Obec Dymokury
Revoluní 97, 289 01 Dymokury, e-mail:ou.dymokury@iol.cz
______________________________________________________________________________________
.j. ÚPD/2009/1
V Dymokurech dne: 19. kvtna 2009

Územní plán Dymokury
Zastupitelstvo obce Dymokury, písluné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona . 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním ádu ( stavební zákon ), za pouití ustanovení § 43 odst. 4
stavebního zákona, § 171 zákona .500/2004 Sb., správní ád, § 13 a pílohy .7 vyhláky
. 500/2006 Sb., o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zpsobu
evidence územn plánovací innosti

vydává

Územní plán Dymokury
1. Textová ást územního plánu
a)

Vymezení zastavného území

Na území obce Dymokury je vymezeno k datu 2.3.2008 celkem 10 zastavných území.
Vymezení zastavného území je znázornno ve výkresové ásti územního plánu: výkres základního
lenní území (V.1) a hlavní výkres (V.2).
Pehled ZÚ v eeném území:
katastrální území
poet ZÚ
634247 Dymokury
6

popis
sídelní útvar Dymokury,
výrobní areál - Deblice,
vodojem,
OV,
samota  Jakubský mlýn,
stavební objekt u vodní nádre
stavební objekt u vodní nádre
760684 Svídnice u Dymokur
3
sídelní útvar Svídnice,
veejné pohebit,
výrobní areál
(pozn.: pozemky dvou zboeni ve volné krajin byly zahrnuty do nezastavného území)
634239 erná Hora u Dymokur 1
sídelní útvar erná Hora (zasahuje i do k.ú. Dymokury)

b)

Koncepce rozvoje eeného území, koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Vymezení eeného území
eeným územím je správní území obce Dymokury (íselný kód: 537128), které tvoí
katastrální území: Dymokury (íselný kód: 634247), Svídnice u Dymokur (íselný kód: 760684) a erná
Hora u Dymokur (íselný kód: 634239). eené území se nachází v okresu Nymburk, Stedoeském
kraji.
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b.2) Koncepce rozvoje eeného území
Územní plán Dymokury si klade za cíl vytvoit územní pedpoklady pro stabilizaci a rozvoj
okrajové ásti regionu Královémstecka s cílem zachovat specifickou rázovitost venkovských sídel,
zachovat a podpoit pírodní hodnoty krajiny.
Cílem je reálný návrh funkního uspoádání a vyuití území peván pro úely rozvoje bydlení
a obanské vybavenosti, vetn zabezpeení technické a dopravní obsluhy území, respektování ochrany
architektonických a urbanistických hodnot, ochrany pírody a krajiny a ostatních územních limit.
Rozvoj výrobních inností, s monými negativními vlivy na své okolí, bude soustedn do stávajících
areál.
b.3) Ochrana hodnot vyplývajících z historického a urbanistického vývoje (Dymokury)
Územním plánem jsou dány podmínky pro logický rozvoj sídla vetn obohacení jeho
krajinného rámce. Jsou dány podmínky pro rehabilitaci historického jádra sídla s areálem zámku, kostela
a zelení v dominantní poloze.
Stavební rozvoj v zastavném území se bude soustedit zejména na údrbu pop. obnovou
pvodní zástavby v sídle za pedpokladu udrení vhodného objemového a architektonického eení
staveb, které odpovídá charakteru místní peván venkovské zástavby. Pi stavební innosti musí být
respektovány i dochované stavby lidové architektury - pípadné stavební úpravy nesmí naruit charakter
tchto staveb. Je ádoucí respektovat unikátní dochované stavby industriální architektury.
Pi stavební innosti nesmí být naruen panoramatický obraz sídla daný dominantami
kulturního významu (kostel, zámek).
(erná Hora, Svídnice)
Územní plán respektuje dodnes tém nepokozenou urbanistickou strukturu tchto sídel. Stavební rozvoj
v zastavném území se bude soustedit zejména na údrbu pop. obnovou pvodní zástavby v sídle za
pedpokladu udrení vhodného objemového a architektonického eení staveb, které odpovídá charakteru
místní venkovské zástavby. Pi stavební innosti musí být respektovány i dochované stavby lidové
architektury - pípadné stavební úpravy nesmí naruit charakter tchto staveb.
Archeologické nálezy:
Archeologické nálezy dokazují, e krajina byla osídlena ji v dob pravku. Nálezy z mladí
doby kamenné a keltské kostrové hroby z 5. a 3. století ped n. l. dokumentují staré osídlení místa.
V eeném území jsou vymezeny archeologické zóny I. stupn, které zahrnují intravilán sídla
Dymokury a lokalitu Teletník poblí silnice I. tídy. Archeologické zóny II. stupn zahrnují návrí
Kalvárie s kamenným kíem a lokalitu Jakubský mlýn v k.ú. Dymokury, stedovké a novovké jádro
obce Svídnice a novovké jádro obce erná Hora.
pozn.: Území s archeologickými nálezy - je definováno jako území, na nm se vyskytují
archeologické nálezy nemovité povahy vytvoené lovkem nebo vzniklé pírodním procesem na
základ psobení i vyuití lovkem a archeologické nálezy movité povahy. V souasné dob je dle
vyjádení Archeologického ústavu a oprávnných organizací nutné povaovat celé území stedních ech
za území s archeologickými nálezy. V § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., je dána stavebníku povinnost ji od
doby pípravy stavby oznámit zámr stavební innost Archeologickému ústavu, má-li se provádt na
území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá, e kadý stavebník ve stedoeském kraji musí provést
oznámení vi Archeologickému ústavu AV R a umonit jemu nebo oprávnné organizaci provést na
doteném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav je v dikci tohoto zákona uren,
aby uplatoval na základ oznámení stavebníka poadavek na záchranný archeologický výzkum a
koordinoval archeologické výzkumy.
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b.4) Ochrana hodnot vyplývajících z pírodních a dalích podmínek území
Pírodní hodnoty:
ÚP Dymokury vytváí podmínky pro ochranu vech pírodních hodnot v území, které v
zásad respektuje a je s nimi koordinován. Vtina dochovaných pírodních prvk je územním plánem
zapojena do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interakní prvky).
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné lenní eeného území:
· pírodn hodnotný krajinný celek zahrnující komplex pirozených lesních spoleenstev s
dubohabrovými háji, rákosinami, vlhkými loukami a soustavou rybník a malých vodních nádrí severovýchodní ást
· krajinný celek zahrnující odlesnnou intenzivn vyuívanou krajinu s drobnými vodoteemi a
s ojedinlými doprovodnými liniovými porosty - jihozápadní ást
Do územního plánu je pevzat návrh na evropsky významnou lokalitu systému Natura 2000 CZ0210101 Dymokursko - velmi dobe zachovalý komplex listnatých les, vlhkých luk a vodních
ekosystém.
Kulturn-historické hodnoty v krajin:
Jsou respektovány kulturn-historické hodnoty ve volné nezastavné krajin, kterou je zejména
úvozová cesta Kalvárie s kamenným kíem a sochou ukiovaného Krista na návrí.

c)

Urbanistická koncepce

c.1) Zastavné území
Pro plochy v zastavném území platí, e lze provádt zmny staveb a umisovat dalí stavby a
zaízení v souladu s charakteristikou funkního vyuití a v souladu s dalími ustanoveními návrhu ÚP
Dymokury.
c.2) Vymezení ploch pestavby
Návrhem ÚP Dymokury jsou vymezeny tyto plochy pestavby (plochy v zastavném území,
pro které je navrena zmna vyuití nebo jejich prostorového uspoádání, vetn umisování staveb a
jejich zmn):
Oznaení plochy:
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:

P1

plocha obanské vybavenosti (OV)
nekomerní obanská vybavenost nebo malá a stední
zaízení komerní vybavenosti (vliv inností na tchto
plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenaruuje
sousední plochy nad pípustnou míru danou obecn
závazné pedpisy)
Dalí podmínky:
Pi pestavbách respektovat dominantní polohu zámecké
budovy a budov pvodního hospodáského dvora v
sousedství. Pi pestavb charakter staveb pizpsobit
rázovitosti místa. Plochu maximáln uvolnit od stávající
nevhodné zástavby s cílem obnovit pvodní sídelní zele
(nejlépe charakteru veejné zelen). Na pozemcích
zboeni neobnovovat zástavbu. Odstranit stávající
nevhodné betonové oplocení. Stávající trasy sítí
technické infrastruktury procházející pestavbovou
plochou budou chránny nebo budou navreny peloky
tak, aby nebyla dotena jejich funknost.
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Oznaení plochy:
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
Dalí podmínky:

P2

Oznaení plochy:
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
Dalí podmínky:

P3

Oznaení plochy:
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
Dalí podmínky:

P4

Oznaení plochy:
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
Dalí podmínky:

P5

plocha veejných prostranství (PV)
veejná prostranství (komunikace, zele)
Na pozemcích zboeni neobnovovat zástavbu.
plocha veejných prostranství (PV)
veejná prostranství (komunikace, zele)
Na pozemcích zboeni neobnovovat zástavbu.
plocha veejných prostranství (PV)
veejná prostranství (komunikace, zele)
Na pozemcích zboeni neobnovovat zástavbu.
plocha smíená nezastavného území (NS)
funkce pírodní, zemdlská, lesní
Asanovat objekt bývalé ubytovny - ozdravní území.

Plochy pestavby jsou vymezeny graficky ve výkresech . 1 a 2 návrhu ÚP Dymokury (Výkres
základního lenní, Hlavní výkres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní vyuití plochy,
dalí pípustné, podmínn pípustné vyuití a nepípustné vyuití pro jednotlivé plochy je uvedeno v
kapitole f.1) Plochy s rozdílným zpsobem vyuití.

c.3) Vymezení zastavitelných ploch
Návrhem ÚP Dymokury jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy (plochy urené k
zastavní):
Oznaení plochy:
Z1
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití
a dalí podmínky:

Oznaení plochy:
Z2
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

plochy bydlení (B),
pozemky pro stavbu rodinných dom
Pro plochu vydáno územní rozhodnutí (.j.: Výst/10023/05) o dlení pozemk, vyuití území a o umístní
staveb.

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
2 - 4 stavební parcely,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),úrove 1. NP
max. 80 cm nad terénem.
V ploe rozíit pozemky veejného prostranství v
návaznosti na stávající pozemky.
Zástavba musí vycházet z urbánního charakteru tradiní
venkovské zástavby (stavby osazované v okrajových
polohách pozemk).
4

V pípad dotení ploných odvodovacích zaízení je
teba píslunými opateními zajistit funknost
zbývajících ástí melioraních zaízení na okolních
pozemcích vetn bezproblémového odtoku vod.
Oznaení plochy:
Z3
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

Oznaení plochy:
Z4
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

Oznaení plochy:
Z5
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

Oznaení plochy:
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
4 stavební parcely,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),úrove 1. NP
max. 80 cm nad terénem.
Zástavba musí vycházet z urbánního charakteru tradiní
venkovské zástavby (stavby osazované v okrajových
polohách pozemk).

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
5 - 8 stavebních parcel,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),úrove 1. NP
max. 80 cm nad terénem.
V ploe rozíit pozemky veejného prostranství v
návaznosti na stávající pozemky.
Zachovat stávající cestu navazující na plochu veejného
prostranství (KN . 706). Respektovat nadzemní vedení
VN 22kV.
Zástavba musí vycházet z urbánního charakteru tradiní
venkovské zástavby (stavby osazované v okrajových
polohách pozemk).

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
6 - 8 stavebních parcel,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),úrove 1. NP
max. 80 cm nad terénem.
V pípad dotení ploných odvodovacích zaízení je
teba píslunými opateními zajistit funknost
zbývajících ástí melioraních zaízení na okolních
pozemcích vetn bezproblémového odtoku vod.
Zástavba musí vycházet z urbánního charakteru tradiní
venkovské zástavby (stavby osazované v okrajových
polohách pozemk).

Z6
plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
5

lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

Oznaení plochy:
Z7
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:
Oznaení plochy:
Z8
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

Oznaení plochy:
Z9
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

plochu provit územní studií (souástí bude mj. návrh
dopravní a technické obslunosti).
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),úrove 1. NP
max. 80 cm nad terénem.
V pípad dotení ploných odvodovacích zaízení je
teba píslunými opateními zajistit funknost
zbývajících ástí melioraních zaízení na okolních
pozemcích vetn bezproblémového odtoku vod.
Stavby pro bydlení umisovat mimo OP silnice.

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
2 - 3 stavební parcely,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),
Stávající nadzemní vedení VN 22 kV nahradit kabelovou
podzemní trasou vedenou mimo plochu.

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
plochu provit územní studií (souástí bude mj. návrh
dopravní a technické obslunosti).
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),
V pípad dotení ploných odvodovacích zaízení je
teba píslunými opateními zajistit funknost
zbývajících ástí melioraních zaízení na okolních
pozemcích vetn bezproblémového odtoku vod.
Stávající nadzemní vedení VN 22 kV nahradit kabelovou
podzemní trasou.
Doplnit liniovou zelení sousední betonové oplocení.

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
plochu provit územní studií (souástí bude mj. návrh
dopravní a technické obslunosti).
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí (vetn podkroví),
V pípad dotení ploných odvodovacích zaízení je
teba píslunými opateními zajistit funknost
zbývajících ástí melioraních zaízení na okolních
pozemcích vetn bezproblémového odtoku vod.
Podél jiní okrajové ásti plochy (9a) vést propojovací
komunikaci s lokálním biocentrem .6, podél této
komunikace z jihu zaloit pás liniové doprovodné zelen.
V ásti (9b) stavby pro bydlení umisovat mimo OP
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silnice.

V ploe respektovat vysokou hladinu spodních vod v
ploe (výstavba nepodsklepených objekt).
Oznaení plochy:
Z 10
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
4 - 5 stavebních parcel,
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí a podkroví,
Podél silniní komunikace vymezit pás zelen.

Stávající trasy sítí technické infrastruktury procházející
zastavitelnou plochou budou chránny.
Stavby pro bydlení umisovat mimo OP silnice.
Z 11
Oznaení plochy:
Funkní vyuití:
Hlavní vyuití:
lenní plochy pro hlavní vyuití:
Max. zastavná plocha:
Prostorové uspoádání:
Dalí podmínky:

plochy bydlení(B)
pozemky pro stavbu rodinných dom
plochu provit územní studií (souástí bude mj. návrh
dopravní a technické obslunosti).
250 m2 na jednu stavební parcelu
max. 2 nadzemní podlaí a podkroví,
Stavby pro bydlení umisovat mimo OP silnice.
Stávající nadzemní vedení VN 22 kV nahradit kabelovou
podzemní trasou.
V kontaktu se stávající plochou smíenou výrobní
vymezit pás zelen.
V ploe vymezit pozemky veejné zelen.
Realizace skupinové zástavby je podmínna koncepním
doeením likvidace splakových odpadních vod v této
ásti obce.

Zastavitelné plochy a jejich dalí lenní jsou vymezeny graficky ve výkresech . 1 a 2 návrhu
ÚP Dymokury (Výkres základního lenní, Hlavní výkres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze
hlavní vyuití plochy, dalí pípustné, podmínn pípustné vyuití a nepípustné vyuití pro jednotlivé
plochy je uvedeno v kapitole f.1) Plochy s rozdílným zpsobem vyuití.

c.4) Plochy územních rezerv
Návrhem ÚP Dymokury nejsou vymezeny plochy územních rezerv.
c.5) Vymezení systému sídelní zelen
Stávající systém sídelní zelen na veejných prostranstvích, zejména v prostorech návesních
útvar sídel a v okolí kostela v Dymokurech bude chránn a udrován.
V Dymokurech musí být zachovány pozstatky zámecké zahrady (dnes soukromá zele)
významn se uplatující v panoramatickém obrazu sídla.
Podmínky pro rozvoj sídelní zelen v návrhových plochách jsou dány v kap. c.1) a c.2).
Ve vech zastavitelných plochách je pípustné rozvíjet systém sídelní zelen.
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d)

Koncepce veejné infrastruktury

d.1) Dopravní infrastruktura
elezniní doprava
Systém a plochy stávající dráhy zstanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy pro
pípadné odstranní drobných bodových a liniových závad.
Silniní doprava
Systém a plochy stávajících silnic zstanou zachovány. Tím jsou ponechány územní rezervy
pro pípadné odstranní drobných bodových a liniových závad. Stavební inností nesmí dojít ke zhorení
íkových pomr silnic, ke zhorení jejich technických parametr a bezpenosti silniního provozu.
Místní komunikace
Dopravní obsluha ploch pestaveb a zastavitelných ploch bude zajitna kombinovan:
vyuitím stávajících silniních a místních komunikací a novými místními komunikacemi (v rámci
jednotlivých ploch funkního vyuití).
Nové místní komunikace budou navrhovány v rámci územní studie podmínné územním
plánem u zastavitelných ploch Z6, Z8, Z9 a Z11. Nové místní komunikace budou zaazeny do funkní
skupiny C - obsluné s funkcí obslunou, podrobnji dle dopravního významu C 3 (obsluné
komunikace uvnit obytných útvar, zpístupující objekty a území). Z hlediska kategorií komunikací
budou vechny nové místní komunikace navreny v kategorii místní obsluné (MO). Pi konkrétním
eení dopravní obslunosti tchto ploch je ádoucí minimální poet kiovatek se silnicemi. Pro
obsluhu zastavitelných ploch Z2 a Z4 budou stávající obsluné komunikace rozíeny na kategorijní typ
MO7/30.
Komunikace pro pí
V zastavitelných plochách bude vybudována na hlavních komunikaních tazích ucelená sí
chodník.
Budování chodník na dalích úsecích podél prtahu silnice II. a III. tídy sídelními útvary je
pípustné a doporuené za podmínky, e realizací tchto zaízení nedojde ke zhorení íkových pomr
silnic a místních komunikací, ke zhorení jejich technických parametr a ke zhorení bezpenosti
silniního provozu.
Doprava v klidu
U nové obytné zástavby v zastavitelných plochách musí být na pozemku rodinného domu
(bytového domu, stavby pro rodinnou rekreaci) umístno min. jedno garáové stání nebo odstavná
plocha (pro kadý byt). Pro rozvoj zástavby objekty obanského vybavení v plochách pestavby platí, e
potebná parkovací stání musí být umístna na vlastních pozemcích piléhajících ke stavbám.

Znaené turistické a cyklistické trasy
Zizování cyklostezek a turistických tras v eeném území je pípustné a doporuené. Jako
znaené cyklistické stezky budou vyuívány pedevím stávající místní a úelové komunikace.
Obsluha prostedky hromadné dopravy
Obsluha prostedky hromadné dopravy je vyhovující a zstane zachována.

-

d.2) Technická infrastruktura
Jsou pípustná tato nová zaízení sítí technické infrastruktury v území:
ady veejného vodovodu,
stoky splakové kanalizace zaústné do istírny odpadních vod,
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stoky oddílné deové kanalizace a dalí zaízení slouící k odvádní srákových vod,
trafostanice, vetn pipojovacího vedení VN 22 kV,
podzemní kabelové trasy VN 22 kV nahrazující stávající vzduná vedení,
podzemní kabelové trasy NN,
trasy STL plynovod,
kabelové trasy telekomunikaní sít a dalí telekomunikaní zaízení,
kabelové trasy NN slouící pro VO, svítidla VO,
kabelové trasy vedení místního rozhlasu, reproduktory místního rozhlasu.

Odvodnní území, srákové odpadní vody
Srákové odpadní vody v zastavitelných plochách budou z veejných prostranství odvádny
vyuitím upravených sklon zpevnných povrch a pomocí odvodovacích lábk do nové nebo
stávající deové oddílné kanalizace. Pouze v nezbytn nutných pípadech budou srákové vody
odvádny spolen se splakovými vodami tzv. jednotnou kanalizací (Dymokury).
Splakové odpadní vody
(Dymokury)
Likvidace splakových odpadních vod v zastavitelných plochách bude zajitna navazujícími
úseky jednotné splakové kanalizace, pipojenými na stávající jednotnou splakovou kanalizaci
zakonenou na OV Dymokury.
Ve východní ásti Dymokur je navrena dostavba kanalizaní sít. V místech pípadných
nepíznivých sklonových pomr budou pouity erpací achty s výtlanými ady.
V odvodnných pípadech, kdy nebudou vytvoeny technické a ekonomické podmínky pro
pipojení stávající nebo navrené zástavby na splakovou kanalizaci, je podmínn pípustná i realizace
bezodtokových jímek nebo domovních istíren odpadních vod.
(erná Hora, Svídnice)
V SÚ erná Hora a SÚ Svídnice je likvidace splakových vod eena rekonstrukcí stávajících
nebo výstavbou nových akumulaních jímek (odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách
výhledov likvidovány na istírn odpadních vod obce Dymokury).
Zdroje vody, zásobování vodou
Souasný zpsob zásobování SÚ Dymokury a erná Hora pitnou vodou bude zachován. ady
rozvodné sít veejného vodovodu budou rozíeny do zastavitelných ploch a doposud neobslouených
území.
V SÚ Svídnice je navren zpsob zásobování pitnou vodou (napojením na vodovod
Dymokury) dle zpracované projektové dokumentace. Stávající zdroje vody (veejné a domovní studny,
které si zejm zachovají svou funkci) je moné povaovat za zdroje vody pro závlahu zelen apod. i
zdroje havarijní.
Elektrifikace
Stávající venkovní vedení VN 22 kV, procházející intravilánem obce nebo zastavitelným
územím budou, v závislosti na technických podmínkách v území, nahrazena podzemní kabelovou trasou.
Zásobování elektrickou energií bude zajitno prostednictvím stávajících trafostanic, které
budou v pípad poteby posíleny. Zizování dalích trafostanic dle skutených poteb zásobování
elektrickou energií je pípustné. Nové trafostanice budou pipojeny z páteního vedení VN 22 kV
venkovním vedením nebo v ástech procházejících sídly v podzemní trase kabelem VN 22 kV. Stavby v
zastavitelných plochách budou pipojeny vdy podzemní kabelovou trasou NN.
Plynofikace
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V eeném území je pípustná ploná plynofikace. Plynofikace je podmínna generelním
eením ve spolupráci s navazujícími sousedními obcemi (rozíení pátení sít zemního plynu z trasy
Podmoky - Velenice - inves).

Telekomunikace
Vechna stávající nadzemní telekomunikaní vedení budou postupn nahrazena podzemní
kabelovou trasou. Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou pipojeny vdy, pokud to umoní
technické podmínky.
Veejné osvtlení a místní rozhlas
Rozvody VO a místního rozhlasu budou realizovány i v zastavitelných plochách. Nové vedení
bude realizováno soubn s rozvody NN jako kabelové v podzemní trase.
d.3) Obanské vybavení
Stávajících zaízení obanského vybavení budou zachována. Vzhledem k dleitosti zaízení
obanského vybavení pro rozvoj eeného území mohou být vybraná zaízení umísována dle podmínek
funkního lenní území v zastavném území i zastavitelných plochách.
V rámci pestavbové plochy P1 je navrena plocha obanského vybavení s navreným
funkním vyuitím pro nekomerní obanskou vybavenost nebo pro malá a stední zaízení komerní
vybavenosti (vliv inností na tchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenaruuje sousední plochy
nad pípustnou míru danou obecn závaznými pedpisy).
d.4) Veejná prostranství
Nejmení íka veejného prostranství, jeho souástí je pozemní komunikace zpístupující
pozemek bytového domu, je 12 m. Pi jednosmrném provozu lze tuto íku sníit a na 10,5 m.
Nejmení íka veejného prostranství, jeho souástí je pozemní komunikace zpístupující pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pi jednosmrném provozu lze tuto íku sníit a na 6,5 m.
Souástí tchto veejných prostranství je nejmén jeden pruh vyhrazený pro pí v minimální
íce 2 m umoující bezbariérové uívání.
V rámci zastavitelných ploch Z2 a Z4 budou vymezovány pozemky veejných prostranství v
návaznosti na stávající (rozíení komunikace).
U zastavitelných ploch Z6, Z8, Z9 a Z11 budou nová veejná prostranství (místní komunikace)
navrhována v rámci územní studie podmínné územním plánem.
Katastráln evidované pozemky zboeni v SÚ Dymokury jsou v rámci pestavbových ploch
P2, P3, P4 navreny do ploch veejných prostranství jako veejn prospné opatení. Pípadná obnova
zástavby je v tchto místech neádoucí.
d.5) Nakládání s odpady
Návrh ÚP nevymezuje plochy, na kterých by bylo pípustné ukládání odpad. Souasná
koncepce znekodování odpad bude uplatnna i pro zastavitelné (pestavbové) plochy.

e)

Koncepce uspoádání krajiny

e.1) Vymezení ploch a stanovení podmínek pro zmny v jejich vyuití
Cílem koncepce uspoádání krajiny je koordinace zájm a vztah v nezastavném území z
hlediska rozdílných moností jeho vyuití, zájm ochrany pírody a ochrany priorit a potenciál vyuití
územních oblastí. Za tímto úelem územní plán stanovuje plochy s rozdílným zpsobem vyuití i v
nezastavném území. Podmínky pro umisování staveb, zaízení a jiných opatení v nezastavném
území jsou uvedeny v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyuití ploch s rozdílným zpsobem vyuití.
Podíl zelen ve vtin vymezených ploch nezastavného území krajiny je teba zvyovat, a to
pi realizaci návrhu územního systému ekologické stability, vetn interakních prvk, liniové
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doprovodné zelen komunikací, vodoteí a mezí, zatravnním nebo doplnním ploch nelesní zelen s
pírodní funkcí. Rodová a druhová skladba zelen musí vycházet z pvodních rostlinných spoleenstev.
Plochy opatení a jejich dalí lenní jsou vymezeny graficky ve výkresech . 1 a 2 návrhu ÚP

Dymokury (Výkres základního lenní, Hlavní výkres).
e.2) Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Územní plán Dymokury závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES) a to na nadregionální, regionální a lokální úrovni. Systém tvoí skladebné prvky - biocentra,
biokoridory a na lokální úrovni té interakní prvky.
Jedná se o vybranou soustavu vnitn ekologicky stabilnjích segment krajiny, úeln
rozmístných na základ funkních a prostorových kritérií. ÚSES se skládá z prvk funkních a
navrených k zaloení. Prvky navrené jsou zaazeny do veejn prospných opatení nestavební
povahy.
Nadregionální a regionální územní systémy ekologické stability
Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvoí je osa a
nárazníková (ochranná) zóna. Ob ásti jsou jejich neoddlitelnou souástí a po celé ploe koridoru se
podporuje tzv. koridorový efekt  vechny ekologicky významné segmenty krajiny, skladebné ásti
regionálních i lokálních ÚSES, chránná území, významné krajinné prvky a území s vyím stupnm
ekologické stability se stávají neoddlitelnou souástí nadregionálního biokoridoru.
Minimální íka osy odpovídá íce regionálního koridoru písluného typu, pro luní a
kombinovaná spoleenstva je to 50 m. Maximální íe ochranné zóny je 2 km, na území obce Dymokur
je ochranná zóna vymezena dle VÚC Stední Polabí. Biokoridor je sloený, v jeho trase jsou v
ekologicky pijatelných vzdálenostech vloena regionální biocentra (po 5-8 km) a lokální biocentra (po
400 - 700 m).
eeným územím prochází nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MH "epínský dl ehuská obora" (T - osa teplomilná hájová, MT - osa mezofilní hájová). V trase osy teplomilné hájové
jsou vloena dv regionální a ti lokální biocentra (popis LBC viz. lokální systém) :
RBC 1004 "Komárovský rybník" - zahrnuje ást lesního porostu a litorální pásmo
Komárovského rybníka; z vtí ásti vymezeno mimo eené území,
RBC 1874 "Dymokury" - zahrnuje ást lesního komplexu Velký les mezi títarským a
Smíchovským potokem; z vtí ásti vymezeno mimo eené území.
ást území spadá pod ochrannou zónu NRBK.
Vymezení místního územního systému ekologické stability
Nadmístní systém ÚSES je doplnn sítí lokálních prvk - biocentry, biokoridory a interakními
prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by mla být 3 ha, minimální íka lokálního biokoridoru
15 m (spoleenstvo lesní, kombinované), 20m (spoleenstvo luní). Pro spoleenstvo kombinované
(luní + lesní) je moné peruení do 50 m zastavnou plochou, 80 m ornou pdou a 100 m pi ostatních
kulturách. Interakní prvky nedosahují parametr biocenter a biokoridor, významn se vak podílejí na
zvýení ekologické stability v krajin.

.

.

.

Lokální biocentra:
LBC K68/1 "Na rybníkách" - lokální biocentrum funkní, vloené v trase NRBK
mozaika luních a keových porost, nivních luk, malých vodních nádrí a rákosin v niv
títarského potoka pod hrází Pustého rybníka
LBC K68/2 "Pramenit" - lokální biocentrum funkní, vloené v trase NRBK mozaika
pírodn hodnotných prvk v niv bezejmenného levostranného pítoku Pustého rybníka
tuebníková lada, potoní luhy, na svazích zbytky starých sad a remízky.
LBC 6 "Za sadem" - lokální biocentrum funkní, vloené v trase NRBK kulturní louky,
ochuzené bezkolencové louky, devinná lada a mokad - pramenit Zásadnického potoka a
dílí ást bývalého zámeckého parku, který má místy charakter lesa.
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LBC 7 "Pod hrází" - lokální biocentrum navrené k zaloení pole a behové porosty regulované
vodotee, biocentrum navazuje na vymezení za hranicí eeného území (k.ú. Kinec)

.

LBC 8 "Nepokoj" - lokální biocentrum ásten funkní, ásten navrené k zaloení
pole, polokulturní louky a behové porosty títarského potoka, souást poldru Nepokoj
biocentrum navazuje na vymezení za hranicí eeného území (k.ú. Kinec)

.
.

.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lokální biokoridory:
LBK 17 "títarský a Smíchovský potok" - lokální biokoridor funkní
behové a luní porosty v niv potok, souást EVL Dymokursko a poldru Nepokoj
LBK 18 "Na prhonu" - lokální biokoridor ásten funkní, ásten navrený k zaloení
orná pda, doprovodné porosty drobných vodoteí a cestní sít, remízky na hranách teras v poli.
Souástí koridoru lokalita "Kiák" - plocha bývalého rybníku u Svídnice, navrená k
revitalizaci
LBK 19 "Svtniky" - lokální biokoridor ásten funkní, ásten navrený k zaloení
travinnokovinatá liniová spoleenstva podél polních cest a na hranách výrazných teras,
mezernatý porost podél regulovaného vodního toku v poli.
Interakní prvky:
behové porosty podél Pustého rybníka, mezi Jakubským mlýnem a NRBK
títarský potok - vodní tok s doprovodným a behovým porostem, louky a vodní plochy v niv mezi LBC K68/1 a LBK 17
travinnokovinaté lemy polní cesty mezi Spodním Komárovem a Vrchním Komárovem
hrany terasy bývalého rybníka Nepokoj, mezernaté porosty kovin na svazích, místy nutno
doplnit starý ovocný sad a devinná lada v obci Svídnice u cesty na Malý Kamenec
iroká travnatá cesta s doprovodnou zelení Na hatích
soustava polních cest s doprovodnou zelení a remíz v lokalit Ztracený, navreno k doplnní
Bukovec - behový a doprovodný porost regulované vodotee
Bukovec - Chobot, drobná políka a louky, behový a doprovodný porost podél vodotee za
silnicí u vodního zdroje. Návrh - zaloení trvalých travních porost a doplnní zelen
doprovodný porost cesty a travinnokovinatý liniový porost na hran terasy Pod Kalvárií
Kalvárie - iroká úvozová cesta s mezernatým travinnokovinatým liniovým porostem, na
návrí cesta ukonena alejí ovocných strom a jírovc, na návrí na kamenném podstavci
kamenný kí s ukiovaným Kristem. Navrena obnova aleje - stromy v havarijním stavu,
provozn nebezpené, vydoutnalé.

Rozsah ploch urených pro realizaci místního územního systému ekologické stability (lokální
biocentra a biokoridory, interakní prvky) je vymezen ve výkresu . 2 (Hlavní výkres).
e.3) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí
Plochy zemdlské a lesní jsou pístupné historicky vzniklou sítí úelových komunikací. Tato
sí umoující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, pípadn doplnna
dalími cestami (obnova zaniklých cest). V rámci návrhu je navrena obnova dílí ásti cesty z
Dymokur na ernou Horu a doporuena obnova dílí ásti trasy bývalé cukrovarské dráky situované
jin od Dymokur.
Cyklostezky, cyklotrasy a pí trasy
eeným územím neprocházejí ádné znaené cykloturistické trasy. Dobré terénní podmínky
dávají pedpoklady pro vedení lokálních cyklostezek po místních a úelových komunikacích (polních i
lesních cestách).
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Pí trasy jsou územním plánem stabilizovány.

e.4) Stanovení podmínek pro protierozní opatení
Funkci protierozní ochrany tvoí zejména prvky ÚSES. Dalí protierozní opatení lze dle
poteby budovat v souladu se stanovenými podmínkami vyuití ploch v nezastavném území. V rámci
návrhu územního plánu jsou navreny doprovodné porosty (liniová zele) podél vybrané cestní sít a
drobných vodoteí v poli. V plochách smíeného nezastavného území s indexem p - pírodní budou ve
vyí míe uplatnny prvky zvyující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní porosty, liniové
porosty a rozptýlená zele.
e.5) Stanovení podmínek pro ochranu ped povodnmi
Nepímá protipovodová opatení:
Do územního plánu je zapracován návrh záplavového území podél títarského potoka v úseku
ústí a Svídnice (.km 0,0-3,1) - úrovn hladin vody pi prtoku Q5, Q20 a Q100.
Sídla vetn navrených zastavitelných ploch jsou mimo dosah záplav. Podél koryt vodních
tok je zachováno volné nezastavné území pro prchod velkých vod a zárove jako manipulaní pruh
pro úel správy a údrby koryta vodního toku.
Pímá protipovodová opatení ovlivující parametry (prbh a rozsah) povodní:
Poldr Nepokoj:
V ÚP Dymokury je zapracován návrh poldru Nepokoj na títarském potoce. Jedná se o
suchou prtonou retenní nádr, která má slouit k zachycení ásti objemu povodové vlny a její
transformaci, ím bude umonn ásten kontrolovaný odtok z poldru. Poldr je souástí celé soustavy
protipovodových opatení navrených v povodí Mrliny. Hráz poldru bude umístna v míst bývalé
hráze rybníka Nepokoj (zrueného v 2. pol. 19. století). Území zátopy je v rámci územního plánu
zaazeno do plochy smíeného nezastavného území s funkcí pírodní, vodohospodáskou a
zemdlskou. Navreno je pírod blízké eení údolní nivy v ploe zátopy, zejména pevod orné pdy
na trvalé travní porosty, vytvoení mlkých depresí s moností vzniku mokadních biotop a enkláv,
preference skupinových výsadeb strom a ke. Liniové porosty mohou být v malé míe umístny ve
smru proudnice a na hran zátopového území.
Návrh opatení zvyující retenní kapacitu území - úprava odtokových pomr v povodí
(sniuje odtok z jednotlivých ástí povodí):
Územním plánem jsou v rámci vymezování ploch v krajin vyhrazeny dostaten iroké
pásy pozemk podél vodních tok pírodním funkcím, vetn pirozených rozliv vody. Vyhrazením
tchto ploch se dále umoní provedení revitalizace významných vodních tok títarského potoka od
Pustého rybníka po ústí Smíchovského potoka a revitalizace drobných tok vetn drah soustedného
odtoku. ást tchto ploch je zaazena do systému ÚSES.
e.6) Stanovení podmínek pro rekreaci
Obec nepatí mezi tradin vyuívané území pro rekreaci. Rekreace se uskuteuje formou
pobytové krátkodobé rekreace (chalupaení) v sídlech. Zaízení pechodného ubytování se na území
obce zatím nevyskytuje. Územní plán vymezuje plochy obanského vybavení v obci Dymokury, kde
bude mj. monost umístit i zaízení pechodného ubytování.
V nezastavném území (v krajin) není moné umisovat ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci.Nezastavné území bude i nadále slouit pro nepobytovou rekreaci - pí turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyuívány úelové cesty v krajin.
e.7) Stanovení podmínek pro dobývání nerost
Návrhem ÚP nejsou vymezeny plochy, na kterých by byla pípustná tba nerost.
13

f)

Stanovení podmínek pro vyuití ploch s rozdílným zpsobem vyuití

f.1) Plochy s rozdílným zpsobem vyuití
Návrh ÚP Dymokury vymezuje z hlediska funkního vyuití tyto druhy ploch a podmínky
jejich vyuití:
Plochy smíené obytné (SB)
Plochy smíené obytné jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro bydlení a pro
pimené umístní, dostupnost a vyuívání staveb obanského vybavení a neruící výroby (vetn
skladování). Chov hospodáských zvíat není vylouen, pokud spluje obecn platné pedpisy.
Rozdlení ploch dle urení vyuití:

hlavní vyuití:

pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalích
zemdlských pozemk,
pípustné vyuití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veejných
prostranství,pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínn pípustné vyuití: Do ploch smíených obytných lze zahrnout pozemky
obanského vybavení a neruící výroby se stavbami a zaízeními,
které svým provozováním a technickým zaízením nenaruují
uívání staveb a zaízení ve svém okolí a nesniují kvalitu prostedí
souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyují
dopravní zát v území a splují tak poadavky obecn platných
pedpis na umísování staveb a zaízení v plochách s pevaujícím
obytným vyuitím.
nepípustné vyuití:
Ve ostatní.

Plochy smíené obytné - historické jádro (SBH)
Plochy smíené obytné - historické jádro jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro
bydlení a pro pimené umístní, dostupnost a vyuívání staveb obanského vybavení a neruící výroby
(vetn skladování). Chov hospodáských zvíat není vylouen, pokud spluje obecn platné pedpisy.
Nová výstavba bude respektovat pvodní pdorysné lenní dvor. Zvlátní draz bude kladen na
zachování, vhodné doplnní a obnovu architektonických hodnot historicky cenných staveb (zejména
hmoty stavby, lenní fasády, oken a dveí, materiálové eení jednotlivých stavebních prvk a
barevnost).
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:

pozemky staveb pro bydlení, souvisejících zahrad a dalích
zemdlských pozemk,
pípustné vyuití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci,pozemky veejných
prostranství,pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
podmínn pípustné vyuití: Do ploch smíených obytných lze zahrnout pozemky
obanského vybavení a neruící výroby se stavbami a zaízeními,
které svým provozování a technickým zaízením nenaruují uívání
staveb a zaízení ve svém okolí a nesniují kvalitu prostedí
souvisejícího území a které svým charakterem a kapacitou nezvyují
dopravní zát v území a splují tak poadavky obecn platných
pedpis na umísování staveb a zaízení v plochách s pevaujícím
obytným vyuitím.
nepípustné vyuití:
Ve ostatní.
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Plochy bydlení (B)
Plochy bydlení jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro bydlení v kvalitním prostedí,
umoujícím neruený pobyt a kadodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veejných
prostranství a obanského vybavení.
Rozd  le ní plochy dle ur  ení vyuití:

pozemky rodinných dom, souvisejících zahrad a dalích
zemdlských pozemk,
pípustné vyuití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veejných
prostranství,pozemky související dopravní a technické
infrastruktury,
podmínn pípustné vyuití: do ploch bydlení lze zahrnout pozemky obanského
vybavení se stavbami a zaízeními, které svým provozováním a
technickým zaízením nenaruují uívání staveb a zaízení ve
svém okolí a nesniují kvalitu prostedí souvisejícího území a
které svým charakterem a kapacitou nezvyují dopravní zát v
území a splují tak poadavky obecn platných pedpis na
hlavní vyuití:

umísování staveb a zaízení v plochách s pevaujícím obytným
vyuitím.
nepípustné vyuití: ve ostatní.

Plochy bydlení - bytové domy (BB)
Plochy bydlení jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro bydlení v bytových domech v
kvalitním prostedí, umoujícím neruený pobyt a kadodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost
veejných prostranství a obanského vybavení.
Rozd  le ní plochy dle ur  ení vyuití:

pozemky bytových dom, souvisejících zahrad a dalích
zemdlských pozemk,
pípustné vyuití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veejných
prostranství (vetn dtských hi), pozemky související dopravní a
technické infrastruktury,
podmínn pípustné vyuití: Do ploch bydlení lze zahrnout pozemky obanského
vybavení se stavbami a zaízeními, které svým provozováním a
technickým zaízením nenaruují uívání staveb a zaízení ve svém
okolí a nesniují kvalitu prostedí souvisejícího území a které svým
charakterem a kapacitou nezvyují dopravní zát v území a splují
tak poadavky obecn platných pedpis na umísování staveb
a zaízení v plochách s pevaujícím obytným vyuitím.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.
hlavní vyuití:

Plochy obanského vybavení (OV)
Plochy obanského vybavení jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro pimené
umístní, dostupnost a vyuívání staveb obanského vybavení a k zajitní podmínek pro jejich uívání
v souladu s jejich úelem
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Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:

pípustné vyuití:

pozemky staveb a zaízení obanského vybavení pro vzdlávání
a výchovu, sociální sluby, péi o rodinu, zdravotní sluby,
kulturu, veejnou správu, ochranu obyvatelstva, obchodní prodej a
administrativu, tlovýchovu a sport, ubytování, stravování, sluby,
vdu a výzkum a lázeství.
pozemky veejných prostranství, pozemky související dopravní a

technické infrastruktury,
podmínn pípustné vyuití: Do ploch obanského vybavení lze zahrnout stavby byt
sluebních a majitel zaízení, pokud charakter této plochy a její
uspoádání dovoluje umístní staveb pro bydlení. Do ploch
obanského vybavení lze zahrnout zaízení výroby a skladování,
které svým provozováním a technickým zaízením nenaruují
uívání staveb a zaízení ve svém okolí a nesniují kvalitu
prostedí souvisejícího území a které svým charakterem a
kapacitou
nezvyují dopravní zát v území.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

Plochy obanského vybavení - sport (OS)
Plochy obanského vybavení - sportovní zaízení (OS) jsou vymezeny za úelem zajitní
podmínek pro pimené umístní, dostupnost a vyuívání sportovních staveb a zaízení.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

pozemky staveb a zaízení obanského vybavení pro tlovýchovu
a sport,
pípustné vyuití: pozemky veejných prostranství, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury,
nepípustné vyuití: Ve ostatní.
hlavní vyuití:

Plochy obanského vybavení - hbitovy (OH)
Plochy obanského vybavení - hbitovy (OH) jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro
pimené umístní, dostupnost a vyuívání veejných pohebi.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

pozemky staveb a zaízení veejných pohebi (hbitov),
pozemky veejných prostranství, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury,
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

hlavní vyuití:
pípustné vyuití:

Plochy výroby a skladování (V)
Plochy výroby a skladování jsou vymezeny za úelem zajitní vyuití pozemk staveb pro
výrobu a skladování a zemdlských staveb v pípadech, kdy z dvodu negativních vliv tchto staveb
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za hranicí tchto pozemk vyluuje zalenní pozemk s tmito vlivy do ploch jiného zpsobu vyuití. I
pro tato zaízení vak platí, e negativní úinky a vlivy tchto staveb a zaízení nesmí naruovat provoz

a uívání staveb a zaízení ve svém okolí (zejména pak staveb pro bydlení) nad pípustnou míru, danou
obecn platnými pedpisy.
Plochy výroby a skladování jsou vymezeny v pímé návaznosti na plochy dopravní
infrastruktury a jsou z nich pístupné.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:
pípustné vyuití:

pozemky staveb a zaízení pro výrobu a skladování,
pozemky veejných prostranství, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury, pozemky a zaízení obanské
vybavenosti (zejména obchodní, administrativní a správní budovy
a zaízení),pozemky ochranné zelen,

podmínn pípustné vyuití: Do ploch výroby a skladování lze zahrnout stavby byt
sluebních a majitel zaízení, pokud charakter této plochy a její
uspoádání dovoluje umístní staveb pro bydlení.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

Plochy smíené výrobní (VS)
Plochy smíené výrobní jsou vymezeny za úelem zajitní vyuití pozemk staveb pro výrobu
a skladování, pozemk dopravní i technické infrastruktury v pípadech, kdy negativní vliv a úinky
tchto staveb a zaízení nepekrauje hranice areálu (plochy).
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:

pozemky staveb a zaízení pro výrobu a skladování neruícího
charakteru, pozemky veejných prostranství,pozemky dopravní a
technické infrastruktury,

pípustné vyuití:

pozemky a zaízení obanské vybavenosti (zejména obchodní,
administrativní a správní budovy a zaízení), pozemky ochranné
zelen,
podmínn pípustné vyuití: Do ploch smíených výrobních lze zahrnout pozemky
staveb pro bydlení, pokud charakter této plochy a její uspoádání
dovoluje umístní staveb pro bydlení.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - silniní doprava (DS)
Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny za úelem zajitní vyuití pozemk silniních
dopravních staveb a zaízení a k zajitní dopravní pístupnosti jiných ploch.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:
pípustné vyuití:

pozemky silnic a místních komunikací (vetn pozemk, na
který jsou umístny souásti komunikace jako náspy, záezy,
oprné zdi, mosty a doprovodná a izolaní zele),
pozemky staveb dopravních zaízení a dopravního vybavení
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(zejména autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy,
erpací stanice pohonných hmot),

nepípustné vyuití: Ve ostatní.

Plochy dopravní infrastruktury - drání doprava (DZ)
Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny za úelem zajitní vyuití pozemk dráních
dopravních staveb a zaízení.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

obvod dráhy (vetn násp, záez, oprných zdí, most, koleji
a doprovodné zelen),
pípustné vyuití: pozemky zaízení pro drání dopravu (zejména stanice, zastávky,
nástupit a pístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep,
opraven, vozoven, pekladi a správních budov),
nepípustné vyuití: Ve ostatní.
hlavní vyuití:

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za úelem zajitní vyuití pozemk v
pípadech, kdy vyuití pozemk pro tuto infrastrukturu vyluuje jejich zalenní do ploch jiného
zpsobu vyuití a kdy jiné vyuití tchto pozemk není moné. Liniová vedení technické infrastruktury
je pípustné vést i jinou plochou.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:

pozemky staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi
provozn souvisejících zaízení (vodovod, vodojem,
kanalizace, istíren odpadních vod, staveb a zaízení pro
nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení,
komunikaních vedení veejné komunikaní sít, elektronických
komunikaních zaízení veejné komunikaní sít a
produktovod),
pípustné vyuití ploch: pozemky veejných prostranství, pozemky související

dopravní infrastruktury, pozemky krajinné a sídelní zelen.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

Plochy veejných prostranství (PV)
Plochy veejných prostranství jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro pimené
umístní, rozsah a dostupnost pozemk veejných prostranství a k zajitní podmínek pro jejich uívání
v souladu s jejich významem a úelem.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

pozemky jednotlivých druh veejných prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury sluitelné
s úelem veejných prostranství, pozemky a zaízení obanského
vybavení, sluitelné s úelem veejných prostranství,
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

hlavní vyuití:
pípustné vyuití:
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Plochy veejných prostranství - veejná zele (ZV)
Plochy veejných prostranství - veejná zele jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro
pimené umístní, rozsah a dostupnost pozemk veejné zelen.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:

upravené plochy veejn pístupné parkové zelen (vetn

dtských hi, prvk drobné architektury a mobiliáe pro
relaxaci),
pípustné vyuití: pozemky dalích druh veejných prostranství, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury sluitelné s úelem
veejných prostranství - veejné zelen,
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

Plochy vodní a vodohospodáské (VV)
Plochy vodní a vodohospodáské jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro nakládání s
vodami, ochranu ped jejich kodlivými úinky a suchem, regulaci vodního reimu území a plnní
dalích úel stanovených právními pedpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany pírody
a krajiny.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

pozemky vodních ploch, pozemky koryt vodních tok vetn
doprovodných porost,
pípustné vyuití: pozemky urené pro pevaující vodohospodáské vyuití,
nepípustné vyuití: Ve ostatní.
hlavní vyití:

Plochy zemdlské (NZ)
Plochy zemdlské jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro pevaující zemdlské
vyuití.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:
pípustné vyuití:

pozemky zemdlského pdního fondu,
prvky krajinné a doprovodné liniové zelen, pozemky související

dopravní infrastruktury (místní úelové komunikace slouící k
obhospodaování zemdlských pozemk), pozemky související
technické infrastruktury, stavby a jiná opatení potebná ke
zpístupnní pozemk, k ochran a zúrodnní pdního fondu, k
ochran ivotního prostedí, zvelebení krajiny a zvýení její
ekologické stability, pozemky staveb, zaízení a jiných opatení
pro zemdlství,
nepípustné vyuití: Ve ostatní

Plochy zemdlské - zastavné území (ZZ)
19

Plochy zemdlské - zastavné území jsou vymezeny zejména za úelem ochrany krajiny na
plochách zemdlských pozemk v zastavném území, které se významn uplatují v utváení
krajinného rázu, nebo se uplatují jako nárazníkové plochy v kontaktu s pírodními plochami. Umístní
staveb, které se významným zpsobem uplatují v dálkových pohledech, je vyloueno.

Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:
pípustné vyuití:

pozemky zahrad, sad a dalí zemdlské pdy související s
obytným územím,
pozemky související dopravní infrastruktury (místní úelové
komunikace slouící k obhospodaování zemdlských pozemk),
pozemky související technické infrastruktury,

pozemky staveb, zaízení a jiných opatení pro zemdlství,
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

Plochy lesní (NL)
Plochy lesní jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek vyuití pozemk pro les.
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

pozemky urené k plnní funkcí lesa,
pozemky staveb a zaízení lesního hospodáství, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.

hlavní vyuití:
pípustné vyuití:

Plochy pírodní (NP)
Plochy pírodní jsou vymezeny za úelem zajitní podmínek pro ochranu pírody a krajiny.
Cílem vymezení je územní ochrana zvlát chránných území a ochrana ekosystém územního systému
ekologické stability a dalích ekologicky cenných ástí území (ekologické kostry území).
Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

pozemky evropsky významných lokalit vetn pozemk smluvn
chránných, pozemky ástí prvk ÚSES a zvlát chránných
ástí pírody,
pípustné vyuití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a
veejných prostranství (vetn tras turistických stezek,
cyklostezek a nauných stezek) sluitelné s úelem ochrany
pírody a krajiny.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.
hlavní vyuití:

Plochy smíené nezastavného území (NSx)
Plochy smíené nezastavného území jsou vymezeny zejména za úelem zajitní podmínek
pro ochranu pírody a krajiny, pro územní ochranu vymezeného územního systému ekologické stability
a dalích ekologicky cenných území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opatení,
opatení pro ochranu povrchových a podzemních vod a pro ochranu ped povodnmi.
Plochy smíené nezastavného území NSx jsou blíe popsány indexem pípustnych funkcí, a
to kombinací zastoupenych funkcí z následující mnoiny: p - pírodní; v - vodohospodáská; z zemdlská; l - lesní; kh  kulturn historická; d - dopravní; r - rekreaní.
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Rozd  le ní ploch dle ur  ení vyuití:

hlavní vyuití:

ostatní plochy krajinné zelen, extenzivní sady a zahrady s
travním krytem, pozemky urené k plnní funkcí lesa,
pozemky zemdlského pdního fondu s upednostnním

mimoprodukních funkcí, vetn úelových komunikací
slouících k jejich obhospodaování, pozemky vodních ploch a
koryt vodních tok, pozemky pirozených a pírod blízkých
ekosystém,
pípustné vyuití: pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury
(vetn tras turistických stezek,cyklostezek, nauných stezek a
poutních míst) sluitelné s úelem ochrany pírody, krajiny a
kulturn historického ddictví pozemky staveb, zaízení a jiných
opatení pro zemdlství, lesní, vodní hospodáství a
nepobytovou rekreaci ve volné krajin.
nepípustné vyuití: Ve ostatní.
Pozn.: Uspoádání funkního vyuití ploch je vymezeno ve výkresu . 2 (Hlavní výkres).
f.2) Podmínky prostorového uspoádání, poadavky na umisování staveb
Pro plochy v zastavném území platí:
Nástavba staveb je nepípustná tam, kde by mohlo navrhovanými úpravami dojít k naruení
dochovaných historických, urbanistických a architektonických hodnot daného místa nebo k
naruení architektonické jednoty celku, napíklad souvislé zástavby v ulici.
Nové stavby a zmny staveb nesmí pevýit nejvyí pilehlé objekty (mezi pilehlé objekty
patí vechny obytné stavby urující charakter místa).
Z dvodu zachování stávajících hodnot zástavby je mono stavby pro bydlení (stavby pro
rekreaci) a dalí související stavby, vetn prelí budov, v nich jsou okna obytných místností, umístit
a na hranici pozemku (pípustný kontakt s místní komunikací).
Pozn.: Podmínky prostorového uspoádání a poadavky na umisování staveb pro jednotlivé
zastavitelné plochy a plochy pestavby jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce návrhu ÚP
Dymokury.

g)

Vymezení ploch pro asanaci s právem vyvlastnní
Návrhem ÚP Dymokury jsou vymezeny tyto plochy pro asanaci s právem vyvlastnní :
Asanace (ozdravní) území:
VA 01 stavební pozemek KN .: 452 (k.ú. Dymokury)
Rozsah ploch urených pro asanaci je vymezen ve výkresu . 3 (Výkres veejn prospných
staveb, opatení a asanací).
h)

Vymezení dalích veejn prospných staveb a opatení s pedkupním právem
Jako veejn prospná stavba a opatení, pro kterou je moné uplatnit pedkupní právo jsou
vymezeny tyto plochy:

Veejné prostranství:
VP 01 stavební pozemek KN .: 72 (k.ú. Dymokury)
VP 02 stavební pozemek KN .: 330 (k.ú. Dymokury)
VP 03 stavební pozemek KN .: 24 (k.ú. Dymokury)
pedkupní právo: Obec Dymokury
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Územní systém ekologické stability:
VU 01a NRBK K 68 ást a
pozemek KN .: 207/1, 209/1

VU 01b
VU 02
VU 03a
VU 03b

NRBK K 68 ást b
LBC 7
LBK 18 ást a
LBK 18 ást b

VU 03c LBK 18 ást c
VU 04a LBK 19 ást a
VU 04b
VU 05a
VU 05b
VU 05c
VU 06a
VU 06b
VU 06c

LBK 19 ást b
IP 4 ást a
IP 4 ást b
IP 4 ást c
IP 7 ást a
IP 7 ást b
IP 7 ást c

pozemek KN .: 6/1, 617/3, 617/4, 617/5, 617/6, st. 349, st.350
pozemek KN .: 470/3, 471, 472/1, 474/1 (k.ú. Dymokury)
pozemek KN .: 470/3, 471, 472/1 (k.ú. Dymokury)
pozemek KN .: 382/1, 382/10, 382/12, 382/28, 383/9, 390, 394/1,
394/4, 459/1, 683, 68 (k.ú. erná Hora u Dymokur)
pozemek KN .: 76/1, 87/1, 109, 554, 559/8, 564, 635, 747, 731
(k.ú. Svídnice u Dymokur)
pozemek KN .: 168/1, 634 (k.ú. Svídnice u Dymokur)
pozemek KN .: 463/8, 471, 474/2, 476, 484/1, 490/1, 490/2, 694
(k.ú.Dymokury)
pozemek KN .: 581/1, 612/23, 625/1, 704 ( k.ú. Dymokury)
pozemek KN .: 54/1 (k.ú. Svídnice u Dymokur)
pozemek KN .: 54/6, 54/8, 556/3 (k.ú. Svídnice u Dymokur)
pozemek KN .: 160, 168/1, 570/1, 570/2 (k.ú.Svídnice u Dymokur)
pozemek KN .: 382/1 (k.ú.erná Hora u Dymokur)
pozemek KN .: 380/3 (k.ú. erná Hora u Dymokur)
pozemek KN .: 682/2 (k.ú. erná Hora u Dymokur)
pozemek KN .: 375/1, 682/1 (k.ú. Dymokury)

pozemek KN .: 461/3, 461/4, 461/5, 461/6, 461/7,
463/15, 464/1, 695/2
(k.ú. Dymokury)
pedkupní právo: Obec Dymokury
VU 07 IP 9

Rozsah ploch pro veejn prospnou stavbu s pedkupním právem je vymezen ve výkresu . 3
(Výkres veejn prospných staveb, opatení a asanací).

i)

Vymezení ploch s provením zmn jejich vyuití územní studií
Návrhem ÚP jsou vymezeny plochy s provením zmn jejich vyuití územní studií v rozsahu
zastavitelných ploch Z 6, Z 8, Z 9 a Z 11. Pedmtem eení územních studií bude zejména návrh
lenní jednotlivých lokalit na stavební pozemky tak, aby byla zajitna koordinace poadavk vlastník
pozemk a zajitna monost dopravní a technické obsluhy v rozsahu celé plochy.
Lhta pro poízení územní studie a její schválení poizovatelem je stanovena na 5 let od vydání
územního plánu. Rozsah ploch s provením zmn jejich vyuití územní studií je vyznaen graficky ve
výkresech . 1 návrhu ÚP Dymokury (Výkres základního lenní území).
Údaje o potu list územního plánu a potu výkres
Textová ást návrhu ÚP má 12 íslovaných stran, titulní list a 3 neíslované strany (údaje o
poizovateli a projektantovi, záznam o úinnosti a obsah). Grafická ást návrhu ÚP má 3 výkresy
(1. Výkres základního lenní území, 2. Hlavní výkres, 3. Výkres veejn prospných staveb, opatení a
asanací).
j)

2. Grafická ást územního plánu

a) výkres základního lenní území
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b) hlavní výkres
c) výkres veejn prospných staveb, opatení a asanací

Odvodnní
1. Textová ást odvodnní
a)

Postup pi poízení územního plánu

O poízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo obce Dymokury na svém zasedání dne
21.5.2007 usn. .7. Práce na zpracování územního plánu Dymokury byly zahájeny v ervnu 2007.
Oznámení projednání návrhu zadání územního plánu Dymokury bylo vystaveno k veejnému nahlédnutí
v termínu od 30.11.2007 do 29.12.2007.Dotené orgány a krajský úad uplatnily své poadavky na obsah
územního plánu vyplývající ze zvlátních právních pedpis u poizovatele do 30 dn od obdrení návrhu
zadání územního plánu Dymokury. Ve stejné lht uplatnili u poizovatele své podnty i sousední
obce.Na základ uplatnných poadavk / DO / a podnt poizovatel ve spolipráci s ureným
zastupitelem upravili zadání a pedloilo ho zastupitelstvu obce ke schválení.Na základ schváleného
zadání územního plánu poizovatel zajistil pro obec zpracování návrhu územního plánu. Po vypracování
návrhu ÚP Dymokury zpracovatelem Ing. arch. Michaelou tádlerovou poizovatel oznámil místo a dobu
konání spoleného jednání na 5.8.2008 v 9.30 hodin na mstském úad Podbrady.Dotené orgány vyzve
k uplatnní svých stanovisek ve lht 30 dn ode dne spoleného jednání / tj. do 4.9.2008 / .Ve stejné
lht mohou sousední obce uplatnit své pipomínky. Ped ízením o vydání územního plánu posoudí návrh
územního plánu krajský úad a po pedloených vech potebných údaj sdlil dne 9.10.2008 pod .j.
147922/2008/KUSK své stanovisko. O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se konalo dne
11.12.2008 v 16.00 hodin veejné projednání. Pod odbu 30 dn / od 11.11.2008 do 11.12.2008 / byl návrh
ÚP vystaven k veejnému nahlédnutí .K projednanému návrhu nebyly pi veejném jednání uplatnny
ádné námitky, pipomínky ani stanoviska.

b)
Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územn plánovací dokumentací vydanou
krajem, vyhodnocení koordinace vyuívání území z hlediska irích vztah, vyhodnocení koordinace vyuívání
území z hlediska irích vztah v území

b.1) Vyhodnocení souladu s poadavky vyplývajícími z PÚR R
Politika územního rozvoje eské republiky stanovuje republikové priority územního plánování
pro zajitní udritelného rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se
specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu,
vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového
významu a stanovuje ve vymezených oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování.
eené území se nachází mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifickými
hodnotami a problémy. Rovn eeným územím neprocházejí koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového významu. Územní plán respektuje republikové priority
územního plánování pro zajitní udritelného rozvoje území a to zejména ochranu a rozvoj pírodních,
kulturních a civilizaních hodnot území s cílem zachovat ráz urbanistické struktury osídlení a kulturní
krajiny.
b.2) Vyhodnocení souladu s poadavky vyplývajícími z ÚP VÚC
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Nadazenou ÚPD územní plán Velkého územního celku (VÚC) Stední Polabí. Pro eené
území z této dokumentace vyplývají zejména poadavky zachování krajinného rázu, poadavky na
ochranu pírody (ptaí oblast Ro alovické rybníky), ochranu pírodních léivých zdroj lázeských
míst (Podbrady a Sadská), ochranu ped záplavami a trvale udritelného rozvoje území a obecné

poadavky na eení technické a dopravní infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické
infrastruktury).
Z hlediska navrených limit vyuití území jsou poadavky, které plynou z nadazené ÚPD pro
eené území, do przkum a rozbor ÚP Dymokury zapracovány - jedná se o vymezení regionálního a
nadregionálního ÚSES:
nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MT "epínský dl - ehuská obora" (T - osa
teplomilná hájová, MT - osa mezofilní hájová)
regionální biocentrum . 1004 Komárovský rybník,
regionální biocentrum . 1874 Dymokury.
pozn.: Trasa NRBK K68 osy teplomilné doubravní byla upravena na základ konzultace a následného
souhlasného stanoviska Ministerstva ivotního prostedí (odboru pée o krajinu) vydaného pod .j.
2066/610/08 - 31015/ENV/08 ze dne 2.5.2008.

c)

Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Cílem územního plánování je vytváet pedpoklady pro výstavbu a pro udritelný rozvoj
území, spoívající ve vyváeném vztahu podmínek pro píznivé ivotní prostedí, pro hospodáský
rozvoj a pro soudrnost spoleenství obyvatel území. Územní plánování ve veejném zájmu chrání a
rozvíjí pírodní, kulturní a civilizaní hodnoty území, vetn urbanistického, architektonického a
archeologického ddictví. Pitom chrání krajinu jako podstatnou sloku prostedí ivota obyvatel a

základ jejich totonosti. S ohledem na to uruje podmínky pro hospodárné vyuívání zastavného území
a zajiuje ochranu nezastavného území a nezastavitelných pozemk.
Návrh ÚP je een v souladu s úkoly územního plánování, uvedenými v §19 zákona .
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. Z hlediska ochrany urbanistických a
architektonických hodnot území je pro hlavní zastavitelné plochy poadováno poízení územní studie,
jako podmínky pro rozhodování v území. Zastavitelné plochy jsou vdy vymezeny v pímém sousedství
zastavného území.

d)

Vyhodnocení souladu s poadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis

Poadavky stavebního zákona a jeho provádcích právních pedpis byly pi procesu poizování ÚPO
Dlouhopolsko splnny. Územní plán obce byl poizována ve fázi návrhu zadání podle zákona . 50/1976
Sb., v platném znní, který platil do 31.12.2006. Návrh ÚPO Dlouhopolsko zpracovaný v souladu
s pílohou .7 vyhláky . 500/2006 Sb., byl projednán ji podle nového stavebního zákona . 183/2006
Sb..

e)
Vyhodnocení souladu s poadavky zvlátních právních pedpis  soulad se stanovisky
dotených orgán podle zvlátních pedpis, popípad s výsledky eení rozpor
V rámci projednávání návrhu ÚP obce Dlouhopolsko byly obeslány oznámením o konání spoleného
jednání, o vystavení návrhu k nahlédnutí, o uplatnní stanovisek ( DO ) a pipomínek ( okolní obce )
v dané lht následující instituce
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Dotené orgány
1. Hasiský záchranný sbor se sídlem v kladn,územ. pracovit Nymburk,Tyrova 11,
288 02 Nymburk
2. Krajská hygienická stanice Stedoeského kraje se sídlem v Praze, územní pracovit Nymburk,
Palackého t. 1567, 288 02 Nymburk
3. Krajský úad  Stedoeský kraj,odbor ivotního prostedí a zemdlství, Zborovská 11, 150 21
Praha 5
4. Krajský úad  Stedoeský kraj, odbor stavebního a územního ízení,Zborovská 11,150 21 Praha 5
5. Krajský úad  Stedoeský kraj,odbor dopravy a silniního hospodáství,Zborovská 11,150 21
Praha 5
6. Mstský úad Podbrady, odbor kolství, kultura a vnitních vcí, Jiího nám. 20, 290 01 Podbrady
7. Mstský úad Podbrady, odbor ivotního prostedí, Jiího nám. 20, 290 01 Podbrady
8. Mstský úad Podbrady, odbor dopravy, Jiího nám. 20, 290 01 Podbrady
9. Mstský úad Podbrady, odbor výstavby, Jiího nám. 20, 290 01 Podbrady
10 Ministerstvo ivotního prostedí,odbor výkonu státní správy, Podskalská 19, 128 00 Praha 28
.
11 Vojenská ubytovací a stavební správa , Na Valech 76, 412 01 Litomice 1
.
12 Ministerstvo zemdlství R Pozemkový úad Nymburk, Soudní 17, 288 02 Nymburk 2
.
13 Ministerstvo zdravotnictví eský inspektorát lázní,Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
.
14 Centrum dopravního výzkumu, sekce koncepce rozvoje dopravního sektoru  Praha,Chámova 7,
.
186 00 Praha 86
15 Obvodní báský úad, Kozí 4, P.O.BOX 11, 110 01 Praha 1
.
16 Krajská veterinární správa pro stedoeský kraj, inspektorát nymburk, Východní 1109, 290 01
.
Podbrady
17 Ministerstvo dopravy a spoj, odd. územního plánování, Nábeí L.Svobody 12, 110 15 Praha 1
.
Stanoviska dotených orgán vydaná na základ spoleného jednání k návrhu ÚP Dymokury byla
respektována a pi veejném jednání byly k návrhu ÚP podána v zákonné lht námitky.
Ostatní sousední obce / Obec ínves, Obec Chotice, Obec Záhornice, Obec Kinec / se k návrhu ÚPO
v zákonem dané lht nevyjádily a platí tedy, e proti výe uvedenému návrhu nemají pipomínky.
Své stanovisko neuplatnil ve stanovené lht následující dotený orgán:
Mstský úad Podbrady, odbor výstavby, Jiího nám. 20, 290 01 Podbrady

f)

Údaje o splnní zadání
Lze konstatovat, e poadavky vyplývající ze zadání ÚP obce Dymokury byly dle
významu splnny, eeny i respektovány. V zadání územního plánu obce Dymokury nebyly stanoveny
situace, které by vyadovaly rozhodnutí o výbru jedné varianty nebo alternativy eení.
V návrhu ÚP bylo upraveno íslování lokalit pro zástavbu. V souvislosti s návrhem
zastavitelných ploch pro zástavbu vn zastavného území byly navreny zastavitelné plochy v
zastavném území Dymokur - proluky. Vzhledem k velikosti lokality byla dána podmínka provení
územní studií i pro zastavitelnou plochu ve východní poloze SÚ Dymokury. Pestavbová plocha P1 byla
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do návrhu zaazena v souladu s dodatenými poadavky doteného orgánu ochrany památek. V prbhu
zpracování návrhu územního plánu probhlo jednání na Ministerstvu ivotního prostedí - odboru pée o
krajinu ohledn úpravy trasy osy NRBK K 68 (teplomilná - doubravní). Vzhledem k dohodnuté úprav
trasy osy NRBK K68 (vedení mimo SÚ Dymokury) a následn ve vztahu k oteveným monostem
rozvoje ve východní poloze SÚ Dymokury byla vyputna zastavitelná plocha oznaená v návrhu zadání
Z6 - (bydlení, obanská vybavenost).
Návrh územního plánu byl v rozpracovanosti s obcí Dymokury konzultován.

g)

Komplexní zdvodnní pijatého eení

Základní údaje o eeném území
eené území leí na východním okraji okresu Nymburk, cca 15 km severn od Podbrad a cca
8 km severozápadn od Mstce Králové (nejblií spádová obec s vyí obanskou vybaveností).
Obec Dymokury je sídlem stediskového významu s pomrn zachovalou obanskou
vybaveností (nap. pota, kola, kolka, zdravotnické zaízení, sportovní zaízení) a areály výroby. Místní
ásti Svídnice a erná Hora jsou peván vyuívány k víkendové rekreaci a chalupaení.
Velkoploné a intenzivní zemdlské hospodaení na orné pd se významným zpsobem podílí na
utváení zdejí polabské krajiny, významn se projevuje i lesnické a rybáské hospodaení.
Hlavní dopravní páteí irího spádového území je trasa silnice I/32 procházející eeným
územím ve smru jih-sever. Územím prochází regionální elezniní tra .062 Chlumec nad Cidlinou 
Kinec.
Obyvatelstvo
Vývojovou adu potu obyvatel lze rozdlit do dvou základních etap s mezníkem v období
konce II. svtové války. První etapa ukonená údaji z roku 1930 je charakteristická pomrn vysokými
stavy obyvatelstva. Nejvtího potu obyvatel bylo dosaeno kolem roku 1910. Druhá etapa vymezená
obdobím 1945 - 1991 se vyznauje výrazným poklesem potu obyvatel, od 90. let je vak situace
stabilizovaná, bhem posledních pti let mono vysledovat mírný nárst (762 < 813).
Stavební a bytový fond
V obci byly provedeny przkumy zachycující aktuální stav objekt, co se týe jejich funkního
vyuití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto przkumy byly vyuity zejména pro stanovení
zastavného území obce a dále pak jako podklad pro urení pevaujícího funkního vyuití území a
ploch. Obecn lze konstatovat, e technický stav objekt obytné zástavby a obanské vybavenosti je
dobrý, objekt výroby peván nedostatený.
Ze statistických údaj vyplývá, e v území je poet obydlených dom dlouhodob stabilizován,
mní se vak zpsob vyuívání - domy slouí pro rekreaci (zejména erná Hora a Svídnice).
Domy a byty statisticky evidované jako neobydlené jsou vtinou obydleny pechodn (8 byt)
nebo jsou vyuívány pro rekreaci (116 byt). V bytových domech se nachází celkem 55 byt, v
rodinných domech se nachází 213 byt.
Ekonomická základna
Výrobní zaízení v eeném území mají peván zemdlský charakter, v území je znaná ást
skladovacích ploch. Útlum velkokapacitní ivoiné výroby a cukrovarnictví zpsobil vznik dnes
nevyuívaných areál tzv. brownfields.
Stávající výrobní a skladovací objekty a zaízení (zaazeno do ploch výroby a skladování, ploch
smíených výrobních):
(Dymokury)
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areál zemdlské výroby na jiním okraji sídla - zemdlský dvr .p. 2 (odkaz . 10), zde
donedávna psobilo tréninkové centrum Dymokury pro dostihové kon, majitel objektu i do budoucna
plánuje obdobné vyuití (agroturistika).
areál skladových ploch a kanceláí SÚS Kutná Hora - cestmistrovské stedisko (pozemková
parcela KN 132/3, 132/8, 132/9 odkaz . 11),
areál skladových ploch se zamením na skladování palivového deva (a jeho úpravu) - firma
Deblice- lesy s.r.o. (odkaz . 12),
kamenictví Donát ve východní okrajové poloze sídla - u býv. cukrovaru (odkaz . 13),
dále se skladovací zaízení zejména pro zemdlské stroje, i zaízení pro ustájení malochov
zvíat nacházejí v rámci hospodáských usedlostí ve vech sídlech - zaazeny do ploch smíených obytných.

areál bývalého cukrovaru na východním okraji Dymokur (odkaz . 14):
(Svídnice)
areál zemdlské výroby a sklad v západní okrajové poloze sídla Svídnice (dnes stájové objekty
nevyuívané) - odkaz . 15.

-

Obchod a sluby nevýrobního charakteru (zaazeno do ploch smíených obytných):
(Dymokury)
V centrální ásti obce je umístna Postiinská pivnice vetn prodejny smíeného zboí
(stavební pozemek KN . 206) a prodejna prmyslového zboí (stavební pozemek KN . 102).
V severozápadní okrajové ásti Dymokur se nachází zahradnictví Bittman (stavební pozemek
KN . 412,413).
Na stavebním pozemku KN . 93 v Dymokurech se nachází správa les - ernínské lesy.
Dále jsou v Dymokur e c h provozov á n y drobn é ivnost e n s k é sluby:
kade  nictví, opravy a se  izová ní vst  ikova cích  erp a d el, prodej prop a n- but a n u atp.
Ochrana hodnot vyplývajících z historického a urbanistického vývoje
Kulturní památky:
V eeném území jsou evidovány a zapsány do Ústedního seznamu kulturních památek (dle
zákona .20/1987 Sb., o státní památkové péi, v platném znní) tyto kulturní památky (písmenný odkaz
vyznaen na koordinaním výkresu):
A
areál zámku - zámek s kaplí, kana (rej. . ÚSKP 1814) .p. 1(k. ú. Dymokury),
B
areál kostela Zvstování Panny Marie - kostel, ohradní ze (rej. . ÚSKP 1813) KN .
100, p.. 96
k.ú. Dymokury),
C
socha sv. Jana Nepomuckého (rej. . ÚSKP 1815) na pozemku KN . 101 (k. ú.
Dymokury),
D
kamenný kí (rej. . ÚSKP 3135) na pozemku KN . 632/1 (k. ú. Dymokury),
E
vodní mlýn Jakubský z toho jen roubená ást (re.. ÚSKP 102182) na pozemku
p..121/2, .p. 42 (k.ú. Dymokury).
Architektonicky významné stavby:
Architektonicky významnými stavbami jsou (vyjma kulturních památek) do dnení doby
dochované píklady lidové architektury:
(SÚ Dymokury)
- .p. 43 dm usedlosti,
- .p. 65 usedlost se vstupní branou,
- .p. 66, .p. 73, .p. 77 - chalupy,
- .p. 84 dm u zámecké zahrady.
(SÚ erná Hora)
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- .p. 3 chalupa v západní front návsi.
(SÚ Svídnice)
- .p. 1 stodola v SZ ásti sídla (dnes patný stavebn technický stav),
- .p. 4 sýpka ve východní front návsi,
- .p. 13 chalupa ve východní front návsi,
- .p. 21 chalupa v západní front návsi,
- .p. 23 chalupa v západní front návsi (dnes patný stavebn technický stav)
- .p. 26 stodola v západní front návsi.
Dále jsou v území dochovány unikátní industriální stavby:
- cukrovar v Dymokurech (patný stavebn-technický stav) - areál cukrovaru (z r. 1871) se

uplatuje v dálkových pohledech od jihu, je pedstavitelem unikátní industriální stavby v zemdlské
krajin. Neobvyklé prostory a celková stavební charakteristika vak limitují monosti dalího vyuití.
- sodovkárna (pivovar) .p. 178 v Dymokurech - objekt je zajímavým píkladem industriální
architektury s odliným stavebním mítkem vi sídlu.
Dále je nutno respektovat objekty drobné architektury:
- Na návrí "Kalvárie" (jihozápadn od Dymokur smrem na Vestec) stojí na kamenném
podstavci kamenný kí s ukiovaným Kristem. Pochází z roku 1866.
- Na návsi v erné Hoe se nachází devný kí se zvonikou.
- Na návsi ve Svídnici se nachází pomník Svaté trojice a zvonice (1860).
- Poblí kostela socha sv. Jana Nepomuckého se nachází pietní místo - hrobka rodiny ernín.
Urbanistické podmínky:
(Dymokury)
Pvodní lokaní msteko bylo situováno jihozápadn pod kostelem kolem velkého trit. K
jeho jihovýchodní ásti piléhá panské sídlo, které vzniklo ve druhé polovin 14. století. Dnení zámek s
rozlehlým dvorem byl postaven ve druhé polovin 17. století. V sídle dochována pvodní zástavba
kolem centrálního návesního prostoru (zemdlské usedlosti), doplnná nahutnou domkáskou
výstavbou (chalupy) ve východní poloze (pod kostelem). Hodnotná je dále dosud nepokozená ucelená
ulicová zástavba severn od návsi a smrem na Kalvárii. Jednotící charakter vytváí zejména opakovaná
pozice obdélného pdorysu domu kolmá k uliní linii, tradiní hmotové eení vesnických dom i
udrované pedzahrádky v uliním prostoru.
(erná Hora, Svídnice)
Základním urbanistickým schematem sídla je rozíená návesní ulicovka. Ulicová zástavba
meních zemdlských usedlostí má jednotný charakter ojedinle doplnný hospodáskými objekty
(stodolami) v hloubkách stavebních parcel.
Urbanistický a stavební vývoj od konce 19. století do souasnosti
(Dymokury) Vzhledem k uzavené struktue historické zástavby, probíhalo roziování sídla
pedevím na jeho severním okraji (obytná zástavba) podél hlavní pístupové komunikace a posléze podél
stávajících místních komunikací západním smrem (soustedná ulicová zástavba). Postupn dochází k
prostorovému propojení historicky pvodní ástí sídla se samotou u cukrovaru a cihelny - tj.
severovýchodním smrem. Zástavba se soustedí na pozemky mezi silniním tlesem a lesem. Zámecké
zahrady z velké ásti zanikly - na ásti byl vybudován skladový areál MV R. Významnou liniovou
stavbou se stala peloka podbradsko - jíínské silnice. Novodobá zástavba má charakter peván
izolovaných rodinných dom v zahradách, vzniklo nkolik objekt dvoupodlaních bytových dom.
(erná Hora) Nepatrné roziování sídla probíhalo podél silnice Dymokury - Zábrdovice a v
západním smru.
(Svídnice) Roziování sídla probíhalo pedevím na jeho severním okraji (obytná zástavba)
podél hlavní pístupové komunikace a podél stávajících místních komunikace jiním smrem. V západní
okrajové ásti je postaven dvoupodlaní bytový dm. Vzniká areál zemdlské výroby situovaný
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jihozápadn od sídla, poblí dráhy u silnice je zaloeno veejné pohebit. Ve 20. letech minulého století
je zruen mlýn Komárov (dnes zboenit).
Ochrana hodnot vyplývajících z pírodních a dalích podmínek území
Pírodní podmínky
Souasné uspoádání krajiny je ovlivnno pírodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspoádání krajiny, tak i pro urbanistické eení. Jsou to zejména podmínky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické, zoogeografické a typologie
krajiny.
Klimatické podmínky - eené území spadá do teplé klimatické oblasti, mírn vlhkého regionu
(T3). Podnebí je velmi teplé s prmry roních teplot vzduchu mezi 8,5 - 9,0 °C, sráky v daném míst
dosahují 550 a 600 mm (Mcely 590 mm). Pevládající smr vtru je západní, území je dobe

provtráváno.
Geomorfologické podmínky - Zastavné území SÚ Dymokury se pohybuje v rozmezí 200 - 222
m n.m., zastavné území SÚ erná Hora se pohybuje v rozmezí 196 - 205 m n.m., zastavné území
SÚ Svídnice se pohybuje v rozmezí 200 - 220 m n.m.
Pedologické podmínky - V eeném území pevaují pdy s nízkým produkním potenciálem
(IV. tída ochrany) a pdy s prmrnou produkní schopností (III. tída ochrany). Tyto pdy se rovn
vyskytují v kontaktu se zastavným územím SÚ Dymokury a erná Hora. V rovinatých polohách podél
vodoteí se vyskytují bonitn nejcennjí pdy s nadprmrnou produkní schopností, tj. pdy I. a II.
tídy ochrany. Tyto pdy nejsou rozvojem sídel doteny, jsou územním plánem chránny, odnímány
budou pouze jen vyjímen pro zámry související s obnovou ekologické stability a retenní schopnosti
krajiny (systém ÚSES, revitalizace vodoteí ap.).
títarský a Smíchovský potok jsou ve správ Povodí Labe s.p.. títarský potok je významným
vodním tokem v celé délce, Smíchovský potok je významným vodním tokem v úseku .km 0,00 - 18,4
km v rámci zájmového území. Vodotee jsou regulovány.
Na Ro alovicku a Dymokursku vznikaly v 15. století soustavy rybniních ploch, ást z nich se
jich dochovala dodnes (rybník Pustý, Jakubský, Komárovský), ást z nich v prbhu staletí postupn
zanikla (Nepokoj, Bukovec, Chobot a dalí). V obvodu eeného území jsou následující vodní díla:
rybník Pustý - polointenzivní chov sladkovodních ryb, rybník Svídnice - polointenzivní chov
sladkovodních ryb, nádr Kiák, poární nádr v k.ú. erná Hora, poární nádr Dymokury, nádr
Flusovna. Podél koryta Smíchovského potoka je soustava cca deseti vodních nádrí (rybník)
katastráln neevidovaných, které jsou rovn vyuívány pro chov ryb.
Peváná ást eeného území je odvodnna systematickou drenáí, drobné vodotee v území
jsou regulovány a jsou souástí odvodovacího systému - hlavní melioraní zaízení (HMZ). V eeném
území se nenacházejí ádné závlahové systémy ani závlahové ady.
V jihovýchodní ásti eeného území k.ú. Dymokury je zízeno ochranné pásmo vodního zdroje
I. a II. stupn (veejný vodovod Dymokury). Celé eené území se nachází v ochranném pásmu II.
stupn léivých zdroj lázeských míst Podbrady a Sadská.
V SÚ Dymokury jsou díve sledované pírodní zdroje minerálních vod:
ozn. VH6 (Cukrovar) - byl zruen; parc. . 733/1
ozn. D4 (Dymokury) - historický vrt (ze 30. let min. století); parc. . 6/1
Katastrální území Dymokury a k.ú. erná Hora u Dymokur spadá pod stanovené zranitelné oblasti.
Zemdlský subjekt hospodaící v této oblasti se musí ídit tzv. nitrátovou smrnicí
(uplatnna v § 33 vodního zákona . 254/2001 Sb. a provádcím pedpisem je naízení vlády .
103/2003 Sb).
Ochrana pírody a krajiny - zvlát chránná území pírody
V eeném území se nenacházejí zvlát chránná území pírody (dle zák. . 114/1992 Sb., o
ochran pírody a krajiny, v platném znní) v kategoriích národní park, chránná krajinná oblast, národní
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pírodní rezervace a národní pírodní památka, pírodní rezervace a pírodní památka (a ani sem
nezasahují jejich ochranná pásma).
V eeném území jsou územním plánem respektovány a chránny:
.
ptaí oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro alovické rybníky;
pedmtem ochrany jsou hnízdící populace jeába popelavého (Grus grus) a motáka pochopa
(Circus aeruginosus). V ptaí oblasti nejsou navrhovány ádné rozvojové lokality.
.
evropsky významná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;
velmi dobe zachovalý komplex listnatých les, vlhkých luk a vodních ekosystém na pomezí
Stedoeského a Královéhradeckého kraje.
Celá evropsky významná lokalita je zaazena do funkní plochy pírodní (NP). Ochranné
pásmo chránného území je vymezeno v íi 50 m od hranice EVL Dymokursko.

Obecná ochrana pírody a krajiny
V eeném území jsou územním plánem respektovány a chránny:
.
významné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utváejí její typický vzhled nebo pispívají k udrení její stability.
Vyuívat je lze pouze tak, aby nebyla naruena jejich obnova nebo nedolo k ohroení jejich
stabilizaní funkce. Umisování staveb, pozemkové úpravy, zmny kultur pozemk, odvodování,
úpravy vodních tok a tba nerost podléhají závaznému stanovisku orgánu ochrany pírody.
Významnými krajinnými prvky jsou, v pípad eeného území lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy /
dle ustanovení §3 odst.b) zákona .114/1992 Sb., v platném znní. Registrované významné krajinné
prvky se v eeném území nevyskytují.
.
památný strom - hrue obecná; umístná na poz. 76/1 v k.ú. Svídnice u Dymokur (O: 210 cm,
Vs: 12 m, stáí 170 let),
Ochrana ovzduí:
Území sp a dá do oblas tí se zhor e n o u kvalitou ovzdu í vzhlede m k limit  m
pro ochra n u zdraví. Území není zahrnu t o do obla stí ochra ny a ekosys t é m  a
veg e t a c e .
Na území obce nejsou evidovány zvlá velké, velké ani stední zdroje zneiování. Znaný
vliv na kvalitu ovzduí mají domácí topenit vytápná tuhými palivy (pozn.: tato topenit pedstavují
významné zdroje látek negativn ovlivující lidské zdraví).
Obec není v souasnosti plon plynofikována. Ploná plynofikace eeného území je pípustná.
Navrené lokality pro výstavbu (pevaha bydlení, obanské vybavení) mají, vzhledem ke své
funkci a rozsahu zanedbatelný vliv na imisní koncentrace látek zneiujících ovzduí. Pi vech
innostech v obci musí být respektována a dodrována práva a povinnosti vyplývající ze zákona
.86/2002 Sb., o ochran ovzduí v platném znní a souvisejících provádcích pedpis, tj respektovat
poadavky na ochranu ovzduí k zabezpeení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity,
emisním stropem a programy sniování emisí zneiujících látek.
Ochrana zdraví ped úinky hluku a zápachu:
Z hlediska ochrany zdraví ped nepíznivými úinky hluku musí být v navrených
zastavitelných plochách se stavbami pro bydlení dodreno max. hlukové zatíení dle § 11 Naízení vlády
R . 502/2000 Sb.
Hlavním zdrojem hluku v eeném území je innost ve výrobních zaízeních a automobilová
doprava na silniních komunikacích a dráze. Pehled o intenzitách silniního provozu je uveden v ásti
doprava. Zastavitelné plochy pro bydlení Z1 (vydané ÚR), Z6, Z9, Z 10 a Z11 prostorov souvisejí se
silnicemi s nízkou dopravní zátí. Je dána podmínka situovat stavby pro bydlení a rekreaci mimo
ochranné pásmo silnice. Plochy pro obytnou zástavbu nejsou navrhovány v OP silnice I. tídy, i v OP
dráhy.
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Pro zaízení výroby, která mají podstatné ruivé úinky na okolí, je stanoven poadavek, e
negativní úinky a vlivy tchto staveb a zaízení nesmí naruovat provoz a uívání staveb a zaízení ve
svém okolí (zejména pak staveb urených k trvalému pobytu osob) nad pípustnou míru, danou obecn
platnými pedpisy). Navrená plocha pro bydlení Z11 bude v kontaktu s plochami smíenými výrobními
(neruící výroba), pro které je dán regulativ, kdy negativní vliv a úinky staveb a zaízení umisovanými
v ploe nesmí pekroit hranice areálu (plochy). V rámci zastavitelných ploch Z11 je dána podmínka
vymezit v kontaktu se stávající plochou smíenou výrobní pás zelen (ochranný charakter).
Radonové riziko:
Radonové riziko je jedním z faktor ovlivujících hygienickou kvalitu ivotního prostedí.
Radianí zát stavebního pozemku je vdy ovlivnna také lokální situací (rzná propustnost pd,
lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouitými stavebními materiály. Urení kategorie
radonového rizika na jednotlivém stavebním pozemku je mono pouze mením radonu v podloí na
konkrétním míst tak, aby byly zohlednny místní geologické podmínky.

Z hlediska radonového nebezpeí je zájmové území peván v nízké a pechodné kategorii
indexu geologického podloí. Nízká kategorie radonového indexu je v pevaující míe sledována
rovn v rámci samotných sídelních útvar.
V eeném území me být pi vybraných stavebních innostech vyadováno provedení
radonového przkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhláky . 307/2002 Sb., o radianí
ochran, v platném znní).
Urbanistická koncepce
Cílem koncepce uspoádání sídla je koordinace zájm a vztah v zastavném území z hlediska
rozdílných moností jeho vyuití, zájm ochrany urbanistických a architektonických hodnot v sídle. Za
tímto úelem územní plán stanovuje plochy s rozdílným vyuitím v zastavném území.
Plochy zastavného území jsou lenny podle charakteru vyuití, limitujících jev a
prostorového obrazu sídla na:
- (SB) plochy smíené obytné
- (SBH) plochy smíené obytné -historické jádro
- (B) plochy bydlení
- (BB) plochy bydlení - bytové domy
- (OV) plochy obanského vybavení
- (OS) plochy obanského vybavení - sport
- (OH) plochy obanského vybavení - hbitovy
- (V) plochy výroby a skladování
- (VS) plochy smíené výrobní
- (DS) plochy dopravní infrastruktury - silniní doprava
- (DZ) plochy dopravní infrastruktury - drání doprava
- (TI) plochy technické infrastruktury
- (PV) plochy veejných prostranství
- (ZV) plochy veejných prostranství - veejná zele
- (ZZ) plochy zemdlské - zastavné území
Pro vymezené plochy v zastavném území jsou stanoveny podmínky pro stabilizaci nebo
zmny v jejich vyuití.
Rozvojové monosti sídel (vyjádené rozsahem zastavitelných ploch) jsou odstupovány dle
jejich významu. Prioritou je rozvoj Dymokur s kvalitní úrovní vybavení veejnou infrastrukturou.
Pedpokládaný rozvoj sídla (zastavitelné plochy) vychází z podstaty a logiky souasného stavu, s
hlavním cílem nenaruit jeho relativn harmonický vztah s okolní krajinou.
(SÚ Dymokury) - má díky pomrn kvalitní úrovn vybavení veejnou infrastrukturou
charakter mstyse. V historické ásti sídla pevládá funkce bydlení, rekreace a hospodaení v pvodních
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zemdlských usedlostech (smíený charakter). V centrální ásti se vyskytují doplující zaízení
obanské vybavenosti, obchodu a slueb. Pravidelná zástavba rodinnými domy v zahradách ve východní
ásti sídla je zaazena do ploch bydlení. Objekty nkolika bytových dom v sídle jsou zahrnuty do ploch
bydlení - bytové domy. Charakter sídla s pevahou obytné a rekreaní funkce bude zachován a dále
rozvíjen. Je preferován rozvoj s pevahou trvalého bydlení (plochy bydlení) v okrajových partiích
sídla v návaznosti na veejnou dopravní a technickou infrastrukturu. V rámci pestavbové plochy je
navren rozvoj obanské vybavenosti - slouící nap. rozvoji vzdlávání, cestovního ruchu atp).
Výstavba je pípustná i v prolukách (stabilizovaných plochách) v zastavném území obce v souladu se
stanoveným funkním vyuitím a za pedpokladu zajitní dopravního pístupu. Izolovaný areál výroby
je ásten navren k intenzifikaci (díve cukrovar) v rámci stabilizovaných ploch výroby a skladování a
ploch smíených výrobních.
Samota - mlýn na hrázi rybníka Jakub je stabilizována (plochy smíené obytné).
Hospodáský statek Deblice severn od Dymokur je zalenn do stabilizovaných ploch výroby
a skladování.

Izolovaný objekt na koupaliti (st. pozemek o rozloze 77m2) v majetku eského rybáského
svazu je zaazen z hlediska funkního vyuití do ploch smíených nezastavného území (funkce
pírodní, vodohospodáská, rekreaní).
(SÚ erná Hora) - plochy peván jednopodlaní zástavby obytného smíeného charakteru.
Sídlo v zásad nebude územn rozvíjeno mimo stávající zastavné území (pevaující rekreaní
vyuívání v souasnosti) s výjimkou navrené zastavitelné lokality v okrajové SZ poloze sídla (Z2).
Výstavba je pípustná v prolukách (stabilizovaných plochách) v zastavném území obce v souladu se
stanoveným funkním vyuitím a za pedpokladu zajitní dopravního pístupu.
(SÚ Svídnice) - plochy peván jednopodlaní zástavby obytného smíeného charakteru.
Bytový dm zalenn do ploch bydlení - bytové domy. S výjimkou zastavitelné plochy Z1 (vydané ÚR)
sídlo nebude územn rozvíjeno mimo stávající zastavné území (pevaující rekreaní vyuívání v
souasnosti). Výstavba je pípustná v prolukách (stabilizovaných plochách) v zastavném území obce v
souladu se stanoveným funkním vyuitím a za pedpokladu zajitní dopravního pístupu.
Izolovaný areál zemdlské výroby je navren k intenzifikaci v rámci stabilizovaných ploch
výroby a skladování. Plocha obanské vybavenosti (veejné pohebit) lokalizována východn od
sídelního útvaru je stabilizována. Zboenit ve volné krajin nejsou navrena k obnov.
Dopravní infrastruktura
viz. té grafická píloha .4
irí dopravní vztahy:
Obec Dymokury, spolu se svými místní ástmi Svídnice a erná Hora, leí ve vzdálenosti asi
dvanácti kilometr severovýchodn od bývalého okresního msta Nymburk. Hlavní dopravní páteí
irího spádového území je trasa silnice I/32 procházející eeným územím ve smru jih-sever od
kiovatky Podbrady východ situované na 42.km trasy dálnice D11 pes Kopidlno do Jiína k pipojení
na obchvatovou trasu silnice I/35. Na tuto pátení silniní trasu I/32 jsou pak pipojeny dalí silnice II. a
III. tídy, které zajiují dopravní dostupnost a pímou dopravní obsluhu obcí pilehlého území.
Vlastním eeným územím prochází regionální elezniní tra .062 Chlumec nad Cidlinou  Kinec.
Ostatní dopravní obory nejsou ve vlastním eeném území zastoupeny a ani do výhledu nejsou
pedpoklady pro jejich uplatnní v systému dopravní obsluhy území.
elezniní doprava:
elezniní doprava prochází vlastním eeným katastrálním územím v trase regionální trat
.062 Chlumec nad Cidlinou  Kinec, tato jednokolejná tra vytváí drání spojku mezi celostátními
tratmi .020 (Praha-) Velký Osek  Hradec Králové  Choce a .061 Nymburk  Jiín. Tra dnes
32

slouí peván pro elezniní osobní dopravu, pro vlastní eené území slouí 3 zastávky  inves,
Dymokury a Svídnice, na kolejit zastávky Dymokury jsou pipojeny, dnes ji neuívané, vlekové
koleje zapojené do areálu bývalého cukrovaru.Tra je teba povaovat dlouhodob za územn
stabilizovanou, nepedpokládají se rekonstrukní práce na trati a dráních zaízeních, které by pesáhly
hranice stávajících dráních pozemk.
Silniní doprava:
Silnice I/32 tedy plní funkci nosné komunikaní trasy irokého spádového území. Vlastní
eené území protíná v jeho východní ásti a prochází v obchvatové trase zcela mimo zastavné území
obce. Komunikaní vazby území jsou zajitny prostednictvím dalích silnic II. a III. tídy, které hlavní
trasu úrovov kíí a to postupn od jihu: prsená kiovatka na pipojení silnice II/275 a silnice
III/3245 od Mstce Králové, prsená kiovatka na kíení se silnicí III/32419 smující z Dymokur na
východ do Záhorovice, styková kiovatka na pipojení silnice III/33010 situovaná v prostoru nadjezdu
elezniní trat .062. Trasa silnice I/32 byla v minulosti vybudována v parametrech kategorie S 11,5/80
a je teba ji povaovat za dlouhodob stabilizovanou.

Silnice II/275 se od trasy I/32 odpojuje v prsené kiovatce jihovýchodn od obce. Do
zastavného území obce vstupuje v prostoru hospodáských budov pi zámeckém areálu, od kiovatky u
hbitova pak prudce klesá do centra obce a dále pokrauje smrem na severozápad. Prjezdní úsek silnice
II/275 je veden prakticky v celém prbhu zastavným územím v pomrn dobrých návrhových
parametrech, které odpovídají potebám provozu. Trasa silnice II/275 dále prochází místní ástí erná
Hora a smuje pes Kinec do Lutnice k pipojení na trasu silnice I/38. Lze konstatovat, e silnice
II/275 je prakticky v celém svém prbhu eeným katastrálním územím vedena ve vcelku dobrých
parametrech a je teba ji povaovat za dlouhodob stabilizovanou. Pípadné lokální úpravy trasy budou
realizovány v parametrech silniní kategorie S7,5/60.
Systém silniních tras v eeném katastrálním území obce dále doplují trasy silnic III. tídy a to:
silnice III/27524 vedoucí od kiovatky u hbitova na prjezdním úseku silnice II/275 smrem na sever
pes Deblice a dále ve smru na Nové Zámky a Ledeky, silnice III/27527 vedoucí od kiovatky na
silnici II/275 západn od erné Hory na sever do Svídnice a dále k pipojení na trasu silnice III/27524 u
elezniní zastávky Svídnice, silnice III/27528 vedoucí od kiovatky na prjezdním úseku silnice II/275
v centru obce smrem na jih k pipojení na silnici II/330 (inves  Netebice  Nymburk), silnice
III/33010, která vytváí komunikaní propojení mezi prjezdním úsekem silnice II/275 a III/27524 a
trasou silnice I/32 procházející severní ásti obce kolem areálu základní koly a bývalého cukrovaru,
silnice III/27524n, která pipojuje prostor elezniní zastávky Dymokury k trase silnice III/33010, silnice
III/332419 vedoucí od kiovatky na prjezdním úseku silnice II/275 u zámku smrem na východ, kíí
trasu silnice I/32 a pokrauje ve smru na Záhorovice, v prostoru u elezniní zastávky inves je
pipojena silnice III/3248a. Lze konstatovat, e vechny tyto uvedené trasy silnic III. tídy jsou prakticky
v celém svém prbhu eeným katastrálním územím vedeny ve vcelku dobrých parametrech a je teba, i
pes jistá problémová místa, je povaovat za dlouhodob
stabilizované.
Místní komunikace:
Jak bylo výe uvedeno prjezdní trasy a úseky silniní sít jsou páteními komunikaními
trasami eeného katastrálního území, na které jsou pipojeny místní a úelové komunikace
zpístupující ásti eeného území a jednotlivé objekty a jednotlivé obhospodaované pozemky a
plochy.
Urité problémy souasného stavu komunikaní sít v zastavném území obce pedstavují jistá
problémová místa a to bu na pipojení komunikací na silniní trasy a nebo jisté zúené profily na
nkterých úsecích místních komunikací.
Centrální ást obce je dopravním znaením vymezena jako zóna dopravního omezení s nejvyí
povolenou rychlostí 30km/h a se zákazem vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní obsluhy. Toto
opatení odpovídá souasnému stavu a do budoucna je teba poítat s uplatnním dalích zklidujících
prvk automobilové dopravy a jistou architektonizací uliních profil. Jisté místní úpravy problémových
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míst je mono oekávat pouze v souvislosti s pípadnou novou výstavbou i výraznjími pestavbovými
poiny v dané lokalit.
Dopravní obsluha ploch pestaveb a zastavitelných ploch bude zajitna kombinovan:
vyuitím stávajících silniních a místních komunikací a novými místními komunikacemi (v rámci
jednotlivých ploch funkního vyuití).
Nové místní komunikace budou navrhovány v rámci územní studie podmínné územním
plánem u zastavitelných ploch Z6, Z8, Z9 a Z11. Nové místní komunikace budou zaazeny do funkní
skupiny C - obsluné s funkcí obslunou, podrobnji dle dopravního významu C 3 (obsluné
komunikace uvnit obytných útvar, zpístupující objekty a území). Z hlediska kategorií komunikací
budou vechny nové místní komunikace navreny v kategorii místní obsluné (MO). Pi konkrétním
eení dopravní obslunosti tchto ploch je ádoucí minimální poet kiovatek se silnicemi. V rámci
zastavitelných ploch Z2 a Z4 budou stávající obsluné komunikace rozíeny na kategorijní typ
MO7/30. V souvislosti s výstavbou v Z2 a Z7 je doporueno upravit kontaktní koncové úseky MK na
standart odpovídající významu (iviný povrch vozovky).

dávají výsledky periodicky provádných sítání silniní dopravy SD R v pravidelných ptiletých
intervalech.
Dalí zaízení pro automobilovou dopravu:
S ohledem na výlun individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel
pro poteby bydlení nepedstavuje v eeném území vánjí problém. Pro poteby dopravy v klidu u
jednotlivých objekt vybavenosti jsou pak vyuívány píleitosti na plochách piléhajících komunikací.
Pi realizaci nov navrhovaných objekt je teba poítat se zajitním odpovídajících
potebných pot odstavných a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk a to dle skuten
navrhovaných kapacit objektu.
erpací stanice pohonných hmot je situována pi vjezdu silnice II/275 od Podbrad do
zastavného území obce. Kompletní nabídka servisních slueb pro motoristy je k dispozici v nedalekém
Nymburce, Podbradech i v dalích zaízeních pi trase bývalé hradecké silnice II/611.
Znaené turistické a cyklistické trasy:
Vlastním eeným územím neprocházejí znaené cykloturistické trasy. Vcelku rovinatý
charakter území s pomrn hustou komunikaní sítí a relativn nií intenzity silniní dopravy, krom
hlavní pátení
trasy silnice I/32, pedstavují vcelku dobré podmínky pro vtí rozvoj cykloturistické dopravy.
eeným územím prochází (lutá) propojovací trasa smující od st. Dymokury západním
smrem ke znaené modré turistické trase (ve smru Ro alovice, Ledeky, Pustý rybník, Jakubský
rybník, Mstec
Králové, Dlouhopolsko, Hradany, ehu, Nmice, Konárovice, Ti Dvory) ji mimo zájmové území.
Souástí této modré trasy je nauná pírodovdná stezka o místní flóe a faun v úseku Pustý rybník hráz Jakubského rybníka.
Obsluha území prostedky hromadné dopravy:
Obsluha území prostedky hromadné dopravy je realizována jednak elezniní osobní dopravou
a té pravidelnou autobusovou dopravou. Ve vlastním eeném území jsou na trati .062 situovány
celkem 3 zastávky  inves, Dymokury a Svídnice, Jistou nevýhodou pro vtí uplatnní a vyuívání
tchto zastávek je jistá odlehlost od zastavného území jednotlivých ástí obce. Tato vzdálenost je
vtinou vtí ne jeden kilometr, co pak pedstavuje více jak tvrthodinovou pí docházku. Dle
jízdního ádu D 2006/07 projídí na trati .062 v pracovních dnech v traovém úseku Mstec Králové Kinec celkem 8+8 spoj.
Obsluha eeného území pravidelnou veejnou autobusovou dopravou je v souasné dob
realizována prostednictvím 3 procházejících autobusových linek: 270 033 Podbrady  Úmyslice 
Dymokury  Chotice, 3x v pracovní den, 270 034 Podbrady  Dymokury  Chotice/Mstec Králové,
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5x v pracovní den, 270 035 Dymokury  Dymokury, Svídnice, 3x v pracovní den. Ve vlastním eeném
území jsou situovány celkem 4 autobusové zastávky  Dymokury, Dymokury, el. zastávka, erná Hora
a Svídnice.
Lze konstatovat, e prakticky celé zastavné obcí je pokryto v 500 metrové docházkové
vzdálenosti k tmto autobusovým zastávkám, co asov pedstavuje asi 7-8 minutovou docházkovou
dobu. Situování zastávek je mono povaovat za stabilizované.
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma:
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona  13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znní, a v souladu s vyhlákou . 104/1997 Sb., v platném znní,
splovat poadavky SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vetn pipojení navrených
komunikací na stávající komunikace dle SN 73 6102.
V území se v souladu se zákonem . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, uplatuje mimo
zastavné území obce ochranné pásmo silnice I. tídy vedené ve vzdálenosti 50 m po obou stranách od

osy vozovky a ochranné pásmo silnice II. a III. tídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách od
osy vozovky.
Dále se v souladu se zákonem . 266/94 Sb., o drahách, v platném znní) uplatuje ochranné
pásmo regionální dráhy vedené po obou stranách trat ve vzdálenosti 60 metr od krajní koleje, nejmén
vak 30 metr od hranic obvodu dráhy. Pro zámry obce kolidující s obvodem a OP dráhy je teba
respektovat vyhláky . 177/1995 Sb. - stavební a technický ád drah a postupovat ve smyslu písluných
ustanovení zákona . 266/1994 Sb. o dráhách v platných znních. Týká se návrhu protipovodového
opatení - poldru.
Technická infrastruktura
viz. té grafická píloha . 1,2,3
Vodní hospodáství - likvidace deových odpadních vod:
Odvedení srákových vod zde celkov neiní po vtinu roku pi prmrných hydrologických
podmínkách vtích potíí vzhledem k relativn píznivým morfologickým terénním podmínkám,
relativn dobré propustnosti a retenní schopnosti povrchu terénu, vzhledem k existenci pirozených
recipientních prvk v intravilánu a vzhledem k ji realizovaným technickým opatením. To vak zejm
neplatí v úsecích, kde lze zaznamenat nedostatenou údrbu odvodovacích prvk a nahodilé i ivelné
neodborné zásahy a zmny.
Lze zde zejm poítat s relativn dobrou propustností povrchu terénu (nikoliv vak za stavu
nasycení i zámrazu). Výskyt úrovn hladiny podzemní vody je zde s ohledem na celkové
vodohospodáské pomry a geologickou strukturu povrchové vrstvy ve vtím rozptylu ne kdekoliv
jinde (s kolísáním ve vazb na irí konkrétní hydrologickou situaci, odhadem nap. i cca 3 m pod
terénem).
Jisté potíe zde dále nastávají, odhadem, i v období pedjaí i na zaátku zimního období, kdy
je povrchová vrstva jet i ji zmrzlá a nepropustná a kdy deové sráky mohou zpsobit komplikace
zejména na nezpevnných místních komunikacích a prostranstvích a v jejich okolí. Pirozenou reakcí v
takových pípadech bývá zpevování jejich povrchu vetn dodatené úpravy jejich sklonových pomr
i instalace odvodovacích prvk (odvodovacích rigol, potrubí), pevádjících vodu do recipientních
prvk v území. V tomto ohledu lze takovéto podmínky a zásahy zaznamenat i ve sledovaném zájmovém
území.
Problém srákových odpadních vod byl zde, jak bylo ji eeno, een i vyuitím lokálních
recipientních prvk v území. Ty je teba pokud mono ve své kvalitní plné funkci zachovat i dále
roziovat, stejn tak nezabraovat pirozenému bezkonfliktnímu nátoku do nich, nap. zvyováním
konstrukce zpevnných povrch místních komunikací (nalepováním dalích vrstev pi jejich údrb a
rekonstrukci), ani by byly proveny dsledky takového zásahu, i udlat dalí potebná úinná
opatení.
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Návrh eení : Stávající nezatrubnné (rigolové) i zatrubnné úseky deové oddílné kanalizace
jsou v lokalitách erná Hora a Svídnice z dneního pohledu technicky znan nedokonalé, nejsou zde
navíc prakticky dostaten udrovány. V pípad intravilánu obce Dymokury je situace prakticky
analogická (pestoe i práv proto, e jde o ne píli dobré technické eení a stav pseudojednotné
kanalizace). Výhledov je teba usilovat o dsledné doeení systému odvádní srákové vody i v
souvislostech na konené úpravy terénu a místních komunikací.
V pípad nové zástavby v zastavitelných plochách pak lze doporuit po podrobném
hydrogeologickém przkumu likvidaci srákových vod zasakováním (pípadn té akumulací s
následným vyuitím této vody pro údrbu zelen apod.).
Obecn platí, e odtokové pomry z povrchu urbanizovaného území musí být po výstavb
srovnatelné se stavem ped ní (stejné mnoství ve stejném asovém úseku), tj. nemá docházet ke
zhorení odtokových pomr v území a v tocích (nap. vlivem odvodování neúmrn velkých
zpevnných ploch, stech ap.).

Srákové odpadní vody jsou pevádny do nejbliích recipient peván zatrubnnými
úseky: jednotné kanalizace a prostednictvím OV v obci Dymokury, prostednictvím oddílné deové
kanalizace ve zbytku obce Dymokury (cca 35%) a v lokalitách erná Hora a Svídnice. Jinak vude té
ásten systémem píkop, struh a propustk. V pípad jednotlivých nemovitostí je pak prosazována
likvidace sráek vsakem i i akumulací (s následným vyuitím k zavlaování zelen).
Vodní hospodáství - likvidace splakových odpadních vod (viz. té grafická píloha .1):
Nakládání s odpadními vodami musí splovat poadavky naízení vlády R . 61/2003 Sb., o
ukazatelích a hodnotách pípustného zneitní povrchových vod a odpadních vod, náleitostech
povolení k vypoutní odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Bilance produkce splakových odpadních vod: Ta jednak odpovídá spoteb pitné a uitkové
vody vude tam, kde funguje veejný vodovod (viz bilanní hodnoty poteby pitné a uitkové vody
níe). V ostatních pípadech pak je to komplikovanjí bilancovat, ani by byly k dispozici dalí dleité
údaje.
V obci Dymokury funguje systém jednotné kanalizace (cca na 65% intravilánu) vetn OV.
Touto kanalizací DN 150  DN 400 z kameniny a betonu celkové délky cca 3,99 km jsou odpadní vody
gravitan dopravovány na mechanicko-biologickou OV, sestávající z lapáku písku, erpací jímky,
jedné aktivaní nádre, dvou dosazovacích nádrí, zahuovací nádre kal a z recirkulaní jímky.
Protoe je na OV pipojeno jen cca 500 EO, má tedy dostatenou kapacitní rezervu pro dalí
období. Souasn té neiní zejm potíe splnit limity parametr vyitných odpadních vod
pevádných do Pivovarského potoka. Provozovatelem OV a kanalizace je VaK Nymburk a.s.
Odpadní vody ze zbývající, cca 35 %-tní ásti intravilánu obce Dymokury jsou z dvodu
sklonových pomr terénu pediovány v septicích a následn pevádny do deové oddílné
kanalizace a do títarského potoka.
V obci Dymokury je pipraven k realizaci zámr dostavby kanalizaní sít (v tomto pípad ji
jen splakové oddílné) z trub DN 250 a DN 300 kameninových i plastových v celkové délce cca 1,5
km. Souástí zámru je peerpávací stanice a výtlaný ad DN 80 délky cca 0,3 km. Z toho tedy té
vyplývá, e systém kanalizace bude systémem tzv. modifikované kanalizace.
erná Hora, Svídnice:
Tyto lokality nemají vybudovaný systém kanalizace pro veejnou potebu. Splaky jsou údajn
zachycovány v bezodtokových jímkách a následn vyváeny na zemdlsky vyuívané pozemky v
okolí. PRVK Stedoeského kraje poítá v dalím období jen s výstavbou nových bezodtokových jímek
a s jejich vyklízením (vech, i tch pvodních) feka-vozy na OV Dymokury. Bylo by vak technicky i
ekonomicky zvládnutelné i zde vybudovat nové, ne píli rozsáhlé splakové oddílné kanalizace s
peerpávacími stanicemi a výtlanými ady pevádjícími splaky na OV Dymokury (v pípad
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Svídnice pímo, v pípad erné Hory postaí je pevést po krátké dráze do první vstupní a revizní
achty na okraji Dymokur). Jen tak lze toti zabránit pímému (prostednictvím vsakovacích drén) i
nepímému (prostednictvím netsné deové oddílné kanalizace) znehodnocování podzemní vody
nekorektními pepady bezodtokových jímek.
Návrh eení: Lze zrekapitulovat, e je teba kompletovat jednotnou kanalizaci v obci
Dymokury a dále ji transformovat do podoby tzv. modifikované kanalizace (pi jejím roziování ji
uplatnit jen pevod splak a podíly deových vod postupn redukovat). V té souvislosti lze doporuit
té zízení nové splakové oddílné kanalizace v lokalitách erná
Hora a Svídnice s návazností na Dymokury a její OV, která má znanou rezervu své kapacity (tu je
ádoucí co nejdíve vyuít).
Vodní hospodáství - zásobování pitnou a uitkovou vodou (viz. té grafická píloha .1):
Obec Dymokury má veejný vodovod. Vyuívá k tomu vlastního zdroje vody, kterým je jímací
vrt (studna) s vydatností 6 l/s. Tento zdroj a veejný vodovod obce byly uvedeny do provozu v r. 1970.
Kvalita vody zdroje odpovídá poadavkm vyhl. MZ . 252/2004 Sb. Voda je pouze hygienicky
zabezpeována chlorací (prostednictvím dávkovacího zaízení lokalizovaného v armaturní komoe

podzemního vodojemu). Dleitou souástí veejného vodovodu je podzemní dvoukomorový vodojem
2x120 m3 (úrovn min./max. hladiny vody: 212/222 m n.m.) a erpací stanice Pustý s celkovou
kapacitou 36 l/s (4+2 erpadla, kadé s výkonem 6 l/s a s dopravní výkou 40 m v.sl.). Tato erpací
stanice byla po rekonstrukci uvedena do optovného provozu v r.2002. V situaci, kdy se kóty terénu
zájmového území intravilánu pohybují od 199 do 223 m n.m. vychází, e nemohou být celoplon
splnny limitní minimální hodnoty petlaku vody v rozvodné síti (15 resp. 25 m vod. sl. pro
jednopodlaní resp. dvou a vícepodlaní zástavbu dle SN 75 5401). Lze tedy doporuit detailnjí
provení s návrhem odpovídajících opatení. Délka pivadcího vodovodního adu DN 200 PVC je cca
2,2 km. Rozvodná vodovodní sí má úhrnnou délku ad cca 7,0 km , materiál litina a PVC DN 60 a
DN 150. Úhrnná délka 300 vodovodních pípojek iní cca 3,0 km. V letech 2000 a 2003 byla
provedena ástená rekonstrukce vodovodní sít v délce cca 1,0 km. Jinak je pipravován zámr
rozíení rozvodné vodovodní sít do západní okrajové ásti sídla v souvislosti se zde uvaovanou
novou výstavbou. Na veejný vodovod obce Dymokury byla v r. 2006 napojena i lokalita erná Hora.
Lokalita Svídnice je v souasné dob odkázána na zásobování z domovních studní s tím, e
kvalita této vody není sledována (bude vak s nejvtí pravdpodobností mén kvalitní, mj. té z dvod
zatímního nedokonalého eení likvidace splakových odpadních vod a pedcházejícímu intenzivnímu
hnojení pilehlých zemdlských pozemk), mnoství vody je vak dostatené. V souasnosti pak
probíhá projektová píprava napojení na veejný vodovod obce Dymokury i lokality Svídnice.
Provozovatelem veejného vodovodu je zde Obec Dymokury. Je vak jen otázkou asu, za
zpísujících se podmínek zpsobilosti provozovat veejný vodovod, kdy bude nezbytné pejít na systém
smluvního zajitní prostednictvím kvalifikované vodárenské spolenosti.
Poteba poární vody je zde zajitna z poární nádre v centru obce a prostednictvím
veejného vodovodu (SN 73 0873 Zdroje zásobování poární vodou ji poítá s uplatnním
kombinace nkolika zdroj).
Dále lze konstatovat, e je zde technicky moné pipojení uvaovaných rozvojových lokalit na
stávající i navrhovanou ást rozvodné vodovodní sít.
Stávající zdroje vody (veejné a domovní studny, které si zejm zachovají svou funkci) je
moné povaovat za zdroje vody pro závlahu zelen apod. i zdroje havarijní.
Návrh eení:
Jako prioritní se jeví kompletovat rozvodnou vodovodní sí v Dymokurech a rovn zajistit
napojení i Svídnice. Souasn provit tlakové pomry v rozvodných sítích a pijmout
odpovídající opatení. Dleité je té pokraovat v obnov tch ad, které vykazují extrémní
poruchovost i dosahují ji hranice své ekonomické ivotnosti.
Vytápní
37

Energetická situace zájmového území zde není zatím doeena alespo na standardní úrovni.
Je zde spalováno v lokálních topenitích i nekvalitní palivo s následným znehodnocujícím odpadem na
ovzduí zájmového území a na jeho bezprostední okolí. V malém rozsahu je spalováno devo a je
uíván propan-butan (v tlakových láhvích; peván pro vaení).
Za této situace pak je nanejvý ádoucí vyuití obnovitelných zdroj energie, nebo vyuití
lokálních systém se zásobníky zkapalnného propanu i propanu  butanu apod. Je teba té více dbát
na energetické úspory, nap. formou zateplování objekt. To dnes i výhledov bude více záleet na
ekonomických podmínkách. Územní energetická koncepce by vak mla více dbát na energetické
úspory a uvolnnou zdrojovou kapacitu píkonu elektrické energie efektivn pouít pro objekty, kde je
efektivní pednostní uití elektrické energie.
Obec má monost vydat naízení, ve kterém bude zakázáno pouívání nkterých druh paliv v
malých zdrojích zneiování (§ 50, odst. 1, písm. g) zákona . 86/2002 Sb.; píloha . 11).
Zásobování elektrickou energií (viz. té grafická píloha .2):
Elektrifikace zájmového území, jak zde byla dosud rozvíjena, je ve své skladb a rezervách

jednotlivých ástí systému relativn heterogenní. Nkde se, odhadem, dostává na hranice svých
moností a vykazuje i jisté provozní potíe v distribuní NN síti (petrvává její provedení i v trasách
venkovního vedení), jinde se me vyskytovat i výkonová rezerva.
Sí venkovního primárního vedení VN 22 kV , napájející distribuní trafostanice, je svou
strukturou i kapacitou v eeném území moné celkov povaovat z pohledu souasných poadavk za
vyhovující. Rozvodná NN sí je zde zatím realizována peván jako venkovní vedení. Vlastníkem a
provozovatelem je EZ Distribuce a.s.
Rozvodná sí NN je zatím realizována peván ve form venkovních vedení na sloupech
(elezobetonových, devných). Venkovní vedení NN jsou sice zatím funkní, ale z hlediska delího
výhledu spíe neperspektivní.
V rámci vedení distribuní sít NN je paraleln realizována té venkovní sí VO (veejného osvtlení),
která byla a je prbn udrována v provozuschopném stavu. Majitelem a provozovatelem
elektrorozvodné sít je zde EZ-Distribuce a.s.
Návrh eení:
Výkon stávajících trafostanic v sídle s potenciálním rozvojem (Dymokury) iní celkem 5.260
kVA (z toho EZ Distribuce a.s. 2.510 kVA), co výhledov nemusí postaovat. Situaci lze v tomto
pípad eit postupn na základ zpesnní vstupních informací (o stávajících výkonových rezervách
trafostanic a zpesnní údaj poadovaných píkon jednotlivých majitel nemovitostí) a to, v pípad
potvrzení aktuálních výsledk analýzy struktury poteby energií, pedevím posílením výkonu
stávajících distribuních trafostanic (jejich rekonstrukcí a modernizací) a teprve následn té zízením (a
pipojením) nových trafostanic v písluných zastavitelných plochách.
Rozvoj obce se me projevit té poadavkem na zkapacitnní stávajících tras vedení VN 22
kV i realizací propojovacích kabel 22 kV mezi distribuními trafostanicemi (garance jejich provozní
souinnosti). V rámci tí lokalit navrených k zástavb dojde k pelokám venkovního vedení VN 22 kV
do podzemních kabelových tras (jde o lokality v severozápadní a severovýchodní ásti obce Dymokury s
délkami ruených venkovních tras cca 350 a 250 m).
V obci lze doporuit realizaci nových tras vedení NN ji jen v podob podzemních tras
kabelových vedení. Stávající venkovní trasy vedení NN by pak mly být postupn rekonstruovány na
kabelové podzemní trasy .
Dále lze konstatovat, e je zde technicky moné pipojení uvaovaných rozvojových lokalit na
rozvodnou NN sí.
S ohledem na urbanistickou koncepci a koncepci rozvoje inenýrských sítí a na souasný
relativn únosný stav elektrorozvodných zaízení je moné pedpokládat vtí i mení úpravy dle
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písluné projektové dokumentace (i územním plánem podmínných územních studií) tak, jak budou
jednotlivé zámry v zastavitelných plochách pipravovány k realizaci.
Zásobování zemním plynem:
V obci Dymokury chybí ploná plynofikace. Reálná cesta, jak tento úkol zvládnout, je s pomocí
sdruení obcí s totonými zájmy ve spojitém území od místa moného odboení z disponibilního VTL
plynovodu (nap. v doporuované trase Podmoky-Velenice-inves). Realizací ploné plynofikace
eeného zájmového území by nesporn dolo k pínosu z ekologického hlediska (výrazným pozitivním
vlivem na istotu ovzduí), dolo by
ke zvýení komfortu vytápní, pípravy TUV, vaení apod., a dále by se tím stala obec zajímavjí i z
hlediska dobrého technického zázemí pro pípadné dalí podnikatelské aktivity.
Telekomunikace a radiokomunikace (viz. té grafická píloha .3):
Zabezpeení eeného území telekomunikaními slubami pedstavuje vzhledem k jejich
dleitosti pro rozíení potebných ekonomických aktivit i prosté zabezpeení standardních slueb
profilový význam. V centru obce Dymokury a Svídnice je instalován veejný telefonní automat (veejná

hovorna) a je tedy splnn poadavek zajitní minimální dostupnosti této sluby (minimální standardní
vybavení). Technická úrove místní sít odpovídá ji dnením vývojovým trendm.
Úastnická telekomunikaní sí je v Dymokurech realizována v podzemních kabelových
trasách.
Zájmové území písluí k místní telekomunikaní ústedn (MTÚ-MTO) Podbrady. Vlastní
napojení je prostednictvím ATÚ-podústedny (Dymokury). Provozovatelem je spolenost O2
Telefonica a.s. Navazující úastnické sít jsou v lokalit erná Hora a Svídnice realizovány kabely
peván v nadzemních trasách.
Zájmovým územím je veden dálkový optický telekomunikaních kabel penosové sít ve smru
Nouzov - Zábrdovice. Jeho trasa probíhá pes zastavné území sídel Dymokury a erná Hora.
Obec je vybavena funkní sítí obecního rozhlasu.
K.ú. obce je pokryto signálem BTS tí mobilních operátor (základnové stanice na
jihozápadním okraji SÚ Dymokury): Siemens s.r.o. (pozemek .6/2), v budov koly v Dymokurech O2
Telefonica a.s. a T- Mobile Czech Republic a.s. v areálu zemdlského dvora .p.2 v Dymokurech.
Dle sdlení zástupc spolenosti eské radiokomunikace a.s. nejsou v eeném území ádné
podzemní i nadzemní sít provozované touto spoleností.
Návrh eení: Lze doporuit dále rozvíjet a zkvalitovat ji zde zaloenou a realizovanou
koncepci telekomunikaní obsluhy zájmového území. Dále lze konstatovat, e je zde technicky moné
(po písluných úpravách) pipojení uvaovaných zastavitelných ploch na úastnickou telekomunikaní
sí.
Prostorová koordinace vedení technického vybavení:
Prostorové uspoádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat písluným SN. Sít vedené v soubhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou pednostn ukládány do zeleného pásu nebo chodníku. Kíení silnic s vedením sítí
technického vybavení budou realizována, pokud to technické podmínky v území dovolí, bez poruení
vozovek (uitím bez výkopových technologií). V extravilánu sídla budou vedení sítí technické
infrastruktury realizovány mimo tlesa silniních komunikací, doporueno je soustední tras
dálkovod.
Obanské vybavení
Obanské vybavení tvoí stavby, zaízení a pozemky slouící pro vzdlávání a výchovu,
sociální sluby a péi o rodinu, zdravotní sluby, kulturu, veejnou správu a ochranu obyvatelstva.
kolství, zdravotnictví a sociální sluby:
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V Dymokurech ve dvou budovách psobí základní kola - Masarykova Z Dymokury (1. a 9.
tída) a mateská kola, které vykrývají i okolní obce (odkaz .1 a 2). Zaízení pro poskytování základní
zdravotní pée je zastoupeno v Dymokurech (budova na návsi, stavební pozemek KN . 106) - odkaz
.3. Nachází se zde samostatná ordinace praktického lékae pro dosplé, detaované pracovit
samostatné ordinace praktického lékae - stomatologa. Sluby dtského lékae (pediatra) jsou zajitny
pravidelnou dojí kou. Nejblií nemocniní sluby jsou zajitny v Mstci Králové.
Veejná správa a ochrana obyvatelstva, kulturní zaízení:
V centrální ásti Dymokur u objektu bývalé sladovny se nachází poární zbrojnice (odkaz .8).
Obecní úad sídlí v Dymokurech (kancelá, zasedací místnost, stavební pozemek KN . 108,
odkaz . 4), souástí objektu je i pota (PS 289 01). Za OÚ se nachází pírodní amfiteátr - letní kino. V
budov koly .p. 85 slouí veejnosti knihovna (odkaz . 1).
Obanská vybavenost komerního typu:
V centrální ásti Dymokur se nachází Hostinec Podzámí, stavební pozemek KN . 107/3
(odkaz . 5) a samoobsluná prodejna smíeného zboí - stavební pozemek KN . 351 (odkaz . 6). V
areálu .p. 178 v Dymokurech (bývalý pivovar - sodovkárna) je provozovna Antique-decoration se

zamením na výrobu, prodej a restaurování soch, pjovna filmových rekvizit. Vlastník sleduje zámr
rozíit sluby o muzejní innost, zbudování ubytovacího a stravovacího zaízení s minipivovarem
Tlovýchova a sport, rekreace a cestovní ruch:
V Dymokurech u Masarykovy základní koly se nachází hit na fotbal a míové hry. V
objektu Z je tlocvina. V obci není monost pechodného ubytování. Rekreace se uskuteuje formou
pobytové krátkodobé rekreace (chalupaení).
Církevní sluby a pohební sluby:
V Dymokurech se nachází kostel Zvstování Panny Marie se hbitovním areálem (odkaz .7).
Veejné pohebit se nachází v k.ú. Svídnice u Dymokur.
Nakládání s odpady
V eeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad.
Z hlediska evidovaných starých ekologických zátí území se v eeném území nachází dv
bývalé obecní skládky s oznaením Úvoz (k.ú. Svídnice u Dymokur) a V ciheln (k.ú. Dymokury).
Celkové riziko je oznaeno jako stední. Skládky jsou po rekultivaci. Biologická rekultivace míst s
evidovanou ekologickou zátí bude rovn probíhat prbn se zakládáním prvk ÚSES (obnova
ploch znehodnoceného území). Celé území je nutno rovn sledovat z hlediska pedcházení vzniku tzv.
erných skládek .
Systém sbru, tídní a znekodování komunálního a stavebního odpadu i nebezpených
sloek odpadu je upraven v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., v platném znní (Obecn závazná
vyhláka obce Dymokury).
Sbrné nádoby u jednotlivých nemovitostí slouí k ukládání zbytkového odpadu po vytídní.
Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávnnou osobou a schváleného písluným orgánem
obce. Velkoobjemové komunální odpady do velkoobjemových kontejner (9-25m3), pistavených na
pedem urená místa 2x ron. Sbr, pepravu zajistí oprávnná osoba. Vytídné sloky komunálního
odpadu (plasty, sklo) se ukládají do píslun oznaených kontejner umístných na veejn pístupných
plochách ve vech sídlech a pravideln vyváených oprávnnou osobou. Stálé sbrné místo pro papír a
kov je v areálu letního kina v Dymokurech (za Obecním úadem).Nebezpené sloky vytídné z
komunálního odpadu jsou pedávány formou speciálních sbren 2x ron oprávnné osob k odvozu.
Nevyuité léky lze odloit v lékárnách v okolních sídlech. Odvoz kal ze septik a ump si zajiují
fyzické nebo právnické osoby u oprávnné osoby na vlastní náklady.
Koncepce uspoádání krajiny
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Ochrana krajinného rázu
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné lenní eeného území:
.
pírodn hodnotný krajinný celek zahrnující komplex pirozených lesních spoleenstev s
dubohabrovými háji, rákosinami, vlhkými loukami a soustavou rybník a malých vodních nádrí
(zahrnuje mozaiky spoleenstev acidofilních doubrav, zbytky luních porost, nivních luk, vodních
ploch, kompaktních litorálních i terestických rákosin, mokadních luk a bývalých pastvin) severovýchodní ást eeného území
.
krajinný celek zahrnující odlesnnou intenzivn vyuívanou krajinu s drobnými vodoteemi a s
ojedinlými doprovodnými liniovými porosty - jihozápadní ást eeného území.
V rámci jednotlivých krajinných celk jsou vymezena významná místa krajinného rázu.
Pedstavují místa, kde je v rámci celku dochován njaký charakteristický znak dleitý pro identitu
krajiny:
.
údolní niva títarského potoka spolu s nivou pítoku - Smíchovského potoka s doprovodnou
liniovou zelení
.
Pustý rybník spolu s navazujícími mokadními plochami a luními porosty v terénní depresi
.
títarský potok s doprovodnou liniovou zelení vetn malých vodních nádrí

.
Kalvárie - úvozová cesta s doprovodnou liniovou zelení a kíem na návrí - vyhlídkový bod
lokálníhovýznamu
ÚP Dymokury vytváí podmínky pro ochranu vech pírodních hodnot v území, které v zásad
respektuje a je s nimi koordinován. Vtina dochovaných pírodních prvk je územním plánem zapojena
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interakní prvky).
Dochované pírodní prvky zprostedkovávají ekostabilizaní psobení na okolní nestabilní
krajinu a jako takové jsou územním plánem chránny. V rámci nezastavného území jsou tyto prvky
zaazeny mezi plochy pírodní (NP), popípad mezi plochy smíené nezastavného území (NSx).
Pijatelné formy vyuití jsou vyznaeny písluným indexem, jsou dány regulativy a musí být vdy v
vzájemném souladu. Index pípustných funkcí: p - pírodní, v - vodohospodáská, z - zemdlská, l lesní, kh - kulturnhistorická, d - dopravní, r - rekreaní. Plochy nezastavného území v krajin tvoí
dále (NZ) - plochy zemdlské, (W) - plochy vodní a vodohospodáské, (NL) - plochy lesní.
Stanovení podmínek pro vyuití ploch s rozdílným zpsobem vyuití je popsáno v kap. f ) základního
textu ÚP.
Z hlediska ochrany a tvorby krajiny platí, e podíl zelen ve vtin vymezených ploch
nezastavného území krajiny je teba zvyovat, a to pi realizaci návrhu územního systému ekologické
stability, vetn interakních prvk, liniové doprovodné zelen komunikací, vodoteí a mezí,
zatravnním nebo doplnním ploch nelesní zelen s pírodní funkcí. U nov navrhované zelen je nutno
respektovat stanovitní podmínky, rodová i druhová skladba zelen musí vycházet z pvodních
rostlinných spoleenstev.
Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Souástí zelen je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou
soustavu vnitn ekologicky stabilnjích segment krajiny, úeln rozmístných na základ funkních a
prostorových kritérií.
ÚSES se dlí podle biogeografického významu skladebných prvk na nadregionální, regionální
a lokální. Je tvoen biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té interakními prvky. Územní plán
obce Dymokury závazn vymezuje prvky ÚSES na vech úrovních, tzn. na nadregionální, regionální a
lokální úrovni.
Podle prostorové funknosti jsou prvky ÚSES funkní (existující, jednoznan vymezené) a
navrené k zaloení (nefunkní, vymezené). Funkní prvky jsou sítí vybraných ástí kostry ekologické
stability a navrené prvky doplují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
pedpokládané funkce v krajin. Prvky navrené jsou zaazeny do veejn prospných opatení
nestavební povahy (VPO).
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Nadmístní systém ÚSES
Nadregionální biokoridory v celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvoí je osa a
nárazníková (ochranná) zóna. Ob ásti jsou jejich neoddlitelnou souástí a po celé ploe koridoru se
podporuje tzv. koridorový efekt  vechny ekologicky významné segmenty krajiny, skladebné ásti
regionálních i lokálních ÚSES, chránná území, významné krajinné prvky a území s vyím stupnm
ekologické stability se stávají neoddlitelnou souástí nadregionálního biokoridoru. Minimální íka osy
odpovídá íce regionálního koridoru písluného typu, pro luní a kombinovaná spoleenstva je to 50
m. Maximální íe ochranné zóny je 2 km, na území obce Dymokur je ochranná
zóna vymezena dle VÚC Stední Polabí. Biokoridor je sloený, v jeho trase jsou v ekologicky
pijatelných vzdálenostech vloena regionální biocentra (po 5-8 km) a lokální biocentra (po 400 - 700
m).
eeným územím prochází nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MT "epínský dl 
ehuská obora" (T - osa teplomilná hájová, MT - osa mezofilní hájová). V trase osy teplomilné hájové
jsou vloena dv regionální a ti lokální biocentra (popis LBC viz. lokální systém) :

.
RBC 1004 "Komárovský rybník" - zahrnuje ást lesního porostu a litorální pásmo
Komárovského rybníka; z vtí ásti vymezeno mimo eené území,
.
RBC 1874 "Dymokury" - zahrnuje ást lesního komplexu Velký les mezi títarským a
Smíchovským potokem; z vtí ásti vymezeno mimo eené území.
Dle ÚTP NR-R ÚSES R byla trasa NRBK K 68 / T vymezena smrem od Hájku u Dymokur
pes centrální ást obce. Tato trasa byla v rámci VÚC Stední Polabí zmnna, od Hájku odklonna pes
prmyslovou zónu (areál byvalého cukrovaru) smrem do polí k invsi.
V rámci zpracování územního plánu probhlo dne 23.4. 2008 na MP projednání zmny trasy
NRBK K 68 s probíhající osou teplomilnou doubravní. Na jednání se dosplo k závru, e z hlediska
zájmu ochrany pírody a krajiny, zejména z hlediska zajitní funknost prvku ÚSES, bude vhodnjí
biokoridor pemístit vychodnji pes pás zelen mezi obcí a rybníkem Pusty. Touto zmnou dojde k
posílení funkce NRBK, ktery v platné trase (dle VÚC Stední Polabí) je peruen zastavnou plochou
obce a neplní tak plnohodnotnou funkci biokoridoru.
Nov je biokoridor veden smrem od Velkého lesa, lokalitou Na rybníkách. V míst pechodu pes
komunikaci I/32 je peruen, pak pokrauje pásem zelen podél Pustého rybníka a k levostrannému
pítoku, zde se odklání pes lokalitu Pramenit smrem k Flusovn. V tomto úseku je biokoridor
funkní. Smrem od Flusovny je biokoridor vymezeny, navreny k zaloení. Veden je podél komunikace
k lokalit Za sadem, peruen je v míst S PHM. V poslední ásti trasy zahrnuje plochy oputnych
siláních jam a zarstající ruderální plochu (pravdpodobn byvalá skládka) - tyto
plochy jsou navreny k rekultivaci. Pro vysadby zelen jsou doporueny druhy odpovídající jednotce
mochnové doubravy.
Trasa NRBK K 68 s osou mezofilní hájovou (MT) se eeného území dotyká pouze okrajov,
prochází po hranici katastru v severozápadní ásti území. V jeho trase je mimo eené území vloeno
regionální biocentrum RBC 1004 "Komárovsky rybník" .
ást území spadá pod ochrannou zónu NRBK.
Lokální systém ÚSES
Nadmístní systém ÚSES je doplnn sítí lokálních prvk - biocentry, biokoridory a interakními
prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by mla byt 3 ha, minimální íka lokálního biokoridoru
15 m (spoleenstvo lesní, kombinované), 20m (spoleenstvo luní). Pro spoleenstvo kombinované
(luní + lesní) je moné peruení do 50 m zastavnou plochou, 80 m ornou pdou a 100 m pi ostatních
kulturách. Interakní prvky nedosahují parametr biocenter a biokoridor, vyznamn se vak podílejí na
zvyení ekologické stability v krajin.
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Lokální biocentra (LBC):
LBC K68/1 "Na rybníkách" - lokální biocentrum funkní, vloené v trase NRBK, velikost
3,74 ha
Popis: mozaika luních a keovych porost, nivních luk, malych vodních nádrí a rákosin v niv
títarského potoka pod hrází Pustého rybníka. Z dvodu absence kosení luk dochází k eutrofizaci a
zarstání luk rákosinou a náletem devin - zejména v okolí rybník. V okolí krmelc dochází rovn k
eutrofizaci díky kumulaci zve a jejich pikrmování.
Návrh opatení: obnova travních porost pravidelnym kosením, kosení rákosin min. 1 x za 5 let mimo
hnízdní období, mimo okraje a zapojené skupiny odstraování náletovych devin, potlaení bezu
erného.
.
LBC K68/2 "Pramenit" - lokální biocentrum funkní, vloené v trase NRBK, velikost 5,50 ha
Popis: mozaika pírodn hodnotnych prvk v niv bezejmenného levostranného pítoku Pustého rybníka
- tuebníková lada, potoní luhy, na svazích zbytky starych sad a remízky. Pírodní biotopy jsou místy
ochuzené, degradované z dvodu absence kosení.
Návrh opatení: na plochách tuebníkovych lad ponechání pirozenému vyvoji, v nezaplavovanych
polohách regulace náletu devin; na svazích obnova travních porost pravidelnym kosením.
.
LBC 6 "Za sadem" - lokální biocentrum funkní, vloené v trase NRBK, velikost 9,06 ha
.

Popis: kulturní louky, ochuzené bezkolencové louky, devinná lada a mokad - pramenit Zásadnického
potoka a dílí ást byvalého zámeckého parku, ktery má místy charakter lesa. Druhy devin: jasan
ztepily, javor klen, topoly hybridní, topol bíly, hlohy, dub letní i zimní, vrba kehká.
Návrh opatení: zachování pirozeného vodního reimu a pirozené devinné skladby porostu, louky
kosit min. jednou ron. Cílem jsou kombinovaná, lesní, luní a liniová spoleenstva s rozvolnnym
zápojem.
.
LBC 7 "Pod hrází" - lokální biocentrum navrené k zaloení, velikost 4,84 ha (eené území)
Popis: pole a behové porosty regulované vodotee, biocentrum navazuje na vymezení za hranicí
eeného území (k.ú. Kinec). Podél vodotee jsou více i mén ruderalizované trávníky, ojedinle se
vyskytují hlohy, re ípková, bez erný, jilm, jasan ztepilý.
Návrh opatení: biocentrum nutno zaloit na orné pd. Cílovými spoleenstvy budou kombinovaná
lesní, luní a liniová s rozvolnným zápojem (behové porosty). Pro výsadby jsou doporueny deviny
odpovídající jednotce ernýové dubohabiny, podél vodotee pak stemchové jaseniny.
.
LBC 8 "Nepokoj" - lokální biocentrum ásten funkní, ásten navrené k zaloení, velikost
5,66 ha (eené území)
Popis: pole, polokulturní louky a behové porosty títarského potoka, souást poldru Nepokoj;
biocentrum navazuje na vymezení za hranicí eeného území (k.ú. Kinec). V oblasti zátopy jsou polní
kultury, podél regulovaného toku hybridní topoly. Ruderalizované lemy vodotee místy pecházejí do
rákosin a mokad.
Návrh opatení: pírod blízké eení údolní nivy v ploe zátopy, zejména pevod orné pdy na trvalé
travní porosty, vytvoení mlkých depresí s moností vzniku mokadních biotop a enkláv, preference
skupinových výsadeb strom a ke. Liniové porosty mohou být v malé míe umístny ve smru
proudnice a na hran zátopového území. Pro výsadby doporueny druhy odpovídající stemchové
jasenin, pop. ernýové dubohabin.
Lokální biokoridory (LBK):
.
LBK 17 "títarský a Smíchovský potok" - lokální biokoridor funkní, délka od hranice k.ú.
Kinec k LBC 8 - 644 m, délka od LBC 8 k RBC "Komárovksý rybník - 2251 m.
Popis: behové a luní porosty v niv potok, souást EVL Dymokursko a poldru Nepokoj. Pevaují
stídav vlhké bezkolencové louky (T1.9) a vlhké pcháové louky (T1.5). Ze vzácnjích druh zde
peívají nap. kostival eský (Symphytum bohemicum), srpice barvíská (Serratula tinctoria) a svízel
severní (Galium boreale). Louky jsou dlouhodobou absencí hospodaení pomrn degradované.
Návrh opatení:
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louky pravideln kosit 1-2 x ron, vhodný je fázový posun seí kvli dozrávání semen
cenných druh rostlin. Údrba behových porost, v nefunkních ástech doplnit na potebné parametry
výsadbou - doporueny druhy odpovídající stemchové jasenin. Cílem by mla být liniová spoleenstva
s rozvolnným zápojem.
.
LBK 18 "Na prhonu" - lokální biokoridor ásten funkní, ásten navrený k zaloení,
délka od hranice k.ú. Kinec po LBC 7 - 364 m; délka v eeném území od LBC 7 po LBC 8 - 2963 m.
Popis: orná pda, doprovodné porosty drobných vodoteí a cestní sít, remízky na hranách teras v poli.
Vzhledem k pekroení parametru max. délky biokoridoru (2000 m) je v jeho trase navreno rozíení vloení lokality "Kiák" - plocha bývalého rybníku u Svídnice, navrená k revitalizaci.
Návrh opatení: v místech, kde je biokoridor nefunkní zaloit a doplnit na potebné parametry . 15 - 20
m. Cílem by mla být kombinovaná, luní a liniová spoleenstva s rozvolnným zápojem.
K výsadb doporueny druhy odpovídající ernýové dubohabin (na terasách) a stemchové jasenin
(podél vodních tok).
.
LBK 19 "Svtniky" - lokální biokoridor ásten funkní, ásten navrený k zaloení,
délka mezi LBC 6 a LBC 7 - 3260 m.
Popis: travinnokovinatá liniová spoleenstva podél polních cest a na hranách výrazných teras,
mezernatý porost podél regulovaného vodního toku v poli. Vzhledem k pekroení parametru max.
délky biokoridoru (2000 m) jsou místy funkní úseky rozíeny a na íku 100 m.

Návrh opatení:
v místech, kde je biokoridor nefunkní zaloit a doplnit na potebné parametry . 15 - 20 m.
Cílem by mla být kombinovaná, luní a liniová spoleenstva s rozvolnným zápojem.
K výsadb doporueny druhy odpovídající ernýové dubohabin (na terasách) a stemchové jasenin
(podél vodních tok).
Interakní prvky (IP)
Interakní prvek je skladebná ást ÚSES, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek
dopluje dílím, ale zásadním zpsobem ekologické niky tch organizm, které jsou schopny se
zapojovat do potravních sítí sousedních, mén stabilních spoleenstev. Umoují tak jejich trvalou
existenci i v mén stabilní krajin. V rámci ÚP Dymokury jsou vymezeny následující interakní prvky:
.
IP 1 - behové porosty podél Pustého rybníka, mezi Jakubským mlýnem a NRBK
.
IP 2 - títarský potok - vodní tok s doprovodným a behovým porostem, louky a vodní plochy v
niv  mezi LBC K68/1 a LBK 17
.
IP 3 - travinnokovinaté lemy polní cesty mezi Spodním Komárovem a Vrchním Komárovem
.
IP 4 - hrany terasy bývalého rybníka Nepokoj, mezernaté porosty kovin na svazích, místy
nutno doplnit
.
IP 5 - starý ovocný sad a devinná lada v obci Svídnice u cesty na Malý Kamenec
.
IP 6 - iroká travnatá cesta s doprovodnou zelení Na hatích
.
IP 7 - soustava polních cest s doprovodnou zelení a remíz v lokalit Ztracený, navreno k
doplnní
.
IP 8 - Bukovec - behový a doprovodný porost regulované vodotee
.
IP 9 - Bukovec - Chobot, drobná políka a louky, behový a doprovodný porost podél
vodotee za silnicí u vodního zdroje. Návrh - zaloení trvalých travních porost a doplnní zelen
.
IP 10 - doprovodný porost cesty a travinnokovinatý liniový porost na hran terasy Pod Kalvárií
.
IP 11 - Kalvárie - iroká úvozová cesta s mezernatým travinnokovinatým liniovým porostem,
na návrí cesta ukonena alejí ovocných strom a jírovc, na návrí na kamenném podstavci kamenný
kí s ukiovaným Kristem. Navrena obnova aleje - stromy v havarijním stavu, provozn nebezpené,
vydoutnalé.
Pozemkové úpravy
V eeném území nebyly zatím provádny ani nejsou zahájeny pozemkové úpravy.
Pozemkovými úpravami se ve veejném zájmu prostorov a funkn uspoádávají pozemky,
scelují se nebo dlí a zabezpeuje se jimi pístupnost a vyuití pozemk a vyrovnání jejich hranic tak,
aby se vytvoily podmínky pro racionální hospodaení vlastník pdy. V tchto souvislostech se k nim
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uspoádávají vlastnická práva a s nimi související vcná bemena. Souasn se jimi zajiují podmínky
pro zlepení ivotního prostedí, ochranu a zúrodnní pdního fondu, vodní hospodáství a zvýení
ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouí pro obnovu katastrálního operátu a
jako závazný podklad pro územní plánování.
Existují dv formy pozemkových úprav  jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) a komplexní
pozemkové úpravy (KPÚ).
Komplexní pozemkové úpravy: zpravidla zahrnují celé katastrální území (nebo více), na kterém
pozemkové úpravy budou probíhat.
Jednoduché pozemkové úpravy: pvodní vyuití JPÚ bylo v urychleném pidlení
uivatelských blok jednotlivým soukromým zemdlcm. Dnes jsou podobné jako KPÚ, ale pouze na
ásti katastrálního území. (Nap. pro vyeení stavby dálnice, eleznice atd.) Dále je moné JPÚ provést
i upesnní nebo rekonstrukci pídl pdy pidlené ve smyslu dekret prezidenta republiky.
Zahájení pozemkových úprav je moné bu pi souhlasu vlastník nadpoloviní vtiny
výmry vech zemdlských (mimo zastavnou ást sídla) pozemk v daném katastrálním území nebo
na ádost organizace, která plánuje v dané lokalit zahájit stavbu, které by významn ovlivnila
pístupnost a obhospodaovatelnost pozemk - nap. realizace protipovodových opatení, realizace
protierozních opatení, realizace významných staveb (nap. pi stavb dálnic).

V navazujících katastrech ji pozemkové úpravy probíhají:
k.ú. Vestec KPÚ - zahájení 12.01.2008,
dvod: vyslovili se vlastníci nadpoloviní vtiny, realizace protipovodových opatení
k.ú. Kinec JPÚ - zahájení 14.06.2007
dvod: eení pídl nebo nedokoneného scelování
k.ú. Záhornice KPÚ - pedpoklad zahájení 01.01.2009
dvod: hlavní impulz od obce
Ve vazb na ji zahájené pozemkové úpravy, zejména ve Vestci a Kinci, je v rámci ÚP
doporueno, aby obec Dymokury poádala Pozemkový úad Nymburk o provedení pozemkových úprav
v k.ú. Dymokury, k.ú. erná Hora a k.ú. Svídnice. Dvodem zahájení by mohly být zejména
protipovodová opatení, pop. dalí jiné dvody jako je rozdlení velkoplon organizované plochy
orné pdy na optimální segmenty a tím i zvýení ekologické stability krajiny. Impulz by ml vzejít od
obce.
ást opatení je ji rámcov navrena v rámci ÚP - vymezení prvk ÚSES (biocenter,
biokoridor a interakních prvk), doprovodná zele úelových a místních komunikací, dílí
protipovodová opatení. Dále jsou vymezeny funkní plochy smíené nezastavného území, kde u
plochy s indexem p - pírodní, v - vodohospodáská by mly být ve vtí míe uplatnny prvky zvyující
ekologickou stabilitu krajiny a zvyující retenní schopnost území.
Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí
Plochy zemdlské a lesní jsou pístupné historicky vzniklou sítí úelových komunikací. Tato
sí umoující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, pípadn doplnna
dalími cestami (obnova zaniklých cest). V rámci návrhu je navrena obnova dílí ásti cesty z
Dymokur na ernou Horu a doporuena obnova dílí ásti trasy bývalé cukrovarské dráky situované
jin od Dymokur.
Cyklostezky, cyklotrasy a pí trasy
eeným územím neprocházejí ádné znaené cykloturistické trasy. Dobré terénní podmínky
dávají pedpoklady pro vedení lokálních cyklostezek po místních a úelových komunikacích (polních i
lesních cestách).
eeným územím prochází (lutá) propojovací turistická trasa ve smru od st. Dymokury
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jihovýchodn k mode znaené turistické trase (ve smru Ro alovice, Ledeky, Pustý rybník, Jakubský
rybník, Mstec Králové, Dlouhopolsko, Hradany, ehu, Nmice, Konárovice, Ti Dvory) ji mimo
zájmové území. Souástí této modré trasy je nauná pírodovdná stezka o místní flóe a faun v úseku
Pustý rybník - hráz Jakubského rybníka.
Pí trasy jsou územním plánem stabilizovány.
Stanovení podmínek pro protierozní opatení
V eeném území se nenacházejí pdy ohroené vodní erozí ve smyslu Naízení vlády R .
103/2003 Sb.
Funkci protierozní ochrany tvoí zejména prvky ÚSES. Dalí protierozní opatení lze dle
poteby budovat v souladu se stanovenými podmínkami vyuití ploch v nezastavném území.
V rámci návrhu územního plánu jsou navreny doprovodné porosty (liniová zele) podél
vybrané cestní sít a drobných vodoteí v poli. V plochách smíeného nezastavného území s indexem p
- pírodní budou ve vyí míe uplatnny prvky zvyující ekologickou stabilitu území, tzn. trvalé travní
porosty, liniové porosty a rozptýlená zele.

Stanovení podmínek pro ochranu ped povodnmi
Stanovení podmínek ochrany povrchových a podzemních vod
Správci vodních tok mohou pi výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytn nutné a po
pedchozím projednání s vlastníky pozemk, uívat pozemk sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení § 49 zákona . 254/2001 Sb., o vodách) do 6 a 8 m od behové áry (dle významu vodních
tok) pro úely jejich údrby a zajitní provozu.
V eeném území musí být splnny obecn platné podmínky vyplývající ze zákona . 254/2001
Sb., o vodách, v platném znní, z Naízení vlády R . 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
pípustného zneitní povrchových vod a z vyhláky Ministerstva zemdlství R . 470/2001 Sb., v
platném znní, kterou se stanoví seznam významných vodních tok a zpsob provádní innosti
související se správou vodních tok.
Vodní zdroje
V jihovýchodní ásti eeného území k.ú. Dymokury je zízeno ochranné pásmo vodního zdroje
I. a II. stupn (veejný vodovod Dymokury) a stanovena ochranná opatení pro innosti v jednotlivých
pásmech. Je vydáno povolení k nakládání s podzemními vodami do 31.12.2014 a stanoveno celkové
max. mnoství odebrané podzemní vody za rok. Do výkresové ásti ÚP je rozsah PHO zakreslen dle
údaj KN.
Ochrana pírodních léivých zdroj
Celé eené území se nachází v ochranném pásmu II. stupn pírodních léivých zdroj
lázeských míst Podbrady a Sadská. Pi eení výstavby v tomto území je nutno respektovat podmínky
a omezení stanovené citovaným usnesením (usnesení vlády .127 ze dne 2.6.1976) a dále i ustanovení
§37 zákona .164/2001 Sb., o pírodních léivých zdrojích, zdrojích pírodních minerálních vod,
pírodních léebných lázních a lázeských místech a o zmn nkterých souvisejících zákon (lázeský
zákon).
V SÚ Dymokury jsou díve sledované pírodní zdroje minerálních vod:
ozn. VH6 (Cukrovar)
byl zruen
poz. p..733/1
ozn. D4 (Dymokury)
historický vrt (ze 30. let minulého století) poz. p.. 6/1.
Zranitelná oblast
Katastrální území Dymokury a k.ú. erná Hora u Dymokur spadá pod stanovené zranitelné oblasti.
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Zemdlský subjekt hospodaící na zemdlské pd se musí ídit tímto naízením (nap. pouívání a
skladování hnojiv a statkových hnojiv, stídání plodin).
Vodní plochy a toky
eeným územím protéká vodní tok títarský potok a Smíchovský potok ve správ Povodí
Labe, s.p. títarský potok je významným vodním tokem v celé délce, Smíchovský potok je významným
vodním tokem v úseku .km 0,0-18,4 tj. v rámci zájmového území.

-

Vodní díla
rybník Pustý; polointenzifikaní chov sladkovodních ryb,
pozemek KN . 263 (k. ú.Dymokury) o výme 27 2265 m2,
rybník Svídnice ; polointenzifikaní chov sladkovodních ryb,
pozemek KN .200/90 o výme 4 014 m2 (k. ú. Svídnice u Dymokur),
nádr Kiák; pozemek KN . 70/1 o výme 4 440 m2 (k. ú. Svídnice u Dymokur),
majitel: Obec Dymokury,
poární nádr ; pozemek KN . 461/3 o výme 133 m2 (k. ú. erná Hora u Dymokur),
majitel: Obec Dymokury,
poární nádr Dymokury; pozemek KN . 524/1 o výme 2010 m2 (k. ú. Dymokury),
majitel: Obec Dymokury,

nádr Flusovna; pozemek KN . 204/1 o výme 7 375 m2 (k. ú. Dymokury), pozemek KN .
204/2 o výme 1678 m2
pozn. s obnovou bývalé poární nádre ve Svídnici (pozemek 556/4 o výme 481 m2 ) se
neuvauje.
V eeném území se stav dohledaný na míst asto neshoduje se stavem v KN. Vodní nádr
pírodní u Dymokur (pozemek) KN 309/2 o rozloze cca1,1 ha je zasypána (jsou sledovány zámry
zalesnní). Podél koryta títarského potoka je soustava cca deseti vodních nádrí (rybník) katastráln
neevidovaných o rozloze a 1 ha. Rybníky jsou vyuívány pro chov ryb.
Nepímá protipovodová opatení:
Do územního plánu je zapracován návrh záplavového území podél títarského potoka v úseku
ústí a Svídnice (.km 0,0-3,1) - úrovn hladin vody pi prtoku Q5, Q20 a Q100. Aktivní zóna
záplavového území nebyla zpracována.
Sídla vetn navrených zastavitelných ploch jsou mimo dosah záplav. Podél koryt vodních
tok je zachováno volné nezastavné území pro prchod velkých vod a zárove jako manipulaní pruh
pro úel správy a údrby koryta vodního toku.
Pozn. Správci vodních tok mohou pi výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytn nutné a po
pedchozím projednání s vlastníky pozemk, uívat pozemk sousedících s korytem vodního toku pro
úely jejich údrby a zajitní provozu (dle ustanovení § 19 zákona . 254/2001 Sb., o vodách):
- u významných vodních tok nejvýe v íce do 8 m od behové áry
- u drobných vodních tok nejvýe v íce 6 m od behové áry
Pímá protipovodová opatení ovlivující parametry (prbh a rozsah) povodní:
Poldr Nepokoj:
Problémy povodní na títarském potoce jsou pomrn asté. títarský potok se vlévá do eky
Mrliny, která protéká obcí Vestec, kde se povodové situace v poslední dob asto opakují. Proto
vzrstá poteba budování úinných protipovodových opatení. Jedním z takových opatení je výstavba
suchých nádrí (poldr).
V ÚP Dymokury je zapracován návrh poldru Nepokoj na títarském potoce. Jedná se o suchou
prtonou retenní nádr, která má slouit k zachycení ásti objemu povodové vlny a její transformaci,
ím bude umonn ásten kontrolovaný odtok z poldru. Poldr je souástí celé soustavy
protipovodových opatení navrených v povodí Mrliny. Hráz poldru bude umístna v míst bývalé
hráze rybníka Nepokoj (zrueného v 2. pol. 19. století). Území zátopy je v rámci územního plánu
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zaazeno do plochy smíeného nezastavného území s funkcí pírodní, vodohospodáskou a
zemdlskou. Navreno je pírod blízké eení údolní nivy v ploe zátopy, zejména pevod orné
pdy na trvalé travní porosty, vytvoení mlkých depresí s moností vzniku mokadních biotop a
enkláv, preference skupinových výsadeb strom a ke. Liniové porosty mohou být v malé míe
umístny ve smru proudnice a na hran zátopového území.
Návrh opatení zvyující retenní kapacitu území - úprava odtokových pomr v povodí
(sniuje odtok z jednotlivých ástí povodí):
Územním plánem jsou v rámci vymezování ploch v krajin vyhrazeny dostaten iroké pásy
pozemk podél vodních tok pírodním funkcím, vetn pirozených rozliv vody. Vyhrazením tchto
ploch se dále umoní provedení revitalizace významných vodních tok títarského potoka od Pustého
rybníka po ústí Smíchovského potoka a revitalizace drobných tok vetn drah soustedného odtoku.
ást tchto ploch je zaazena do systému ÚSES.
Stanovení podmínek pro rekreaci
Obec nepatí mezi tradin vyuívané území pro rekreaci. Rekreace se uskuteuje formou
pobytové krátkodobé rekreace (chalupaení) v sídlech. Zaízení pechodného ubytování se na území
obce zatím nevyskytuje. Územní plán vymezuje plochy obanského vybavení v obci Dymokury, kde
bude monost umístit i zaízení pechodného ubytování.
V nezastavném území (v krajin) není moné umisovat ádné stavby pro rodinnou ani

hromadnou rekreaci. Nezastavné území bude i nadále slouit pro nepobytovou rekreaci - pí turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyuívány úelové cesty v krajin.
Stanovení podmínek pro dobývání nerost
V eeném území nejsou evidována loiska nerostných surovin. V eeném území nejsou
evidována území poddolovaná ani území sesuvná.
Ochrana pírody a krajiny - nadregionální a regionální ÚSES:
Osy nadregionálního biokoridoru K-68 s ochranným pásmem, propojující epínský dl 
ehuskou oboru (vetn ochranné zóny); regionální biocentrum . 1004 (Komárovský rybník);
regionální biocentrum . 1874 (Dymokury).
Ochrana pírody - chránná území (dle zákona . 114/1992 Sb., o ochran pírody, v platném
znní):
.
ptaí oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro alovické rybníky;
.
evropsky významná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;
.
Významnými krajinnými prvky jsou, v pípad eeného území, lesy, rybníky, vodní toky a
údolní nivy (dle ustanovení § 3 odst. b) zákona . 114/1992 Sb., v platném znní).
.
V rámci ochrany pírody je na pozemku 76/1 v k. ú. Svídnice u Dymokur evidován památný
strom Hrue obecná.
Ochrana lesa (dle zákona . 289/1995 Sb., o lesích, v platném znní):
Dle §14, odst. 2, je k dotení pozemk do vzdálenosti 50 m od okraje lesa teba souhlas orgánu
státní správy lesa. Lesy v eeném území jsou zaazeny do kategorie les hospodáských.
Ochrana památek (dle zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové péi, v platném znní):
V eeném území jsou evidovány a zapsány do Ústedního seznamu kulturních památek tyto
kulturní památky: areál zámku - zámek s kaplí, kana (rej. . ÚSKP 1814) .p. 1(k. ú. Dymokury); areál
kostela Zvstování Panny Marie - kostel, ohradní ze (rej. . ÚSKP 1813) KN . 100, p.. 96 (k. ú.
Dymokury); socha sv. Jana Nepomuckého (rej. . ÚSKP 1815) na pozemku KN . 101 (k. ú.
Dymokury); kamenný kí (rej. . ÚSKP 3135) na pozemku KN . 632/1 (k. ú. Dymokury); vodní mlýn
Jakubský z toho jen roubená ást (re.. ÚSKP 102182) na pozemku p..121/2, .ú. 42 (k.ú. Dymokury).
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Ochrana podzemních a povrchových vod (dle zákona . 254/2001 Sb., o vodách, v platném
znní):
V jihovýchodní ásti eeného území k.ú. Dymokury je zízeno ochranné pásmo I. a II. stupn
vodního zdroje Pramenit Dymokury.
Správci vodních tok mohou pi výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytn nutné a po
pedchozím projednání s vlastníky pozemk, uívat pozemk sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení § 49 zákona . 254/2001 Sb., o vodách) do 8 m od behové áry pro úely jejich údrby a
zajitní provozu.
Katastrální území Dymokury a k.ú. erná Hora u Dymokur spadá pod stanovené zranitelné
oblasti.
(Naízení vlády . 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí ve smyslu naízení vlády . 219/2007)
Ochrana dopravní a technické infrastruktury (podrobnji v dílích kapitolách):
Ochrana technologických objekt zásobování vodou je realizována oplocením.
OP vodovodních ad,
OP kanalizaních stok,
OP nadzemního vedení VN a elektrických stanic,
OP telekomunikaních kabel vetn dálkové telekomunikaní sít,
OP silnice I. tídy,
OP silnic II. a III. tídy,
OP regionální dráhy.

Ochrana léivých zdroj lázeských míst (dle usnesení vlády .127 ze dne 2.6.1976 a
ustanovení § 37 zákona .164/2001 Sb., o pírodních léivých zdrojích, zdrojích pírodních minerálních
vod, pírodních léebných lázních a lázeských místech a o zmn nkterých souvisejících zákon
(lázeský zákon)):
Celé eené území se nachází v ochranném pásmu II. stupn pírodních léivých zdroj
lázeských míst Podbrady a Sadská .
Ochrana staveb (dle zákona . 256/2001, o pohebnictví, v platném znní)
OP veejného pohebit je 100 m.
Záplavová území (podrobnji v dílích kapitolách):
Do územního plánu je zapracován návrh záplavového území podél títarského potoka v úseku
ústí a Svídnice (.km 0,0-3,1) - úrovn hladin vody pi prtoku Q5, Q20 a Q100. Aktivní zóna
záplavového území nebyla zpracována.
d.2) Limity vyuití území vyplývající z navreného rozvoje
Limity vyuití území vyplývajícími z navreného rozvoje obce jsou:
- návrh ÚSES,
- ochranné pásmo veejného vodovodu a kanalizace (vetn erpacích stanic),
- ochranné pásmo elektrorozvod,
- ochranné pásmo plynovodu,
- ochranné pásmo telekomunikaních kabel.

h)

Vyhodnocení vliv na udritelný rozvoj území (stanovisko k vyhodnocení vliv na P)
Územním plánem nejsou navrhována ádná opatení a zámry vyadující posuzování vliv na
ivotní prostedí dle zákona . 93/2004 Sb., v platném znní. Dle stanoviska Krajského úadu
Stedoeského kraje, odboru ivotního prostedí a zemdlství k návrhu zadání ÚP obce Dymokury není
nutno posuzovat územní plán obce Dymokury z hlediska vliv na ivotní prostedí podle §10i zákona .
100/2001 Sb., o posuzování vliv na ivotní prostedí, ve znní zákona . 93/2004 Sb.
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i)
Vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného eení na zemdlský pdní fonda na
pozemky urené k plnní funkcí lesa
Produkní potenciál pd
V eeném území pevaují pdy s nízkým produkním potenciálem (IV. tídy ochrany) a pdy
s prmrnou produkní schopností (III. tídy ochrany). Tyto pdy se rovn vyskytují v kontaktu se
zastavným územím sídelních útvar Dymokury a erná Hora.
V rovinatých polohách podél vodoteí v severní a východní ásti eeného území se vyskytují
zemdlské pdy bonitn nejcennjí s nadprmrnou produkní schopností tj. pdy I. a II. tídy
ochrany.
Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v eeném území je uveden stupe pednosti v ochran dle metodického
pokynu MP ze dne 1. 10. 1996 (. j.: OOLP/1067/96):
tídy ochrany: 3.60.00
tídy ochrany: 3.61.00
tídy ochrany: 3.07.00
3.06.00
3.07.10
3.19.11

tídy ochrany:
3.20.41
3.55.00

3.20.01
3.20.04
3.54.11

3.20.11
3.22.13

3.20.51
3.63.00

3.20.14
3.06.50

Investice do zemdlské pdy
Na plochách zemdlského pdního fondu jsou provedeny ploné meliorace - drenáe a
navazující hlavní melioraní zaízení (HMZ).V eeném území se nenacházejí závlahové systémy a
ady. Návrhem ÚP jsou ploné meliorace respektovány. V pípad inností znamenající dotení zaízení
ploných meliorací, je teba píslunými opateními zajistit funknost zbývajících ástí melioraních
zaízení na okolních pozemcích, vetn bezproblémového odtoku vod - tato podmínka se týká nkterých
zastavitelných ploch.
Eroze
V eeném území se nenacházejí pdy ohroených vodní erozí ve smyslu Naízení vlády R .
103/2003 Sb.
Z hlediska pedologických pomr se v eeném území vyskytují pdy nepodporující projevy eroze
Koeficient potenciální eroze ....0,09 - 0,1.
Prmrná roní etnost erozn nebezpených de v eeném území ....1,4.
Prmrný sklon terénu .... do 3 stup.
i.1) Vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného eení na ZPF
Pro lokality v eeném území je provedeno zdvodnní a vyhodnocení pedpokládaných
dsledk navrhovaného eení na ZPF v souladu se zákonem . 334/1992 Sb., o ochran zemdlského
pdního fondu, v platném znní a vyhláky MP . 13/1994 Sb. ve znní pozdjích úprav, kterými se
upravují nkteré podrobnosti ochrany ZPF.
Návrh ÚP pedpokládá umístní nové zástavby v okolí zastavného území. Zemdlské pdy
zaazeny do vyích stup pednosti v ochran (I. a II. stupe) nejsou doteny návrhem zastavitelných
ploch.
Stávající areály výroby nejsou návrhem eení doteny. Návrhem eení není naruena sí
úelových komunikací zajiující obsluhu zemdlských pozemk, je zachován pístup k polní trati.
Návrhem ÚP nedochází ve vztahu k píslunému dílímu povodí k ovlivnní hydrologických a
odtokových pomr v území (nap.: pevodem deových vod z jednoho dílího povodí do druhého).
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Srákové odpadní vody v zastavitelných plochách budou z veejných prostranství odvádny
vyuitím upravených sklon zpevnných povrch a pomocí odvodovacích lábk do navrené oddílné
deové kanalizace nebo stávajícími úseky jednotné kanalizace.
V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny dsledky eení na ZPF pro zastavitelné plochy
Z2-Z11, pro zastavitelnou plochu Z1 byl ji díve vydán souhlas se záborem ZPF v rámci ÚR).
tab. 1A - ZASTAVITELNÉ PLOCHY A ZÁBOR ZPF
katastrální území oznaení
celková plocha (ha)
z toho ZPF (ha)
____________________________________________________________________________________
erná Hora
Z2
0,5400
0,5400
u Dymokur
Dymokury
Z3
0,5334
0,5334
Dymokury
Z4
1,0060
0,9600
Dymokury
Z5
0,9000
0,9000
Dymokury
Z6
1,8000
1,8000
Dymokury
Z7
1,0626
1,0626
Dymokury
Z8
1,0200
1,0200

Dymokury
Z9
2,2751
2,2751
Dymokury
Z 10
0,7800
0,7800
Dymokury
Z 11
5,8000
5,8000
____________________________________________________________________________________
celkem
15,6711

tab. 1B - SOUPIS POZEMK ZEM D LSKÉ P DY V ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH
katastrální území oznaení

orná pda zahrady a sady trvalé travní porosty zemdlská pda
kat. . (ha)
kat. . (ha)
kat. . (ha)
(ha)
____________________________________________________________________________________
erná Hora u D. Z 2
459/1 0,5400
0,5400
Dymokury
Z3
537/3 0,0762
537/2 0,1127
540/3 0,1632
543/4 0,1813
0,5334
Dymokury
Z4
557
0,6000
612/23 0,2100
612/70 0,1500
0,9600
Dymokury
Z5
526/1 0,6700 536/1 0,2300
0,9000
Dymokury
Z6
526/1 1,8000
1,8000

Dymokury
Z7
374/5 1,0626
1,0626
Dymokury
Z8
375/1 1,0200
1,0200
Dymokury
Z9
625/1 1,9900 626
0,2851
2,2751
Dymokury
Z 10
271/1 0,7800
0,7800
Dymokury
Z 11
132/1 5,8000
5,8000
____________________________________________________________________________________
celkem
15,6711
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tab. 1C - BONITACE KULTUR ZEM D LSKÉ P DY V ZASTAVITELNÝCH
PLOCHÁCH
katastrální území oznaení
BPEJ výmra (ha)
stupe pednosti
____________________________________________________________________________________
erná Hora u D. Z 2
3.20.11 0,3600
IV.
3.07.00 0,1800
III.
Dymokury
Z3
3.07.00 0,5334
III.
Dymokury
Z4
3.07.00 0,9600
III.
Dymokury
Z5
3.07.00 0,9000
III.
Dymokury
Z6
3.07.00 1,8000
III.
Dymokury
Z7
3.07.00 1,0626
III.
Dymokury
Z8
3.07.00 1,0200
III.
Dymokury
Z9
3.07.00 2,2751
III.
Dymokury
Z 10
3.20.01 0,7800
IV.
Dymokury
Z 11
3.20.01 5,8000
IV.
____________________________________________________________________________________
celkem
15,6711

tab. 1D - SOUHRNNÝ
ZASTAVITELNÝCH PLOCHÁCH

PEHLED

STRUKTURY

P DNÍHO

FONDU

V

oznaení

funkní výmra zemdlské pdy investice do
zastavná plocha
vyuití
(ha)
pdy (ano-ne)
(odhad v ha)
____________________________________________________________________________________
erná Hora u D. Z 2
B
0,5400
ne
0,0400
Dymokury
Z3
B
0,5334
ne
0,0600
Dymokury
Z4
B
0,9600
ne
0,0900
Dymokury
Z5
B
0,9000
ano
0,0900
Dymokury
Z6
B
1,8000
ano
0,1800
Dymokury
Z7
B
1,0626
ne
0,0600
Dymokury
Z8
B
1,0200
ano
0,0900
Dymokury
Z9
B
2,2751
ano
0,2100
Dymokury
Z 10
B
0,7800
ne
0,0750
Dymokury
Z 11
B
5,8000
ne
0,5800
____________________________________________________________________________________
celkem
15,6711
Pozn.: Zkratky pro funkní vyuití ploch: B - plochy bydlení
i.2) Vyhodnocení pedpokládaných dsledk navrhovaného eení na PUPFL
Rozloení les v území, lesnatost:
kat. území
lesní pozemky ha
zalesnní %
Dymokury
99,1672
10,64
Svídnice u Dymokur
86,6378
22,44
erná Hora u Dymokur
Celkem:
185,805
Lesnatost v eeném území iní celkem:
12,68%
Ze severní a severovýchodní strany piléhá k obci Dymokury izolovaný lesní komplex
(k.ú.Dymokury). Dále do eeného území zasahují okrajov lesnaté partie velkého lesního celku který
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hranií s eeným územím na severovýchod. Tento lesní komplex v lokalit nad Komárovským
rybníkem zasahuje do okrajové SV ásti k.ú. Svídnice u Dymokur. k. ú erná Hora je bez lesních
pozemk. V zastavném území SÚ Dymokury (k.ú. Dymokury) na PUPFL KN . 300 a KN . 371/2
jsou malé ásti tchto pozemk trvale odlesnny a pouívají se pro úely veejného prostranství.
Pírodní lesní oblasti, OPRL:
Lesy v eeném území spadají do pírodní lesní oblasti 17 - Polabí. (ást b).Rámcové zásady
pro hospodaení pro jednotlivé PLO jsou stanoveny v oblastním plánu rozvoje les OPLR. Platnost
OPRL od 20.4.2001 - do roku 2020.
Lesní hospodáské celky:
eené území spadá do LHC Podbrady, správce lesní správa ernínské lesy Dymokury.
Funkní potenciál lesa:
Pevaují lesy na stanovitích ovlivnných podzemní vodou (P - stídavé zamokení).
Opatení ochrany, kategorizace lesa:
Lesy v eeném území jsou zahrnuty do pásma D 60+ (nejnií jet patrná imisní zát) z
hlediska ohroení imisemi. V rámci eeného území jsou sledována ojedinlá stanovit podmáených
lokalit. Lesy v eeném území patí do kategorie les hospodáských.
Vymezení cílových hospodáských soubor, typologická skladba:
Mezi základní cílové hospodáské soubory v eeném území patí . 25 - hospodáství ivných
stanovi niích poloh - pevauje, . 29 - hospodáství olových stanovi na podmáených pdách ojedinle. Lesy v eeném území spadají do 1. lesního vegetaního stupn (dubový). Doporuená cílová

skladba devin je diferenciovaná dle cílových hospodáských soubor dle pílohy . 4 k vyhláce .
83/1996 Sb., a je upesnna dle OPRL v platných LHP. Z hlediska soubor lesních typ pevauje
lipová doubrava, v okrajových polohách lesních celk jsou zastoupeny porosty spraových habrových
doubrav, jasanové oliny, vlhkých habrových doubrav a obohacených bukových doubrav, ojedinle pak
jsou zastoupeny porosty vrbové oliny.
Ochrana les:
Dle §14, odst. 2, zákona . 289/1995 Sb., o lesích, v platném znní, je teba souhlas orgánu
státní správy les i k dotení pozemk do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Zastavitelné plochy do této hranice nezasahují.
Navrhovaná opatení:
V eeném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích
povolená podle díve platných pedpis (pomocí institutu odlesnní).
Územním plánem není navrena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích urených k
plnní funkcí lesa. Nejsou vymezeny veejn prospné stavby, jejich umístní je navrhováno na
pozemky urené k plnní funkcí lesa. Na pozemcích urených k plnní funkcí lesa není navrena tba
nerost.
Zábory pozemk urených k plnní funkcí lesa nejsou navreny.
V souladu s navrenými regulativy pro smíené nezastavné území je umonno i zalesování
nkterých krajinných partií (peván v návaznosti na vtí lesní celky).
j)

Rozhodnutí o námitkách a jejich odvodnní
Pi veejném projednání konaném dne 11.12.2008 neuplatnili vlastníci pozemk ádné
námitky, ani ostatní pítomni neuplatnili ádné pipomínky.

k)

Vyhodnocení pipomínek
Sousední obcemi jsou: Obec ínves, Obec CHotice, Obec Záhornice, Obec Kinec.
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Sousední obce se k návrhu ÚP Dymokury v zákonem dané lht nevyjádily a platí tedy, e proti výe
uvedenému návrhu nemají pipomínky.
2. Grafická ást odvodnní
Grafickou ást tvoí výkresy :
A. irí vztahy
1 : 50 000
B. koordinaní výkres
1 : 5 000
C. výkres pepokládané zábory pdního fondu
1 : 5 000 ,
které jsou nedílnou souást odvodnní územního plánu obce Dymokury.
Pouení:
Proti územního plánu Dymokury vydané formou opatení obecné povahy nelze podat opravný prostedek
( § 173 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád).

Jaroslav ervinka
starosta obce

Frantiek Kune
místostarosta obce
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