. Vlastní ↵e�ená lokalita, situována v⌘severov✏chodním segmentu 
obce, je v⌘sou⌥asné dob  komunika⌥n  p↵ipojena místní komunikací Polní. Ulice Polní je p↵ipojena na Kovanskou 
ulici (pr�jezdní úsek silnice III/33014) a jejím prost↵ednictvím a⇣ k ulici Pr�b ⇣ná, která plní funkci páte↵ní 
komunika⌥ní osy obce (pr�jezdní úsek silnice III/32926).   
  
 5.2) Místní komunikace
 Navrhovan✏ vnit↵ní komunika⌥ní systém, kter✏ bude zaji��ovat komunika⌥ní dostupnost ↵e�ené lokality 
a obsluhu jednotliv✏ch navrhovan✏ch objekt� je tvo↵en prodlou⇣ením ulice Polní v⌘délce cca 180 metr�, jako 
obslu⇣né komunikace (místní komunikace funk⌥ní skupiny C), která je ukon⌥ena obrati�t m. Obrati�t  bude 
dimenzováno pro mo⇣nost otá⌥ení vozidel délky cca 9 metr�, to je pro pot↵eby vozidel svozu domovního odpadu 
a také hasi⌥ská ⌥i jiná technologická vozidla. Na tuto obslu⇣nou komunikaci jsou p↵ipojeny ve dvou k↵i⇣ovatkách 
úseky místních komunikací s⌘charakterem obytné ulice (místní komunikace funk⌥ní skupiny D1 – komunikace se 
smí�en✏m provozem), které vytvá↵ejí obdélníkov✏ blok vnit↵ního ⌥ist  obytného území. Tento systém dále 
dopl⌦uje ú⌥elová komunikace délky cca 317 metr�, �iroká cca 4,5 m vedená po v✏chodní stran  lokality od 
záv ru Polní ulice a⇣ k⌘p↵ipojení na trasu silnice III/33017 sm ↵ující na Chleby.
 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. Navrhovaná místní obslu⇣ná 
komunikace – prodlou⇣ená Polní ulice - zaji��ující komunika⌥ní obsluhu jednotliv✏ch p↵ilehl✏ch objekt� bude 
navr⇣ena jako obslu⇣ná komunikace funk⌥ní skupiny C, typu MO2 12/7/30 se 2 jízdními pruhy 2x3,0m 
a⌘oboustrann✏mi 2 m chodníky. Komunikace pro smí�en✏ provoz funk⌥ní skupiny D1 - obytné ulice – budou 
navr⇣eny a vybaveny v⌘parametrech a v⌘souladu s⌘technick✏mi podmínkami⌘TP103 pro jejich navrhování 
v⌘minimální �í↵ce uli⌥ního prostoru nejmén  8,0m mezi hranicemi protilehl✏ch pozemk�. 
 V návrhu úsek:
 - D1 západ - délka 134 m, �í↵ka 10 m (2,5 m travnat✏ pás; vozovka 5,5; 2 m travnat✏ pás),
 - D1 sever - délka cca 93 m, (4 m travnat✏ pás; 5,5, vozovka; 7,5 m travnat✏ pás se stromy),
 - D1 v✏chod - délka cca 128 m ( 2,5 travnat✏ pás; 5,5, vozovka; 2 - 9 m travnat✏ pás).
 P↵ipojení komunikací bude provedeno stykov✏mi k↵i⇣ovatkami navr⇣en✏mi ve smyslu p↵íslu�n✏ch 
ustanovení �SN 73 6110 Projektování místních komunikací a �SN 73 6102 Projektování k↵i⇣ovatek na pozemních 
komunikacích. P↵ipojení pozemk� jednotliv✏ch navrhovan✏ch objekt� lokality bude ↵e�eno samostatn✏mi sjezdy 
ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení �SN 736110 Projektování místních komunikací, kap. 12 K↵i⇣ovatky, k↵í⇣ení a 
sjezdy.
 V�echny navrhované stavební úpravy komunika⌥ních ploch budou vybaveny p↵íslu�n✏m opat↵ením ve 
smyslu vyhlá�ky MMR �R ⌥. 398/2009 Sb., o obecn✏ch technick✏ch po⇣adavcích zabezpe⌥ujících bezbariérové 
u⇣ívání staveb a rovn ⇣ p↵íslu�n✏ch ustanovení �SN 73 6110 Projektování místních komunikací.
 Parcely 14 a 15a,15b respektují p�vodní pozemkovou dr⇣bu. Parcela 14 je p↵ístupná 4 m �irok✏m 
sjezdem z nov  zalo⇣eného úseku místní komunikace. Parcelu 15a je mo⇣no rozd lit na dva pozemky pro 
smí�enou venkovskou zástavbu. Parcela je komunika⌥n  p↵ipojena samostatn✏m sjezdem p↵es pozemek p⌥. 72 
na v✏chodní hranu vozovky⌘pr�jezdního úseku silnice III/32926 (ul. Pr�b ⇣ná)⌘ve smyslu p↵íslu�n✏ch ustanovení 
�SN 73 6110 Projektování místních komunikací, kap.12 K↵i⇣ovatky, k↵í⇣ení a sjezdy. V souvislosti s 
postupnou⌘realizací dal�ích etap zástavby⌘je mo⇣no do budoucna⌘p↵edpokládat rovn ⇣ s komunika⌥ním 
zp↵ístupn ním parcely⌘od v✏chodu ve sm ru⌘k t ⇣i�ti lokality. V koncové poloze je navr⇣ena zahrada 15b.

 5.3) Doprava v klidu
 S⌘ohledem na individuální charakter bytové zástavby ↵e�ené lokality odstavování a parkování vozidel 
pro jejich pot↵eby nep↵edstavuje vá⇣n j�í problém. V�echny pot↵eby budou pokryty stáním vozidel na vlastních 
pozemcích 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. 
 Pro p↵íle⇣itostné pot↵eby parkování vozidel náv�t v jsou pak vytipovány dv  lokality na obytn✏ch 
ulicích, které jsou patrné z⌘dolo⇣en✏ch grafick✏ch p↵íloh.
 
 5.4) P⌃ í a cyklistick↵ provoz
 P �í provoz v⌘rámci vlastní ↵e�ené lokality je veden podél obslu⇣né komunikace po oboustrann✏ch 
dostate⌥n  dimenzovan✏ch chodnících, cyklistick✏ provoz je pak veden v⌘hlavním dopravním prostoru obslu⇣né 
komunikace. Na obytn✏ch ulicích pak p �í i cyklisté, za podmínek stanoven✏ch v⌘zákon  ⌥. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, mohou vyu⇣ívat spole⌥n  s⌘automobilovou dopravou cel✏ uli⌥ní prostor.

 5.5) Obsluha území prost�edky hromadné dopravy 
 Obsluha obce Bobnice a vlastní ↵e�ené lokality prost↵edky hromadné dopravy v⌘sou⌥asné dob  a do 
budoucna z�stává zaji�t na pouze prost↵edky ve↵ejné linkové autobusové dopravy. 
 Pro pot↵eby autobusové dopravy slou⇣í autobusová zastávka situovaná v⌘prostoru návsi p↵i pr�jezdním 
úseku silnice III/32926 – Pr�b ⇣ná ulice. Lze konstatovat, ⇣e prakticky celé ↵e�ené území lokality je pokryto 
v⌘p↵íznivé do 500 metrové docházkové vzdálenosti k této zastávce, co⇣ ⌥asov  p↵edstavuje asi 5 minutovou 
docházkovou dobu. 
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 5.6) P�ístup do krajiny (mimo zájmové území)
 Plochy zem d lské a lesní jsou p↵ístupné historicky vzniklou sítí ú⌥elov✏ch komunikací. Tato sí� 
umo⇣⌦ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována.  Cesty slou⇣í zejména 
hospodá↵skému (zem d lskému a lesnickému vyu⇣ití), cykloturistice a p �í turistice. 
 Územní studií je podél b↵ehové hrany vodote⌥e navr⇣ena cesta pro p �í, která propojuje lokalitu s 
hlavní ú⌥elovou komunikací v krajin  (s doprovodnou alejí).

6)  NÁVRH �E⇥ENÍ  TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

 6.1) Vodohospodá�ská a protipovod⌥ová opat�ení
 Pro místní recipient není stanoveno záplavové území.  Lokáln  v�ak m�⇣e docházet ke zv✏�ení hladiny 
podzemní vody a k jejímu vystoupání a⇣ k povrchu zem . V⌘rámci návrhu územní studie jsou navr⇣ena opat↵ení 
pro zv✏�ení ochrany území p↵ed velk✏mi vodami:
- podél koryta vodního toku je zachováno volné nezastav né a neoplocené území o �í↵i min. 6 m od 

b↵ehové hrany (tzv. poto⌥ní koridor) - pro pr�chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro 
ú⌥el správy a údr⇣by vodního toku;

- 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).

- Na pozemcích, kde byly provedeny investice do p�dy (odvodn ní), 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 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.

 6.2) Vodní hospodá�ství

 Zásobování pitnou vodou
 Bilance pot↵eby pitné vody a zaji�t ní její dodávky:
 Navrhováno je zde 100 bytov✏ch jednotek/BJ p↵evá⇣n  v⌘RD.
Za p↵edpokladu jejich nadstandardního vybavení vychází  specifická ro⌥ní pot↵eba 65 m3/obyv.rok).
Ro⌥ní bilan⌥ní pot↵eba pitné vody ⌥iní:   cca 100 x 65 = 6.500 m3/rok
 V⌘p↵ípad  instalace rodinn✏ch bazén� u v t�iny nemovitostí, v t�iny RD, pak lze p↵edpokládat nár�st 
cca o 50 a⇣ 100 %.

 Zaji�t ní dodávky pitné vody:
 Vlastní technické ↵e�ení rozvodné vodovodní sít  rozvojové lokality bude mo⇣né realizovat odbo⌥ením 
ze stávajících ↵ad� v⌘nejbli⇣�ích napojovacím uzlu v ulici “Polní” (viz. V✏kres D). Na základ  základního prov ↵ení 
lze konstatovat té⇣ spln ní normativních parametr� min. a max. provozních tlak� v⌘distribu⌥ní vodovodní síti 
↵e�eného území.
 Pozn.: K detailnímu návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni 
projektové p↵ípravy.

 Likvidace srá�kov↵ch odpadních vod
 Bilance produkce srá⇣kov✏ch odpadních vod a zaji�t ní jejich likvidace:
 Odvod⌦ovaná plocha zájmového území Sc celkem cca 8,76 ha
 Celková produkce srá⇣kov✏ch vod  Qc = Sc (ha) x 130 (l/s . ha) x 0,35 = cca  398,58 l/s.

 Zaji�t ní likvidace srá⇣kov✏ch odpadních vod: 
 Srá⇣kové odpadní vody i zde by m ly b✏t vsakovány ⌥i akumulovány na pozemcích jednotliv✏ch 
nemovitostí (po prov ↵ení reáln✏ch mo⇣ností vsakování). Produkce srá⇣kov✏ch odpadních vod z⌘nov✏ch úsek� 
obslu⇣n✏ch místních komunikací a z p↵ilehl✏ch k⌘nim ploch nebude zásadním problémem, zde lze vyu⇣ít 
p↵íhodného sklonu terénu (sklonu obslu⇣n✏ch komunikací) a p↵evád t p↵ebyte⌥nou srá⇣kovou vodu do blízkého 
p↵irozen✏ch recipientního prvku (viz. V✏kres D).  
 Jen mal✏ podíl srá⇣kov✏ch vod z obslu⇣né komunikace v ji⇣ní ⌥ásti ↵e�eného území bude zde ↵e�en 
prost↵ednictvím odvod⌦ovacího ⇣labu zakrytého m↵í⇣ov✏m snímateln✏m krytem.  
 Pozn.: Ke detailnímu návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni 
projektové p↵ípravy.

 Likvidace spla kov↵ch odpadních vod
 Bilance produkce spla�kov✏ch odpadních vod:
 Bilance produkce spla�kov✏ch odpadních vod koresponduje s⌘pot↵ebou pitné vody (viz v✏�e) a lze tedy 
tuto produkci odhadovat a⇣ do v✏�e cca 6.500m3/rok i více.

 Zaji�t ní likvidace spla�kov✏ch odpadních vod: 
 Vlastní technické ↵e�ení spla�kové oddílné kanalizace rozvojové lokality bude relativn  sch�dné 
vzhledem k⌘mo⇣nosti napojení se na stávající systémy oddílné spla�kové kanalizace v ulici “Polní”. 
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 Pozn.: Ke podrobnému návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni 
projektové p↵ípravy.

 6.3) Energetika

 Zásobování elektrickou energií
 Bilance pot↵eby elektrické energie:
 Navrhováno je zde cca 100 bytov✏ch jednotek/BJ p↵evá⇣n  v⌘RD. Za p↵edpokladu stupn  elektrifikace 
byt� B1 – byt, v⌘n m⇣ se elektrické energie pou⇣ívá k⌘osv tlení a pro drobné domácí elektrospot↵ebi⌥e plus pro 
elektrick✏ sporák s⌘pe⌥icí troubou (specifick✏ p↵íkon v⌥etn  ob⌥anské vybavenosti, nap↵. i VO, pro B1 ⌥iní 6,8 
kW/1 BJ). Stupe⌦ B1 je zvolen proto, ⇣e zájmové území bude rovn ⇣ plo�n  plynofikováno. V✏po⌥et pot↵ebného 
p↵íkonu pro cca 33 BJ ⌥iní cca 87 kW.

 Zaji�t ní dodávky elektrické energie:
 Vlastní technické ↵e�ení rozvodné sít  NN bude kabelové v⌘podzemní trase, navazující na NN sí� 
v⌘p↵ipraven✏ch napojovacích místech. Pro rozvojovou lokalitu je k⌘dispozici prostorová rezerva pro p↵ípadnou 
instalaci nové kioskové trafostanice, nap↵. Eltraf pot↵ebného p↵íkonu na vstupu do lokality (u plochy ve↵ejné 
zelen /d tského h↵i�t ). 
 P↵ípojková vedení budou provedena zasmy⌥kováním do domovních rozvad ⌥� osazen✏ch v⌘plotové 
konstrukci a standardn  vybaven✏ch elektrom rem a dal�ím nezbytn✏m p↵íslu�enstvím (tj. jedná se o umíst ní 
na hranici pozemku jedné ka⇣dé nemovitosti).  
 Samoz↵ejm  se po⌥ítá s⌘instalací sít  VO v⌘nov✏ch obslu⇣n✏ch komunikacích s⌘osazením ve vhodn✏ch 
místech odpovídajícího po⌥tu nosi⌥� se svítidly VO.
 Pozn.: K detailnímu návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni 
projektové p↵ípravy.

 Zásobování zemním plynem
 Bilance pot↵eby zemního plynu  :
 Navrhováno je zde cca 33 bytov✏ch jednotek/BJ p↵evá⇣n  v⌘RD.
Za p↵edpokladu stupn  plynofikace byt� E – v⌘byt  je u⇣íváno zemního plynu k⌘va↵ení, p↵íprav  TUV a vytáp ní), 
hodnota max. specifické pot↵eby zemního plynu ⌥iní 3.410 m3/1 BJ a rok.
Ro⌥ní bilan⌥ní pot↵eba zemního plynu pak ⌥iní cca 33 x 3.410= 112.530  m3/rok.

 Zaji�t ní dodávky zemního plynu :
 Vlastní technické ↵e�ení STL rozvodné plynovodní sít   rozvojové lokality bude mo⇣né napojením 
v⌘napojovacích uzlech s⌘tím, ⇣e distribu⌥ní sí� zde vytvo↵í zokruhovanou strukturu danou navrhovanou strukturou 
obslu⇣n✏ch komunikací (viz. V✏kres D). 
 Ka⇣dá nemovitost (ka⇣d✏ z⌘p↵edpokládan✏ch bytov✏ch objekt� ⌥i RD atd.) bude p↵ipojena na STL 
plynovodní sí�, tj. bude vybavena STL plynovodní p↵ípojkou ukon⌥enou v⌘plotovém ⌥i fasádním kiosku 
s⌘osazen✏m HPU, domovním regulátorem tlaku plynu a plynom rem. 
 Pozn.: K podrobnému návrhu ↵e�ení m�⇣e dojít a⇣ na základ  zp↵esn ní zadání v⌘dal�ím stupni 
projektové p↵ípravy.
 
 6.4) Telekomunikace 
 V⌘p↵ípad  pokrytí pot↵eb nabídkou telekomunika⌥ních slu⇣eb je t↵eba po⌥ítat s⌘p↵ím✏m napojením 
nemovitostí na p↵ístupovou (místní, ú⌥astnickou) telekomunika⌥ní sí� s⌘min. kapacitou  2x2 páry/1 RD ⌥i bytovou 
jednotku.
 P↵ipojení k⌘ú⌥astnické sít Bobnice jejím roz�í↵ením z⌘p↵íslu�n✏ch ozna⌥en✏ch uzl� (z nejbli⇣�ích TR/
tra�ov✏ch rozvád ⌥�, SR/sí�ov✏ch rozvád ⌥�, ÚR/ú⌥astnick✏ch rozvád ⌥� – nejbli⇣�ích podúst↵eden), co⇣ m�⇣e 
b✏t up↵esn no v⌘rámci dal�í fáze projektové p↵ípravy. Bobnice p↵íslu�í k telekomunika⌥nímu obvodu MTÚ 
Nymburk (ÚTO Nymburk).
 Rozvoj stávající kabelové ú⌥astnické sít  bude realizován v⌘↵e�eném území formou podzemních 
kabelov✏ch tras v⌥etn  stani⌥ních kabel�.

 6.5) Koordinace in�en↵rsk↵ch sítí
 Ta je z⌘prostorového hlediska upravena �SN 73 6005, která je návrhem ↵e�ení respektována.
 Koordinace prostorového uspo↵ádání vedení technického vybavení (koordinace je dána p↵edev�ím 
zp�sobem jejich ukládání) ve ve↵ejném prostoru dle �SN 73 6005 m�⇣e b✏t nabízena klasickou variantou. Dal�í 
doporu⌥enou variantou odpovídající lépe obsluze objekt� nadstandardního bydlení („nadstandardní objekty není 
logické obsluhovat technicky podstandardn “) je prostorov  úsporné ↵e�ení p↵i ukládání in⇣en✏rsk✏ch sítí do 
sdru⇣ené trasy (nap↵. multikanál Sitel) - viz. obr. na konci kapitoly.
      Pro tuto druhou variantu je doporu⌥eno vyu⇣ít jako adekvátního podkladu  DOS.T 09 Zp�soby 
ukládání in⇣en✏rsk✏ch sítí. doporu⌥en✏ standard technick✏. Praha: �KAIT, 1998, dále typového podkladu TP 103 
Navrhování obytn✏ch a p �ích zón: Technické podmínky. Praha: MDS �R – OPK, vyd. KAURA publishing, 2008. 
ISBN 80-902527-0-2 ⌥i nap↵. Sdru⇣ené trasy in⇣en✏rsk✏ch sítí v⌘urbanizovan✏ch územích. Praha: kol. autor�, �VUT, 
2010. ISBN 978-80-01-04706-4.
                      
 6.6) Stromy a in�en↵rské sít⌃

 V✏sadbová plocha
 Pro strom musí b✏t zaji�t na minimální v✏sadbová plocha. V✏sadbová plocha se musí nacházet mimo
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zhutn lé vrstvy a neproko↵enitelné materiály, zpravidla z�stává volná anebo zakrytá m↵í⇣í. Její minimální �í↵ka je 
0,8 m a minimální velikost je 2 m2 pro stromy s malou korunou, 4 m2 pro stromy se st↵ední korunou a 9 m2 pro 
stromy s velkou korunou.
 Plocha pro vsak de��ové vody
 Pro strom musí b✏t zaji�t na dostate⌥ná plocha pro vsak de��ové vody a provzdu�⌦ování. Velikost této
plochy je zpravidla pro stromy s malou a st↵ední korunou nad 6 m2 a pro stromy s velkou korunou
nad 10 m2. Plocha pro vsak de��ové vody se ↵e�í bu� jako otev↵ená p�da, nebo dla⇣bou v suchém lo⇣i se �irokou 
spárou, p↵ípadn  jin✏m krytem, kter✏ propou�tí vodu a vzduch (nap↵. písek, �t rk).
 Pokud to místní podmínky nebo zvolené architektonické ↵e�ení (nap↵. pou⇣ití velkoplo�n✏ch materiál�
kryjících svrchní vrstvu p�dy) nedovolí, je mo⇣né po⇣adavek nahradit stavebn  technick✏mi a vegeta⌥n  
technick✏mi prvky.
 Ko↵enov✏ prostor
 Ko↵enov✏ prostor zahrnuje objem p�dy, ve kterém m�⇣e strom ko↵enit. Ko↵enov✏ prostor musí 
zabezpe⌥it statiku stromu a umo⇣nit proko↵en ní v dostate⌥ném rozsahu, jeho velikost odpovídá zpravidla 1/10 
projek⌥ního objemu koruny.

Minimální vzdálenosti podzemních sítí od paty kmene stromu
 - Vodovod 1,5 m; 1,0 m p↵i obnov  a s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - Kanalizace 3,0 m bez omezení; 1,5–3,0 m, je-li stoka do hloubky 5 m a s pou⇣itím   
  technick✏ch opat↵ení; 1,0 m pro p↵ípojky s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - Plynovod 2,5 m; 1,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - 1 kV 1,0 m; 0,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - 22 kV 1,5 m; 1,0 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - Ve↵ejné osv tlení 1,0 m; (kabely) 0,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
 - 5,0 m vzdálenost patky sto⇣áru, v⇣dy v�ak mimo v✏sadbov✏ prostor elektronické   
 komunikace 1,0 m; 0,5 m s pou⇣itím technick✏ch opat↵ení
Vzdálenosti se vztahují jak na hlavní trasy, tak na jednotlivé p↵ípojky.

 Za technická opat↵ení se pova⇣ují p↵ípady, kdy se:
 a) sít  ukládají d↵íve ne⇣ plánovan✏ strom:
 - pokládka sítí do chráni⌥ek;
 - ulo⇣ení protiko↵enové zábrany v úseku ko↵enového prostoru a trasy sít ;
 b) sít  ukládají v blízkosti stojícího stromu:
 - provle⌥ením v chráni⌥ce (podvrtáním);
 - ru⌥ní v✏kop nebo s pou⇣itím odsávací techniky; o�et↵ení ko↵en�, zásyp ko↵enového prostoru   
 speciálním substrátem pro stromy.
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7)  P�ÍLOHA

Fotodokumentace - n⌃které p�íklady kvalitní zástavby na venkov⌃

    
 

 p⌅íklad kvalitní architektury, vhodné pro bydlení na venkov⇥ - rodinné domy v Popovi�kách (autor Ing. arch. Ján Stempel)
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 p⌅íklad kvalitní architektury, vhodné pro bydlení na venkov⇥ - rodinn⌥ d⌃m B⌅evnice (autor Ing. arch. Martin Barto⇧)
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