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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyu⇣ívání území z hlediska ir ích vztah v území

1.1) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z PÚR R
Pro eskou republiku je platná Politika územního rozvoje eské republiky 2008 (PÚR) R,
schválená usnesením vlády R . 929 ze dne 20. 7. 2009 ve zn⌦ní Aktualizací .1, 2, 3 a 5. ⇤e ené území
není v PÚR vymezeno jako rozvojová oblast, rozvojová osa ani jako oblast specifická. V e eném území
nejsou vymezeny plochy ani koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového
v⌘znamu. Z PÚR R nevypl⌘vají po✓adavky na zm⌦ny v uspo ádání sídelní struktury, dosavadní úloha obce
v sídelní struktu e se nezm⌦ní.
Pro urbanistickou koncepci jsou pro e ené území v⌘znamné z PÚR R v aktuálním zn⌦ní zejména tyto
republikové priority:
(14)
Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn⌦
urbanistického, architektonického a archeologického d⌦dictví. Zachovat ráz jedine né
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou v⌘razem
identity území, jeho historie a tradice.
(14a)
P i plánování rozvoje venkovsk⌘ch území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru p i
zohledn⌦ní ochrany kvalitní zem⌦d⌦lské, p edev ím orné p⇣dy a ekologick⌘ch funkcí krajiny.
(16)
P i stanovování zp⇣sobu vyu✓ití území v◆územn⌦ plánovací dokumentaci dávat p ednost
komplexním e ením p ed uplat ováním jednostrann⌘ch hledisek a po✓adavk⇣, které ve sv⌘ch
d⇣sledcích zhor ují stav i hodnoty území.
(19)
Vytvá et p edpoklady pro polyfunk ní vyu✓ívání opu t⌦n⌘ch areál⇣ a ploch (tzv. brownfields
pr⇣myslového, zem⌦d⌦lského, vojenského a jiného p⇣vodu). Hospodárn⌦ vyu✓ívat zastav⌦né
území (podpora p estaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastav⌦ného
území (zejména zem⌦d⌦lské a lesní p⇣dy) a zachování ve ejné zelen⌦, v etn⌦ minimalizacjejí
fragmentace.
(25)
Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území p ed potencionálními riziky a p írodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy p⇣dy, eroze, atd.) s cílem minimalizovat rozsah
p ípadn⌘ch kod. Zejména zajistit územní ochranu ploch pot ebn⌘ch pro umis✏ování opat ení
na ochranu p ed povodn⌦mi a pro vymezení území ur en⌘ch k rozlivu povodní. V zastav⌦n⌘ch
územích a zastaviteln⌘ch plochách vytvá et podmínky pro zadr✓ování, vsakování i vyu✓ívání
de ✏ov⌘ch vod jako zdroje vody s◆cílem zmír ování ú ink⇣ povodní.
Z PÚR R v aktuálním zn⌦ní vypl⌘vá pro e ené území respektovat pouze následující obecné po✓adavky na
ve ejnou infrastrukturu:
(27)
návrhem územního plánu budou vytvo eny podmínky pro umíst⌦ní ve ejné infrastruktury.
(29)
územní plán vytvo í územní podmínky pro vybudování a u✓ívání vhodné sít⌦ p⌦ ích a
cyklistick⌘ch cest, v etn⌦ doprovodné zelen⌦ v místech, kde je to vhodné;
(30)
Úrove technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno
koncipovat tak, aby spl ovala po✓adavky na vysokou kvalitu ✓ivota v sou asnosti i v
budoucnosti.
Z PÚR R v aktuálním zn⌦ní vypl⌘vají pro e ené území následující up es ující po✓adavky na koncepci
uspo ádání krajiny:
(14)
územní plán zajistí územní ochranu p írodních hodnot území, ochranu stávajících a dopln⌦ní
chyb⌦jících krajinn⌘ch prvk⇣ a hodnot krajiny, která je dlouhodob⌦ intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky i
lesnicky vyu✓ívaná.
(20)
Rozvojové zám⌦ry, které mohou v⌘znamn⌦ ovlivnit charakter krajiny, umís✏ovat do co nejmén⌦
konfliktních lokalit a následn⌦ podporovat pot ebná kompenza ní opat ení. S ohledem na to
p i územn⌦ plánovací innosti, pokud je to mo✓né a od⇣vodn⌦né, respektovat ve ejné zájmy
nap . ochrany biologické rozmanitosti a kvality ✓ivotního prost edí, zejména formou d⇣sledné
ochrany zvlá t⌦ chrán⌦n⌘ch území, lokalit soustavy Natura 2000, mok ad⇣, ochrann⌘ch pásem
vodních zdroj⇣, chrán⌦né oblasti p irozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany
zem⌦d⌦lského a lesního p⇣dního fondu. Vytvá et územní podmínky pro implementaci a
respektování územních systém⇣ ekologické stability a zvy ování a udr✓ování ekologické stability
a k zaji t⌦ní ekologick⌘ch funkcí i v ostatní volné krajin⌦ a pro ochranu krajinn⌘ch prvk⇣
p írodního charakteru v zastav⌦n⌘ch územích, zvy ování a udr✓ování rozmanitosti venkovské
krajiny. V rámci územn⌦ plánovací innosti vytvá et podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvá et podmínky pro vyu✓ití p írodních
zdroj⇣.
(22)
návrh územního plánu vytvo í podmínky pro posílení funkce rekreace a cestovního ruchu.
(23)
návrhem bude zachována prostupnost krajiny a minimalizována fragmentace krajiny.
(25)
návrhem územního plánu bude umo✓n⌦no vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a
obyvatelstva p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami v území (záplavy, eroze atd.);
vytvá et podmínky pro zv⌘ ení p irozené retence srá✓kov⌘ch vod v území.
Vyhodnocení:
Územní plán respektuje v maximální mí e dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌥. Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající
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zástavby a její logick rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území. Plo⌦né a prostorové regulativy
jsou územním plánem stanoveny s p ihlédnutím ke struktu e a charakteristice zástavby.
Dymokury - je vylou⇧ena ú⇧elová zástavba vybo⇧ující m⌥ ítkem nad obytné objekty na území
sídla. P ed zástavbou jsou chrán⌥ny pohledov⌥ exponované a cenné partie tzv. dymokurského návr⌦í s
dominantami kostela a zámku. Nová zástavba logicky navá e na postupn rozvoj vesnice západním
sm⌥rem a sm⌥rem do proluky enklávy rodinn ch dom na severov chodním okraji. Tato plocha zástavby
je podmín⌥na dal⌦ím prov⌥ ením územní studií. Pro rozvoj podnikání, komer⇧ních slu eb bude nadále
vyu it zejména stávající stavební fond zejména v areálech ji d íve ur⇧en ch pro v robu a skladování.
Územní plán stanovuje podmínky pro transformaci brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch v
okrajové severov chodní poloze. Celá plocha p estavby je podmín⌥na dal⌦ím prov⌥ ením územní studií.
P edpokládaná intenzifikace v robních ⇧inností bude v znamn m stabiliza⇧ním prvkem (nár st
zam⌥stnanosti), zárove v⌦ak nesmí mít negativní dopady na pohodu bydlení.
Svídnice, erná Hora - sou⇧asn charakter území s p evahou obytné a rekrea⇧ní funkce
(chalupa ení) se nebude m⌥nit. Je vylou⇧ena ú⇧elová zástavba vybo⇧ující m⌥ ítkem nad obytné objekty
na území sídla. Drobné enklávy pro rozvoj bydlení v zahradách navazují na postupn r st vesnice.
Územním plánem je vylou⇧ena zástavba v izolované poloze od vesnic, bez vazby na stávající
cestní sí↵. Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌥ rozvíjeno.
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⇧ní za ízení
ob⇧anského vybavení ve ejné vybavenosti, dal⌦í budou umis↵ována v souladu s regulativy plo⌦ného a
prostorového uspo ádání.
Komunika⇧ní dostupnost rozvojov ch lokalit je zaji⌦t⌥na prost ednictvím vazeb na stávající
komunika⇧ní sí↵. Zám⌥r rozvoje plochy pro bydlení Z1a zám⌥r p estavby v plo⌦e P1 vyvolá nároky na
vytvo ení územních podmínek pro zbudování p ístupov ch/obslu n ch komunikací uvnit lokality. Toto
bude p edm⌥tem e⌦ení územní studie.
Postupn⌥ bude probíhat kompletace jednotné kanalizace a transformace do podoby tzv.
modifikované kanalizace . Na ve ejn vodovod obce Dymokury byla napojena erná Hora a v nedávné
dob⌥ i Svídnice. Vzhledem k tomu, e p ivád⌥cí vodovodní ad Svídnice byl veden v odli⌦né trase, ne
bylo p vodn⌥ projektováno, je tento sou⇧ástí vymezen ch ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb.
Lokalita navr ené k zástavb⌥ Z11 je podmín⌥na p elo kou koncové ⇧ásti venkovního vedení VN
22 kV do podzemní kabelové trasy sm⌥ ované do trafostanice.
D sledn⌥ jsou chrán⌥ny pohledov⌥ exponované partie zem⌥d⌥lsky obhospoda ované krajiny,
prostorové dominanty, vodní prvky a zalesn⌥né ⇧ásti krajiny. Ochrana vypl vá z vymezení ploch s
rozdíln m zp sobem vyu ití území v nezastav⌥ném území a z návrhu krajiná sk ch opat ení (nefunk⇧ní
skladebné ⇧ásti ÚSES navr ené k zalo ení, doprovodná zele podél komunikací a vodote⇧í). Plochy
zem⌥d⌥lské a lesní jsou p ístupné sítí ú⇧elov ch komunikací, územním plánem jsou cesty vymezeny dle
skute⇧ného u ívání v krajin⌥. Funkci protierozní ochrany tvo í zejména prvky ÚSES. Územním plánem je
navr ena obnova díl⇧í ⇧ásti cesty z Dymokur na ernou Horu a Svídnici (vyu itelné i pro ú⇧ely
cyklostezek). V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh záplavového území podél ⇤títarského
potoka v úseku hranice k.ú. Nové Zámky a Svídnice elezni⇧ní p ejezd - úrove hladiny p i pr toku
Q100. V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh poldru Nepokoj na ⇤títarském potoce v souladu
se zm⌥nou ⇧. 1 ÚP Dymokury a Dokumentací pro ÚR.
1.2) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚPD vydané krajem
Ze Zásad územního rozvoje St edo eského kraje ve zn⌦ní 2. aktualizace vypl⌘vá respektovat
krom⌦ respektování obecn⌘ch priorit územního plánování kraje, následující skute nosti, které jsou do ÚP
zapracovány:
krajinná památková zóna K inecko, vymezená ZÚR SK;
nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MH ⇤epínsk⌘ d⇣l - ⌥ehu ská obora (T osa teplomilná hájová, MH - osa mezofilní hájová) v etn⌦ ochranné zóny
regionální biocentrum . 1004 (Komárovsk⌘ rybník);
regionální biocentrum . 1874 (Dymokury),
pta í oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro✓ alovické rybníky;
evropsky v⌘znamná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;
pro zv⌘ ení protipovod ové ochrany území jsou v povodí Mrliny navr✓ena opat ení
ke zv⌘ ení retence formou poldr⇣ – dle ZÚR St edo eského kraje je v rámci
e eného území navr✓en poldr Nepokoj, jako ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba (VPS) s ozna ením
PP12.
⇤e ené území se dle Zásad územního rozvoje St edo eského kraje po 2. aktualizaci nenachází
v◆✓ádné rozvojové ose nebo rozvojové oblasti nadmístního v⌘znamu, zasahuje v ak do specifické oblasti
nadmístního charakteru SOBk5 Kn⌦✓icko – Ro✓ alovicko, z◆ eho✓ pro územní plán vypl⌘vají po✓adavky na
ochranu a up esn⌦ní vymezení skladebn⌘ch ástí ÚSES. Do územního plánu je z d⇣vod⇣ zaji t⌦ní souladu
ÚP se ZÚR SK zapracována úprava trasování NRBK K68/MH nov⌦ vycházející z platn⌘ch ZÚR SK.
Ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba protipovod ové ochrany PP12 – poldr Nepokoj v◆povodí Mrliny
uvedená v◆Zásadách územního rozvoje St edo eského kraje je navr✓ena na správním území dvou obcí a to
m⌦styse K inec a obce Dymokury. Vymezením ploch ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby (ve ejn⌦ prosp⌦ ného
opat ení) PP12 – poldr Nepokoj v◆povodí Mrliny územním plánem je napln⌦n stanoven⌘ úkol ZÚR
St edo eského kraje pro územní plánování. Ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba, vymezená a podrobn⌦ji
precizovaná ve jmenované územn⌦ plánovací dokumentaci, bude tak v◆souladu s◆ve ejn⌦ prosp⌦ nou
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stavbou, resp. ve ejn⌦ prosp⌦ n⌘m opat ením „PP12 – poldr Nepokoj v◆povodí Mrliny“, uvedenou
v◆Zásadách územního rozvoje St edo eského kraje.
Po✓adavky vypl⌘vající ze ZÚR SK na urbanistickou koncepci:
ZÚR stanovují tyto cíle pro územní plánování (t⌘ká se zejména e eného území):
j) vyu✓ívat ve v⌘znamném rozsahu mo✓nosti transformace d ív⌦j ích v⌘robních a
jin⌘ch areál⇣ (brownfields) a dostavby voln⌘ch ploch ve stávajících v⌘robních i
komer ních zónách.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování (t⌘ká se zejména e eného území):
a) v◆územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle veden⌘mi
cyklostezkami, a to zejména v◆p ípadech dálkov⌘ch „cyklotras“, v◆území rozvojov⌘ch
oblastí (v etn⌦ jejich okolí) a v◆turisticky atraktivních územích.
b) ov⌦ it rozsah zastaviteln⌘ch ploch v sídlech a stanovit sm⌦ry jejich vyu✓ití s
ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje
území a ochranu krajiny;
Vymezení cílov⌘ch charakteristik krajiny dle ZÚR SK
Cílové charakteristiky krajiny: jednotlivé slo✓ky krajiny jsou samostatn⌦ stanoveny a chrán⌦ny
p íslu n⌘mi slo✓kov⌘mi zákony, stejn⌦ jako cílové charakteristiky kulturn⌦ historické. Mimo tuto
ochranu z⇣stávají komplexní hodnoty krajiny ve smyslu Evropské úmluvy o krajin⌦, tedy tak, jak
jsou vnímány populací. Tyto hodnoty jsou u nás chrán⌦ny jako krajinn⌘ ráz. ZÚR St edo eského
kraje v e eném území vymezilo krajinn⌘ typ N08:
-

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

Vyhodnocení:
Územní plán respektuje v maximální mí e dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌥. Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající
zástavby a její logick rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území. Plo⌦né a prostorové regulativy
jsou územním plánem stanoveny s p ihlédnutím ke struktu e a charakteristice zástavby.
Dymokury - je vylou⇧ena ú⇧elová zástavba vybo⇧ující m⌥ ítkem nad obytné objekty na území
sídla. P ed zástavbou jsou chrán⌥ny pohledov⌥ exponované a cenné partie tzv. dymokurského návr⌦í s
dominantami kostela a zámku. Nová zástavba logicky navá e na postupn rozvoj vesnice západním
sm⌥rem a sm⌥rem do proluky enklávy rodinn ch dom na severov chodním okraji. Tato plocha zástavby
je podmín⌥na dal⌦ím prov⌥ ením územní studií. Pro rozvoj podnikání, komer⇧ních slu eb bude nadále
vyu it zejména stávající stavební fond zejména v areálech ji d íve ur⇧en ch pro v robu a skladování.
Územní plán stanovuje podmínky pro transformaci brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch v
okrajové severov chodní poloze. Celá plocha p estavby je podmín⌥na dal⌦ím prov⌥ ením územní studií.
P edpokládaná intenzifikace v robních ⇧inností bude v znamn m stabiliza⇧ním prvkem (nár st
zam⌥stnanosti), zárove v⌦ak nesmí mít negativní dopady na pohodu bydlení.
Svídnice, erná Hora - sou⇧asn charakter území s p evahou obytné a rekrea⇧ní funkce
(chalupa ení) se nebude m⌥nit. Je vylou⇧ena ú⇧elová zástavba vybo⇧ující m⌥ ítkem nad obytné objekty
na území sídla. Drobné enklávy pro rozvoj bydlení v zahradách navazují na postupn r st vesnice.
Územním plánem je vylou⇧ena zástavba v izolované poloze od vesnic, bez vazby na stávající
cestní sí↵. Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌥ rozvíjeno.
D sledn⌥ jsou chrán⌥ny pohledov⌥ exponované partie zem⌥d⌥lsky obhospoda ované krajiny,
prostorové dominanty, vodní prvky a zalesn⌥né ⇧ásti krajiny. Ochrana vypl vá z vymezení ploch s
rozdíln m zp sobem vyu ití území v nezastav⌥ném území a z návrhu krajiná sk ch opat ení (nefunk⇧ní
skladebné ⇧ásti ÚSES navr ené k zalo ení, doprovodná zele podél komunikací a vodote⇧í). Plochy
zem⌥d⌥lské a lesní jsou p ístupné sítí ú⇧elov ch komunikací, územním plánem jsou cesty vymezeny dle
skute⇧ného u ívání v krajin⌥. Funkci protierozní ochrany tvo í zejména prvky ÚSES. Územním plánem je
navr ena obnova díl⇧í ⇧ásti cesty z Dymokur na ernou Horu a Svídnici (vyu itelné i pro ú⇧ely
cyklostezek). V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh záplavového území podél ⇤títarského
potoka v úseku hranice k.ú. Nové Zámky a Svídnice elezni⇧ní p ejezd - úrove hladiny p i pr toku
Q100. V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh poldru Nepokoj na ⇤títarském potoce v souladu
se zm⌥nou ⇧. 1 ÚP Dymokury a Dokumentací pro ÚR.
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1.3) Vyhodnocení souladu s po⇣adavky vypl✏vajícími z ÚAP ORP Pod brady
Územní plán Dymokury je v souladu z po✓adavky vypl⌘vajícími z ÚAP ORP Pod⌦brady.
Z územn⌦ analytick⌘ch podklad⇣ vypl⌘vají zejména aktualizované zám⌦ry ochrany zájm⇣
dopravy, technické vybavenosti, kulturních a p írodních hodnot. Limity vyu✓ití území a sledované hodnoty
území, které mají vliv na koncepci e ení zm⌦ny (nap . trasy technické a dopravní infrastruktury
procházející územím s navr✓enou zm⌦nou, v etn⌦ ochrann⌘ch pásem), byly do ÚP zapracovány.
Územním plánem jsou navr✓ena opat ení vedoucí k ochran⌦ tzv dymokurského návr í. Územním plánem
je vymezena v rámci P1 plocha k obnov⌦, nebo op⌦tovnému vyu✓ití znehodnoceného území
(brownfields) – areál cukrovaru a navazujících ploch.
Podkladem pro návrh Územního plánu Dymokury je stávající územní plán. S ohledem na
pot eby vymezení zastaviteln⌘ch ploch byla provedena revize d íve vymezen⌘ch ploch pro zástavbu.
Prioritu dostávají zejména pozemky - plochy v majetku Obce Dymokury.Základem plo ného uspo ádání
e eného území je jeho len⌦ní na zastavitelné plochy, plochy p estavby a plochy územní rezervy. Funk ní
len⌦ní e eného území je vymezeno v souladu s vyhlá kou . 501/2006 Sb., o obecn⌘ch po✓adavcích na
vyu✓ívání území.
Územním plánem jsou respektovány stávající turistické trasy a nau né stezky. Územním
plánem je navr✓ena obnova díl í ásti cesty z Dymokur na ernou Horu a Svídnici (vyu✓itelné i pro ú ely
cyklostezek).
Rozvoj plynofikace limitován vytvo ením politickoekonomick⌘ch p edpoklad⇣ v regionu. Reálná
cesta, jak tento úkol zvládnout, je s pomocí sdru✓ení obcí s toto✓n⌘mi zájmy ve spojitém území od místa
mo✓ného odbo ení z disponibilního VTL plynovodu. Ten v ak zájmov⌘m územím neprochází.
Jako ekologicky vhodné zdroje energie jsou pro vytáp⌦ní doporu eny kvalitní paliva pro p ímé
spalování, propan-butan, vytáp⌦ní kotli na tuhá paliva vy í emisní t ídy, i alternativní zdroje (slune ní
energie, geotermální energie apod.).
1.4) Po⇣adavky na ↵e ení ÚPD sousedních obcí vypl✏vající z návrhu ÚP
Sousední obce
⇤e ené území sousedí s obcemi (v echny St edo esk⌘ kraj, okres Nymburk):
obec
katastrální území
POÚ/ORP
K inec
Zábrdovice u K ince
Nymburk/Nymburk
Nové Zámky
ineves
in⌦ves
M⌦stec Králové/Pod⌦brady
Záhornice
Záhornice u M⌦stce Králové
M⌦stec Králové/Pod⌦brady
Chot⌦ ice
Nouzov u Dymokur
M⌦stec Králové/Pod⌦brady
B ístev
P↵íslu nost k vybran✏m ú↵ad m státní správy
Pov⌦ en⌘ obecní ú ad:
M⌦stec Králové
Obec s roz í enou p⇣sobností:
Pod⌦brady
Stavební ú ad:
M⌦stec Králové
Matrika:
Dymokury
Katastrální pracovi t⌦:
Nymburk
Ú ast ve sdru⇣ení obcí
Obec Dymokury je lenem Mikroregionu St ední Polabí - svazek obcí se sídlem v Pod⌦bradech
a Místní ak ní skupiny Svatoji sk⌘ les.
Koordinace s ÚPD sousedních obcí
Z hlediska po izování ÚPD sousedních obcí je t eba sledovat koordinovat zejména tyto prvky:
zajistit provázanost systém⇣ lokálního ÚSES;
Do koordina ního v⌘kresu je z d⇣vod⇣ zaji t⌦ní souladu úplného zn⌦ní ÚP se ZÚR SK nov⌦
zapracována úprava trasování NRBK K68/MH nov⌦ vycházející z platn⌘ch ZÚR SK (v⌘kres A):
Nadregionální biokoridor NRBK K68/MH prochází Velk⌘m lesem mezi Chot⌦ icemi a Dymokury,
mimo e ené území propojuje regionální biocentra 1006 Ro✓ alovice, 1004 Komárovsk⌘ rybník a 1003 Za
ml⌘nem. Nadregionální biokoridor se území obce dot⌘ká pouze okrajov⌦, e ené území p echází ve dvou
krátk⌘ch úsecích - p i hranici s k.ú. B ístev a v úseku litorálního pásma Pustého rybníka u Jakubského
ml⌘na. Oproti ZÚR St edo eského kraje dochází k mírnému odklonu trasy NRBK vedeného mezi Pust⌘m a
Jakubsk⌘m rybníkem. D⇣vodem odklonu je vymezení trasy mimo zastav⌦né území Jakubského ml⌘na a
mimo hráz Jakubského rybníka, po které vede komunikace.
Vymezení prvk⇣ nadmístního ÚSES bylo do ÚPD navazujících obcí p evzato z p edchozí
nad azené ÚPD (ÚP VÚC St ední Polabí), kde byly prvky ÚSES vymezeny zcela jinak, v jiné stop⌦ byl veden
i NRBK, proto není zcela zaji t⌦na provázanost nadmístního ÚSES dle ZÚR a dle ÚP VÚC. Neprovázanost
NRBK se t⌘ká zejména ÚPO Záhornice (2006) a ÚPO Chot⌦ ice (2004). V rámci nov⌘ch ÚP Záhornice a
Chot⌦ ice je nutno vycházet z platné ZÚR, navázat se na vymezení nadmístního systému ÚSES na území
obce Dymokury.
-

provázanost technické a dopravní vybavenosti, v etn⌦ návrhu p ím⌘ch protipovod ov⌘ch
opat ení.
Skladebné ásti ÚSES jsou vymezeny a zp esn⌦ny tak, aby navazovaly na systém ekologické
stability v sousedních katastrech, kde byl ji✓ systém zpracován / schválen v rámci ÚPD. Podobn⌦ je i
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provedeno zp esn⌦ní návazností dopravní a technické vybavenosti (dle ÚAP Pod⌦brady) a
protipovod ov⌘ch opat ení na základ⌦ podklad⇣ t⌘kajících se návrhu Poldru Nepokoj.
2)

Vyhodnocení spln ní zadávací dokumentace, podklady
2.1) Podklady
Schválená územn plánovací dokumentace obce
Pro obec Dymokury byla d íve vypracována tato územn⌦ plánovací dokumentace:
Územní plán Dymokury (Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová - ateliér PAFF-architekti,
v.o.s., Praha; 05/2009)
Zm⌦na . 1 ÚP Dymokury (Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová)
Závazn✏ mapov✏ podklad
Nov⌘ územní plán bude zhotoven na podkladu závazn⌦ platné digitální mapy KN - KMD,
platnost od 30.6.2011. Zdroj:
http://www.cuzk.cz/
Dal í podklady
Dal í podklady jsou uvedeny p ímo v textové ásti od⇣vodn⌦ní, zdroj ze kterého bylo erpáno
je p ípadn⌦ uveden i na konci kapitoly.
2.2) Vyhodnocení ve vztahu k zadání nového územního plánu
ÚP prov⌦ il a navrhl rozvoj v lokalitách specifikovan⌘ch zadáním:

-

-

-

-

-

-

Po✓adavky na urbanistickou koncepci:
Po✓adavky byly respektovány.
vymezeny jsou plochy s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v zastav⌦ném území, v etn⌦ stanovení
podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu✓ití na novém mapovém podkladu a je
aktualizováno zastav⌦né území s úpravou dle skute ného stavu vyu✓ívání.
Územní plán klade d⇣raz na kulturní hodnoty v zastav⌦ném území i ve volné krajin⌦.
Územní plán de facto p ebírá rozvojové lokality pro obytnou zástavbu, lokality upravuje ve
smyslu zadání. Nové lokality po✓adované zadáním jsou do ÚP zapracovány (Svídnice, erná
Hora). Vzhledem k navrhovan⌘m rozvojov⌘m lokalitám je jedna rozsáhlá d íve vymezená
zastavitelná plocha pro plo nou zástavbu p e azená do územní rezervy R1.
Nov⌦ vymezená lokalita Z1 (roz í ená proti p⇣vodnímu ÚP) se áste n⌦ nachází v „ochranném
pásmu“ lesních pozemk⇣, zejména p i severní stran⌦. Absolutní bonita lesních porost⇣ tj.
st ední p edpokládaná v⌘ ka porostu ve stá í 100 let, nacházející se na dot en⌘ch lesních
pozemcích, bude a✓ 30 m. V◆p ípad⌦, ✓e by v◆této vzdálenosti byly realizovány jakékoli stavby a
to i stavby drobné, je zde mo✓nost p ímého ohro✓ení lidského zdraví a majetku nap .
v◆d⇣sledku nep ízniv⌘ch klimatick⌘ch podmínek a vy í moci. Plocha bude prov⌦ ena územní
studií, kde se dále budou e it podmínky tak, aby se minimalizoval negativní dopad na lesní
porosty. Závazn⌦ je dána podmínka, aby v pásmu 30 m od hranice lesa nebyly umis✏ovány
stavby vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury zaji ✏ující obsluhu území.
Územní plán stanovuje podmínky pro transformaci brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch
v okrajové severov⌘chodní poloze. Celá plocha p estavby s ozna ení P1 je podmín⌦na dal ím
prov⌦ ením územní studií. P edpokládaná intenzifikace v⌘robních inností bude v⌘znamn⌘m
stabiliza ním prvkem (nár⇣st zam⌦stnanosti), zárove v ak nesmí mít negativní dopady na
pohodu bydlení.
Územním plánem je vylou ena zástavba v izolované poloze.
Po✓adavky na koncepci ve ejné infrastruktury
Po✓adavky byly respektovány.
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk ní za ízení
ob anského vybavení ve ejné vybavenosti, dal í budou umis✏ována v souladu s regulativy
plo ného a prostorového uspo ádání.
Územním plánem jsou respektována ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury (tato
jsou zobrazena na koordina ním v⌘krese).
Komunika ní dostupnost rozvojov⌘ch lokalit je zaji t⌦na prost ednictvím vazeb na stávající
komunika ní sí✏. Zám⌦r rozvoje plochy pro bydlení Z1a zám⌦r p estavby v plo e P1 vyvolá
nároky na vytvo ení územních podmínek pro zbudování p ístupov⌘ch/obslu✓n⌘ch komunikací
uvnit lokality. Toto bude p edm⌦tem e ení územní studie.
Postupn⌦ bude probíhat kompletace jednotné kanalizace a transformace do podoby tzv.
modifikované kanalizace . Na ve ejn⌘ vodovod obce Dymokury byla napojena erná Hora a v
nedávné dob⌦ i Svídnice. Vzhledem k tomu, ✓e p ivád⌦cí vodovodní ad Svídnice byl veden v
odli né trase, ne✓ bylo p⇣vodn⌦ projektováno, je tento sou ástí vymezen⌘ch ve ejn⌦
prosp⌦ n⌘ch staveb.
Lokalita navr✓ené k zástavb⌦ Z11 je podmín⌦na p elo✓kou koncové ásti venkovního vedení VN
22 kV do podzemní kabelové trasy sm⌦ ované do trafostanice.
Po✓adavky na koncepci uspo ádání krajiny
Po✓adavky byly respektovány.
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-

-

vymezeny jsou plochy s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v krajin⌦, v etn⌦ stanovení podmínek pro
jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu✓ití;
D⇣sledn⌦ jsou chrán⌦ny pohledov⌦ exponované partie zem⌦d⌦lsky obhospoda ované krajiny,
prostorové dominanty, vodní prvky a zalesn⌦né ásti krajiny. Ochrana vypl⌘vá z vymezení ploch
s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití území v nezastav⌦ném území a z návrhu krajiná sk⌘ch opat ení
(nefunk ní skladebné ásti ÚSES navr✓ené k zalo✓ení, doprovodná zele podél komunikací a
vodote í). Plochy zem⌦d⌦lské a lesní jsou p ístupné sítí ú elov⌘ch komunikací, územním
plánem jsou cesty vymezeny dle skute ného u✓ívání v krajin⌦. Funkci protierozní ochrany tvo í
zejména prvky ÚSES. Územním plánem je navr✓ena obnova díl í ásti cesty z Dymokur na
ernou Horu a Svídnici (vyu✓itelné i pro ú ely cyklostezek).
V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh záplavového území podél ⌅títarského
potoka v úseku hranice k.ú. Nové Zámky a✓ Svídnice ✓elezni ní p ejezd - úrove hladiny p i
pr⇣toku Q100. V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh poldru Nepokoj na ⌅títarském
potoce v souladu se zm⌦nou . 1 ÚP Dymokury a Dokumentací pro ÚR.

3)

Komplexní zd vodn ní p↵ijatého ↵e ení (ve len ní kapitol v✏rokové ásti)

3 ad.a)

Vymezení zastav ného území

a.1) Vymezení ↵e eného území
⇤e en⌘m územím je správní území obce Dymokury, které tvo í t i katastrální území: Dymokury,
Svídnice u Dymokur a erná Hora u Dymokur se t emi místními ástmi. ⇤e ené území se nachází v okresu
Nymburk, St edo eském kraji. Dymokury spadají do správního obvodu obce s roz í enou p⇣sobností
Pod⌦brady.
a.2) Základní statistické údaje, druhy pozemk (ha)
31. 12. 2017
Celková v⌘m⌦ra

1◆464,78

Zem⌦d⌦lská p⇣da

1◆077,68

Orná p⇣da

977,11

Chmelnice
Vinice
Zahrada

32,63

Ovocn⌘ sad

11,01

Trval⌘ travní porost

56,92

Nezem⌦d⌦lská p⇣da

387,10

Lesní pozemek

186,33

Vodní plocha

44,82

Zastav⌦ná plocha a nádvo í

29,41

Ostatní plocha
Zdroj:

126,54

http://www.cuzk.cz/

a.2) Vymezení zastav ného území
Rozsah zastav⌦ného území vychází ze schválené územn⌦ plánovací dokumentace a je upraven
dle stavebního zákona na aktuálním mapovém podkladu a dle skute ného stavu vyu✓ívání. V e eném
území se k 18.4.2020 nachází celkem deset samostatn⌘ch zastav⌦n⌘ch území:
íslo
katastrální území
po et ZÚ
popis
634247 Dymokury
6
sídelní útvar Dymokury,
v⌘robní areál - Deblice,
vodojem,
OV,
samota - Jakubsk⌘ ml⌘n,
rybá ská klubovna u vodní
nádr✓e
760684 Svídnice u Dymokur
3
Svídnice,
ve ejné poh ebi t⌦,
v⌘robní areál
634239 erná Hora u Dymokur
1
erná Hora (zasahuje i do k.ú.
Dymokury)
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3 ad.b)

Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b.1) Základní rozvojové p↵edpoklady
Dymokury se nachází ve v⌘chodní ásti okresu Nymburk. Nejbli✓ í regionální centrum je m⌦sto
M⌦stec Králové vzdálené cca 8 km. Obec je situována v p íznivé poloze v krátké vazb⌦ na páte ní trasu
silnice I/32, která plní funkci nosné komunika ní trasy pro iroké spádové území tohoto sektoru
St edo eského kraje a zaji ✏uje p epravní vazby sm⌦rem na Pod⌦brady (cca 15 km)/dálnici D5 a sm⌦rem
na Ji ín.Dymokury jsou obcí kulturního v⌘znamu s pom⌦rn⌦ rozvinutou ob anskou vybaveností a areály
v⌘roby a skladování. P⇣vodn⌦ zem⌦d⌦lské vesnice Svídnice a erná Hora, dnes slou✓í zejména k bydlení a
rekreaci (chalupa ení).
Velkoplo né a intenzivní zem⌦d⌦lské hospoda ení na orné p⇣d⌦ se v⌘znamn⌘m zp⇣sobem
podílí na utvá ení zdej í polabské krajiny, v⌘znamn⌦ se projevuje i lesnické a rybá ské hospoda ení.
Posledn⌦ jmenované pak díky tradi ní v 16. století zalo✓ené rybni ní soustav⌦, z ásti dodnes zachované
zejména ve v⌘chodní okrajové ásti zájmového území. Statut rybníká sky cenné krajinné oblasti podtrhuje
existence Evropsky v⌘znamné lokality (EVL) a Pta í oblasti (Natura 2000).
Mezi hlavní rozvojové p edpoklady zájmové oblasti pat í:
geografická poloha v◆blízkosti regionálního subcentra M⌦stec králové, snadná dopravní
dostupnost m⌦st (Nymburk, Pod⌦brady, Ji ín, Praha, Hradec Králové),
udr✓ení a postupné zkvalit ování v⌘robních (dnes podvyu✓it⌘ch) areál⇣ jako v⌘znamn⌘ch
stabiliza ních faktor⇣,
vyhledávané p írodn⌦-krajiná ské prost edí, statut EVL a Natura 2000,
dostatek turistick⌘ch cíl⇣, v⌘letních míst pro turisty p⌦ í i na kole, e en⌘m územím prochází
zna ené turistické trasy.
Obyvatelstvo
V⌘vojovou adu po tu obyvatel lze rozd⌦lit do dvou základních etap s mezníkem v období
konce II. sv⌦tové války. První etapa ukon ená údaji z roku 1930 je charakteristická pom⌦rn⌦ vysok⌘mi
stavy obyvatelstva. Nejv⌦t ího po tu obyvatel bylo dosa✓eno kolem roku 1910. Druhá etapa vymezená
obdobím 1945 - 1991 se vyzna uje v⌘razn⌘m poklesem po tu obyvatel. P i s ítání lidu, dom⇣ a byt⇣ v
roce 2011 z tehdej ích celkov⌘ch 860 obyvatel ✓ilo 721 v Dymokurech, 91 ve Svídnici a 48 v erné Ho e.
Historick⇤ lexikon - po et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP
Obec
S ítání v roce
1869 1880 1890 1900 1910
Pod⌦brady Dymokury

1921

1930 1950 1961

1970 1980 1991 2001 2011

1⌅264 1⌅744 1⌅664 1⌅672 1⌅737 1⌅715 1634 1⌅356 1⌅228 1⌅087

901

798

762

860

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

V 90. letech po et obyvatel mírn⌦ klesal, od roku 2001 roste. Celkov⌘ po et obyvatel obce
Dymokury k 31. 12. 2016 inil 895 (z toho 439 mu✓⇣ a 456 ✓en).
Dymokury jsou migra n⌦ atraktivní obcí; za posledních 10 let p ibylo migrací 68 osob, ve
v⌦t in⌦ let byl po et p ist⌦hoval⌘ch vy í ne✓ po et vyst⌦hoval⌘ch. P irozená m⌦na (rozdíl narozen⌘ch a
zem el⌘ch) má na v⌘voj po tu obyvatel v⌘razn⌦ men í vliv, za sledované období ubyly 2 osoby.
V⌦kové pom⌦ry Dymokur jsou velmi p íznivé. Ke konci roku 2016 bylo 18,0 % obyvatel obce ve v⌦ku do
15 let (161 osob), 64,7 % ve v⌦ku 15–64 let (579 osob) a 17,3 % obyvatel obce bylo star ích 65 let (155
osob). V nejstar í v⌦kové kategorii velmi v⌘razn⌦ p eva✓ují ✓eny (je jich o polovinu více ne✓ mu✓⇣).
Srovnání po tu senior⇣ a po tu d⌦tí do 15 let (tzv. index stá í v hodnot⌦ 96,3) ukazuje, ✓e d⌦tská slo✓ka
obyvatel mírn⌦ p eva✓uje, co✓ je v prost edí R celkem netypick⌘ stav. Pr⇣m⌦rn⌘ v⌦k obyvatel obce je 39,8
let ke konci roku 2016. V místní ásti Svídnice je dle údaj⇣ ze s ítání lidu 2011 v⌘razn⌦ vy í podíl obyvatel
star ích 65 let 26,4 % oproti 14,1 % za celou obec) a velmi nízk⌘ podíl d⌦tí (7,7 % oproti 16,0 % za celou
obec). Vysok⌘ je i podíl trvale ✓ijících chalupá ⇣, kte í si ponechávají trvalé bydli t⌦ v Praze. Za posledních
10 let do lo v Dymokurech ke zv⌘ ení po tu obyvatel o 9,8 %. Dymokury tak pat í v rámci SO ORP k
obcím, kde po et obyvatel roste.
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Zdroj:

Program rozvoje obce Dymokury na období 2018–2024;
V⌘sledky s ítání lidu, dom⇣ a byt⇣ 2011 ( SÚ)
Domovní a bytov✏ fond
Historick⇤ lexikon - po et obyvatel a dom⇥ podle v⇤sledk⇥ s ítání od roku 1869 v obcích SO ORP [1]
SO ORP
Obec
S ítání v roce
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980
Pod⌦bra
dy

Dymokury

180

227

245

254

275

286

338

369

346

314

282

1991

2001

2011

236

221

256

Poznámky:
[1] SO ORP správní obvod obcí s roz í enou p⇣sobností
[2] Po et dom⇣:
1869 a✓ 1950 - celkov⌘ po et dom⇣
1961 a✓ 1980 - po et dom⇣ trvale obydlen⌘ch
1991 a 2001 - celkov⌘ po et dom⇣

Domovní a bytov⌘ fond k roku 2011
Trvale obydleno je 66 % bytového fondu.
Celkem

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

Domy úhrnem

384

368

14

2

Domy obydlené

256

240

14

2

220

215

4

1

z toho podle
vlastnictví
domu

fyzická osoba
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z toho podle
vlastnictví
domu

z toho podle
období
v⌘stavby nebo
rekonstrukce
domu

obec, stát

6

2

3

1

bytové dru✓stvo

3

-

3

-

spoluvlastnictví
vlastník⇣ byt⇣
1919 a d íve

12

10

2

-

50

48

1

1

1920 - 1970

82

76

5

1

1971 - 1980

37

34

3

-

1981 - 1990

23

22

1

-

1991 - 2000

27

24

3

-

2001 - 2011

28

28

-

-

Obydlené byty k roku 2011 podle právního d⇣vodu u✓ívání
Celkem
rodinné
domy
Obydlené byty celkem
310
252
z toho právní ve vlastním dom⌦
d⇣vod
v osobním vlastnictví
u✓ívání bytu
nájemní
dru✓stevní

207

bytové
domy

ostatní
budovy
55

3

3

1

203

11

-

11

-

38

11

26

1

13

-

13

-

V Dymokurech se nachází 265 rodinn⌘ch dom⇣ s íslem popisn⌘m, 9 bytov⌘ch dom⇣ s íslem
popisn⌘m, 9 objekt⇣ rodinné rekreace s íslem popisn⌘m a 1 objekt rodinné rekreace s íslem
eviden ním. V erné Lhot⌦ se nachází 30 rodinn⌘ch dom⇣ s íslem popisn⌘m, 5 objekt⇣ rodinné rekreace
s íslem popisn⌘m. Ve Svídnici se nachází 53 rodinn⌘ch dom⇣ s íslem popisn⌘m, 1 bytov⌘ d⇣m s íslem
popisn⌘m, 11 objekt⇣ rodinné rekreace s íslem popisn⌘m. Domy a byty statisticky evidované jako
neobydlené jsou v⌦t inou obydleny p echodn⌦ nebo jsou vyu✓ívány pro rekreaci (chalupa ení).
Obec vlastní celkem 19 byt⇣ (18 v Dymokurech a jeden ve Svídnici). P ipravuje se rekonstrukce
ve staré kole na komunitní d⇣m senior⇣ s cca 10 byty.
Bytová v⌘stavba je v poslední dob⌦ minimální, by✏ je v územním plánu vymezeno dost ploch
pro bydlení. Situaci komplikuji majetkoprávní vztahy. Za tím ú elem obec podnikla kroky a odkoupila od
vlastníka pozemek v rámci lokality Z1, ze které se stala prioritní rozvojová plocha na severov⌘chodním
okraji Dymokur. Plocha je ur ena p evá✓n⌦ pro bydlení v rodinn⌘ch domech (potenciál pro cca 16 RD) s
privátními zahradami, ve ejnou zelení a komunikacemi.
Zdroj:

V⌘sledky s ítání lidu, dom⇣ a byt⇣ 2011 ( SÚ); ÚZK (leden 2019).
Program rozvoje obce Dymokury na období 2018–2024

Ekonomická základna - sou asn✏ stav
Necelá polovina trvale ✓ijících obyvatel je ekonomicky aktivní. Podstatnou roli hraje vyjí✓ ka za
prací (Nymburk, M⌦stec Králové, Pod⌦brady, Ji ín).
Po et osob zam⌦stnan⌘ch p ímo v Dymokurech inil zam⌦stnanc⇣ v obci k 1. 12. 2016 dle
údaj⇣ Ministerstva financí 143, co✓ není úpln⌦ málo. Mladí ale odcházejí za prací pry z obce.
Podíl nezam⌦stnan⌘ch osob v zá í 2017 inil v Dymokurech 4,8 %, bylo zde 28 dosa✓iteln⌘ch uchaze ⇣ o
zam⌦stnání ve v⌦ku 15–64 let. Hodnota nezam⌦stnanosti v obci je srovnatelná s hodnotou na úrovni SO
ORP Nymburk (4,5 %), ale vy í ne✓ hodnota za celou R (3,8 %) i ne✓ pr⇣m⌦r za St edo esk⌘ kraj (3,3
%). Úrove nezam⌦stnanosti se v obci za poslední roky sní✓ila – zejména mezi lety 2014 a 2015 – z
hodnoty 8,4 % v roce 2014. V zá í 2017 byla v obci evidována 3 volná pracovní místa.
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (SLDB 2011)
Celkem
Ekonomicky aktivní celkem
v tom zam⌦stnaní
z toho podle
postavení v
zam⌦stnání

mu✓i
393

zam⌦stnanci

✓eny
223

170

328

191

137

231

126

105

zam⌦stnavatelé

12

12

-

pracující na vlastní
ú et
pracující d⇣chodci

57

44

13

19

10

9

✓eny na mate ské
dovolené

10

-

10

65

32

33

Ekonomicky neaktivní celkem

419

166

253

z toho nepracující d⇣chodci

200

74

126

ze zam⌦stnan⌘ch

nezam⌦stnaní
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z toho
✓áci, studenti, u ni
Osoby s nezji t⌦nou ekonomickou aktivitou

127

57

70

48

32

16

Ke konci roku 2016 bylo v obci registrováno 210 ekonomick⌘ch subjekt⇣, z nich✓ jako aktivní je
vedeno 101. Nejvy í podíl aktivních subjekt⇣ podniká ve stavebnictví (36,6 %), s velk⌘m odstupem
následují velkoobchod a maloobchod (17,8 %), pr⇣mysl (10,9 %) a zem⌦d⌦lství (10,9 %). P evá✓nou
v⌦t inu subjekt⇣ (84,2 %) tvo í fyzické osoby, zejména ✓ivnostníci.
A
B
C
D
E
F
G

Podnikání v území se v⌦nují zejména tyto subjekty (ozna ení na koordina ním v⌘krese):
Czernin Dymokury s.r.o. v⌦nující se zem⌦d⌦lské v⌘rob⌦ (kategorie 20–24 zam⌦stnanc⇣);
areál policie R - sklady Dymokury;
kamenictví Donát>
DEBLICE - lesy s.r.o. v⌦nující se lesnímu hospodá ství a zpracování d eva (kategorie 10–19
zam⌦stnanc⇣);
zem⌦d⌦lsk⌘ areál Svídnice;
Areál b⌘valého pivovaru/sodovkárny .p.178 pod zámkem slou✓í ke skladování a v⌘rob⌦
filmov⌘ch rekvizit, filmové ateliéry, neru ící v⌘robu Stone&Decor. Zásobování probíhá vozidly o
celkové hmotnosti do 12 tun.;
Areál b⌘valého JZD v centrální ásti Dymoku je postupn⌦ transformován na sklad filmov⌘ch
rekvizit (s vyu✓itím p⇣vodní skladovací haly b⌘valého JZD) a dílen pro opravy filmov⌘ch rekvizit.
Plánuje se zde v⌘stavba dal í skladové haly pro filmové rekvizity, která svou v⌘ kou nebude
p evy ovat okolní stavby. Zásobování vozidly do 8,5 tuny ur en⌘mi pro p epravu nábytku.

Z dal ích men ích firem lze zmínit Bej ovec s.r.o. (prá ková lakovna), MO-STAV, Hol⌘ diesel
servis, Kovov⌘roba Ji í Müller, Ru ní tkaní Romana Lobodová, Záme nictví Josef ⌅im⇣nek, Zahrada
Bittman, St echy Lazar i Stavby – Seba.
Z komer ních slu✓eb se v obci nachází po ta, 4 prodejny potravin / smí eného zbo✓í (Jednota –
COOP a dal í dva obchody se smí en⌘m zbo✓ím v Dymokurech a Jitka Bene ová ve Svídnici), 2
pohostinství (v hasi árn⌦ a na h i ti), erpací stanice, lékárna (v⌘dejna lé iv), praktick⌘ léka a kade nice.
Do obce zají✓dí prodejna masna firmy Czernin in⌦ves.
V⌘robní za ízení v e eném území mají smí en⌘ charakter (zpracování d eva, zem⌦d⌦lství,
zpracování kamene apod.), v území je zna ná ást skladovacích ploch.
Útlum velkokapacitní ✓ivo i né v⌘roby a cukrovarnictví zp⇣sobil vznik dnes nevyu✓ívan⌘ch
areál⇣ tzv. brownfields. V obci je ada nevyu✓it⌘ch objekt⇣ pro podnikání. Zejména jde o areál b⌘valého
cukrovaru a navazujících ploch, areál Správy a údr✓by silnic St edo eského kraje.
Zdroj:

Program rozvoje obce Dymokury na období 2018–2024
V⌘sledky s ítání lidu, dom⇣ a byt⇣ 2011 ( SÚ)

b.2) Koncepce rozvoje ↵e eného území
Základní historické souvislosti
(Dymokury)
Písemn⌦ jsou Dymokury zmín⌦ny roku 1249, kdy toto královské zbo✓í dr✓el v zástav⌦ Sob⌦slav z
Dymokur. V roce 1290 prodal král Václav II. m⌦ste ko Dymokury bohatému sedleckému klá teru u Kutné
Hory. Klá ter statek Dymokury rozd⌦lil a rozprodal. Kolem roku 1300 je zalo✓en farní kostel. Roku 1377
dr✓el ást Dymokur s tvrzí Sezema z B í t⌦. Druhou ást Dymokur m⌦l Jakubin z Dymokur (ten zde roku
1394 z ídil kaplanství) a po n⌦m je tu roku 1414 dolo✓en Václav Jakobin zvan⌘ Lacembok, kter⌘ Dymokury
spoluvlastnil s Zdislavem ze Záho an. Václav své zbo✓í v husitsk⌘ch dobách opustil a tato ást statku byla
roku 1454 prohlá ena za odúmr✏. Poté se jí ujal Purkart z Kopidlna. Roku 1463 prop⇣j il Dymokury král Ji í
z Pod⌦brad horlivému ultrakvistovi Janu K ineckému z Ronova, jeho✓ rod panství dr✓el p es sto let. K ine tí
zakoupili druhou ást vsi od vladyk⇣ ze Záho í a do lo ke spojení obou ástí vsi v rukou jednoho majitele.
Po Janovi K ineckém byl majitelem statku Viktorin (zem el r. 1510) a dal ím ⌅✏astn⌘ K ineck⌘, kter⌘ roku
1572 tvrz Dymokury s dvorem a vsí a také ves Svídnici pro své dluhy prodal za 10000 kop esk⌘ch gro ⇣
Jind ichuSeletickému ze Smojna. Ten o rok pozd⌦ji zem el a vdova Dorota Seletická prodala Dymokury
Zde kovi z Vald tejna. Po jeho smrti zde p⇣sobila Marie Vald tejnová, která p ikoupila k Dymokur⇣m
M⌦stec Králové. Po její smrti (1606) p ebrali Dymokury Adam mlad í z Vald tejna, Vilém Vok spolu s
Heníkem pánem na Dobrovici, Kunístburce a Chot⌦ icích. Adam od Heníka odkoupil jeho podíl. Po
Adamovi p e ly Dymokury roku 1614 na jeho p íbuzného Albrechta Jana Smi ického ze Smi ic. Ten nechal
p estav⌦t p⇣vodní st edov⌦kou tvrz na renesan ní zámek. Roku 1618 zem el a panství se ujala Markéta
Salomena Smi ická z Dymokur. Ta po bitv⌦ na Bílé ho e odmítla p ijmout katolickou víru a uprchla za
hranice. Majetek rodu byl zkonfiskován. Následn⌦ Dymokury koupil Albrech z Vald tejna, ten je v ak brzy
(1621) prodal plukovníku Janu Eusebiusu Khan z Belazzy. Po n⌦m zde od roku 1625 p⇣sobila jeho dcera
Franti ka Pállfyová z Plassensteinu. Od ní koupil panství Vilém Lamboy z Cortesheimu. Tehdy Dymokury
p íslu ely ke kraji Hradeckému. Kolem roku 1660 do lo k dostavb⌦ zámku (dostav⌦no západní k ídlo).
Jeho dcera Anna Franti ka Lamboyová prodala roku 1673 celé panství (zámek, pivovar, 13 dvor⇣, 5 ml⌘n⇣,
102rybník⇣, 30 vsí a m⌦sto M⌦stec Králové) hrab⌦ti Ludvíku Colloredu z Wellsee na Opo n⌦. Roku 1688
prob⌦hly dal í dostavby zámku(zv⌘ ení západního k ídla, dostav⌦ní dal ích dvou k ídel a v⌦✓e s
hodinami). V letech 1693 a✓ 1738 pat í Dymokury dce i Ludvíka Marii Antonii Josef⌦ provdané za kní✓ete
Leopolda Viléma z Montecuculi.
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Roku 1723 je na zámku z ízena kaple Sedmibolestné Panny Marie. O dva roky pozd⌦ji je
dostav⌦n a vysv⌦cen kostel Zv⌦stování Panny Marie. Marie odkázala Dymokury Camillu Colloredovi. Roku
1757 bylo panství se zámkem p e azeno do kraje Byd✓ovského. V roce 1760 byla ke kostelu dostav⌦na v⌦✓
se zvonicí. Po Camillovi nastoupil jeho syn Franti ek Karel (1786) a po n⌦m jeho potomek Josef. Tehdy
dostal zámek dne ní podobu (trojk ídlá, jednopatrové, barokní stavba) a z ízen byl p i n⌦m ovocn⌘ sad.
Franti ek nechal z ídit sirot inec a zasadil se o roz í ení místních kol.
Roku 1788 je v historick⌘ch pramenech uvád⌦na pila s olejnou, vinopalna, zámecká knihovna o
tisíci svazcích a 576 obyvatel v 94 domech. Colloredové zde p⇣sobili do roku 1815, kdy se vdova po Josefu
Colloredovi provdala za hrab⌦te Bed icha z Cavriani. Jejich dce i Rosin⌦ pat ilo panství v letech 1816 a✓
1833. ⇤í ská silnice postavená roku 1829 spojila in⌦ves, Dymokury a Nouzov.
Roku 1833 se Rosina provdala za hrab⌦te Otakara Czernina z Chudenic, dr✓itele panství Vino a
Kbely. To byl návrat Dymokur do rukou starobylého eského rodu. Ten pat í k v⌦tvi Drslavic⇣. Nejstar í
znám⌘ p edek je nejvy í komorník P emysla Otakara I. První v Dymokurech narozen⌘ byl D⌦pold. Jako
vyjád ení starobylosti rodu pou✓ívají jeho p íslu níci formu Czernin, která pochází z doby p ed
odstran⌦ním sp e✓ek z pravopisu.
D⌦pold Czernin z Chudenic se ujal alodiálního dymokurského velkostatku v roce 1874. O statek
se staral a✓ do své smrti, do roku 1893. Po n⌦m p evzal majetek jeho syn D⌦pold Czernin, kter⌘ p ikoupil v
roce 1899 i velkostatek Hlu ice. Dá se íci, ✓e ji✓ od po átku 18. století se Dymokury díky své roli st ediska
panství za aly roz i ovat. Tato tendence pokra ovala a✓ do období první republiky.
V roce 1825 zahrnovalo Dymokursko, nále✓ející k Byd✓ovskému kraji, 31obcí, v nich✓ dohromady ✓ilo 9136
obyvatel. Pod panství spadalo v té dob⌦ deset dvor⇣, jeden dv⇣r v M⌦stci Králové byl pronajat. Panství
rovn⌦✓ pat ilo sedm revír⇣ a 47 rybník⇣, které zabíraly estinu plochy panství.
V lét⌦ roku 1850 ádila v Dymokurech a okolních obcích cholera. Tehdy Dymokury pat ily k
okresu královém⌦steckému. V roce 1868 p e ly do p⇣sobnosti okresu pod⌦bradského. Roku 1869 je
zaznamenáno 1003 obyvatel v Dymokurech, 255 ve Svídnici a 156 v erné H⇣ e. Roku 1871 byla
p estav⌦na zámecká kaple novogoticky. Za hrab⌦te D⌦polda Czernina (kolem roku 1874) byl roz í en
zámeck⌘ park. V této dob⌦ b⌘valy v Dymokurech vinice, chmelnice a dokonce zde chovali i bource
moru ového. Patrová kola p⌦tit ídní postavena roku 1879. Docházelo k systematickému odvod ování ru ení men ích rybník⇣. Po tovní ú ad byl z ízen roku 1869, telegraf 1878 a nádra✓í v roce 1882 (tra✏
K inec - M⌦stec Králové).
Alodiální velkostatek Dymokury zabíral na za átku 20. století tém⌦ t etinu tehdej ího
pod⌦bradského okresu – 7480, 21 ha (v roce 1906 pak 6422 ha) v 29 katastrálních obcích, z nich✓ je t⌦
osm le✓elo v sousedních okresích. K velkostatku tehdy pat ilo 3103 ha polí, 460 ha luk, 51 ha zahrad, 24
ha pastvin, 2527 ha les⇣, 183 ha rybník⇣, 61 ha neúrodné p⇣dy a 21 ha zastav⌦né p⇣dy. K panství nále✓elo
12 dvor⇣. Sou ástí panství bylo i 19 rybník⇣. Nejv⌦t í plochu p edstavoval Jakubsk⌘ rybník (42 ha), dále
Komárov (32 ha), Bílek u Nouzova (6 ha), Vra✓da (32 ha), Pust⌘ (28 ha). Velkostatek spravoval také
cukrovary v M⌦stci Králové a Dymokurech, pivovar v Dymokurech, ml⌘ny v Komárov⌦, Nouzov⌦ a Jakubsk⌘
ml⌘n, cihelnu ve ⌥lunicích a mlékárnu v Dymokurech. Lesy se skládaly z osmi revír⇣ a ba✓antnice v Nov⌘ch
Zámcích a Dymokurech. Vstup do nového 20. století a následující léta znamenaly pro cel⌘ velkostatek
úsp⌦ né období. P⇣sobilo zde té✓ mnoho emeslník⇣, obvodní léka , etnická stanice, n⌦kolik místních
spolk⇣ a dobrovolní hasi i. Dymokursk⌘ velkostatek byl samoz ejm⌦ zdrojem ob✓ivy pro místní obyvatele i
pro lidi z okolí. D⌦lníci pracovali jednak v pr⇣myslov⌘ch závodech panství – cukrovaru, mlékárn⌦, pivovaru,
ml⌘n⌦ a ciheln⌦, ale také v rybníká ství a v zem⌦d⌦lství.
Czerninové, jak u✓ bylo napsáno v⌘ e, nemohli sv⇣j majetek spravovat ji✓ od roku 1942, kdy jej
p evzala n⌦mecká nucená správa. Od roku 1948 tedy ji✓ nelze hovo it o existenci dymokurského
velkostatku, nebo✏ se stal státním majetkem.
Zámek byl na základ⌦ zákonu z roku 1946 znárodn⌦n. Stát poté do zámku nast⌦hoval ecké d⌦ti
jako pomoc ⇤ecku, nebo✏ v této zemi probíhala ob anská válka. D⌦ti zde setrvaly a✓ do srpna roku 1950.
Poté byl zámek do asn⌦ p id⌦len Místnímu národnímu v⌘boru, kter⌘ zde z ídil svou ú adovnu, ob adní sí ,
mate skou kolu i vyva ovací st edisko JZD. Rovn⌦✓ sem byla umíst⌦na kancelá mlékárny a svou pracovnu
tu m⌦ly i Státní národní bezpe nost, KS a eskoslovensk⌘ svaz mláde✓e. 23. ledna 1951 byl zámek
p id⌦len do správy Ministerstvu zem⌦d⌦lství, které zde po mal⌘ch úpravách z ídilo u ili t⌦ pro r⇣zná
kolení zem⌦d⌦lsk⌘ch pracovník⇣. V zámku v provozu z⇣staly i kancelá e MNV a KS i vyva ovací st edisko
a prádelna JZD.V roce 1953 ekala zámek p ipadl Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra si zámek
ponechalo a✓ do revoluce roku 1989. Pak se po dlouh⌘ch letech následkem restitu ního ízení dostal do
rukou sv⌘ch p⇣vodních majitel⇣, tedy Czernin⇣.
Ji✓ koncem roku 1991 byla Czernin⇣m navrácena sodovkárna i s hostincem v Nymburce, kter⌘
ale vzáp⌦tí prodali. Do prodeje la brzy i sodovkárna a pivovar. Cukrovar rodin⌦ zp⌦t navrácen
nebyl. Lesy získali zp⌦t v roce 1992, pole a zámek dr✓í op⌦t ve vlastnictví od roku1994.
(Svídnice)
Svídnice nále✓ela k panství dymokurskému, byla obklopena lesy a rybníkem Nepokoj (vysu en
roku 1845). K obci nále✓ela osada Nové zámky se samotou Mutínsko, ml⌘n Komárov, Lede ky a Vini ná
Lhota. V roce1873 zde byla z ízena jednot ídní kola. V roce1924 do lo ke zru ení ml⌘na Komárov.
(samoty)
Ml⌘n u Jakuba le✓í na v⌘chod u ✓elezni ní zastávky in⌦ves, na hrázi rybníka Jakub. Ml⌘n d íve
pat il k dymokurském panství. Statek Deblice d íve pat il k dymokurském panství, le✓í p ibli✓n⌦ 2 kilometry
severn⌦ od Dymokur.
Historie pr myslov✏ch podnik v Dymokurech
(Cukrovar)
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Ji✓ ve druhé polovin⌦ 18. století se Dymokury roz i ovaly. Také proto se místní rolníci rozhodli v
roce 1871 vybudovat v míst⌦ akciov⌘ rolnick⌘ cukrovar, nebo✏ potraviná sk⌘ pr⇣mysl se stal dobrou
investicí. Pozd⌦ji ale cukrovar podlehl ekonomické krizi a byl proto odkoupen dymokursk⌘m velkostatkem.
Tak se dostal do vlastnictví D⌦polda Czernina, kter⌘ se svou rodinou zde na zámku bydlel.
V d⇣sledku z ízení cukrovaru byla na konci 19. století (1882) z ízena i ✓elezni ní tra✏, která
dodnes vede z K ince p es Dymokury a in⌦ves do M⌦stce Králové. Kolej byla zavedena i do cukrovaru.
Po revoluci v listopadu 1989 se tedy op⌦t za alo více rozvíjet soukromé vlastnictví. Jednotná
zem⌦d⌦lská dru✓stva byla transformována do Zem⌦d⌦lsk⌘ch dru✓stev. Cukrovar z ídil vlastní prodejnu pro
zam⌦stnance v objektu továrny. V prostorách b⌘valé jídelny v cukrovaru byla otev ena nová soukromá
restaurace a obchod s potravinami. Potraviny prodávalo i Zem⌦d⌦lské dru✓stvo.
(Pivovar)
V⌘znamn⌘ pr⇣myslov⌘ subjekt p edstavoval také pivovar v Dymokurech.
Budova byla pravd⌦podobn⌦ na návsi vybudována ji✓ v 16. století. Starobyl⌘ pivovar pat ící
velkostatku byl v roce 1901 rekonstruován na parostrojní. V pivovaru byla postavena nová varna,
strojovna s kotelnou a upravena sladovna. V blízkosti stávala i vinopalna pro celé panství. V 70. letech
minulého století prob⌦hla p estavba pivovaru na sodovkárnu, která m⌦la spustit sv⇣j provoz v kv⌦tnu
1974. Tento podnik produkoval limonádu a slad pro pivovary v Kutné Ho e a Rakovníku.
(Mlékárna)
Ke dvoru v Dymokurech nále✓ela i mlékárna. Mlékárensk⌘ podnik po znárodn⌦ní prosperoval a
mlékárna se po druhé sv⌦tové válce dokonce roz í ila. Provoz t⌦chto mal⌘ch podnik⇣ byl ale p íli
nákladn⌘, proto byla roku 1952 mlékárna zru ena a její prostory p evzalo JZD.
(Cihelna)
Byla postavena v roce 1899 a slou✓ila k v⌘rob⌦ ve ker⌘ch druh⇣ cihlá ského zbo✓í. Kruhová
cihelna velkostatku vyrobila na po átku 20. století ro n⌦ v pr⇣m⌦ru p es 2 miliony kus⇣ zbo✓í (cihly,
dla✓dice, ta ky a drená✓ní trubky). Provoz místní cihelny skon il roku 1950. Její stroje byly odvezeny,
dvavysoké komíny odst elem zbourány. Budova poté slou✓ila JZD k uskladn⌦ní brambor.
Zdroj:

Obec Dymokury - kronika obce.
BAKALÁ⇤SKÁ PRÁCE - Czerninové a dymokursk⌘ statek ve dvacátém století; autor Dana
Barto ová UK - PF, Katedra d⌦jin a didaktiky d⌦jepisu; 2011
Dr. Antonín Profous: Místní jména v echách, jejich vznik, p⇣vodní v⌘znam a zm⌦ny (Praha
1957); obec Dymokury

Zásady koncepce rozvoje
Z v⌘ e uvedeného vypl⌘vá, ✓e Dymokury resp. Dymokursko bylo oblastí s bohatou kulturní
tradicí a rozvinut⌘m hospoda ením a✏ ji✓ v zem⌦d⌦lství tak i v pr⇣myslu.
Koncepce rozvoje obce spo ívá v uvá✓livém rozvoji v⌘robní a obytné funkce tak, aby byly
zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a krajiná skop írodní hodnoty území.
Konkrétn⌦ se jedná o:
pé e o obraz obce dan⌘ st edov⌦k⌘m zalo✓ením, kultivace a zachování kulturních hodnot
návrh p im⌦ eného rozvoje individuálního bydlení,
návrh dobudování ve ejné infrastruktury zejména ve vazb⌦ na rozvojové plochy,
udr✓ení a postupné zkvalit ování v⌘robních areál⇣ jako v⌘znamného stabiliza ního faktoru,
návrh prvk⇣ ekologické stability a návrh dal ích krajiná sk⌘ch opat ení nestavební povahy s
cílem zadr✓ování vody v krajin⌦ a zu lech✏ování bezprost edního okolí obce, doprovázené
rozvojem etrné nepobytové rekreace v krajin⌦.
b.3) Ochrana a rozvoj hodnot území
P↵ehled historick✏ch, kulturních hodnot v zájmovém území
(viz. odkazy na koordina ním v⌘kresu, fotografie - p íloha 8)
Územní plán Dymokury vytvá í podmínky pro ochranu v ech kulturn⌦-historick⌘ch a
urbanistick⌘ch hodnot v◆území. Vyu✓ití území bude e eno tak, aby byla zaji t⌦na ochrana historick⌘ch a
kulturních hodnot v území.
Archeologické nálezy
Území s archeologick⌘mi nálezy (UAN) je definováno metodikou NPÚ. Jedná se o území, na
n⌦m✓ se primárn⌦ vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvo ené lov⌦kem, nebo
vzniklé p írodním procesem na základ⌦ p⇣sobení i vyu✓ití lov⌦kem a archeologické nálezy
movité povahy. UAN jsou pracovn⌦ rozd⌦leny do ty kategorií (I a✓ IV), v echny kategorie se ve
správním území nachází. Jsou zárove hodnotami. Místa s prokázan⌘mi nálezy a sídla jsou
ozna eny jako UAN I, ur ité pásmo kolem UAN I je ozna eno jako UAN II, vyt⌦✓ená území jsou
UAN IV a v e ostatní v území je pova✓ováno za UAN III.
V p ípad⌦ archeologického nálezu je nezbytné dodr✓et ustanovení § 23 zákona . 20/1987 Sb.,
o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní, a to zejména oznamovací povinnost a povinnost
zaji t⌦ní archeologického nálezu a nalezi t⌦ proti pozm⌦n⌦ní situace, po kození nebo odcizení.
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Archeologické nálezy dokazují, ✓e krajina byla osídlena ji✓ v dob⌦ prav⌦ku. Nálezy z mlad í doby
kamenné a keltské kostrové hroby z 5. a✓ 3. století p ed n. l. dokumentují staré osídlení místa.
P i stavební innosti je nutno respektovat území s archeologick⌘mi nálezy I. kategorie
(intravilán sídla Dymokury a lokalitu “Teletník” poblí✓ silnice I. t ídy) a II. kategorie (návr í
Kalvárie s kamenn⌘m k í✓em a lokalitu Jakubsk⌘ ml⌘n v k.ú. Dymokury, st edov⌦ké a novov⌦ké
jádro obce Svídnice a novov⌦ké jádro obce erná Hora). Ostatní území je nutné pova✓ovat za
území s archeologick⌘mi nálezy III. kategorie.

Nemovité kulturní památky
V e eném území jsou evidovány a zapsány do Úst edního seznamu kulturních památek (dle
zákona .20/1987 Sb., o státní památkové pé i, v platném zn⌦ní) tyto kulturní památky
(písmenn⌘ odkaz vyzna en na koordina ním v⌘kresu):
A
areál zámku (rej. . ÚSKP 28294/2-1814) .p. 1(k. ú. Dymokury),
Rozsáhl⌘ areál renesan n⌦ barokního zámku je historick⌘m sídlem rodu Czernín⇣. Krom⌦ hlavní
trojk ídlé budovy s ka nou je sou ástí areálu i ada novodob⌘ch provozních objekt⇣. Vedle
zámku je hospodá sk⌘ dv⇣r. Zámeck⌘ areál le✓í v jihov⌘chodní ásti Dymokur. Budova zámku ve
st ední ásti areálu sousedí s b⌘val⌘m pivovarem. Z p⇣vodního rozsáhlého parku s adou
strom⇣ se dochoval v⌦t í úsek s ka nou ji✓n⌦ od zámku a men í úsek na severní stran⌦ podél
p íjezdové cesty od kostela s hrobkou Czernin⇣. Zb⌘vající plocha parku byla novodob⌦
zastav⌦na etn⌘mi vojensk⌘mi objekty. Z p⇣vodního ohrazení se dochovala cihelná terasová ze
na západu areálu a torzo pilí ové brány u p íjezdové cesty od kostela. Oplocení bylo novodob⌦
nahrazeno betonovou zdí.
P edm⌦tem ochrany je budova zámku p. 1, ka na a pozemky parc. . st. 1 a parc. . p. 1/1,
1/2, 1/3, dále pak parcely bez staveb . st. 421 a✓ 432, 434 a✓ 443.
Zámek - p⇣vodn⌦ tvrz, p ipomínaná kolem roku 1300, p⇣vodn⌦ zámek postaven renesan n⌦ v
l. 1615-18, v dne ní podob⌦ vystav⌦no západní k ídlo r. 1660, r. 1688 p istav⌦na dal í dv⌦ k ídla
a zámek o patro zv⌘ en, upraven roku 1786, roku 1871 restaurován (zvlá t⌦ kaple) B.
Wachsmannem. - barokní, trojk ídl⌘, jednopatrov⌘, náro✓í rustikována, v p ízemí nádvo í k í✓.
sklenuté arkády. - V ji✓ním k ídle zámku kaple Sedmibolestné Panny Marie - obdélné s p⌦tiboce
uzav en⌘m presbytá em. Presbytá klenut k í✓ovou ✓ebrovou klenbou, lo valenou. Kolem
zámku hospodá ské budovy barokní a empírové z 18. a19. století.
B
areál kostela Zv⌦stování Panny Marie (rej. . ÚSKP 32720/2-1813)
Barokní kostel z let 1723-1725 stojící nedaleko zámku a slou✓ící jako poh ební místo Czernín⇣.
Areál památky se nachází v SV ásti Dymokur. Památkov⌦ chrán⌦né území je z ásti vymezeno
h bitovní zdí, z ásti také p echází na pozemek p iléhající k J úseku h bitovní zdi, a to v okolí
hrobky Czernín⇣. Uprost ed h bitova stojí voln⌦ kostel.
P edm⌦tem ochrany jsou: kostel - stavba a pozemek st.p. 96, hrobka Czernín⇣ - stavba a
pozemek p.p. 101 - ást, h bitovní ze a pozemek h bitova p.p. 100. Kostel je v⌘znamná
urbanistická komponenta.
Kostel Zv⌦stování Panny Marie - p⇣vodn⌦ p ipomínan⌘ kolem roku 1300, dne ní barokní
vystav⌦n⌘ v letech 1723-25 patrn⌦ dle plánu J. Santiniho kn⌦✓nou Marií Antonií
Colloredo-Montecuculi, v⌦✓ nov⌦ postavena r. 1761. Kostel na p⇣dorysu zevn⌦ oválovém uvnit
osmiúhelníkovém, prolo✓eném k í✓em. presbytá a ramena k í✓e uzav ena pravoúhle, p ed
západním pr⇣ elím hranolová v⌦✓. V⌘chodní ást kostela je paraleln⌦ obestav⌦na uzav en⌘mi
p ízemními prostorami sakristií. St⌦ny zevn⌦ len⌦ny okny p⇣lkruh. uzav en⌘mi se ambránami
s uchy. Lo kle↵nuta uprost ed klá terní klenbou a na obou stranách v ose paprs it⌦, prostory v
ramenech k í✓e valenou. Ve zdi sakristie zasazen gotick⌘ profilovan⌘ sanktuá .
Severní ze h bitova zachovává p⇣dorys hv⌦zdy, ji✓ní ze p estav⌦na.
C
socha sv. Jana Nepomuckého (rej. . ÚSKP 46566/2-1815),
Kamenická práce z 19. století. Socha stojí voln⌦ asi 50 metr⇣ ji✓n⌦ od kostela v Dymokurech. Na
masivním, zdobeném hranolovém podstavci spo ívá skulptura sv⌦tce vyvedená v pod✓ivotní
velikosti. Materiálem je pískovec. Soch je polychromována a pojednána tradi ním zp⇣sobem.
P edm⌦tem ochrany je socha sv. Jana Nepomuckého na p.p. 101 bez pozemku.
D
kamenn⌘ k í✓ (rej. . ÚSKP 21844/2-3135),
Kamenn⌘ k í✓ - uk i✓ovan⌘m Kristem a plastikou Panny Marie Bolestné. Kvalitní kamenická
práce z r. 1763.
Pískovcov⌘ k í✓. Základ ty bok⌘. Vysok⌘ ty bok⌘ podstavec, se soklíkem, st ední díl profilovan⌘,
s volutami a ímsi kami. Hlavice s ímsou s volutami, profilovaná fabiony, zep edu rokokov⌘
ornament. Na vrcholku k í✓ s Uk i✓ovan⌘m, v pat⌦ k í✓e Panna Maria. Na p ední a zadní stran⌦
st edního dílu podstavce nápisy s chronogramy. (Viz popis G.A.) Zp edu pískovcov⌘ stupe a
p ed ním je t⌦ jeden v⌦t í v té✓e úrovni. Kolem ohrazení. P edm⌦tem ochrany je k í✓ na p.p.
632/1 v Dymokurech.
E
vodní ml⌘n Jakubsk⌘ z toho jen roubená ást (rej. . ÚSKP 102182)
P ízemní rouben⌘ objekt z roku 1681, upravovan⌘ v 18. století (k n⌦mu✓ je p istav⌦n patrov⌘
zd⌦n⌘ objekt z po átku 20. století).
Obdélné p ízemní roubené stavení s valbovou st echou, které je S polovinou p⇣vodního
celoroubeného ml⌘na, jeho✓ J ást - ml⌘nice a p í ná chodba - byly nahrazeny v 1. pol. 20. stol.
v⌦t í zd⌦nou novostavbou. Zachovaná obytná ást je chodbou rozd⌦lena na ir í Z ást a u✓ í V
ást. Ve V ásti byly 3 místnosti, S byla vytáp⌦ná. V Z ásti byly 3 místnosti, st⌦na mezi 2
severními byla posunuta a vyzd⌦na. JZ místnost slou✓ila jako sv⌦tnice, v SV kout⌦ na míst⌦
zaniklého topeni t⌦ pálená dla✓ba v vlo✓en⌘m ml⌘nsk⌘m kamenem, st⌦ny p i topeni ti zd⌦né
(opuka). V pr⇣ elí dvouosé, Z ty osé, S t íosé. Ve sv⌦tnici trámov⌘ záklopov⌘ strop, ostatní
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místnosti mají stropy s rovn⌘m omítan⌘m podhledem. Krov hambalkov⌘ s postranní stolicí a
nám⌦tky. Na S stran⌦ st echy vik⌘ se sedlovou st í kou. St echa kryta lepenkou.
P edm⌦tem ochrany je obytné stavení ml⌘na na pozemku st.p 121/2.
Novodobá ml⌘nice na st.p. 121/1 není p edm⌦tem ochrany.
V Polabí unikátn⌦ dochovan⌘ rouben⌘ ml⌘n (obytná ást) bez podstatn⌦j ích zásah⇣ ve hmot⌦ i
dispozici.
Zdroj:
M⌦Ú Pod⌦brady, odbor kultury a památkové pé e; Um⌦lecké památky ech (dr. E.
Poche, DrSc; SAV, Academia 1980); NPÚ
Urbanistické hodnoty - viz. dále podrobn⌦ji v kapitole Urbanistická koncepce.
(Dymokury)
P⇣vodní loka ní m⌦ste ko bylo situováno jihozápadn⌦ pod kostelem kolem velkého tr✓i t⌦.
K jeho jihov⌘chodní ásti p iléhá panské sídlo, které vzniklo ve druhé polovin⌦ 14. století. Dne ní zámek s
rozlehl⌘m dvorem byl postaven ve druhé polovin⌦ 17. století.
Dymokury mají pom⌦rn⌦ dochovanou p⇣vodní zástavbu p evá✓n⌦ zem⌦d⌦lsk⌘ch usedlostí
kolem centrálního návesního prostoru s ob anskou vybaveností, dopln⌦nou nahu t⌦nou domká skou
v⌘stavbou ve v⌘chodní poloze (pod kostelem). Hodnotná je zejména dosud nepo kozená ucelená ulicová
zástavba severn⌦ od návsi a sm⌦rem na Kalvárii. Zástavba se vyzna uje v⌘raznou jednotou utvá enou
hmotov⌘m i pozi ním uspo ádáním. V⌦t ina t⌦chto objekt⇣ pochází z◆konce 19. století. Domy osazené v
krajních polohách parcel (urbánní zp⇣sob) z eteln⌦ vymezují soukrom⌘ a ve ejn⌘ prostor. Urbánní zp⇣sob
osazení umo✓ uje vy í hustotu zástavby. V⌘znamnou hodnotou je rovn⌦✓ architektonická sourodost uli ní
zástavby.
( erná Hora, Svídnice)
Základním urbanistick⌘m schematem sídla je roz í ená návesní ulicovka. Ulicová zástavba
men ích zem⌦d⌦lsk⌘ch usedlostí má jednotn⌘ charakter ojedin⌦le dopln⌦n⌘ hospodá sk⌘mi objekty
(stodolami, s⌘pkami) v hloubkách stavebních parcel s◆navazujícími zahradami po obvodu. P⇣dorysná
struktura vesnic je ur ena nadále k zachování. St e ní krajinu tvo í sedlové st echy nad protáhl⌘mi objekty
usedlostí.
-

N⌦které hmotov⌦ tradi ní stavby pat í k památkov⌦ hodnotn⌘m objekt⇣m (viz. dále v textu).
Podmínky prostorového uspo ádání jsou obsa✓eny v kapitole f.).
P i úpravách parteru je t eba chránit, zvelebovat i obnovovat drobné památky a v⌘znamnou
ve ejnou zele .

-

Region lidové architektury
Region lidové architektury je vymezen v ásti ORP Pod⌦brady a p echází plynule na Chlumecko
a Novobyd✓ovsko. Jedná se o krajinu, která byla osídlována pom⌦rn⌦ se zpo✓d⌦ním, díky
existenci nep ístupn⌘ch mo ál⇣. Ty byly v období st edov⌦ku a raného novov⌦ku p em⌦n⌦ny na
rybni ní soustavu. Proto zde p evládají sídla a✓ vrcholn⌦ st edov⌦ká, která se vyzna ují
neobvykle velk⌘mi obdéln⌘mi návsemi (z nich✓ je v rámci e eného území ukázkov⌘m
p íkladem Svídnice, ale i erná Hora). B⌦hem 18. a 19. století byla st edov⌦ká sídelní sí✏
dopl ována o nové osady (Hrad any, Nová Bá a Vlkov pod O kobrhem). V zástavb⌦ vesnic
dlouho p evládaly p ízemní roubené objekty, které se zde stav⌦ly a✓ do konce 19. století,
p evá✓n⌦ z vysok⌘ch dubov⌘ch trámc⇣, tzv. típanic. Domy se opat ovaly „ko✓ichem“, na pr⇣ elí
se u✓íval jednoduch⌘ dekor. Typické jsou bohat⌦ skládané lomenice s v⌘razn⌘m p edstupem ve
títovém pr⇣ elí domu. V 19. a na po átku 20. století se domy také zdily z nepálen⌘ch cihel.
Stavení mají obvykle protáhl⌘ p⇣dorys, kdy na obytnou ást navazují chlévy. Ojedin⌦le se v
Polabí dochovaly p íklady polabské roubené lidové architektury z konce 18. a po átku 19.
století tzv. podsí ové domy (Dube no). Zd⌦ná klasicistní zástavba se do konce 19. století
objevuje v n⌦kter⌘ch vesnicích v okolí Pod⌦brad (Kouty, Pátek). Sou ástí této zástavby jsou
náro n⌦ e ené pozdn⌦ barokní klenuté brány, mnohdy ukon ené rozeklanou zvln⌦nou ímsou.
Celkov⌘ vzhled vesnic v regionu také ur uje jednoduchá architektura z konce 19. století a první
poloviny 20. století. Jsou to p ízemní zd⌦né domy (n⌦kdy s rouben⌘m jádrem) s
charakteristick⌘mi vysok⌘mi p⇣dními nástavbami a vaznicov⌘mi krovy. Jejich nedílnou sou ástí
je pilí ová brána a branka. Lidová architektura se v regionu (zejména v prostoru severn⌦ od
Labe) dochovala v po etn⌘ch a ucelen⌘ch souborech.

-

Architektonicky v⌘znamné stavby
Respektovat do dne ní doby dochované p íklady lidové architektury (hodnotné a hmotov⌦
tradi ní stavby v historickém jádru vesnice):
(Dymokury)
- .p. 2 monumentální hospodá sk⌘ dv⇣r navazující na zámek (katal. íslo 1000017182),
Architektonicky kvalitní, monumentální hospodá sk⌘ dv⇣r .p. 2 (stavební parcela . 3) k.ú.
Dymokury navazující na zámek, postaven⌘ nov⌦ v 60. letech 19. století, s fasádami len⌦n⌘mi
vysokou slepou arkádou.
- .p. 43 d⇣m usedlosti,
- .p. 65 usedlost se vstupní branou,
- .p. 66, .p. 73, .p. 77 - chalupy,
- .p. 84 d⇣m u zámecké zahrady.
( erná Hora)
- .p. 3 chalupa v západní front⌦ návsi.
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(Svídnice)
- .p. 1 stodola v SZ ásti sídla,
- .p. 4 s⌘pka ve v⌘chodní front⌦ návsi,
- .p. 13 chalupa ve v⌘chodní front⌦ návsi,
- .p. 21 chalupa v západní front⌦ návsi,
- .p. 23 chalupa v západní front⌦ návsi,
- .p. 26 stodola v západní front⌦ návsi.
Respektovat zachované p íklady industriálních staveb v Dymokurech:
- komín areálu b⌘valého dymokurského cukrovaru, kter⌘ se v⌘znamn⌦ uplat uje v dálkov⌘ch
pohledech od jihu (z ji ínské cesty)
- sodovkárna (pivovar) .p. 178 v centrální ásti Dymokur - objekt je zajímav⌘m p íkladem
industriální architektury s odli n⌘m stavebním m⌦ ítkem v⇣ i sídlu.
-

V⌘znamná stavební dominanta
P ed zástavbou jsou chrán⌦ny pohledov⌦ exponované a cenné partie tzv. dymokurského návr í
s dominantami kostela a zámku (areály památkov⌦ chrán⌦né s v⌘znamnou ve ejnou a
parkovou zelení).

-

Drobné sakrální památky, pam⌦tní místa
Respektovat cenné objekty drobné architektury a pam⌦tní místa v zastav⌦ném území i ve volné
krajin⌦:
- návr í "Kalvárie" v k.ú. Dymokury, návr í je zárove vyhlídkov⌘m místem
- d ev⌦n⌘ k í✓ se zvoni kou na návsi erné Hory
- pomník Svaté trojice a zvonice na návsi ve Svídnici
- vále né hroby, pietní místa (dle evidence vále n⌘ch hrob⇣ v R):

CZE2119-3247

Pomník ob⌦tem 1. a 2. Sv⌦tové války, na kamenném soklu je
Pietní místo - umíst⌦n kvádr jehlanovitého tvaru z erné le t⌦né ✓uly s nápisy
objekt
na pomníku dopln⌦ny ob⌦ti 2. Sv⌦tové války, ve ejn⌦ p ístupné
místo na pozemk. parcele . 113/2 k.ú. Dymokury

Pomník ob⌦tem 1. sv. války, kamenn⌘ kvádr, v horní ásti je
Pietní místo - umíst⌦na erná le t⌦ná deska s nápisy
CZE2119-3266
objekt
ve ejn⌦ p ístupné místo na pozemku 686/5 v katast. území erná
Hora u Dymokur.
Hromadn⌘ hrob rudoarm⌦jc⇣ s ostatky, náhrobek tvo í 2 ✓ulové
Vále n⌘ hrob jehlany a mezi nimi je umíst⌦na ✓ulová deska na které je
CZE2119-3238
s ostatky
instalována le t⌦ná erná deska s nápisy, h bitov Dymokury,
ve ejn⌦ p ístupné místo, le✓í u kostela parc. . 100, k.ú. Dymokury
CZE2119-3282

Pomník vyskládan⌘ z kamen⇣ u silnice za p emost⌦ním struhy
Pietní místo V⌦nováno památce Josefa Nejedla, ve ejn⌦ p ístupné místo na
objekt
pozemk. parcele 638/2 v kat. území Dymokury

Hrob Josefa Nejedla, hrobové místo osázené kv⌦tinami, náhrobek
Vále n⌘ hrob je tvo en ernou le t⌦nou ✓ulou s nápisem, levá ást je v⌘razn⌦
CZE2119-3256
s ostatky
vy í, ve ejn⌦ p ístupné místo h bitova parc. . 100, od centrálního
vchodu za kostelem, k.ú. Dymokury
Pomník ob⌦tem 1. sv. války, souso í 3 betonov⌘ch kvádr⇣ r⇣zné
Pietní místo - velikosti a bo ní kvádry mají na sob⌦ umíst⌦nou le t⌦nou desku s
CZE2119-3320
objekt
nápisy, ve ejn⌦ p ístupné místo na pozemk. parcele 553/6 v kat.
území Svídnice u Dymokur
P↵írodní a krajiná↵ské hodnoty
P↵írodní podmínky
Sou asné uspo ádání krajiny je ovlivn⌦no p írodními podmínkami. Ty jsou limitující jak pro
koncepci uspo ádání krajiny, tak i pro urbanistické e ení. Jsou to zejména podmínky klimatické,
geologické a geomorfologické, pedologické, hydrologické, fytogeografické a typologie krajiny.
Krajinn⌘ ráz je dán zejména p írodní, kulturní a historickou charakteristikou ur itého místa i
oblasti, je chrán⌦n p ed inností sni✓ující jeho estetickou a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména umís✏ování a povolování staveb, mohou b⌘t provád⌦ny pouze s ohledem na zachování
v⌘znamn⌘ch krajinn⌘ch prvk⇣, zvlá t⌦ chrán⌦n⌘ch území, kulturních dominant krajiny, harmonického
m⌦ ítka a vztah⇣ v krajin⌦.
Klimatické podmínky
⇤e ené území spadá do teplé klimatické oblasti T2. Jedná o teplou a suchou oblast, která je
charakterizována pr⇣m⌦rn⌘mi srá✓kami cca 560-650 mm ro n⌦ (Mcely 576 mm/rok), pr⇣m⌦rnou ro ní
teplotou 8,5 - 9,0 °C, podnebím tepl⌘m such⌘m s teplou suchou zimou, s nízk⌘m po tem dn⇣ se
sn⌦hovou pokr⌘vkou (40-50). V území m⇣✓e v podzimním a jarním období docházet k tvorb⌦ inverzních
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situací a mlh. P evládající sm⌦r v⌦tru je západní, území je dob e prov⌦tráváno. Ovzdu í je prakticky bez
zne i t⌦ní, jedná se o p evá✓n⌦ zem⌦d⌦lsk⌘ region.
Geologické podmínky
Geologicky je podklad území tvo en horninami eské k ídové tabule, zejména slínovci a jílovci,
v nivách tok⇣ také horninami kvartéru (hlíny, písky, t⌦rky, t⌦rkopísky, pís ito-hlinit⌘ a✓ hlinito-pís it⌘
sediment). Vyvinuty jsou zde p edev ím r⇣zné subtypy kambizemí a dále pak pseudogleje a glejové p⇣dy.
Geomorfologické podmínky
⇤e ené území je sou ástí eské tabule, oblasti St edo eská tabule. Jihozápadní ást e eného
území spadá do podcelku Nymburská kotlina a okrsku Milovická tabule, st ední ást do podcelku Mrlinská
tabule, okrsku Ro✓ alovicá tabule, v⌘chodní ást území spadá do podcelku Mrlinská tabule, okrsku
Královém⌦stská tabule. Území má p evá✓n⌦ charakter ploché pahorkatiny s◆v⌘ kovou lenitostí do 30 m.
Ro ⌃alovická tabule – SZ a S ást Mrlinské tabule, vytvá í plochou pahorkatinu v povodí st .
toku Mrliny na svrchnoturonsk⌘ch a✓ koniack⌘ch slínovcích a vápnit⌘ch jílovcích, s v⌘razn⌦ji zvln⌦n⌘m
erozn⌦ denuda ním reliéfem odlehlík⇣, sv⌦deck⌘ch vrch⇣ (se t⌦rky p emíst⌦n⌘mi ze staropleistocenních
teras Jizery) a iroce rozev en⌘ch údolí stromovité sít⌦; z akumula ních tvar⇣ jsou zastoupeny údolní nivy,
nízké terasy a náplavové ku✓ele.
Královovém⌥stská tabule – V a JV ást Mrlinské tabule; plochá pahorkatina v povodí lev⌘ch
p ítok⇣ st . Mrliny na svrchnoturonsk⌘ch a✓ koniack⌘ch slínovcích a vápnit⌘ch jílovcích s polohami
k emit⌘ch jílovc⇣; tvo í plo inn⌘ a✓ mírn⌦ zvln⌦n⌘ erozn⌦ denuda ní reliéf pleistocenního stá í, s
rozsáhl⌘mi strukturn⌦ denuda ními plo inami a kryopedimenty, na severu roz len⌦n⌘ m⌦lk⌘mi ploch⌘mi
údolími a denuda ními odlehlíky.
Nadmo ská v⌘ ka e eného území se pohybuje v◆rozmezí 192 - 225 m. Nejni✓ ími kótami jsou
⌅títarsk⌘ potok v◆míst⌦, kde tok opou tí e ené území na severozápadní hranici katastru Svídnice (194 m
n.m.) a kde e ené území opou tí bezejmenn⌘ levostrann⌘ p ítok Staré ⌅umbery na jihozápadním okraji
(192 m n.m.). Nejvy í vrcholky jsou nap . Pr⇣honec u Kalvárie (223 m n.m.) nebo Bor (224,2 m n.m.).
Zastav⌦né území SÚ Dymokury se pohybuje v◆rozmezí 200 - 222 m n.m., zastav⌦né území SÚ erná Hora
se pohybuje v◆rozmezí 196 - 205 m n.m., zastav⌦né území SÚ Svídnice se pohybuje v◆rozmezí 200 - 220
m n.m.
Pedologické podmínky
V e eném území plo n⌦ p eva✓ují p⇣dy ernozemního charakteru - smonice modální a
ernozem⌦ pelické a ernozem⌦ ernické pelické na velmi t⌦✓k⌘ch substrátech, asto povrchov⌦ periodicky
p evlh ované. Na vyv⌘ eninách a agrárních terasách se vyskytují pararendziny a pelozem⌦ na slínech,
slínovcích nebo vápnit⌘ch svahov⌘ch hlínách, krátkodob⌦ p evlh ené, místy asto i slab⌦ oglejené.
V◆nivách vodote í se vyskytují p⇣dy oglejené, p⇣dy nivních poloh a p⇣dy lu✓ní ( ernice).
V◆ e eném území p eva✓ují p⇣dy s◆nízk⌘m produk ním potenciálem (IV. t ída ochrany) a p⇣dy
s◆pr⇣m⌦rnou produk ní schopností (III. t ída ochrany). Tyto p⇣dy se rovn⌦✓ vyskytují v◆kontaktu se
zastav⌦n⌘m územím SÚ Dymokury a erná Hora. V◆rovinat⌘ch polohách podél vodote í se vyskytují
bonitn⌦ nejcenn⌦j í p⇣dy s◆nadpr⇣m⌦rnou produk ní schopností, tj. p⇣dy I. a II. t ídy ochrany. Tyto p⇣dy
nejsou rozvojem sídel dot eny, jsou územním plánem chrán⌦ny, odnímány budou pouze jen vyjíme n⌦
pro zám⌦ry související s◆obnovou ekologické stability a reten ní schopnosti krajiny (systém ÚSES,
revitalizace vodote í ap.).
◆
Biogeografické len⌦ní krajiny
P evá✓ná ást území spadá do 1.6 Mladoboleslavského bioregionu, jihozápadní rovinatá ást
území okrajov⌦ zasahuje do 1.7 Polabského bioregionu.
1.6 Mladoboleslavsk⌘ bioregion - nachází se na severov⌘chod⌦ st edních ech, zabírá ni✓ í
reliéf tvo en⌘ Mrlinskou tabulí, v⌘chodní ástí Jizerské tabule a ji✓ní ástí Turnovské pahorkatiny. Bioregion
je protáhl⌘ od severu k jihu-jihozápadu. Typická ást bioregionu je tvo ena slínovcovou pahorkatinou s
t⌦✓k⌘mi jílov⌘mi p⇣dami a pom⌦rn⌦ tepl⌘m vlhk⌘m klimatem a tomu odpovídají i zvlá tní biocenózy.
Dominuje zde 2. bukovo-dubov⌘ vegeta ní stupe s dubohabrov⌘mi háji, poto ními luhy a ba✓inn⌘mi
ol inami a slatinami. P eva✓ují zde pole, relativn⌦ hojn⌦ jsou zastoupeny vlhké louky, slatiny a v⌦t í
komplexy les⇣, p evá✓n⌦ sice nep⇣vodních borov⌘ch, ale asto té✓ dubohabrov⌘ch nebo dubov⌘ch.
Území se nachází v p echodové ásti mezi bioregionem Polabsk⌘m 1.7 a bioregionem
Mladoboleslavsk⌘m 1.6, do kterého ji✓ území vlastní polohou spadá. Jde o oblast rybni ních soustav v
okolí K ince a Ro✓ alovic a s navazující soustavou les⇣ sm⌦rem na sever odtud. V krajin⌦ je dob e patrn⌘
p echod mezi lesními plochami a zem⌦d⌦lskou rovinatou krajinou podle ⌅títarského potoka, jdoucí
sm⌦rem k JZ, tedy do Polabí u Pod⌦brad. Jako zásadní se jeví ✓e jde ji✓ o p echod do p evá✓n⌦ zem⌦d⌦lské
oblasti s vysokou intenzitou vyu✓ití území a s obecn⌦ nízkou ekologickou stabilitou.
V rámci bioregion⇣ se v e eném území vyskytují následující biochóry:
2Db
podmá ené sní✓eniny na bazick⌘ch sedimentech 2. vegeta ního stupn⌦ (dále v.s.)
2RB
plo iny na slínech v 2.v.s.
2RD
plo iny na opukách ve 2.v.s.
Fytogeografie a fytocenologie
Z hlediska fytogeofrafického len⌦ní spadá e ené území do Termofytika: 11b - Pod⌦bradské
Polabí, 13a Ro✓ alovická tabule. Dle mapy p irozené potenciální vegetace by se v◆ e eném území
p irozen⌦ vyskytovala na t⌦✓ ích ú✓ivn⌦j ích podkladech - ern⌘ ová dubohab ina (Melampyro
nemorosi-Carpinetum), ji✓n⌦ obce Dymokury - mochnová doubrava (Potentillo-Quercetum), v◆pásech
podél vodote í, Pustého rybníka a v◆zamok en⌘ch sní✓eninách - st emchová jasenina, místy v◆komplexu
s◆mok adními ol inami (Pruno-Fraxinetum).
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ern ⌦ová dubohab ina - jednotku tvo í stinné dubohab iny s dominantním dubem zimním a
habrem, s astou p ím⌦sí lípy (lípa srd itá, na vlh ích stanovi tích lípa velkolistá), dubu letního a
stanovi t⌦ náro n⌦j ích listná ⇣ (jasan ztepil⌘, javor klen, javor mlé , t e e ). Ve vy ích nebo inverzních
polohách se té✓ objevuje buk lesní a jedle b⌦lokorá.
Dob e vyvinuté ke ové patro tvo ené mezofilními druhy opadav⌘ch listnat⌘ch les⇣ nalezneme pouze v
prosv⌦tlen⌘ch porostech. Bohaté bylinné patro.
Mochnová doubrava - druhov⌦ bohaté teplomilné doubravy s dubem zimním nebo letním,
m⇣✓e b⌘t p imí en podúrov ov⌘ habr nebo lípa srd itá, vzácn⌦ji i buk a je áby. Typick⌘mi stanovi ti jsou
mírn⌦ sklon⌦né báze svah⇣ k ídov⌘ch plá ✏⇣ vulkanit⇣ a k ídové usazeniny eské tabule. Vykazují zna nou
druhovou bohatost rostlin i ✓ivo ich⇣ a jsou biotopem mnoh⌘ch ohro✓en⌘ch druh⇣.
St emchová jasenina v komplexu s mok adními ol⌦inami - jasanov⌘ nebo ol ovo-jasanov⌘ luh
irok⌘ch rovinat⌘ch niv men ích ek a potok⇣ vázan⌘ na glejové p⇣dy s pomalu proudící podzemní vodou
v pahorkatinném stupni. asté jsou v rozsáhl⌘ch lesních celcích, kde jsou omezeny na úzké pruhy kolem
tok⇣. Dominantní d evinou je jasan ztepil⌘, ol e lepkavá, pravideln⌦ b⌘vá p imí en dub letní, st emcha
hroznovitá, id eji javor mlé nebo lípa srd itá. Druhov⌦ pestré ke ové patro a bylinné patro.
Zoogeografické podmínky
Fauna odpovídá siln⌦ pozm⌦n⌦né kulturní krajin⌦ hercynského p⇣vodu se západními vlivy.
Velmi pestrá je skladba bezobratl⌘ch ✓ivo ich⇣ reprezentovaná m⌦kk⌘ i, denními a no ními mot⌘li a
brouky, v etn⌦ rohá e obecného (Lucanus cerous). Z◆obratlovc⇣ tvo í v⌘znamné spole enství oboj✓ivelníci,
zejména ku ka obecná (Bombina bombina), rosni ka zelená (Hyla arborea) a skokan sk ehotav⌘ (Rana
ridibunda). Z◆plaz⇣ se zde vyskytuje je t⌦rka ✓ivorodá (Lacerta vvipara) a vzácn⌦ i zmije obecná (Vipera
berus).
Typologie krajiny
Z◆hlediska typologického len⌦ní krajiny je e ené území zahrnuto do t í základních typ⇣: 1L1
(v⌘chodní okrajová - p evá✓n⌦ zalesn⌦ná ást e eného území), 1Z1 (v⌦t ina e eného území) a 1Z4
(jihozápadní okraj). V◆rámci typologie R se jedná o b⌦✓né typy krajiny.
1L1

charakter osídlení krajiny:
charakter vyu✓ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
lesní krajina
krajina plo in a pahorkatin

1Z1

charakter osídlení krajiny:
charakter vyu✓ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
zem⌦d⌦lská krajina
krajina plo in a pahorkatin

1Z4

charakter osídlení krajiny:
charakter vyu✓ití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

stará sídelní krajina Hercynica a Polonica
zem⌦d⌦lská krajina
krajina rovin

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

◆

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

Krajinn✏ ráz
Krajinn⌘ ráz daného území i oblasti je tvo en p edev ím její p írodní hodnotou, k ní✓ se vá✓e i
specifick⌘ historick⌘ a kulturní v⌘voj. Území s dochovan⌘m harmonick⌘m krajinn⌘m rázem je nutné chránit
zejména p ed innostmi, které by naru ily jeho p írodní hodnoty, ale i p ed innostmi sni✓ujícími jeho
estetickou hodnotu. Krajinn⌘ ráz je tedy tvo en souborem typick⌘ch p írodních podmínek daného prostoru
a také lov⌦kem vytvá en⌘ch podmínek i hodnot, které v komplexu vytvá í obraz dané krajiny.
⇤e ené území le✓í na rozhraní dvou oblastí krajinného rázu ObKr 25 Královém⌦stecko a ObKr
31 Nymbursko:
◆
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ObKr 25 Královém⌦stecko
Oblast zaujímá v⌘chodní ást kraje a svou podstatnou ástí p esahuje do Královéhradeckého
kraje. Prostor p edstavuje území s etn⌘mi nádr✓emi v údolích, asto v lesích, drobn⌘mi rybníky v
zem⌦d⌦lské krajin⌦. Je tvo ena geomorfologick⌘m celkem Mrlinská tabule. Oblast je cca z jedné t etiny
lesnatá. P eva✓ují dubohab iny, bory a smr iny.
Vodní prvky se na krajinném rázu oblasti podílejí zásadní m⌦rou. Jsou zastoupeny ojedin⌦l⌘mi prameny,
velk⌘mi i mal⌘mi potoky, náhony a odvod ovacími p íkopy a mno✓stvím rybník⇣. V echny v⌦t í potoky
pramení mimo oblast a Královém⌦steckem protékají k západu do Nymburské kotliny k Labi. Pat í k nim
Hasinsk⌘ a Libá sk⌘, í ka Mrlina, Smíchovsk⌘ a ⌅títarsk⌘ potok a p i ji✓ní hranici oblasti eka Cidlina.
Tém⌦ v echny vodní toky v oblasti byly rázn⌦ regulovány, jejich koryta technicky upravena. V echny vodní
toky mají mal⌘ spád, voda v nich proudí jen zvolna. Prameni t⌦ jsou v polní krajin⌦ zcela odvodn⌦na. V
lesích se n⌦která prameni t⌦ zachovala, ale jsou málo vodná a asto také odvodn⌦ná, n⌦kdy jejich voda
napájí malé lesní rybní ky.
Nejd⇣le✓it⌦j ími prvky oblasti jsou rybníky. Ve st edo eské ásti oblasti se nachází asi 10
st edn⌦ velk⌘ch a velk⌘ch rybník⇣. Jsou to v ak jen ubohé poz⇣statky rozsáhl⌘ch rybni ních soustav, které
zde byly v raném novov⌦ku. V echny rybníky byly postaveny v údolí kách a mají v⌘razn⌦ protáhl⌘ tvar s
relativn⌦ krátkou hrází. Ze soustavy Dymokursk⌘ch a Ro✓ alovick⌘ch rybník⇣ v severní ásti oblasti je
nejv⌦t í rybník Jakubsk⌘ (délka 2,4 km, í ka 150 m, plocha 62 ha). Pozoruhodné je, ✓e v echny tyto
rybníky le✓í v rozsáhl⌘ch lesích nebo alespo na jejich okrajích. Ve v⌘ústních tratích jsou mok ady a bohatá
litorální spole enstva. Rybníky tak mají v Polabí mimo ádnou estetickou i p írodov⌦dnou hodnotu, jsou
v⌘znamn⌘mi hnízdi ti i tahov⌘mi zastávkami vodních pták⇣.
P írodní dominanty rázu elevací jsou v plochém reliéfu pochopiteln⌦ nev⌘razné a vzácné.
Elevace regionálního v⌘znamu se zde nevyskytují, blí✓í se jim v ak návr í Na pískách (292 m) a izolovan⌘
pahorek Chotuc (253 m) nad K incem. Charakteru dominant nadmístního v⌘znamu jsou rozsáhlé lesy, v
rovin⌦ ov em jejich rozloha tolik nevyniká. Dominantou nadmístního v⌘znamu je nesporn⌦ soustava
Dymokursk⌘ch a Ro✓ alovick⌘ch rybník⇣. Drobné lesní rybníky jsou dominantami jen v detailu, ale
v⌘znamn⌘m zp⇣sobem se podílejí na p íjemném rázu oblasti. Oblast Královém⌦stecko je okrajovou oblastí
St edo eského kraje. Tvo í ji dva hlavní krajinné celky v povodí Mrliny, pom⌦rn⌦ velkého m⌦ ítka s
p evahou zem⌦d⌦lské p⇣dy, ov em obklopené rozlehl⌘mi prstencovit⌦ se táhnoucími lesními komplexy.
Mezi nimi prochází severoji✓ním sm⌦rem hlavní dopravní tepna oblasti, silnice první t ídy I/32. Oblastí
probíhá i ✓eleznice a ada dal ích komunikací druh⌘ch a ni✓ ích t íd. T⌦✓i t⌦m severozápadní ásti oblasti
je obec Ro✓ alovice, le✓ící na Mrlin⌦, na ✓elezni ní trati, ov em mimo hlavní silni ní tahy. P esto✓e první
písemné zmínky o ní pocházejí a✓ z 1. tvrtiny 13. století, archeologické nálezy dokládají zdej í osídlení ji✓
z mlad í doby kamenné. Ve zdej ích sídlech je registrováno mno✓ství kulturních nemovit⌘ch památek
(kostely, zámky, m⌦ ✏anské domy, sochy, usedlosti a dal í objekty).
Oblast krajinného rázu zahrnuje velkou ást Mrlinské tabule – intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky
vyu✓ívanou krajinu St edo eské tabule s velkoplo n⌘ch len⌦ním vizuáln⌦ otev en⌘ch prostor⇣ velkého
m⌦ ítka. Vymezení oblasti je z etelné – na v⌘chod⌦ terénním p ed⌦lem okraje Novobyd✓ovské tabule resp.
V⌘chodo eské tabule a na severozápad⌦ lesnatou hranou Jabkenické plo iny.
Krajinné scenérie zobrazují kultivovanou zem⌦d⌦lskou krajinu s v⌘razn⌦ rovinat⌘m, resp. mírn⌦
zvln⌦n⌘m terénem s velkoplo n⌘m len⌦ním. Nelesní liniová zele p edstavující asto stopy historického
len⌦ní krajiny, má v rovinatém terénu zna n⌘ v⌘znam. V zem⌦d⌦lské krajin⌦ vynikají krajiná ské úpravy
severního K inecka, jeho✓ komponované úpravy zabíhají i do sousední oblasti Nymburska. V krajin⌦ jsou
patrné architektonické dominanty kostel⇣. Zástavba kompaktních zem⌦d⌦lsk⌘ch obcí má velmi asto
set enou historickou urbanistickou strukturu a etné p estavby a novostavby se projevují i v obrazu krajiny.
ObKr 31 Nymbursko
Oblast Nymburska le✓í ve st ední ást St edních ech. Zabírá Terezínskou, M⌦lnickou a
Nymburskou kotlinu. Rozkládá se tak v nejni✓ í ásti eské tabule. Typick⌘m rysem je katéna niv, nízk⌘ch a
st edních teras. A koliv pat í oblast do bukovo-dubového vegeta ního stupn⌦, vlivem substrátu se buk
tém⌦ nevyskytuje. Na terasách p eva✓ují borové doubravy, v podmá en⌘ch sní✓eninách jsou typické
slatinné ernavy. Biota je vcelku zna n⌦ diverzifikovaná. V niv⌦ Labe jsou zbytky dnes ji✓ nezaplavovan⌘ch
lu✓ních les⇣, fragmenty slatin a mrtv⌘ch ramen. Na vy ích terasách jsou hojné kulturní bory. Zna nou
plochu zabírají sídla a orná p⇣da. Relativn⌦ málo jsou zastoupeny nivní louky.
Horninná skladba oblasti je pom⌦rn⌦ jednoduchá, v⌘hradn⌦ tvo ena mlad ími nezvrásn⌦n⌘mi
sedimenty. Podlo✓í tvo í mocné souvrství opuk (slínit⌘ch pískovc⇣) a slínovc⇣; vystupuje z roviny ve form⌦
protáhl⌘ch h bet⇣ a n⌦kolika men ích pahork⇣ (nejblí✓e nap . Chotuc u K ince, O kobrh) a plo iny v
Nymburské kotlin⌦. T etinu plochy oblasti v ak pokr⌘vají kyselé pleistocénní t⌦rkopískové terasy Labe a
jeho p ítok⇣.
Reliéf je celkov⌦ velmi ploch⌘ a p evá✓n⌦ má ráz roviny s p ev⌘ ením do 30 m na vzdálenost 4
km. Vodní prvky jsou v oblasti hojn⌦ zastoupeny, tvo í podstatn⌘, ne-li p ímo rozhodující rys krajiny. ⇤eky
nanesly rozsáhlé terasy, vytvo ily klikaté nivy a nyní zásobují celou krajinu vodou. Nepominutelné jsou
relativn⌦ etné minerální prameny ve v⌘chodní polovin⌦ oblasti. ⇤eky byly regulovány, potoky v oblasti
byly té✓ technicky upraveny a je obtí✓né je rozli it od odvod ovacích p íkop⇣.
Potenciální vegetace dle geobotanické klasifikace je v⌘razn⌦ podmín⌦na zvlá tnostmi substrátu.
Nivy ek hostí jasanové doubravy, podél potok⇣ p eva✓ovaly jaseniny. Slatiny v nejmok adn⌦j ích ástech
asi byly bezlesé, jinde lze p edpokládat podmá ené ol iny. Na zavlhl⌘ch p⇣dách lze p edpokládat lipové
doubravy, na hydricky normálních stanovi tích ern⌘ ové dubohab iny. Na vys⌘chav⌘ch píscích teras lze
p edpokládat p edev ím kost avové doubravy, na nejkyselej ích místech p echázející a✓ v borové
doubravy. Na tepl⌘ch svazích se p edpokládají subxerotermofilní (mochnové) doubravy. Sou asná
vegetace je siln⌦ zm⌦n⌦ná, p eva✓ují agrocenózy, podíl les⇣ je relativn⌦ velk⌘, místy se zachovaly, místy
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byly obnoveny vlhké louky. P írodní dominanty rázu elevací jsou pochopiteln⌦ vzácné. Také nevystupují
p íli nad okolí, ale v rovinatém terénu p ece tvo í nápadné body.
Nymbursko je nejv⌦t í vymezenou oblastí v e ené ásti St edo eského kraje. Osu území tvo í
Labe s okolní krajinou. Díky kvalitní p⇣d⌦ a p ízniv⌘m klimatick⌘m podmínkám je oblast soustavn⌦
ob⌘vána a intenzivn⌦ zem⌦d⌦lsky vyu✓ívána ji✓ od prav⌦ku. Také osídlení Nymburka zaujímajícího
v⌘zna né místo v pánvi st edního Labe, tvo ící rovinatou ní✓inu, je dolo✓eno z doby prav⌦ku. Ve staré
sídelní oblasti se nachází velké mno✓ství památkov⌦ cenn⌘ch objekt⇣ a lokalit, v⌘znamné archeologické
lokality. Oblast zahrnuje národopisn⌘ region Polabí (Pod⌦bradsko, Nymbursko, M⌦stecko), regiony lidové
architektury Nymbursko, M⌦stecko a eskobrodsko.
Rozsáhlá oblast pravob e✓ní ásti Polabí mezi Kolínem a M⌦lníkem p estavuje typick⌘ obraz
Polabské ní✓iny s velk⌘m m⌦ ítkem intenzivn⌦ obhospoda ované zem⌦d⌦lské krajiny. Vy í polohy agrární
krajiny v nadmo ské v⌘ ce cca 200 - 230 m n.m. p edstavují krajinu velkého m⌦ ítka bez lenících
strukturních prvk⇣, bez z etelného vymezení. Tento typ krajiny se p evá✓n⌦ vyzna uje nev⌘razností terénu,
malou diverzitou prvk⇣ krajinné scény a absencí harmonie m⌦ ítka a vztah⇣ v krajin⌦. V p ehledné krajin⌦
se v⌘razn⌦ projevuje lesnat⌘ okraj Dolnojizerské tabule a Mrlinské tabule.
V oblastech krajinného rázu je t eba dbát o minimalizaci zásah⇣ a zachování v⌘znamu znak⇣
krajinného rázu, které jsou zásadní nebo spoluur ující pro ráz krajiny a které jsou dle cennosti v rámci
státu i regionu jedine né nebo v⌘zna né. Jedná se o následující zásady ochrany krajinného rázu, z nich✓
n⌦které jsou obecn⌦ pou✓itelné pro ochranu p írody a krajiny a n⌦které pro územn⌦ plánovací innost:
Dopl ování d evinn⌘ch vegeta ních prvk⇣ v zem⌦d⌦lské krajin⌦
Ochrana vegeta ních prvk⇣ liniové zelen⌦ podél vodote í a cest jako✓to d⇣le✓it⌘ch prvk⇣
prostorové struktury
Ochrana vegeta ních prvk⇣ nelesní zelen⌦ v otev en⌘ch partiích zem⌦d⌦lské krajiny
Ochrana vegeta ních a stavebních prvk⇣ komponovan⌘ch krajinn⌘ch úprav K inecka a
Ro✓ alovicka
Ochrana siluet kulturních dominant a historické zástavby
Respektování dochované a typické urbanistické struktury obcí. Rozvoj venkovsk⌘ch sídel bude v
cenn⌘ch polohách orientován do sou asn⌦ zastav⌦ného území (s respektováním znak⇣
urbanistické struktury) a do kontaktu se zastav⌦n⌘m územím.
Zachování siluet a charakteru okraj⇣ obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a
cennou lidovou architekturou
Dbát p i v⌘stavb⌦ na zachování v⌘znamu kulturních dominant v krajinné scén⌦
Zlep ování charakteru prost edí odstran⌦ním nevhodn⌘ch a ru iv⌘ch staveb
Zdroj:

-

-

-

Löw a spol.: Typologie eské krajiny;
ZÚR St edo eského kraje
Vyhodnocení krajinného rázu St edo eského kraje (2. ást) - Ing. arch. Ivan Vorel, 2009
Návrhem ÚP je respektováno základní krajinné ⇧len⌥ní e⌦eného území:
p írodn⌥ hodnotn krajinn celek zahrnující komplex p irozen ch lesních spole⇧enstev s
dubohabrov mi háji, rákosinami, vlhk mi loukami a soustavou rybník a mal ch vodních
nádr í (zahrnuje mozaiky spole⇧enstev acidofilních doubrav, zbytky lu ních porost , nivních
luk, vodních ploch, kompaktních litorálních i terestick ch rákosin, mok adních luk a b val ch
pastvin) - severov chodní ⇧ást území
krajinn celek zahrnující odlesn⌥nou intenzivn⌥ vyu ívanou krajinu s drobn mi vodote⇧emi a s
ojedin⌥l mi doprovodn mi liniov mi porosty - jihozápadní ⇧ást
V rámci jednotliv ch krajinn ch celk jsou vymezena v znamná místa krajinného rázu.
P edstavují místa, kde je v rámci celku dochován n⌥jak charakteristick znak d le it pro
identitu krajiny:
údolní niva ⇤títarského potoka spolu s nivou p ítoku - Smíchovského potoka s doprovodnou
liniovou zelení
Pust rybník spolu s navazujícími mok adními plochami a lu⇧ními porosty v terénní depresi
⇤títarsk potok s doprovodnou liniovou zelení v⇧etn⌥ mal ch vodních nádr í
Kalvárie - úvozová cesta s doprovodnou liniovou zelení a k í em na návr⌦í - vyhlídkov bod
lokálního v znamu

Územní plán respektuje v maximální mí e dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌥. Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající
zástavby a její logick rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území. Plo⌦né a prostorové regulativy
jsou územním plánem stanoveny s p ihlédnutím ke struktu e a charakteristice zástavby.
Dymokury - je vylou⇧ena ú⇧elová zástavba vybo⇧ující m⌥ ítkem nad obytné objekty na území
sídla. P ed zástavbou jsou chrán⌥ny pohledov⌥ exponované a cenné partie tzv. dymokurského návr⌦í s
dominantami kostela a zámku. Nová zástavba logicky navá e na postupn rozvoj vesnice západním
sm⌥rem a sm⌥rem do proluky enklávy rodinn ch dom na severov chodním okraji. Tato plocha zástavby
je podmín⌥na dal⌦ím prov⌥ ením územní studií. Pro rozvoj podnikání, komer⇧ních slu eb bude nadále
vyu it zejména stávající stavební fond zejména v areálech ji d íve ur⇧en ch pro v robu a skladování.
Územní plán stanovuje podmínky pro transformaci brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch v
okrajové severov chodní poloze. Celá plocha p estavby je podmín⌥na dal⌦ím prov⌥ ením územní studií.
P edpokládaná intenzifikace v robních ⇧inností bude v znamn m stabiliza⇧ním prvkem (nár st
zam⌥stnanosti), zárove v⌦ak nesmí mít negativní dopady na pohodu bydlení.
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Svídnice, erná Hora - sou⇧asn charakter území s p evahou obytné a rekrea⇧ní funkce
(chalupa ení) se nebude m⌥nit. Je vylou⇧ena ú⇧elová zástavba vybo⇧ující m⌥ ítkem nad obytné objekty
na území sídla. Drobné enklávy pro rozvoj bydlení v zahradách navazují na postupn r st vesnice.
Územním plánem je vylou⇧ena zástavba v izolované poloze od vesnic, bez vazby na stávající
cestní sí↵. Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌥ rozvíjeno.
D sledn⌥ jsou chrán⌥ny pohledov⌥ exponované partie zem⌥d⌥lsky obhospoda ované krajiny,
prostorové dominanty, vodní prvky a zalesn⌥né ⇧ásti krajiny. Ochrana vypl vá z vymezení ploch s
rozdíln m zp sobem vyu ití území v nezastav⌥ném území a z návrhu krajiná sk ch opat ení (nefunk⇧ní
skladebné ⇧ásti ÚSES navr ené k zalo ení, doprovodná zele podél komunikací a vodote⇧í). Plochy
zem⌥d⌥lské a lesní jsou p ístupné sítí ú⇧elov ch komunikací, územním plánem jsou cesty vymezeny dle
skute⇧ného u ívání v krajin⌥.
V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh záplavového území podél ⇤títarského
potoka v úseku hranice k.ú. Nové Zámky a Svídnice elezni⇧ní p ejezd - úrove hladiny p i pr toku
Q100. V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh poldru Nepokoj na ⇤títarském potoce v souladu
se zm⌥nou ⇧. 1 ÚP Dymokury a Dokumentací pro ÚR.
Migra ní území a migra ní koridory
Podklad poskytovan⌘ AOPK R zobrazuje údaje o území z hlediska rizik fragmentace a migra ní
propustnosti krajiny pro velké savce (vlk, rys, medv⌦d, los, jelen), kte í jsou vázáni p edev ím na lesní
ekosystémy. Vychází z celonárodní koncepce zachování migra ní prostupnosti t⌦chto typ⇣ ekosystém⇣ s
mo✓n⌘mi vazbami na nadnárodní úrove . Údaj jako takov⌘ je tvo en 3 základními ástmi: migra n⌦
v⌘znamn⌘m územím (MVU), dálkov⌘mi migra ními koridory (DMK) a bariérov⌘mi místy dálkov⌘ch
migra ních koridor⇣ (DMK_BM).
Migra n⌦ v⌘znamná území (MVU) – jedná se o území zv⌘ ené hodnoty jak pro trval⌘ v⌘skyt, tak
zejména pro migraci druh⇣ lesního ekosystému. V rámci MVÚ je t eba zajistit ochranu migra ní
propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla v✓dy zaji t⌦na dostate ná kvalita lesních biotop⇣ a variabilita
jejich propojení ir ího celkového kontextu krajiny.
Dálkové migra ní koridory (DMK) jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodob⌦
udr✓itelné pr⇣chodnosti krajiny pro velké savce. Propojují oblasti v⌘znamné pro trval⌘ i p echodn⌘ v⌘skyt
velk⌘ch savc⇣, a to v národním i nadnárodním m⌦ ítku. P edstavují místa se zv⌘ enou pravd⌦podobností
pohybu velk⌘ch savc⇣ a jsou navr✓eny v hustot⌦, která p edstavuje nezbytné minimum pro zaji t⌦ní
trvalého migra ního propojení, a tedy i dlouhodobé existence populací velk⌘ch savc⇣. Koridory jsou
vymezeny jako osy, vymezeny jsou v ak jako krajinné struktury o í ce 500 m, í ka koridoru p itom m⇣✓e
b⌘t ve v⌘jime n⌘ch p ípadech zú✓ena tak, aby plocha koridoru nezasahovala do souvislé zástavby.
Místa omezení dálkov⌘ch migra ních koridor⇣ (DMK_BM) jsou úseky dálkov⌘ch migra ních
koridor⇣, které vymezují existující st et migra ního koridoru s v⌘znamn⌘mi migra ními bariérami. Celkem
je vymapováno 29 úsek⇣ ozna ovan⌘ch jako místa kritická (K1). V t⌦chto místech je migrace vlivem
p ítomnosti bariér zcela znemo✓n⌦na nebo zásadním zp⇣sobem omezena. Dále je identifikováno 178
úsek⇣ ozna ovan⌘ch jako místa problémová (K2). Mo✓ná migrace t⌦mito místy je vlivem bariérového
efektu sní✓ena a pokud nebude p i územním plánování a umis✏ování nov⌘ch staveb zohled ována otázka
zachování migra ní prostupnosti t⌦chto míst, lze do budoucna o ekávat postupné znepr⇣chodn⌦ní
daného koridoru. V t⌦chto úsecích je proto v✓dy doporu ena realizace konkrétního opat ení pro zlep ení
migra ní propustnosti krajiny.
Migra⇧ní koridor ⇧. 733 prochází e⌦en m územím, v krátkém v✏úseku p etíná k.ú. Svídnice ve
Velkém lese. Trasa migra⇧ního koridoru je shodná s NRBK K68 "⇥epínsk d l – ⌅ehu ská obora", osa
mezofilní hájová. Cel lesní komplex je migra⇧n⌥ v znamn m územím. Migra⇧ní koridor ani migra⇧n⌥
v znamná území nejsou návrhem ÚP Dymokury dot⇧eny, v e⌦eném území je zachována je pr chodnost
krajiny pro velké savce. Kritická ani problémová místa dálkov ch migra⇧ních koridor se v✏ e⌦eném
území nenacházejí. Dopravní sí↵ je stabilizovaná a pro v⌥t⌦inu ivo⇧ich nep edstavuje v znamn⌥j⌦í
migra⇧ní bariéru. Migra⇧ní prostupnost krajiny je zaji⌦t⌥na vymezením a propojením prvk ÚSES v✏krajin⌥
a vytvo ením dostate⇧n⌥ ⌦irok ch pás smí⌦en ch nezastav⌥n ch ploch s✏ funkcemi p írodní,
vodohospodá skou a lesní (NSp. NSpv, NSpl ...). Nové zastavitelné plochy jsou v✏návaznosti na zastav⌥né
území sm⌥ ovány do lokalit, kde nová v stavba nenaru⌦í ekologické funkce krajiny, zejména s ohledem
na migra⇧ní prostupnost a p irozenou retenci vody v krajin⌥
Ochrana p↵írody a krajiny
Zvlá t chrán ná území p↵írody
V◆ e eném území se nenacházejí zvlá t⌦ chrán⌦ná území p írody (dle zák. . 114/1992 Sb., o
ochran⌦ p írody a krajiny, v◆platném zn⌦ní) v◆kategoriích národní park, chrán⌦ná krajinná oblast, národní
p írodní rezervace a národní p írodní památka, p írodní rezervace a p írodní památka (a ani sem
nezasahují jejich ochranná pásma).
Natura 2000
Natura 2000 je soustava chrán⌦n⌘ch území, kterou na svém území podle jednotn⌘ch princip⇣
vytvá ejí v echny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpe it ochranu t⌦ch druh⇣ ✓ivo ich⇣,
rostlin a typ⇣ p írodních stanovi ✏, které jsou z evropského pohledu nejcenn⌦j í, nejvíce ohro✓ené
(zranitelné), vzácné i omezené sv⌘m v⌘skytem jen na ur itou oblast (endemické).
Soustavu Natura 2000 tvo í pta í oblasti (PO) a evropsky v⌘znamné lokality (EVL).
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-

V◆ e eném území jsou územním plánem respektovány a chrán⌦ny:
pta í oblast systému Natura 2000 - CZ 0211010 Ro✓ alovické rybníky;
p edm⌦tem ochrany jsou hnízdící populace je ába popelavého (Grus grus) a motáka pochopa
(Circus aeruginosus). V◆pta í oblasti nejsou navrhovány ✓ádné rozvojové lokality.
evropsky v⌘znamná lokalita systému Natura 2000 - CZ0210101 Dymokursko;
velmi dob e zachoval⌘ komplex listnat⌘ch les⇣, vlhk⌘ch luk a vodních ekosystém⇣ na pomezí
St edo eského a Královéhradeckého kraje. Cenné jsou p edev ím rozsáhlé porosty dubohab in,
r⇣zné typy doubrav (mochnové, bezkolencové a ípákové), vápnitá slatini t⌦ a bezkolencové
louky s v⌘skytem chrán⌦n⌘ch druh⇣ rostlin i ✓ivo ich⇣.
Katastr obce Svídnice u Dymokur zasahuje do lokality Dymokursko západn⌦ a severn⌦ od
Komárovského rybníka. Severn⌦ Komárovského rybníka se nacházejí lesní porosty, kde
p eva✓ují dubohab iny (L3.1), které místy p echázejí v◆prealpinské bazifilní teplomilné doubravy
(L6.1) a vlhké acidofilní doubravy (L7.2). Zvlá t⌦ v◆podrostu teplomiln⌘ch doubrav roste celá
ada chrán⌦n⌘ch druh⇣ rostlin: t emdava bílá, vstava nachov⌘, kamejka modronachová,
kozinec sladkolist⌘, tolita léka ská, plamének p ím⌘, ledenec p ímo sk⌘, divizna rakouská.
V◆malém lesním rybní ku roste populace rdestu sv⌦tlého - druh erveného seznamu. V◆niv⌦
Smíchovského a ⌅títarského potoka západn⌦ od Komárovského rybníka, která je rovn⌦✓
sou ástí navrhované EVL Dymokursko, p eva✓ují st ídav⌦ vlhké bezkolencové louky (T1.9) a
vlhké pchá ové louky (T1.5). Ze vzácn⌦j ích druh⇣ zde p e✓ívají nap . kostival esk⌘, srpice
barví ská a svízel severní. Louky jsou dlouhodobou absencí hospoda ení pom⌦rn⌦
degradované.
Oblast je v⌘znamná v⌘skytem ady druh⇣ pták⇣, a to p edev ím v⌘skytem druh⇣ hnízdících v
rákosinách. Z nich je nejv⌘znamn⌦j í pravidelné hnízd⌦ní je ába popelavého. Je áb popelav⌘ a
moták pochop, druh takté✓ vázan⌘ na biotop rákosin, jsou p edm⌦tem ochrany v pta í oblasti
Ro✓ alovické rybníky. V oblasti také pravideln⌦ hnízdí orel mo sk⌘. K dal ím v⌘znamn⌘m zde se
vyskytujícím druh⇣ s podobn⌘mi nároky pat í buka velk⌘, ch ástal kropenat⌘, ch ástal mal⌘,
buká ek mal⌘, lu ák hn⌦d⌘, lu ák erven⌘, áp ern⌘, rákosník velk⌘, ch ástal vodní, slípka
zelenonohá a dal í. Oblast je v⌘znamná i jako tahová zastávka pro migrující druhy, p edev ím
druhy vodních pták⇣ a dravc⇣. Za mírn⌦j ích zim jsou rybníky v⌘znamn⌘m zimovi t⌦m zejména
pro kachny, husy a volavky. V listnat⌘ch lesních porostech se vyskytuje nap . sluka lesní,
strakapoud prost ední a mal⌘, ✓luva hajní a lejsek ed⌘.
Na vodní prost edí jsou vázány také r⇣zné druhy oboj✓ivelník⇣, a to spí e na men í vodní
plochy díky intenzivnímu vyu✓ívání rybník⇣ v⌦t ích. Vyskytuje se zde nap . ku ka obecná,
skokan tíhl⌘, s. zelen⌘, s. sk ehotav⌘, ropucha obecná, rosni ka zelená a dva druhy olk⇣ –
olek obecn⌘ a olek velk⌘. Z plaz⇣ zde byly zaznamenány druhy zmije obecná, u✓ovka
obojková, slep⌘ k ehk⌘ a je t⌦rka ✓ivorodá.
Doporu ená opat ení pro EVL Dymokursko v e eném území:
Vhodn⌘ management zahrnuje citlivé revitalizace í ních niv, tvorbu nov⌘ch m⌦lk⌘ch vod.
V⌦t ina území EVL v etn⌦ lu ních porost⇣ je v⌘znamn⌦ ovlivn⌦na d ív⌦j ími melioracemi.
Vhodné je meliora ní p íkopy neobnovovat a spí e je ponechat k postupnému zazemn⌦ní,
p ípadn⌦ tomuto procesu napomoci (hrazením, zasypáváním atp.).
Pro bezkolencové louky pravidelná se jednou ro n⌦, a to spí e ve druhé polovin⌦ vegeta ního
období. Vhodné a p ípustné je velmi extenzivní p epásání na podzim. Je t eba p edcházet
eutrofizaci – biomasu sklízet, nehnojit. Základem obhospoda ování pchá ov⌘ch luk je
pravidelná se minimáln⌦ jednou nebo a✓ t ikrát ro n⌦, podle typu luk. Místo se ení otavy je u
chud ích podhorsk⌘ch typ⇣ mo✓ná extenzivní pastva skotu nebo ovcí zhruba od poloviny zá í
do íjna, s d⇣sledn⌘m pokosením nedopask⇣. Pastvu v ak není vhodné provád⌦t ka✓d⌘m
rokem.
Celá evropsky v⌘znamná lokalita je územním plánem za azena do funk ní plochy p írodní (NP).
Ochranné pásmo chrán⌦ného území je vymezeno v◆ í i 50 m od hranice EVL Dymokursko.
EVL Dymokursko je navr✓eno v souladu s § 36 odst. 1 zákona . 114/1992 Sb. a na ízením vlády
. 318/2013 Sb. na vyhlá ení zvlá t⌦ chrán⌦ného území v kategorii p írodní památka.

◆
-

-

Obecná ochrana p↵írody
V◆ e eném území jsou územním plánem respektovány a chrán⌦ny:
v⌘znamné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti
krajiny, které utvá ejí její typick⌘ vzhled nebo p ispívají k◆udr✓ení její stability. Vyu✓ívat je lze
pouze tak, aby nebyla naru ena jejich obnova nebo nedo lo k◆ohro✓ení jejich stabiliza ní
funkce. Umis✏ování staveb, pozemkové úpravy, zm⌦ny kultur pozemk⇣, odvod ování, úpravy
vodních tok⇣ a t⌦✓ba nerost⇣ podléhají závaznému stanovisku orgánu ochrany p írody.
V⌘znamn⌘mi krajinn⌘mi prvky jsou, v◆p ípad⌦ e eného území lesy, vodní toky, rybníky a údolní
nivy /dle ustanovení §3 odst.b) zákona . 114/1992 Sb., v◆platném zn⌦ní. Registrované
v⌘znamné krajinné prvky se v◆ e eném území nevyskytují.
památn⌘ strom - hru e obecná; umíst⌦ná na poz. 76/1 v◆k.ú. Svídnice u Dymokur (O: 210 cm,
Vs: 12 m, stá í 170 let),
V◆ e eném území jsou územním plánem respektovány a chrán⌦ny (bez stanovené legislativní
ochrany):

26

OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DYMOKURY

-

-

3 ad.c)

p írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech a v⌦t inou ve velmi ◆degradovan⌘ch formách
vlivem absence hospoda ení a zna n⌦ eutrofizované - v◆nivních polohách tok⇣ ochuzené
ovsíkové louky (T.1.1), tu✓ebníková lada (T1.6) a poto ní luhy (L2.2), v◆pramenné oblasti ji✓n⌦
Dymokur ochuzená bezkolencová louka (T1.9). Na vyv⌘ en⌘ch místech suché irokolisté
trávníky (T3.4). V⌘skyt dal ích p írodních biotop⇣ vázán na odvod ovací kanály a drobné
vodote e, kde se lze setkat s◆liniov⌘mi porosty rákosin,
liniové prvky doprovodné zelen⌦ katastráln⌦ evidované i prvky zelen⌦ na orné p⇣d⌦.
Územním plánem jsou respektovány a chrán⌦ny dal í krajinotvorné prvky a jevy:
údolní niva ⌅títarského potoka spolu s◆nivou p ítoku - Smíchovského potoka s◆doprovodnou
liniovou zelení
Pust⌘ rybník spolu s◆navazujícími mok adními plochami a lu ními porosty v◆terénní depresi
⌅títarsk⌘ potok s◆doprovodnou liniovou zelení v etn⌦ mal⌘ch vodních nádr✓í
Kalvárie - úvozová cesta s◆doprovodnou liniovou zelení a k í✓em na návr í - vyhlídkov⌘ bod
lokálního v⌘znamu
Od vodn ní urbanistické koncepce
c.1) Urbanistická koncepce

Urbanistick✏ v✏voj, zm ny v krajin
V⌘voj sídel v e eném území, v⌘voj komunika ní sít⌦ i krajinného pokryvu je z eteln⌦ vid⌦t na
dochovan⌘ch historick⌘ch mapov⌘ch podkladech - viz. p ílohy (Státní úst ední archiv Praha).
Dymokury jsou jako m⌦ste ko dolo✓eny roku 1290. Pozd⌦ji v neznámé dob⌦ poklesly na ves, a
p esto✓e byly sídlem panství s tvrzí, m⌦ste kem se ji✓ nikdy více nestaly. P⇣vodní loka ní m⌦ste ko bylo
situováno jihozápadn⌦ pod kostelem kolem velkého tr✓i t⌦. K jeho jihov⌘chodní ásti p iléhá panské sídlo,
které vzniklo ve druhé polovin⌦ 14. století. Dne ní zámek s rozlehl⌘m dvorem byl postaven ve druhé
polovin⌦ 17. století.
-

Historické mapování
I. Vojenské mapování - Josefské (1764 - 68) (p íloha .1)
(Dymokury) Na map⌦ vidíme stabilizovanou zástavbu pod návr ím. V dominantní poloze na
návr í zámecká budova s hospodá sk⌘mi objekty, kostel.
(Svídnice) Zástavba rozvinuta podél komunika ní spojnice (návesní ulicovka).
( erná Hora) Zástavba rozvinuta podél spojnice komunika ní spojnice (návesní ulicovka).
Hlavní propojovací trasa mezi sídly Dymokury a erná Hora je vedena úvozovou cestou p es
Kalvárii.
Mapa dokumentuje existenci ady rybník⇣ (dnes zanikl⌘ch). Zejména se jedná o rybník
Nepokoj severozápadn⌦ od Svídnice a rybni ní soustavu pod ernou Horou v jihozápadní ásti
e eného území. Ta byla mj. zásobena vodou kanálem propojujícím tuto soustavu s rybníky ve
v⌘chodní poloze. U Komárovského rybníka je patrná stavba Komárovského ml⌘na, u
Jakubského rybníka stavba Jakubského ml⌘na.

-

Indika ní skica (1842) (p íloha .2,3,4)
Rozsah zastav⌦ného území se p íli nem⌦nil. V Dymokurech byla velká náves byla zastav⌦na,
dal í velká ást vyrostla kolem kostela, dále severn⌦ od návsi. Je patrná existence zámeck⌘ch
zahrad ji✓n⌦ od zámku a v⌘chodn⌦ od kostela. Nad hrází Pustého rybníka vzniká cihelna s
n⌦kolika domky, vzniká samota Deblice. Zaniká rybník co by souvislá vodní plocha podél
⌅títarského potoka - ve v⌘chodní poloze.

-

III. Vojenské mapování - Franti ko-josefské (1877 - 80) (p íloha .5)
Rozsah zastav⌦ného území se od poloviny 19. století nezm⌦nil. Na map⌦ jsou dob e patrné
hlavní silnice se stromo adím, dráha, cukrovar. V krajin⌦ jsou vysu eny rybníky pod ernou
Horou a u Svídnice (Nepokoj). Rozsah lesních porost⇣ je p ibli✓n⌦ stejn⌘ jako v sou asnosti, na
map⌦ jsou dob e patrné zatravn⌦né nivy vodních tok⇣ a neregulované vodní toky.
Urbanistick⌘ a stavební v⌘voj od konce 19. století do sou asnosti
(ortofotomapy - p ílohy . 6,7)

(Dymokury)
Vzhledem k uzav ené struktu e historické zástavby, probíhalo roz i ování sídla p edev ím na
jeho severním okraji (obytná zástavba) podél hlavní p ístupové komunikace a posléze podél stávajících
místních komunikací západním sm⌦rem (soust ed⌦ná ulicová zástavba). Postupn⌦ dochází k
prostorovému propojení historicky p⇣vodní ástí sídla se samotou u cukrovaru a cihelny - tj.
severov⌘chodním sm⌦rem. Zástavba se soust edí na pozemky mezi silni ním t⌦lesem a lesem. Zámecké
zahrady z velké ásti zanikly - na ásti byl vybudován skladov⌘ areál MV R. V⌘znamnou liniovou stavbou
se stala p elo✓ka pod⌦bradsko - jí ínské silnice. Novodobá zástavba má charakter p evá✓n⌦ izolovan⌘ch
rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách, vzniklo n⌦kolik objekt⇣ dvoupodla✓ních bytov⌘ch dom⇣.
( erná Hora)
Roz i ování sídla probíhalo podél silnice Dymokury - Zábrdovice a v západním sm⌦ru.
(Svídnice)
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Roz i ování sídla probíhalo p edev ím na jeho severním okraji (obytná zástavba) podél hlavní
p ístupové komunikace a podél stávajících místních komunikace ji✓ním sm⌦rem. V západní okrajové ásti
je postaven dvoupodla✓ní bytov⌘ d⇣m. Vzniká areál zem⌦d⌦lské v⌘roby situovan⌘ JZ od sídla, poblí✓ dráhy
u silnice je zalo✓eno ve ejné poh ebi t⌦. Ve 20. letech minulého století je zru en ml⌘n Komárov.
Funk ní a prostorová prom⌦na vesnice
Zm⌦na vlastnick⌘ch vztah⇣ související mj. se zánikem dymokurského panství - statku pod druhé
sv⌦tové válce m⌦la p ím⌘ dopad na transformaci vesnice. Postupn⌦ zanikají velké pr⇣myslové podniky
(mlékárna, cihelna, sodovkárna, cukrovar). Skomírá i innost zem⌦d⌦lské v⌘roby s p ím⌘mi dopady na
zm⌦nu funk ního vyu✓ití areál⇣ b⌘valého JZD. V sou asnosti jsou p ímo v Dymokurech areály b⌘valého
JZD a sodovkárny resp. pivovaru vyu✓ity pro skladování filmov⌘ch rekvizit a drobnou v⌘robu. Tato zm⌦na
vyu✓ití p inesla v ak i záchranu hodnotn⌘ch ástí industriální architektury. Rod Czernin⇣ v oblasti
hospoda í a zámeck⌘ areál spole n⌦ s hospodá sk⌘m dvorem postupn⌦ dává do po ádku. Bohu✓el ást
b⌘valé zámecké zahrady zabraly nevzhledné budovy Ministerstva vnitra R. Po neblah⌘ch peripetiích s
uheln⌘mi sklady eká i areál cukrovaru spole n⌦ s navazujícími plochami na adekvátní vyu✓ití.
Na transformaci sídla m⌦la po druhé sv⌦tové válce vliv zem⌦d⌦lská velkov⌘roba. Hospoda ení
se postupn⌦ soust edilo do izolovan⌘ch v⌘robních areál⇣ (nap . Svídnice). Venkovské sídlo m⌦lo v
minulosti p evá✓n⌦ zem⌦d⌦lskou funkci, kterou tak nahradila p evá✓n⌦ funkce obytná s funkcí rekrea ní
(chalupa ení). Sv⌘m nov⌘m posláním - zm⌦na z funkce zem⌦d⌦lské na funkci obytnou resp. rekrea ní
ztrácí vesnice základní rys - existen ní závislost zástavby na obd⌦lávané krajin⌦. P íliv nového obyvatelstva
z m⌦st se tak projevuje roz i ováním sídelní struktury spí e “m⌦stského” charakteru
Návrh urbanistické koncepce
Urbanistická koncepce vychází z p⇣vodního územního plánu.
Dymokury
Dymokury jsou obcí kulturního v⌘znamu s pom⌦rn⌦ rozvinutou ob anskou vybaveností a areály
v⌘roby a skladování. ⌥ije zde p evá✓ná v⌦t ina obyvatel spádového území. Sou asn⌘ charakter vyu✓ívání
území se nebude m⌦nit. Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby
a její logick⌘ rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území. Územní plán respektuje v maximální
mí e dochované urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty v sídle i v krajin⌦.
V sídle jsou nastavena pravidla prostorového uspo ádání tak, aby se v⌘stavbou i p estavbou
hodnoty dále neni ily, ale z⇣staly zachovány i pro budoucí generace. Je vylou ena ú elová zástavba
vybo ující m⌦ ítkem nad obytné objekty na území sídla. P ed zástavbou jsou chrán⌦ny pohledov⌦
exponované a cenné partie tzv. dymokurského návr í s dominantami kostela a zámku.
Nová zástavba logicky navá✓e na postupn⌘ rozvoj vesnice západním sm⌦rem a sm⌦rem do
proluky enklávy rodinn⌘ch dom⇣ na severov⌘chodním okraji. Plochy skupinové zástavby jsou podmín⌦ny
dal ím prov⌦ ením územní studií.
Pro rozvoj podnikání, komer ních slu✓eb bude nadále vyu✓it zejména stávající stavební fond
zejména v areálech ji✓ d íve ur en⌘ch pro v⌘robu a skladování. Územní plán stanovuje podmínky pro
transformaci brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch v okrajové severov⌘chodní poloze. Celá plocha
p estavby je podmín⌦na dal ím prov⌦ ením územní studií. P edpokládaná intenzifikace v⌘robních inností
bude v⌘znamn⌘m stabiliza ním prvkem (nár⇣st zam⌦stnanosti), zárove v ak nesmí mít negativní dopady
na pohodu bydlení.
Svídnice, erná Hora
Sou asn⌘ charakter území s p evahou obytné a rekrea ní funkce (chalupa ení) se nebude
m⌦nit. Cílem urbanistické koncepce je zachování urbanistické struktury stávající zástavby a její logick⌘
rozvoj v návaznosti na postupnou urbanizaci území. Územní plán respektuje v maximální mí e dochované
urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty v sídle i v krajin⌦. V sídle jsou nastavena pravidla
prostorového uspo ádání tak, aby se v⌘stavbou i p estavbou hodnoty dále neni ily, ale z⇣staly zachovány
i pro budoucí generace. Je vylou ena ú elová zástavba vybo ující m⌦ ítkem nad obytné objekty na území
sídla. Drobné enklávy pro rozvoj bydlení v zahradách navazují na postupn⌘ r⇣st vesnice.
(samoty)
Územním plánem je vylou ena zástavba v izolované poloze od vesnic, bez vazby na stávající
cestní sí✏. Stávající území samot je stabilizováno a není dále územn⌦ rozvíjeno.
c.2) Od vodn ní vymezení zastaviteln✏ch ploch
Územní plán áste n⌦ p ebírá rozvoj z p edchozí územn⌦ plánovací dokumentace. Rozvoj vn⌦
zastav⌦ného území se t⌘ká zejména obytné zástavby pro individuální rodinné bydlení venkovského
charakteru. Navr✓en⌘ rozvoj je p im⌦ en⌘ sídlu a odpovídá odhadovanému nár⇣stu po tu obyvatel
Odhadovan⌘ rozvoj umo✓ní zástavbu a✓ 68 rodinn⌘mi domy.
(Dymokury)
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z1
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Prioritní rozvojová plocha plocha - proluka na severov⌘chodním okraji
Dymokur o celkové rozloze 1,9 ha ur ená odhadem pro cca 16-17
rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách, ve ejnou zele a komunikace.
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Plocha bude prov⌦ ena územní studií. Hranice lokality respektuje 30 m nezastaviteln⌘ pás od kraje lesa.
V rámci územní studie budou vymezeny pozemky ve ejné zelen⌦, budou respektována ochranná pásma
silnice III. t ídy, ochranná pásma telekomunika ního kabelu a stávající vzrostlá zele . Obytná zástavba
bude v navazujícím ízení podmín⌦na prov⌦ ením hlukové zát⌦✓e.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z2
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na severozápadním okraji Dymokur, ur ená pro cca 5
rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách a ve ejné prostranství
Plocha pro zástavbu ponechána pouze na obecních pozemcích 526/41 a 519 p i komunikaci. Cílem je
vytvo ení oboustranné uli ní zástavby v koncové poloze vesnice. Je p edpoklad, ✓e vzhledem k ideální
orientaci budou obytné místnosti orientovány k jihu do zahrad tedy na opa nou stranu ne✓ je
komunikace. Bude respektováno OP silnice. Budou respektovány investice do p⇣dy - plo né meliorace
(drená✓e).
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z3
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha - proluka na západním okraji Dymokur, ur ená pro 3 rodinné
domy v zahradách.
Plocha byla v ÚP , prostorová cezura s navazující zástavbou.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z4a
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Dymokur, ur ená pro cca 5 rodinn⌘ch
dom⇣ v zahradách a ve ejné prostranství
Plocha byla v ÚP . Cílem je vytvo ení oboustranné uli ní zástavby v koncové poloze vesnice. J
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z4b
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Dymokur, ur ená pro 2 rodinné
domy v zahradách a ve ejné prostranství
Plocha byla v ÚP .Vlastník jednoho pozemku má ji✓ p ipravenou projektovou dokumentaci pro v⌘stavbu
rodinného domu.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z5
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Dymokur, ur ená pro cca 5 rodinn⌘ch
dom⇣ v zahradách
Plocha byla v ÚP . Jeden d⇣m je ji✓ v lokalit⌦ povolen. Cílem je vytvo ení oboustranné uli ní zástavby v
koncové poloze vesnice.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:

Z6
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve ejn⌘ch prostranství (PV)
Popis:
plocha na ji✓ním okraji Dymokur, ur ená pro cca 5 rodinn⌘ch dom⇣ v
zahradách a ve ejné prostranství
Plocha byla v ÚP . Jedná se o pozemek umíst⌦n⌘ podéln⌦ podle silnice III. t ídy (bez dopravního vytí✓ení).
Ji✓n⌦ od .p. 313 je vymezen dostate n⌦ irok⌘ pás plochy ve ejného prostranství s cílem respektovat
stávající ú elovou komunikaci sm⌦ ující k záhumenním zahradám. Cílem je vytvo ení oboustranné uli ní
zástavby v koncové poloze vesnice.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z11
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na severním okraji Dymokur, ur ená pro cca 4- 5 rodinn⌘ch
dom⇣ v zahradách
Plocha je proti p⇣vodnímu vymezení v ÚP zmen ena. Lokalita je jednodu e dopravn⌦ a technicky
obslou✓itelná a obec tuto lokalitu z t⌦chto d⇣vod⇣ preferuje. Nicmén⌦ je podmín⌦na p elo✓kou
nadzemního vedení VN 22 kV sm⌦ ovaného do trafostanice mimo tuto lokalitu.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:

Z12
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy zem⌦d⌦lské - zastav⌦né území (ZZ)
Popis:
plocha na severním okraji Dymokur, ur ená pro max 2 rodinné domy
zahrady a sady
Jedná se o koncové pozemky na severozápad⌦ obce, které jsou sou ástí bloku orné p⇣dy v sou asnosti
bez vyu✓ití. Pozemky byly d íve zahrnuté do územního plánu jako plochy bydlení (B) na základ⌦
konkrétních po✓adavk⇣ vlastník⇣. Pro lokalitu Z7 byla dána podmínka zpracování územní studie, tato v ak
nebyla zhotovena. Vlastník v ak trvá na v⌘stavb⌦, nebo✏ podnikl ji✓ kroky k p íprav⌦ projektové
dokumentace. Ze zám⌦ru skupinové v⌘stavby se lo. Zám⌦rem je v⌘stavba 1-2 RD p i stávající komunikaci.
Zbylá ást plochy je vymezena pro zem⌦d⌦lské plochy související se zastav⌦n⌘m územím - zahrady, sady.
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(Svídnice)
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z7
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Svídnice p i silnici III. t ídy ur ená pro 8
rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách.
Pro plochu vydáno územní rozhodnutí o d⌦lení pozemk⇣, vyu✓ití území a o umíst⌦ní staveb. Parcely
sm⌦rem k vlakové zastávce jsou v echny prodány. Na posledních t ech by se m⌦lo za ít stav⌦t.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z8
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na ji✓ním okraji Svídnice p i ú elové komunikaci a vodote i
ur ená pro 2 rodinné domy v zahradách.
Jedná se o ást obecního pozemku 71/1, pozemek je napojiteln⌘ na sít⌦ i komunikaci.
( erná Hora)
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z9
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na severozápadním okraji erné Hory p i ú elové komunikaci a
vodote i, ur ená pro dva rodinné domy v zahradách.
Plocha je proti p⇣vodnímu ÚP zmen ena na rozsah obecních pozemk⇣ - po hranici navazujícího
zastav⌦ného území. Cílem je vytvo ení oboustranné uli ní zástavby v koncové poloze vesnice.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

Z10
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na ji✓ním okraji erné Hory p i ú elové komunikaci ur ená pro
dva rodinné domy v zahradách.
Po✓adavek vlastníka, zástavba omezena v p ímé návaznosti na mo✓nosti dopravní obsluhy, za podmínky
respektování v maximálním mo✓ném rozsahu stávající zele .
c.3) Od vodn ní vymezení ploch p↵estavby
Územním plánem jsou v Dymokurech vymezeny dv⌦ plochy p estavby. Tím jsou zárove
vytvo eny podmínky pro transformaci funkcí zanedban⌘ch, nevyu✓ívan⌘ch nebo nevhodn⌦ vyu✓ívan⌘ch
ploch i ploch s nevhodnou prostorovou strukturou.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

P1
plochy v⌘roby a skladování (V)
plochy smí ené v⌘robní (VS)
Jedná se o plochy k obnov⌦, nebo op⌦tovnému vyu✓ití
znehodnoceného území (brownfields) jím✓ je areál b⌘valého
cukrovaru v Dymokurech a navazujících plochy v severov⌘chodní
okrajové ásti Dymokur.

Problematika areálu b⌘valého cukrovaru a navazujících ploch (fotografie - p íloha 9)
Územní plán stanovuje podmínky pro transformaci brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch
v okrajové severov⌘chodní poloze. Stávajícím územním plánem je areál zastav⌦né ásti
vymezen jako plocha v⌘roby a skladování (rozloha cca 4 ha) a zpevn⌦né plochy (tém⌦ bez
zástavby) jsou sou ásti ploch smí en⌘ch v⌘robních (rozloha cca 3,5 ha). Pro areál je vydán
demoli ní v⌘m⌦r.
Areál nabyl nov⌘ vlastník a zva✓uje se jeho intenzifikace. Jedná se o lokalitu, která je ur ena ke
zm⌦n⌦ u✓ívání stávající zástavby, k regeneraci a revitalizaci znehodnoceného území - tzv.
brownfield. Brownfield je sou ástí zastav⌦ného území a bude na n⌦j nahlí✓eno jako na plochu
p estavby. Brownfiled bude nadále bez majetkového podílu obce Dymokury.
Vzhledem k tomu, ✓e se jedná o polohu, v její✓ blízkosti obec chce rozvíjet reziden ní funkci v
lokalit⌦ Z1, pro kterou zakoupila pozemek, a kde se zárove reziden ní funkce ji✓ nachází a
vzhledem k ✓ádoucí ochran⌦ souvisejícího ve ejného prostranství i krajinného rázu je navr✓eno
nechat tuto plochu transformace/p estavby prov⌦ it územní studií, která stanoví konkrétní
zp⇣sob vyu✓ití, zpodrobní prostorové regulativy uvedené v kapitole f) závazné ásti územního
plánu.
Nov⌘ vlastník areálu brownfieldu v sou asnosti zva✓uje masnou v⌘robu, expedici, prodejnu,
restauraci, volno asové centrum a novou OV. OV by mohla slou✓it i pro e ení likvidace
spla kov⌘ch odpadních vod doposud neobslou✓ené této ásti obce. Ve h e je i revitalizace
zchátralé budovy cukrovaru, která je, co by v⌘sostn⌘ p íklad industriální architektury sou ástí
kulturního d⌦dictví.
Jedná se o komplex zám⌦r⇣, které mohou mít spole n⌦ synergické i kumulativní vlivy na ✓ivotní
prost edí. Zám⌦ry v◆lokalit⌦ více mén⌦ odpovídají / napl ují ◆◆dikci vybran⌘ch bod⇣m dle
p ílohy . 1 k◆zákonu . 100/2001 Sb., ve zn⌦ní pozd⌦j ích p edpis⇣: 58, 64, 97, 98, 103, 108 a
110 (mj. jedná se o zpracování masa a to znamená odlu ova tuk⇣ a ne istot, OV, obchodní,
skladovací a nákupní komplex nad 6 tis. m2.) Vzhledem k limit⇣m EVL Dymokursko a
ochrannému pásmu ◆zdroj⇣ minerálních vod◆bude Krajsk⌘m ú adem St edo eského kraje
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z ejm⌦ po✓adováno zpracování oznámení zám⌦ru a pokud budou negativní stanoviska od
DOSS, pak nastane zpracování projektové EIA v etn⌦ posudku.
P edpokládaná intenzifikace v⌘robních inností bude v⌘znamn⌘m stabiliza ním prvkem (nár⇣st
zam⌦stnanosti), zárove v ak nesmí mít negativní dopady na pohodu bydlení.
Ozna ení plochy:
Funk ní vyu✓ití:
Popis:

P2
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha v zastav⌦ném území mezi bytov⌘m domem .p. 307 a
rodinn⌘m domem .p. 169 pro jeden rodinn⌘ d⇣m v zahrad⌦.
Jedná se nevyu✓ívanou plochu zahrady v blízkosti bytového domu. Je dána podmínka, aby stavba
rodinného domu se p izp⇣sobila charakteru sousední stavby bytového domu.
-

-

3 ad.d)

c.4) Od vodn ní vymezení systému sídelní zelen
V sídle je nutno chránit zele na vymezen⌘ch plochách ve ejn⌘ch prostranstvích, návsích, na
k i✓ovatkách cest, zele v uli ních prostranstvích v etn⌦ dominantních strom⇣.
Územní plán vymezuje stávající plochy ve ejn⌘ch prostranství - ve ejná zele (ZV)
Plochy ve ejn⌘ch prostranství - ve ejná zele jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah, dostupnost a ochranu p evá✓n⌦ parkov⌦ upraven⌘ch pozemk⇣
ve ejné zelen⌦. Do t⌦chto vymezen⌘ch ploch spadá zele na návsi a u kostela v Dymokurech.
Dal í ve ejná prostranství a ve ejná zele budou vymezeny v lokalit⌦ Z1 územní studií.
Územní plán vymezuje plochy zem⌦d⌦lské - zastav⌦né území (ZZ)
Plochy jsou vymezeny zejména za ú elem vyu✓ívání zahrad a dal ích pozemk⇣ zem⌦d⌦lského
p⇣dního fondu nacházejících se v zastav⌦ném území.
Ostatní zele , jako nap . soukromé zahrady u rodinn⌘ch dom⇣, zele u ploch ob anského
vybavení i u v⌘robních ploch, v⌘znamná parková zele v zámeckém areálu je sou ástí ploch s
rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v zastav⌦ném území, pro její zachování jsou v kapitole f.) v⌘roku
stanoveny závazné podmínky.
Od vodn ní koncepce ve↵ejné infrastruktury

d.1) Dopravní infrastruktura
(pozn.: Turistické trasy, cyklotrasy jsou popsány v kapitole e.4); p ehled o intenzitách silni ního
provozu je uveden v kapitole 4.1) Ochrana ovzdu í)
⌅ir í dopravní vztahy
Obec Dymokury, spolu se sv⌘mi místní ástmi Svídnice a erná Hora, le✓í ve vzdálenosti asi
dvanácti kilometr⇣ severov⌘chodn⌦ od b⌘valého okresního m⌦sta Nymburk. Hlavní dopravní páte í ir ího
spádového území je trasa silnice I/32 procházející e en⌘m územím ve sm⌦ru jih-sever od k i✓ovatky
Pod⌦brady v⌘chod situované na 42.km trasy dálnice D11 p es Kopidlno do Ji ína k p ipojení na
obchvatovou trasu silnice I/35. Na tuto páte ní silni ní trasu I/32 jsou pak p ipojeny dal í silnice II. a III.
t ídy, které zaji ✏ují dopravní dostupnost a p ímou dopravní obsluhu obcí p ilehlého území. Vlastním
e en⌘m územím prochází regionální ✓elezni ní tra✏ .062 Chlumec nad Cidlinou – K inec.
Letecká doprava
Územní plán nevymezuje ✓ádnou plochu pro dopravní infrastrukturu leteckou, pro umíst⌦ní
staveb nebo za ízení letecké dopravy.Celé správní území obce je situováno ve vzdu ném prostoru LK TRA
61. Omezení vypl⌘vající z tohoto vymezení budou nadále respektována.
⌥elezni ní doprava
⌥elezni ní doprava prochází vlastním e en⌘m katastrálním územím v trase regionální trat⌦ .
062 Chlumec nad Cidlinou – K inec, tato jednokolejná tra✏ vytvá í drá✓ní spojku mezi celostátními trat⌦mi
.020 (Praha-) Velk⌘ Osek – Hradec Králové – Choce a .061 Nymburk – Ji ín. Tra✏ dnes slou✓í p evá✓n⌦
pro ✓elezni ní osobní dopravu, pro vlastní e ené území slou✓í 3 zastávky – in⌦ves, Dymokury a Svídnice,
na koleji t⌦ zastávky Dymokury jsou p ipojeny, dnes ji✓ neu✓ívané, vle kové koleje zapojené do areálu
b⌘valého cukrovaru.Tra✏ je t eba pova✓ovat dlouhodob⌦ za územn⌦ stabilizovanou, nep edpokládají se
rekonstruk ní práce na trati a drá✓ních za ízeních, které by p esáhly hranice stávajících drá✓ních pozemk⇣.
Silni ní automobilová doprava
Silnice I/32 tedy plní funkci nosné komunika ní trasy irokého spádového území. Vlastní e ené
území protíná v jeho v⌘chodní ásti a prochází v obchvatové trase zcela mimo zastav⌦né území obce.
Komunika ní vazby území jsou zaji t⌦ny prost ednictvím dal ích silnic II. a III. t ídy, které hlavní trasu
úrov ov⌦ k í✓í a to postupn⌦ od jihu: pr⇣se ná k i✓ovatka na p ipojení silnice II/275 a silnice III/3245 od
M⌦stce Králové, pr⇣se ná k i✓ovatka na k í✓ení se silnicí III/32419 sm⌦ ující z Dymokur na v⌘chod do
Záhorovice, styková k i✓ovatka na p ipojení silnice III/33010 situovaná v prostoru nadjezdu ✓elezni ní trat⌦
.062. Trasa silnice I/32 byla v minulosti vybudována v parametrech kategorie S 11,5/80 a je t eba ji
pova✓ovat za dlouhodob⌦ stabilizovanou.
Silnice II/275 se od trasy I/32 odpojuje v pr⇣se né k i✓ovatce jihov⌘chodn⌦ od obce. Do
zastav⌦ného území obce vstupuje v prostoru hospodá sk⌘ch budov p i zámeckém areálu, od k i✓ovatky u
h bitova pak prudce klesá do centra obce a dále pokra uje sm⌦rem na severozápad. Pr⇣jezdní úsek
silnice II/275 je veden prakticky v celém pr⇣b⌦hu zastav⌦n⌘m územím v pom⌦rn⌦ dobr⌘ch návrhov⌘ch
parametrech, které odpovídají pot ebám provozu. Trasa silnice II/275 dále prochází místní ástí erná
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Hora a sm⌦ uje p es K inec do Lu t⌦nice k p ipojení na trasu silnice I/38. Lze konstatovat, ✓e silnice II/275
je prakticky v celém svém pr⇣b⌦hu e en⌘m katastrálním územím vedena ve vcelku dobr⌘ch parametrech
a je t eba ji pova✓ovat za dlouhodob⌦ stabilizovanou. P ípadné lokální úpravy trasy budou realizovány v
parametrech silni ní kategorie S7,5/60.
Systém silni ních tras v e eném katastrálním území obce dále dopl ují trasy silnic III. t ídy a to:
silnice III/27524 vedoucí od k i✓ovatky u h bitova na pr⇣jezdním úseku silnice II/275 sm⌦rem na sever
p es Deblice a dále ve sm⌦ru na Nové Zámky a Lede ky, silnice III/27527 vedoucí od k i✓ovatky na silnici
II/275 západn⌦ od erné Hory na sever do Svídnice a dále k p ipojení na trasu silnice III/27524 u
✓elezni ní zastávky Svídnice, silnice III/27528 vedoucí od k i✓ovatky na pr⇣jezdním úseku silnice II/275 v
centru obce sm⌦rem na jih k p ipojení na silnici II/330 ( in⌦ves – Net ebice – Nymburk), silnice
III/33010, která vytvá í komunika ní propojení mezi pr⇣jezdním úsekem silnice II/275 a III/27524 a trasou
silnice I/32 procházející severní ásti obce kolem areálu základní koly a b⌘valého cukrovaru, silnice
III/27524n, která p ipojuje prostor ✓elezni ní zastávky Dymokury k trase silnice III/33010, silnice III/332419
vedoucí od k i✓ovatky na pr⇣jezdním úseku silnice II/275 u zámku sm⌦rem na v⌘chod, k í✓í trasu silnice
I/32 a pokra uje ve sm⌦ru na Záhorovice, v prostoru u ✓elezni ní zastávky in⌦ves je p ipojena silnice
III/3248a. Lze konstatovat, ✓e v echny tyto uvedené trasy silnic III. t ídy jsou prakticky v celém svém
pr⇣b⌦hu e en⌘m katastrálním územím vedeny ve vcelku dobr⌘ch parametrech a je t eba, i p es jistá
problémová místa, je pova✓ovat za dlouhodob⌦ stabilizované.
Sí místních a ú elov✏ch komunikací
Jak bylo v⌘ e uvedeno pr⇣jezdní trasy a úseky silni ní sít⌦ jsou páte ními komunika ními
trasami e eného katastrálního území, na které jsou p ipojeny místní a ú elové komunikace zp ístup ující
ásti e eného území a✓ jednotlivé objekty a jednotlivé obhospoda ované pozemky a plochy.
Ur ité problémy sou asného stavu komunika ní sít⌦ v zastav⌦ném území obce p edstavují jistá
problémová místa a to bu na p ipojení komunikací na silni ní trasy a nebo jisté zú✓ené profily na
n⌦kter⌘ch úsecích místních komunikací.
Centrální ást obce je dopravním zna ením vymezena jako zóna dopravního omezení s nejvy í
povolenou rychlostí 30km/h a se zákazem vjezdu nákladních vozidel mimo dopravní obsluhy. Toto
opat ení odpovídá sou asnému stavu a do budoucna je t eba po ítat s uplatn⌦ním dal ích zklid ujících
prvk⇣ automobilové dopravy a jistou architektonizací uli ních profil⇣. Jisté místní úpravy problémov⌘ch
míst je mo✓no o ekávat pouze v souvislosti s p ípadnou novou v⌘stavbou i v⌘razn⌦j ími p estavbov⌘mi
po iny v dané lokalit⌦.
Stav místních komunikací je v⌦t inou velmi dobr⌘. Zb⌘vá opravit pouze poslední krat í úseky
(nap . ve Svídnici u obecního domu, v⌘stavba nové komunikace v ulici Na Drá✓ce). V echny chodníky v
obci byly v minul⌘ch letech rekonstruovány, nov⌦ vybudovány nebo se p ipravuje jejich v⌘stavba.
Sí✏ místních a ú elov⌘ch komunikací v zastav⌦ném území je územním plánem sou ástí
vymezen⌘ch ploch ve ejn⌘ch prostranství (PV) a ploch dopravní infrastruktury - místní a p ístupové
komunikace (DS1). Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace jsou zárove
vymezeny za ú elem zaji t⌦ní pr⇣chodnosti krajinou pro ú ely zaji t⌦ní p ístupnosti vybran⌘ch staveb,
obsluhy souvisejících zem⌦d⌦lsk⌘ch, lesních a dal ích pozemk⇣ a pro zaji t⌦ní rekrea ních funkcí krajiny
(vedení cyklistick⌘ch a p⌦ ích tras a nau n⌘ch stezek).
Na páte ní skelet pr⇣jezdních úsek⇣ silni ních tras je p ipojena soustava místních a ú elov⌘ch
komunikací, které zaji ✏ují propojení jednotliv⌘ch místních ástí a sektor⇣, dále dopravní
obsluhu jednotliv⌘ch objekt⇣ a pozemk⇣. Územní plán pova✓uje stávající systém místních a
ú elov⌘ch komunikací, které zaji ✏ují komunika ní dostupnost a obsluhu stávající zástavby
správního území obce, za stabilizovan⌘. Obec má zpracovan⌘ pasport místních komunikací
(PAsProRea s.r.o., 6/2015), kde je sí✏ graficky zachycena a popsána.
Komunika ní dostupnost rozvojov⌘ch lokalit je zaji t⌦na prost ednictvím vazeb na stávající
komunika ní sí✏.
Zám⌦r rozvoje plochy pro bydlení Z1 vyvolá nároky na vytvo ení územních podmínek pro
zbudování p ístupov⌘ch/obslu✓n⌘ch komunikací uvnit lokality. Toto bude p edm⌦tem e ení
územní studie.
Zám⌦r p estavby v plo e P1 vyvolá nároky na vytvo ení územních podmínek pro zbudování
p ístupov⌘ch/obslu✓n⌘ch komunikací uvnit lokality. Toto bude p edm⌦tem e ení
územní studie.
Rozvojové lokality správního území budou na stávající komunikace p ipojeny samostatn⌘mi
sjezdy a k i✓ovatkami ve smyslu p íslu n⌘ch ustanovení SN 73 6110 Projektování místních
komunikací, kap. 12 K i✓ovatky, k í✓ení a sjezdy. Komunika ní struktura zastaviteln⌘ch ploch
bude zp esn⌦na v◆rámci navazující p ípravné dokumentace.
Nov⌦ navrhované pozemky ve ejn⌘ch prostranství budou respektovat p íslu ná ustanovení §22
vyhlá ky MMR R . 501/2006 Sb., o obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území. Navrhované
místní komunikace zaji ✏ující komunika ní dostupnost a obsluhu nov⌘ch rozvojov⌘ch lokalit
zástavby obce budou navr✓eny bu jako místní obslu✓né komunikace funk ní skupiny C, typu
MO2 10/7/30 s◆oboustrann⌘mi chodníky í ky nejmén⌦ 2x2,0m, p ípadn⌦ jako komunikace pro
smí en⌘ provoz funk ní skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v◆souladu s◆technick⌘mi
podmínkami◆TP103 pro jejich navrhování v◆ í ce uli ního prostoru nejmén⌦ 8,0 metr⇣ mezi
hranicemi protilehl⌘ch pozemk⇣.
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Doprava v klidu, dal í za↵ízení pro automobilovou dopravu
Pro pot eby dopravy v klidu u jednotliv⌘ch objekt⇣ vybavenosti jsou pak vyu✓ívány p íle✓itosti
na plochách p iléhajících komunikací, n⌦kde v rozporu s vyhlá kou obce jsou pro tyto ú ely vyu✓ívány i
plochy ve ejné zelen⌦.
erpací stanice pohonn⌘ch hmot je situována p i vjezdu silnice II/275 od Pod⌦brad do
zastav⌦ného území obce. Kompletní nabídka servisních slu✓eb pro motoristy je k dispozici v nedalekém
Nymburce, Pod⌦bradech i v dal ích za ízeních p i trase b⌘valé hradecké silnice II/611.
Územní plán pln⌦ respektuje sou asné kapacity, které slou✓í pro gará✓ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t⌦vník⇣ obce.
Pro pokrytí pot eb dopravy v klidu u nov⌦ navrhovan⌘ch objekt⇣ pro bydlení, vybavenosti i
jin⌘ch objekt⇣ se bude postupovat ve smyslu p íslu n⌘ch ustanovení vyhlá ky MMR R .
268/09 Sb., o technick⌘ch po✓adavcích na stavby, a to §5, ve kterém se stanovuje, ✓e odstavná
a parkovací stání se e í jako sou ást stavby, nebo jako provozn⌦ neodd⌦litelná ást stavby,
anebo na pozemku stavby, pokud tomu nebrání omezení vypl⌘vající ze stanoven⌘ch
ochrann⌘ch opat ení, a to v◆souladu s◆normov⌘mi hodnotami stanoven⌘mi ve smyslu
p íslu n⌘ch ustanovení kap. 14.1 SN 73 6110 Projektování místních komunikací.
Ka✓dou stavbu je nezbytné vybavit, ve smyslu p íslu n⌘ch ustanovení vyhlá ky MMR R .
398/09 Sb., o obecn⌘ch technick⌘ch po✓adavcích zabezpe ujících bezbariérové u✓ívání staveb,
odpovídajícím po tem stání pro vozidla zdravotn⌦ posti✓en⌘ch osob, které budou e eny jako
sou ást stavby.
Obsluha území prost↵edky hromadné dopravy
Obsluha území prost edky hromadné dopravy je realizována jednak ✓elezni ní osobní dopravou
a té✓ pravidelnou autobusovou dopravou.
Ve vlastním e eném území jsou na trati . 062 situovány celkem 2 zastávky – Dymokury a
Svídnice. P ímé spoje jezdí do K ince, M⌦stce Králové, Nymburka, z ídka i do Kopidlna. Zastávky jsou v
dobrém stavu (v Dymokurech po nedávné rekonstrukci). ⌥elezni ní zastávky jsou sou ástí systému PID.
Nev⌘hodou pro v⌦t í uplatn⌦ní a vyu✓ívání t⌦chto zastávek je jistá odlehlost od zastav⌦ného území
jednotliv⌘ch ástí obce. Tato vzdálenost je v⌦t inou v⌦t í ne✓ jeden kilometr, co✓ pak p edstavuje více jak
tvrthodinovou p⌦ í docházku.
Obsluha e eného území pravidelnou ve ejnou autobusovou dopravou je v sou asné dob⌦
realizována prost ednictvím procházejících autobusov⌘ch linek. Obec Dymokury le✓í v zón⌦ H
Integrovaného dopravního systému St edo eského kraje (zóna H je vymezena okresem Nymburk) a jedou
p es ni spoje autobusov⌘ch linek H 33 a H 34 (pouze p es vlastní Dymokury, erná hora a Svídnice jimi
obsluhovány nejsou). Mezi místními ástmi jezdí autobusová linka H 35. V obci se nachází 4 zastávky
autobusové dopravy: Dymokury; Dymokury, ✓el. st.; Dymokury, Svídnice a Dymokury, erná Hora. Zastávky
jsou v dobrém stavu. Lze konstatovat, ✓e prakticky celé zastav⌦né obcí je pokryto v 500 metrové
docházkové vzdálenosti k t⌦mto autobusov⌘m zastávkám, co✓ asov⌦ p edstavuje asi 7-8 minutovou
docházkovou dobu. Situování zastávek je mo✓no pova✓ovat za stabilizované.
Problémem je ni✓ í obslu✓nost erné Hory a Svídnice. Obslu✓nost autobusovou dopravou se
v⌘razn⌦ sni✓uje o prázdninách, malá etnost spoj⇣ je i ve er a o víkendech. (Zdroj: Program rozvoje obce
Dymokury na období 2018–2024).
Podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma
V◆ e eném území se uplat ují v◆souladu s◆p íslu n⌘mi p edpisy ochranná pásma jednotliv⌘ch
slo✓ek dopravního systému.
Dopravní obsluha lokalit musí, v souladu s ustanovením §10 zákona 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném zn⌦ní, a v souladu s vyhlá kou . 104/1997 Sb., v platném
zn⌦ní, spl ovat po✓adavky SN 73 6110 Projektování místních komunikací, v etn⌦ p ipojení
navr✓en⌘ch komunikací na stávající komunikace dle SN 73 6102.
V souladu se zákonem .13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve správním území obce, mimo
jeho souvisle zastav⌦né ásti, se uplat uje:
ochranné pásmo silnice II. a III. t ídy vedené ve vzdálenosti 15 m po obou stranách
od osy silnice.
Do OP silnice zasahují rozvojové lokality: Z1, Z2, Z6, Z7 a P1, P2.
Zákon . 266/94 Sb., o drahách, pak stanovuje drá✓ní ochranná pásma:
u dráhy celostátní a regionální ve vzdálenosti 60 m od osy krajní koleje, nejmén⌦
v ak 30 m od hranic obvodu dráhy,
u vle ek ve vzdálenosti 30 m od osy krajní koleje.
V◆p ípad⌦ realizace staveb rozvojov⌘ch lokalit v◆ochranném pásmu dráhy je t eba respektovat
vyhlá ku MD R .177/95 Sb., stavební a technick⌘ ád drah v◆platném zn⌦ní. Musí b⌘t zaji t⌦na
bezpe nost, provozuschopnost, pr⇣jezdní profil dráhy, voln⌘, sch⇣dn⌘ a manipula ní prostor,
nesmí dojít ke ztí✓ení údr✓by a rekonstrukce drá✓ních staveb a za ízení, nesmí b⌘t omezeny
rozhledové pom⌦ry.
Do OP dráhy zasahuje rozvojová lokalita P1.
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d.2) Technická infrastruktura
Vodní hospodá↵ství obecn
Vodní plochy a díla, ochrana vod, vodních zdroj⇣ a obecné zásady protipovod ov⌘ch opat ení
jsou popsány v kapitole Ochrana p ed povodn⌦mi. Zdroje po✓ární vody jsou popsány v kapitole Po✓ární
ochrana.
Odvodn ní území, srá⇣kové odpadní vody
Odvedení srá✓kov⌘ch vod zde celkov⌦ ne iní po v⌦t inu roku p i pr⇣m⌦rn⌘ch hydrologick⌘ch
podmínkách v⌦t ích potí✓í vzhledem k relativn⌦ p ízniv⌘m morfologick⌘m terénním podmínkám, relativn⌦
dobré propustnosti a reten ní schopnosti povrchu terénu, vzhledem k existenci p irozen⌘ch recipientních
prvk⇣ v intravilánu a vzhledem k ji✓ realizovan⌘m technick⌘m opat ením. To v ak z ejm⌦ neplatí v úsecích,
kde lze zaznamenat nedostate nou údr✓bu odvod ovacích prvk⇣ a nahodilé i ✓ivelné neodborné zásahy
a zm⌦ny.
Lze zde z ejm⌦ po ítat s relativn⌦ dobrou propustností povrchu terénu (nikoliv v ak za stavu
nasycení i zámrazu). V⌘skyt úrovn⌦ hladiny podzemní vody je zde s ohledem na celkové
vodohospodá ské pom⌦ry a geologickou strukturu povrchové vrstvy ve v⌦t ím rozptylu ne✓ kdekoliv jinde
(s kolísáním ve vazb⌦ na ir í konkrétní hydrologickou situaci, odhadem nap . i cca 3 m pod terénem).
Jisté potí✓e zde dále nastávají, odhadem, i v období p edja í i na za átku zimního období, kdy
je povrchová vrstva je t⌦ i ji✓ zmrzlá a nepropustná a kdy de ✏ové srá✓ky mohou zp⇣sobit komplikace
zejména na nezpevn⌦n⌘ch místních komunikacích a prostranstvích a v jejich okolí. P irozenou reakcí v
takov⌘ch p ípadech b⌘vá zpev ování jejich povrchu v etn⌦ dodate né úpravy jejich sklonov⌘ch pom⌦r⇣ i
instalace odvod ovacích prvk⇣ (odvod ovacích rigol⇣, potrubí), p evád⌦jících vodu do recipientních prvk⇣
v území. V tomto ohledu lze takovéto podmínky a zásahy zaznamenat i ve sledovaném zájmovém území.
Srá✓kové odpadní vody jsou p evád⌦ny do nejbli✓ ích recipient⇣ p evá✓n⌦ zatrubn⌦n⌘mi úseky:
jednotné kanalizace a prost ednictvím OV v obci Dymokury, prost ednictvím oddílné de ✏ové kanalizace
ve zbytku obce Dymokury (cca 35%) a v lokalitách erná Hora a Svídnice. Jinak v ude té✓ áste n⌦
systémem p íkop⇣, struh a propustk⇣. V p ípad⌦ jednotliv⌘ch nemovitostí je pak prosazována likvidace
srá✓ek vsakem i i akumulací (s následn⌘m vyu✓itím k zavla✓ování zelen⌦).
Zp⇣sob likvidace de ✏ov⌘ch vod se nebude zásadn⌦ m⌦nit. K likvidaci de ✏ov⌘ch vod bude
p ednostn⌦ vyu✓íváno zasakování i retence (po podrobném hydrogeologickém pr⇣zkumu). P i
vymezování stavebních pozemk⇣ musí b⌘t spln⌦n po✓adavek na vsakování de ✏ov⌘ch vod nebo jejich
zadr✓ení na pozemku p ed jejich svedením do oddílné de ✏ové kanalizace vycházející z platn⌘ch
provád⌦cích p edpis⇣ (§20 odst. 5 (resp. §21) vyhlá ky 501/2006). Je nezbytné prosazovat zachycení
de ✏ov⌘ch odpadních vod p ímo na pozemcích jednotliv⌘ch nemovitostí (vyu✓ívat akumulaci srá✓kov⌘ch
vod pro zalévání zelen⌦ apod.). Nové místní obslu✓né komunikace je t eba upravit spádov⌦ (v podélném i
p í ném profilu) tak, aby srá✓ková voda z◆jejich povrchu odtékala do nejbli✓ ích p irozen⌘ch recipientních
prvk⇣ v území, i té✓ do stávající de ✏ové oddílné kanalizace.
Obecn⌦ platí, ✓e odtokové pom⌦ry z povrchu urbanizovaného území musí b⌘t po v⌘stavb⌦
srovnatelné se stavem p ed ní (stejné mno✓ství ve stejném asovém úseku), tj. nemá docházet ke
zhor ení odtokov⌘ch pom⌦r⇣ v území a v tocích (nap . vlivem odvod ování neúm⌦rn⌦ velk⌘ch zpevn⌦n⌘ch
ploch, st ech ap.).
Spla kové odpadní vody
(Dymokury)
Obec Dymokury má vybudovan⌘ systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu. V obci Dymokury
funguje systém jednotné kanalizace (cca na 65% intravilánu) v etn⌦ biologicko mechanické istírny
odpadních vod ( OV), nacházející se na severozápadním okraji Dymokur.
Touto kanalizací DN 150 – DN 400 z kameniny a betonu celkové délky cca 3,99 km jsou
odpadní vody gravita n⌦ dopravovány na mechanicko-biologickou OV, sestávající z lapáku písku, erpací
jímky, jedné aktiva ní nádr✓e, dvou dosazovacích nádr✓í, zahu ✏ovací nádr✓e kal⇣ a z recirkula ní jímky.
Základní projektové parametry OV:
hydraulická kapacita …Q24= 305,25 m3/den= 12,72 m3/hod. = 3,54 l/s, Qh= 22,90
m3/hod.= 6,37 l/s, Qv= 17,85 m3/hod. = 4,96 l/s, Qde ✏ = 76,32 m3/hod.= 21,24 l/s
(pom⌦r z ed⌦ní 1:5), nam⌦ ená hodnota pr⇣m⌦rného denního p ítoku na OV v bezde tném
období iní cca Q24 = 75 m3/den = 3,125 m3/hod. = 0,868 l/s
zatí✓ení BSK5 ….. 60.532 g/den= 60,532 kg/den, koncentrace BSK5,pr⇣m =198 g/m3, BSK5 na
odtoku … 20 mg/l, po et ekvivalentních obyvatel 1120 EO
Údaje o recipientu (Pivovarsk⌘ potok <⌅títarsk⌘ potok <Mrlina <Labe): Q355 = 10 l/s
Proto✓e je na OV p ipojeno jen cca 500 EO, má tedy dostate nou kapacitní rezervu pro dal í
období. Sou asn⌦ té✓ ne iní z ejm⌦ potí✓e splnit limity parametr⇣ vy i t⌦n⌘ch odpadních vod
p evád⌦n⌘ch do Pivovarského potoka. Provozovatelem OV a kanalizace je VaK Nymburk a.s.
Odpadní vody ze zb⌘vající, cca 35 %-tní ásti intravilánu obce Dymokury jsou z d⇣vodu
sklonov⌘ch pom⌦r⇣ terénu p ed i ✏ovány v septicích a následn⌦ p evád⌦ny do de ✏ové oddílné kanalizace
a do ⌅títarského potoka.
Systém odkanalizování obce se nebude m⌦nit ani v◆budoucnosti. Na severo-v⌘chodním okraji
Dymokur je p ipraven k realizaci zám⌦r dostavby kanaliza ní sít⌦ (konkrétn⌦ pro ulice V Hájku,
Osvobození, V T e ovce, Za H i t⌦m, Na Bíl⌘ch a Lesní v etn⌦ oblasti p⌦ti rodinn⌘ch dom⇣ za tratí D ve
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sm⌦ru k silnici I/32 ve sm⌦ru na Ji ín ~ odpovídá 213 EO) je zpracováno posouzení investi ního zám⌦ru
(1/2016). P ílohou posouzení je i Povolení k vypou t⌦ní odpadních vod vydané O⌥P M⌦Ú Pod⌦brady pod
.j. 0050277/O⌥P/2010/L e a Rozhodnutí O⌥P M⌦Ú Pod⌦brady pod .j. 004724/DZZ/2014/L e, kde bylo
nav⌘ eno vypou t⌦ní OV z mno✓ství 90 000 m3/rok na mno✓ství 190 000 m3/rok.
Postupn⌦ bude probíhat kompletace jednotné kanalizace a transformace do podoby tzv.
modifikované kanalizace (p i jejím roz i ování uplat ován jen p evod spla k⇣ a podíly de ✏ov⌘ch vod
postupn⌦ redukovat). Lze konstatovat, ✓e je technicky mo✓né p ipojení v ech uva✓ovan⌘ch rozvojov⌘ch
lokalit na stávající rozvodnou i projek n⌦ zva✓ovanou kanaliza ní sí✏.
( erná Hora, Svídnice)
Vesnice nemají vybudovan⌘ systém kanalizace pro ve ejnou pot ebu. Spla ky jsou zachycovány
v bezodtokov⌘ch jímkách a následn⌦ vyvá✓eny na zem⌦d⌦lsky vyu✓ívané pozemky v okolí.
Dle zpracované projektové dokumentace zde bude vybudována spla ková oddílná kanalizace s
návazností na Dymokury a její OV, která má zna nou rezervu své kapacity (tu je ✓ádoucí co nejd íve
vyu✓ít). Do doby v⌘stavby bude likvidace spla kov⌘ch vod e ena rekonstrukcí stávajících nebo v⌘stavbou
nov⌘ch akumula ních jímek (odpadní vody akumulované v bezodtokov⌘ch jímkách v⌘hledov⌦ likvidovány
na istírn⌦ odpadních vod obce Dymokury).
(samoty)
V od⇣vodn⌦n⌘ch p ípadech, kdy✓ nebudou vytvo eny technické a ekonomické podmínky pro
p ipojení stávající nebo navr✓ené zástavby na spla kovou kanalizaci, je podmín⌦n⌦ p ípustná i realizace
bezodtokov⌘ch jímek nebo domovních istíren odpadních vod.
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení:
Ochranná pásma kanaliza ních za ízení se ur ují dle SN 75 6081 (TNV 75 6011) Hygienická
ochrana prost edí kolem kanaliza⇧ních za ízení z◆roku 1996 a dle zákona íslo 274/2001 Sb., o ve ejn ch
vodovodech a kanalizacích, v◆platném zn⌦ní.
Ochranné pásmo stok do DN 500 ………….1,5 m, pro DN > DN 500 …………….. 2,5 m (na
ka✓dou stranu od vn⌦j ího líce stoky).
Ochranné pásmo OV ………. od cca 50 do 100 i více m (redukce je mo✓ná v◆p ípad⌦ zakryté
OV vybavené adekvátním v⌦tracím systémem, u✓itím ochranné zelen⌦ apod.).
Ochranné pásmo evakua ní a erpací stanice odpadních vod podtlakového kanaliza ního
systému …… cca 10 a✓ 20 i více m.
Zásobování pitnou vodou
(Dymokury, erná Hora, Svídnice)
Obec má ve ejn⌘ vodovod. Vyu✓ívá k tomu vlastního zdroje vody, kter⌘m je jímací vrt (studna) s
vydatností 6 l/s. Tento zdroj a ve ejn⌘ vodovod obce byly uvedeny do provozu v r. 1970. Kvalita vody
zdroje odpovídá po✓adavk⇣m vyhl. MZ . 252/2004 Sb. Voda je pouze hygienicky zabezpe ována chlorací
(prost ednictvím dávkovacího za ízení lokalizovaného v armaturní komo e podzemního vodojemu).
D⇣le✓itou sou ástí ve ejného vodovodu je podzemní dvoukomorov⌘ vodojem 2x120 m3
(úrovn⌦ min./max. hladiny vody: 212/222 m n.m.) a erpací stanice „Pust⌘“ s celkovou kapacitou 36 l/s
(4+2 erpadla, ka✓dé s v⌘konem 6 l/s a s dopravní v⌘ kou 40 m v.sl.). Tato erpací stanice byla po
rekonstrukci uvedena do op⌦tovného provozu v r.m2002. V situaci, kdy se kóty terénu zájmového území
intravilánu pohybují od 199 do 223 m n.m. vychází, ✓e nemohou b⌘t celoplo n⌦ spln⌦ny limitní
minimální hodnoty p etlaku vody v rozvodné síti (15 resp. 25 m vod. sl. pro jednopodla✓ní resp. dvou a
vícepodla✓ní zástavbu dle SN 75 5401). Lze tedy doporu it detailn⌦j í prov⌦ ení s návrhem
odpovídajících opat ení. Délka p ivád⌦cího 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 p ípojek iní cca 3,0 km. V letech 2000 a✓ 2003 byla provedena áste ná rekonstrukce
vodovodní sít⌦ v délce cca 1,0 km. Jinak je p ipravován zám⌦r roz í ení rozvodné vodovodní sít⌦ do
západní okrajové ásti sídla v souvislosti se zde uva✓ovanou novou v⌘stavbou. Na ve ejn⌘ vodovod obce
Dymokury byla v r. 2006 napojena i lokalita erná Hora a v nedávné dob⌦ i Svídnice. Vzhledem k tomu,
✓e p ivád⌦cí vodovodní ad Svídnice byl veden v odli né trase, ne✓ bylo p⇣vodn⌦ projektováno, je tento
sou ástí vymezen⌘ch ve ejn⌦ prosp⌦ n⌘ch staveb.
Systém zásobování pitnou vodou se nebude m⌦nit ani v◆budoucnosti.
Provozovatelem ve ejného vodovodu je zde Obec Dymokury spole n⌦ s odborn⌘m dozorem
pracovníka VaK Nymburk. Postupn⌦ bude probíhat kompletace vodovodní sít⌦ a zárove její obnova.
Lze konstatovat, ✓e je technicky mo✓né p ipojení v ech uva✓ovan⌘ch rozvojov⌘ch lokalit na
stávající rozvodnou vodovodní sí✏.
Základní parametry pot eby vody (dle vyhl. .428/2001 Sb.):
Qd = 169 m3/den, Qdmax.= 375 m3/den, Qmax.h= 23,4 m3/hod. = 6,5 l/s
Pozn.: Parametry pot eby vody se té✓ promítají jako parametry produkce spla kov⌘ch
odpadních vod.
-

Ve ejné studny a dal í vodárenská za ízení v zájmovém území
V◆obci se rovn⌦✓ nacházejí studny pro individuální zásobování vodou. Mno✓ství vody ve
studnách kolísá, p evá✓n⌦ je nedostate né. Jakost vody ve studních není pravideln⌦
kontrolována, lze o ekávat nedodr✓ení ukazatel⇣ vyhlá ky MZd . 252/2004, kterou se stanoví
po✓adavky na pitnou vodu.
V◆obci jsou vyu✓ívány obecní studny.
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Ochranná pásma (dle § 23 zákona . 274/2001 Sb., o ve ejn⌘ch vodovodech a kanalizacích):
OP vodovodních ad⇣ a kanaliza ních stok iní (do DN 500 mm v etn⌦) 1,5 m na ka✓dou
stranu od vn⌦j ího líce potrubí i stoky a 2,5 m na ka✓dou stranu od vn⌦j ího líce potrubí i stoky (u DN
nad DN 500 mm).
Ochranné pásmo vodojemu:
Ochranné pásmo vodojemu iní min. 10 m.
Zásobování energiemi - vytáp ní
Energetická bezpe nost zájmového území zde není zatím do e ena na úrovni stávajících a
p edpokládan⌘ch, dále nar⇣stajících po✓adavcích. Chybí zde nap . stl plynovodní sí✏. Vytáp⌦ní je p evá✓n⌦
zaji t⌦no spalováním tuh⌘ch paliv v domácích topeni tích. ást domácností má elektrické vytáp⌦ní, na
n⌦kter⌘ch domech byly osazeny fotovoltaické panely. P ípadné pot eby obyvatel (hlavn⌦ va ení) jsou
uspokojovány i dodávkou propan-butanu v tlakov⌘ch lahvích.
Jako ekologicky vhodné zdroje energie jsou pro vytáp⌦ní doporu eny kvalitní paliva pro p ímé
spalování, propan-butan, vytáp⌦ní kotli na tuhá paliva vy í emisní t ídy, i alternativní zdroje (slune ní
energie, geotermální energie apod.). To dnes i v⌘hledov⌦ bude více zále✓et na ekonomick⌘ch podmínkách.
Územní energetická koncepce by m⌦la víc dbát na energetické úspory a nap . uvoln⌦nou zdrojovou
kapacitu p íkonu elektrické energie efektivn⌦ pou✓ít pro objekty, kde je efektivní p ednostní u✓ití elektrické
energie. – Dnes pak je nezbytné sledovat stav energetické bezpe nosti obce, která je obvykle mj. dána
disponibilní kapacitou autonomních místních zdroj⇣ el. energie a obnoviteln⌘ch zdroj⇣ energie (OZE).
Úsek energetiky úzce souvisí té✓ s◆ istotou ovzdu í. - Ozdrav⌦ní ovzdu í a tím zlep ení
✓ivotního prost edí v zájmovém území se zde ji✓ áste n⌦ projevuje (je v ak o et eno zákonem o ochran⌦
ovzdu í . 309/91 Sb. v◆platném zn⌦ní jen áste n⌦, a proto m⇣✓e nejv⌘razn⌦ji ovliv ovat istotou ovzdu í
i dobrá koncepce v úseku energetiky podporovaná ob any a d⇣sledn⌦ realizovaná OÚ). V tomto ohledu je
nezbytná t⌦sná spolupráce s energetick⌘mi spole nostmi a s Krajsk⌘m ú adem.
Energetické nároky jsou mj. spjaty s klimatick⌘mi podmínkami zájmového území (viz. kapitola
P írodní podmínky).
Zásobování elektrickou energií
Elektrifikace zájmového území, jak zde byla dosud rozvíjena, je ve své skladb⌦ a rezervách
jednotliv⌘ch ástí systému relativn⌦ heterogenní. N⌦kde se, odhadem, dostává na hranice sv⌘ch mo✓ností
a vykazuje i jisté provozní potí✓e v distribu ní NN síti (p etrvává její provedení i v trasách venkovního
vedení), jinde se m⇣✓e vyskytovat i v⌘konová rezerva.
Sí✏ venkovního primárního vedení VN 22 kV, napájející distribu ní trafostanice, je svou
strukturou i kapacitou v e eném území mo✓né celkov⌦ pova✓ovat z pohledu sou asn⌘ch po✓adavk⇣ za
vyhovující. Rozvodná NN sí✏ je zde zatím realizována p evá✓n⌦ jako venkovní vedení. Vlastníkem a
provozovatelem je EZ Distribuce a.s.
P ehled distribu ních stanic v zájmovém území (napájecí uzel: TS 110/22 kV Pod⌦brady):
Stávající distribu ní trafostanice (k.ú. Dymokury):
Pracovní
Název
Inventární .
Vlastnictví
Stávající v⌘kon (kVA)
ozna ení
Provozní .
(V⌘kon po úprav⌦)
TS1
Deblice Dv⇣r
280153
EZ-Distribuce
100 (do 400)
TS2
Na pr⇣honu
280845
EZ-Distribuce
400 (do 400)
TS3
Sodovkárna
280581
spole né
2x400 (do 400)
TS4
K erné Ho e
280580
EZ-Distribuce
250 (do 400)
TS5
ZD
280579
EZ-Distribuce
400 (do 400)
TS6
Ministerstvo vnitra 281463
cizí
250 (do 400)
TS7
erpadla vody
280399
cizí
100 (do 400)
TS8
Obec u cukrovaru
280343
EZ-Distribuce
400 (do 400)
TS9
Cukrovar
280204
cizí
160+2x1000
(vestav⌦ná)
TS10
Mate ská kola
280462
EZ-Distribuce
400 (do 400)
Zdroj: EZ-Distribuce
Stávající distribu ní trafostanice (k.ú. erná Hora u Dymokur):
Pracovní
Název
Inventární .
Vlastnictví
Stávající v⌘kon (kVA)
ozna ení
Provozní .
(V⌘kon po úprav⌦)
TS11
Obec
280368
*)
*)
Stávající distribu ní trafostanice (k.ú. Svídnice u Dymokur):
Pracovní
Název
Inventární .
ozna ení
Provozní .
TS12
ZD
280515
TS13
V poli
280359
TS14
Luka
280788
*)

Vlastnictví
*)
*)
*)

Stávající v⌘kon (kVA)
(V⌘kon po úprav⌦)
*)
*)
*)

Pro tyto trafostanice nebyly poskytnuty informace ohledn⌦ jejich v⌘konu i vlastnictví

Rozvodná sí✏ NN je zatím realizována p evá✓n⌦ ve form⌦ venkovních vedení na sloupech
(✓elezobetonov⌘ch, d ev⌦n⌘ch). Venkovní vedení NN jsou sice zatím funk ní, ale z hlediska del ího
v⌘hledu spí e neperspektivní. Do zem⌦ je ulo✓eno pouze ást vedení v Dymokurech a ve Svídnici.
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V rámci vedení distribu ní sít⌦ NN je paraleln⌦ realizována té✓ venkovní sí✏ VO (ve ejného osv⌦tlení), která
byla a je pr⇣b⌦✓n⌦ udr✓ována v provozuschopném stavu. V⌦t ina lamp byla zrekonstruována. V roce 2019
bude dobudováno nové ve ejné osv⌦tlení v celé spodní ásti Dymokur spole n⌦ s ulo✓ením nadzemního
vedení NN do zem⌦. Majitelem a provozovatelem elektrorozvodné sít⌦ je zde EZ-Distribuce a.s.
Návrh e ení:
V⌘kon stávajících trafostanic v sídle s potenciálním rozvojem (Dymokury) v⌘hledov⌦ nemusí
posta ovat. Situaci lze v tomto p ípad⌦ e it postupn⌦ na základ⌦ zp esn⌦ní vstupních informací (o
stávajících v⌘konov⌘ch rezervách trafostanic a zp esn⌦ní údaj⇣ po✓adovan⌘ch p íkon⇣ jednotliv⌘ch
majitel⇣ nemovitostí) p edev ím posílením v⌘konu stávajících distribu ních trafostanic (jejich rekonstrukcí
a modernizací) a teprve následn⌦ té✓ z ízením (a p ipojením) nov⌘ch trafostanic v p íslu n⌘ch
zastaviteln⌘ch plochách (Z1).
Rozvoj obce se m⇣✓e projevit té✓ po✓adavkem na zkapacitn⌦ní stávajících tras vedení VN 22 kV
i realizací propojovacích kabel⇣ 22 kV mezi distribu ními trafostanicemi (garance jejich provozní
sou innosti). V rámci lokality navr✓ené k zástavb⌦ Z11 dojde k p elo✓ce koncové ásti venkovního vedení
VN 22 kV do podzemní kabelové trasy sm⌦ ované do trafostanice.
Ve v ech místních ástech lze doporu it realizaci nov⌘ch tras vedení NN ji✓ jen v podob⌦
podzemních tras kabelov⌘ch vedení. Stávající venkovní trasy vedení NN by pak m⌦ly b⌘t postupn⌦
rekonstruovány na kabelové podzemní trasy.
Pro kabely se v⌘hledov⌦ p edpokládá u✓ití klasického zp⇣sobu ukládání, av ak nevylu uje se
ani u✓ití i moderních ochrann⌘ch konstrukcí. Je t eba dbát v◆p edstihu práv⌦ na osazení ochrann⌘ch
konstrukcí pro p echody/podchody pozemních komunikací i jin⌘ch podobn⌘ch p eká✓ek. - P ípojková
vedení budou upravena v◆souladu s◆dne ní prosazovanou koncepcí, tj. osazením základního rozvad⌦ e
vybaveného elektrom⌦rem na hranici pozemku dané nemovitosti.
Podzemní kabelová trasa NN systému VO (ve ejného osv⌦tlení) bude i nadále kopírovat
kabelovou trasu distribu ních vedení NN.
Lze konstatovat, ✓e je zde technicky mo✓né p ipojení uva✓ovan⌘ch rozvojov⌘ch lokalit na
rozvodnou NN sí✏.
Ochranná pásma elektrick⌘ch za ízení
OP nadzemního vedení o nap⌦tí nad 1 kV a do 35 kV v etn⌦ je 7 m na ob⌦ strany od krajních
vodi ⇣ (pro vodi e bez izolace), ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV v etn⌦ je 1 m po obou
stranách krajního kabelu, ochranné pásmo elektrické stanice sto✓árové s p evodem nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1
kV a men í ne✓ 52 kV na úrove nízkého nap⌦tí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice
kompaktní a zd⌦né s p evodem nap⌦tí z úrovn⌦ nad 1 kV a men í ne✓ 52 kV na úrove NN je 2 m od
stanice a ochranné pásmo elektrické stanice vestav⌦né je 1 m od obestav⌦ní.
Pozn.: Takto definovaná ochranná pásma se vztahují prakticky pouze na nová za ízení, nebo✏ v §
98 zák. . 458/2000 se uvádí, ✓e ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p edpis⇣ se
nem⌦ní po nabytí ú innosti zákona. Proto jsou ve v⌘kresech vyzna ena, u star ích za ízení, ochranná
pásma d íve uplatn⌦ná (konkrétn⌦ u vedení 400 kV je to 25 m).
Zásobování zemním plynem
⇤e ené území není plynofikováno. Rozvoj plynofikace je limitován vytvo ením
politickoekonomick⌘ch p edpoklad⇣ v regionu. Reálná cesta, jak tento úkol zvládnout, je s pomocí
sdru✓ení obcí s toto✓n⌘mi zájmy ve spojitém území od místa mo✓ného odbo ení z disponibilního VTL
plynovodu (nap . v doporu ované trase Podmoky-Velenice- in⌦ves- Dymokury, nabízí se rovn⌦✓ mo✓nost
generelního e ení plo né plynofikace spolu se sousedním m⌦stysem K inec).
Celá ada okolních obcí v ak nemá plynofikaci s ohledem na ukon enou podporu v letech
2004 – 2005. Realizací plo né plynofikace e eného zájmového území by nesporn⌦ do lo k p ínosu z
ekologického hlediska (v⌘razn⌘m pozitivním vlivem na istotu ovzdu í), do lo by ke zv⌘ ení komfortu
vytáp⌦ní, p ípravy TUV, va ení apod., a dále by se tím stala obec zajímav⌦j í i z hlediska dobrého
technického zázemí pro p ípadné dal í podnikatelské aktivity.
Telekomunikace a radiokomunikace
Zabezpe ení e eného území telekomunika ními slu✓bami p edstavuje vzhledem k jejich
d⇣le✓itosti pro roz í ení pot ebn⌘ch ekonomick⌘ch aktivit i prosté zabezpe ení standardních slu✓eb
profilov⌘ v⌘znam. V centru obce Dymokury a Svídnice je instalován ve ejn⌘ telefonní automat (ve ejná
hovorna) a je tedy spln⌦n po✓adavek zaji t⌦ní minimální dostupnosti této slu✓by (minimální standardní
vybavení). Technická úrove místní sít⌦ odpovídá ji✓ dne ním v⌘vojov⌘m trend⇣m.
Ú astnická telekomunika ní sí✏ je v Dymokurech realizována v podzemních kabelov⌘ch trasách.
Zájmové území p íslu í k místní telekomunika ní úst edn⌦ (MTÚ-MTO) Pod⌦brady. Vlastní napojení je
prost ednictvím ATÚ-podúst edny (Dymokury). Provozovatelem je spole nost O2 Czech Republic a.s.
Navazující ú astnické sít⌦ jsou v lokalit⌦ erná Hora a Svídnice realizovány kabely p evá✓n⌦ v nadzemních
trasách.
Zájmov⌘m územím je veden dálkov⌘ optick⌘ telekomunika ních kabel p enosové sít⌦ ve sm⌦ru
Nouzov - Zábrdovice. Jeho trasa probíhá p es zastav⌦né území sídel Dymokury a erná Hora.
Obec je vybavena funk ní sítí obecního rozhlasu.
Území je pokryto signálem BTS t í mobilních operátor⇣ (základnové stanice na jihozápadním
okraji SÚ Dymokury): Siemens s.r.o. (pozemek .6/2), v budov⌦ koly v Dymokurech O2 Czech Republic
a.s. a T- Mobile Czech Republic a.s. v areálu zem⌦d⌦lského dvora .p.2 v Dymokurech. V obci jsou
sledované problémy s kvalitou signál⇣.
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Zhruba ve sm⌦ru JZ-SV prochází nap í e en⌘m územím radioreléová trasa. Celé správní území
obce je situováno v ochranném pásmu radaru Nepolisy. Omezení vypl⌘vající z tohoto vymezení budou
nadále respektována.
V echna stávající nadzemní telekomunika ní vedení budou postupn⌦ nahrazena podzemní
kabelovou trasou. Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou p ipojeny v✓dy.
Ochranná pásma telekomunika ních za ízení
Ochranná pásma jsou dána zákonem . 151/2000 Sb., resp. zákonem .127/2005 Sb., o elektronick⌘ch
komunikacích. U telekomunika ních za ízení pak iní v p ípad⌦:
kabelového vedení p ístupové sít⌦ voln⌦ ulo✓eného 1,5 m na ob⌦ strany od krajních kabel⇣
kabelového vedení v ochranné konstrukci 1,5 m od okraje v⌘kopové r⌘hy
kabel⇣ transportní sít⌦ ochranné pásmo stanovuje spole nost O2 a.s. – Provoz p enosové
techniky (provozovatel).
Souhrnné zhodnocení, prostorová koordinace vedení technického vybavení
Cílem koordinace v◆úrovni koncep ního e ení je p edvídat a p edcházet v em potenciálním
vá✓n⌘m konflikt⇣m a st et⇣m zájm⇣. Rozumí se nejen st et⇣m prostorov⌘m, ale i mo✓n⌘m disproporcím
v◆objektivn⌦ existujících vztazích a v◆u✓it⌘ch rozhodovacích postupech, v◆územn⌦ plánovacích podkladech
i dokumentaci po ínaje a zpracováním p íslu ného projektu, jeho realizací a provozováním konkrétních
systém⇣ a za ízení kon e.
V⌘znamná je nap . koordinace in✓en⌘rsk⌘ch sítí ve vazb⌦ na pozemní komunikace, p ípadn⌦ na
jiné mo✓né p eká✓ky a vzájemná koordinace jednotliv⌘ch druh⇣ in✓en⌘rsk⌘ch sítí. Na základ⌦ rámcového
posouzení lze odhadovat, ✓e v◆n⌦kter⌘ch úsecích místních komunikací a na n⌦kter⌘ch k i✓ovatkách m⇣✓e
b⌘t brzy hustota sítí na úrovni vyvolávající ji✓ vá✓né problémy. V◆takov⌘ch p ípadech nelze improvizovat,
ale uplatnit d⇣sledné postupy prostorové koordinace. Takov⌘mi jsou postupy respektující SN 73 6005 a
postupy s aplikací úm⌦rn⌘ch sdru✓en⌘ch tras (v daném p ípad⌦ nap . multikanálu SITEL, technického
kanálku BIRCO apod.), nebo e ení s◆uplatn⌦ním kombinovan⌘ch zp⇣sob⇣ ukládání in✓. sítí.
V◆p ípad⌦ pou✓ití klasického zp⇣sobu ukládání lze rovn⌦✓ p ipomenout nezbytnost pou✓ití
dostate n⌦ kvalitních materiál⇣, kvalitního provedení v etn⌦ p ísné kontroly kvality díla, nezbytnost
v asného osazení ochrann⌘ch konstrukcí pro k í✓ení tras in✓en⌘rsk⌘ch sítí s◆komunikacemi a v asnou
p ípravu dopravn⌦ in✓en⌘rsk⌘ch opat ení pro realizaci.
Základním prost edkem pro koordinaci in✓en⌘rsk⌘ch sítí musí b⌘t koordina ní situace a
kompletní p í né profily prostorem komunikací. V◆rámci dal ích krok⇣ je ✓ádoucí zpracování
charakteristick⌘ch p í n⌘ch profil⇣ s◆vyzna ením polohy jednotliv⌘ch vedení (stávajících, ji✓ navrhovan⌘ch i
t⌦ch v⌘hledov⌘ch). Prostorová koordinace v◆detailu dle SN 73 6005 Prostorová úprava sítí technického
vybavení a podle dal ích technick⌘ch podklad⇣ m⇣✓e b⌘t preventivn⌦ precizována samostatn⌘m
projektem.
Za koordina ní akt je nutné pova✓ovat té✓ v asné zabezpe ení pozemk⇣ pro realizaci zám⌦r⇣ ve
ve ejném zájmu. Preventivní do e ení v ech ir ích územních vztah⇣ v◆rámci jednotliv⌘ch sí✏ov⌘ch odv⌦tví
p edstavuje rovn⌦✓ nezbytnou ást celkové koordinace. Jako koordinace s◆cílem zp esn⌦ní zadávacích
podmínek pro zpracování jednotliv⌘ch projekt⇣ m⇣✓e poslou✓it zpracování a vyhodnocení dotazníkové
akce.
Roz í ení sítí technické infrastruktury by m⌦la b⌘t p ednostn⌦ e ena bez naru ení vozovky
silnic procházejících zastav⌦n⌘m územím, trasy sítí v soub⌦hu se silnicemi by m⌦ly b⌘t v intravilánu sídel
p ednostn⌦ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku, mimo intravilán sídel a✓ za vn⌦j ím okrajem
silni ního t⌦lesa.
d.3) Ob anské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk ní za ízení
ob anského vybavení ve ejné vybavenosti:
plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV),
plochy ob anského vybavení - komer ní za ízení (OM),
plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH),
plochy ob anského vybavení - sport a rekreace (OS).
Vzhledem k d⇣le✓itosti za ízení ob anského vybavení pro rozvoj e eného území mohou b⌘t
vybraná za ízení umís✏ována dle podmínek funk ního len⌦ní území v zastav⌦ném území (zde prioritn⌦ v
plochách smí en⌘ch obytn⌘ch historického jádra vesnic napojen⌘ch na dopravní a technickou
infrastrukturu) a omezen⌦ i v plochách smí en⌘ch v⌘robních a plochách v⌘roby a skladování.
Popis stávajícího za↵ízení ob anské vybavenosti, spolky a rodáci
(odkazy jsou zobrazeny na koordina ním v⌘krese):
Plochy ob anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV):

-

⌅kolství, zdravotnictví a sociální slu✓by:
Obec je z izovatelem Mate ské koly Dymokury a Masarykovy základní koly (odkaz 1).
Masarykova základní kola Dymokury ( .p. 212) je úplnou základní kolou s kapacitou 250 ✓ák⇣
(1 - 4 t ída je umíst⌦na v nové p ístavb⌦, 5. - 9. t ída je umíst⌦na v hlavní budov⌦) ⌅kola t⌦✓í ze
své jedine né polohy v blízkosti lesa a mo✓nosti vyu✓ívat rozsáhl⌘ areál kolní zahrady, kde se
nachází kolní minizoo a d⌦tské h i t⌦. Do koly dojí✓dí ze spádov⌘ch a dal ích obcí p ibli✓n⌦
polovina ✓ák⇣. K zaji t⌦ní dojí✓ ky slou✓í i speciální kolní autobus.
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-

-

Mate ská kola Dymokury ( .p. 177) - kapacita je maximáln⌦ 28 d⌦tí pro jednu t ídu a 32 d⌦tí
pro dv⌦ t ídy.
v budov⌦ staré koly .p. 85 prob⌦hla projektová p íprava na komunitní d⇣m senior⇣ (odkaz 2)
b⌘valá sladovna .p. 99 - v ásti budovy je ordinace praktického léka e, lékárna (v⌘dejna lé iv) a
kade nictví a dále 4 obecní byty (odkaz 3)
pozn.: Slu✓by d⌦tského léka e (pediatra) jsou zaji t⌦ny pravidelnou dojí✓ kou. Nejbli✓ í
nemocni ní slu✓by jsou zaji t⌦ny v M⌦stci Králové.
Ve ejná správa a ochrana obyvatelstva, kulturní za ízení:
V centrální ásti Dymokur u objektu b⌘valé sladovny se nachází Obecní ú ad, po ta, knihovna,
ob adní sí a zasedací místnost, k obnov⌦ p írodní amfiteátr - letní kino; (odkaz 4)
U objektu b⌘valé sladovny se nachází hasi ská zbrojnice (je zpracována dokumentace na
spole ensk⌘ sál v areálu) (odkaz 5).
Obecní d⇣m Svídnice .p. 32, po rekonstrukci (odkaz 6)
V Dymokurech se nachází kostel Zv⌦stování Panny Marie se h bitovním areálem ( ímskokatolická církev) (odkaz 7).

Plochy ob anského vybavení - h bitovy (OH):
Ve ejné poh ebi t⌦ s márnicí v majetku obce se nachází v k.ú. Svídnice u Dymokur za vesnicí.
Plochy ob anského vybavení - sport a rekreace (OS):
V Dymokurech u Masarykovy základní koly se nachází h i t⌦ na fotbal a h i t⌦ na mí ové hry.
Pozemky pat í TJ Sokol Dymokury.
pozn.: V objektu Z⌅ je t⌦locvi na. V ka✓dé z místních ástí je jedno d⌦tské h i t⌦.
Plochy ob
-

anského vybavení - komer ní za ízení (OM):
(odkaz 8) - Zahrada Bittmann na SZ okraji Dymokur;
(odkaz 9) - Prodejna smí eného zbo✓í - Jednota COOP v centrální ásti Dymokur.
(odkaz B) - V kontaktní poloze zámeckého areálu v Dymokurech se jedná o areálem sklad⇣
policie R.
(odkaz F) - V areálu b⌘valého pivovaru/sodovkárny pod zámkem je dnes provozovna
Stone&Decor se zam⌦ ením na v⌘robu, prodej a restaurování soch, p⇣j ovna filmov⌘ch rekvizit,
filmové ateliery.

Spolková a zájmová innost v obci
Kulturní akce se po ádají v klubovn⌦ hasi ⇣, v zasedací místnosti OÚ, na h i ti i v areálu
“koupali t⌦” u rybá ské klubovny.Ve Svídnici je pro kulturní akce vyu✓íván obecní d⇣m (stará kola).
V obci p⇣sobí:
Sbor dobrovoln⌘ch hasi ⇣ Dymokury.
T⌦lov⌘chovná jednota (TJ) Sokol Dymokury,
Fotbalov⌘ klub Dymokury,
Spolek v ela ⇣ (za ti✏uje esk⌘ svaz v ela ⇣).
Mysliveck⌘ spolek Dymokury,
esk⌘ rybá sk⌘ svaz, místní organizace Dymokury
esk⌘ svaz v ela ⇣, základní organizace Dymokury
a dal í neformální uskupení.
Zdroj: Program rozvoje obce Dymokury na období 2018–2024
d.4) Ve↵ejná prostranství
Hlavním ve ejn⌘m prostranstvím jsou návesní prostranství v historickém jádru Dymokur, erné
Hory a Svídnice.
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy ve ejn⌘ch prostranství (PV) zahrnující návesní
prostranství a uli ní prostranství zp ístup ující stavby v zastav⌦ném území.
Územním plánem je plocha ve ejn⌘ch prostranství (PV) navr✓ena v rámci zastavitelné plochy Z6
(p ístup k záhumenním zahradám, zele ).
Územní plán vymezuje stávající plochy ve ejn⌘ch prostranství - ve ejná zele (ZV)
Plochy ve ejn⌘ch prostranství - ve ejná zele jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek
p im⌦ ené umíst⌦ní, rozsah, dostupnost a ochranu p evá✓n⌦ parkov⌦ upraven⌘ch pozemk⇣
ve ejné zelen⌦. Do t⌦chto vymezen⌘ch ploch spadá zele na návsi a u kostela v Dymokurech.
Dal í ve ejná prostranství a ve ejná zele budou vymezeny v lokalit⌦ Z1 územní studií.
V rámci plochy Z4 budou ve smyslu regulativ⇣ dan⌘ch územním plánem vymezovány pozemky
ve ejn⌘ch prostranství v návaznosti na stávající (roz í ení komunikace).
Obecné po✓adavky
Musí b⌘t spln⌦n po✓adavek (ve smyslu vyhlá ky §7 vyhlá ky 501/2006 Sb.), aby pro ka✓dé dva
hektary zastavitelné plochy smí ené obytné i obytné byla s touto zastavitelnou plochou vymezena
související plocha ve ejného prostranství o v⌘m⌦ e nejmén⌦ 1000 m2; do této v⌘m⌦ry se nezapo ítávají
pozemní komunikace. Velikosti cca dva hektary dosahuje z navr✓en⌘ch ploch plocha Z2. Z toho d⇣vodu je
v rámci plochy vymezena plocha ve ejného prostranství - ve ejné zelen⌦.
Pro nov⌦ vymezované pozemky ve ejného prostranství jsou dále dány tyto po✓adavky (ve
smyslu vyhlá ky §22 vyhlá ky 501/2006 Sb.): Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho✓ sou ástí je
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pozemní komunikace zp ístup ující pozemek bytového domu, je 12 m. P i jednosm⌦rném provozu lze
tuto í ku sní✓it a✓ na 10,5 m. Nejmen í í ka ve ejného prostranství, jeho✓ sou ástí je pozemní
komunikace zp ístup ující pozemek rodinného domu, je 8 m. P i jednosm⌦rném provozu lze tuto í ku
sní✓it a✓ na 6,5 m. Sou ástí t⌦chto ve ejn⌘ch prostranství je nejmén⌦ jeden pruh vyhrazen⌘ pro p⌦ í v
minimální í ce 2 m umo✓ ující bezbariérové u✓ívání.
Ulice je podéln⌘ venkovní prostor. Je chybou domnívat se , ✓e se jedná o pouhou dopravní
spojnici. I tento prostor je nezbytné koncipovat jako pobytov⌘, kde se sousedé rádi zastaví a popovídají si.
Tradi n⌦ je tento zp⇣sob u domká ské zástavby pou✓it. asto se jedná o prostor místní í kové dimenze
cca 8 -10 m s vozovkou (zpevn⌦n⌘ povrch) a oboustrann⌘m, travnat⌘m pásem.
d.5) Nakládání s odpady
Obecn⌦ závazná vyhlá ka Obce Dymokury stanovuje systém shroma✓ ování, sb⌦ru, p epravy,
t íd⌦ní, vyu✓ívání a odstra ování komunálních odpad⇣, v etn⌦ systému nakládání se stavebním odpadem,
v souladu s platn⌘mi právními p edpisy.
Skládky, evidované ekologické zát⌦✓e území
V e eném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad⇣. Staré ekologické
zát⌦✓e - obecní skládky byly v minulosti rekultivovány.
Zne kod ování odpad⇣
Sb⌦rné nádoby u jednotliv⌘ch nemovitostí slou✓í k ukládání zbytkového odpadu po vyt íd⌦ní.
Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávn⌦nou osobou a schváleného p íslu n⌘m orgánem
obce. Svoz odpad⇣ zaji ✏ují Technické slu✓by Nymburk. Pro odlo✓ení bioodpad⇣ slou✓í speciální popelnice
pro jednotlivé domácnosti, kter⌘ je ve stanoven⌘ch asech v t⌘dnu umíst⌦n na r⇣zn⌘ch místech obce.
Velkoobjemové komunální odpady do velkoobjemov⌘ch kontejner⇣ (9-25m3), p istaven⌘ch na p edem
ur ená místa 2x ro n⌦. Sb⌦r, p epravu zajistí oprávn⌦ná osoba. Vyt íd⌦né slo✓ky komunálního odpadu se
ukládají do p íslu n⌦ ozna en⌘ch kontejner⇣ umíst⌦n⌘ch na ve ejn⌦ p ístupn⌘ch plochách ve v ech
sídlech a pravideln⌦ vyvá✓en⌘ch oprávn⌦nou osobou. Pro sb⌦r skla a plast⇣ jsou v Dymokurech z ízeny 3
sb⌦rná místa, ve Svídnici a erné Ho e potom po jednom. Nebezpe né slo✓ky vyt íd⌦né z komunálního
odpadu jsou p edávány formou speciálních sb⌦ren 2x ro n⌦ oprávn⌦né osob⌦ k odvozu. Nevyu✓ité léky
lze odlo✓it v lékárnách v okolních sídlech. Odvoz kal⇣ ze septik⇣ a ✓ump si zaji ✏ují fyzické nebo právnické
osoby u oprávn⌦né osoby na vlastní náklady. Obec nemá sb⌦rn⌘ dv⇣r.
Koncepce zne kod ování odpad⇣ odvozem mimo území obce z⇣stane nadále zachována.
V◆zájmovém území je mo✓né po ítat analogicky, jako v◆podobn⌘ch obcích jinde, se zvy ující se
produkcí odpad⇣, p evá✓n⌦ komunálních. V⌘znamn⌘m faktorem v◆opa ném smyslu v ak m⇣✓e
b⌘t práv⌦ zde p em⌦na vytáp⌦ní s◆u✓itím u lechtil⌘ch paliv a d⇣sledn⌦j í separace jednotliv⌘ch
druh⇣ odpad⇣.
Stavební aktivita v◆zájmovém území nese s◆sebou vznik zna ného mno✓ství odpad⇣
(p ebyte né zeminy, stavebního rumu apod.). Jejich likvidace, resp. vyu✓ití by m⌦lo b⌘t ji✓
d⇣sledn⌦ o et eno projektovou dokumentací jednotliv⌘ch staveb ve smyslu hospodárného
nakládání s◆tímto materiálem.
V◆p ípad⌦ podnikatelsk⌘ch aktivit odpovídá mno✓ství a druh p íslu nému sortimentu produkce
a u✓itému technologickému za ízení (d⇣le✓ité je, aby takové areály m⌦ly zpracován program
odpadového hospodá ství ve smyslu uplatn⌦ní separace a recyklace).
Dále lze vymezit v◆souladu se zákonem . 185/2000 Sb., o odpadech v◆platném zn⌦ní a
v◆souladu se zm⌦nami n⌦kter⌘ch dal ích zákon⇣ a navazujících p edpis⇣ následující opat ení:
Lze doporu it roz í ení po tu ji✓ z ízen⌘ch snadno dostupn⌘ch stanovi ✏ kontejner⇣ pro
separovan⌘ TKO (zejména v◆souvislosti s◆postupnou realizací aktivit v◆rozvojov⌘ch lokalitách
skupinové zástavby).
Nová za ízení lze umis✏ovat pouze v souladu s platn⌘mi právními p edpisy a v souladu s
regulativy funk ního vyu✓ívání území ÚP (kapitola f.).
Sb⌦rn⌘ dv⇣r lze s v⌘hodou umístit v rámci ploch smí en⌘ch - v⌘robních (P1), kde lze umis✏ovat
pozemky staveb a za ízení slou✓ících k zabezpe ení údr✓by ve ejn⌘ch ploch a prostranství
(technické a úklidové slu✓by; sb⌦r odpadu; obecní kompostárna).
3 ad.e)

Od vodn ní koncepce uspo↵ádání krajiny

e.1) Promítnutí koncepce uspo↵ádání krajiny do ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití v
krajin a stanovení podmínek pro zm ny v jejich vyu⇣ití
Nezastav né území
Nezastav⌦n⌘m územím jsou pozemky nezahrnuté do zastav⌦ného území nebo do zastavitelné
plochy. Nezastav⌦né území (krajina) je v maximální mí e chrán⌦no p ed novou zástavbou. Zastavitelné
plochy jsou situovány do zastav⌦ného území nebo do p ímé návaznosti na zastav⌦né území. V územích
ochrany p írody není mo✓ná ✓ádná zástavba s v⌘jimkou nezbytn⌘ch liniov⌘ch sítí technické infrastruktury a
nezbytn⌘ch komunikací v krajin⌦.
ÚP Dymokury vytvá í podmínky pro ochranu v ech p írodních hodnot v◆území, které v◆zásad⌦
respektuje a je s◆nimi koordinován. V⌦t ina dochovan⌘ch p írodních prvk⇣ je územním plánem zapojena
do systému ÚSES (biocentra, biokoridory, interak ní prvky).
Dochované p írodní prvky zprost edkovávají ekostabiliza ní p⇣sobení na okolní nestabilní
krajiny a jako takové jsou územním plánem chrán⌦ny. V◆rámci nezastav⌦ného území jsou tyto prvky
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za azeny mezi plochy p írodní (NP) – lokální a regionální biocentra, EVL; pop ípad⌦ mezi plochy smí ené
nezastav⌦ného území (NSx). Do plochy smí ené nezastav⌦ného území jsou zahrnuty pozemky v nich✓
není mo✓né nebo nezbytné stanovit p eva✓ující ú el vyu✓ití. Do plochy smí ené nezastav⌦ného území jsou
zahrnuty pozemky p irozen⌘ch a p írod⌦ blízk⌘ch ekosystém⇣ a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury. P ijatelné formy vyu✓ití jsou vyzna eny p íslu n⌘m indexem, jsou dány regulativy a musí
b⌘t v✓dy v vzájemném souladu. Index p ípustn⌘ch funkcí: Index p ípustn⌘ch funkcí: p – p írodní / krajinná
zele , v – vodohospodá ská, z – zem⌦d⌦lská, l – lesní, kh – kulturn⌦ historická, r – rekrea ní, s – sportovní
vyu✓ití, d - dopravní. Plochy nezastav⌦ného území v◆krajin⌦ tvo í dále (NZ) - plochy zem⌦d⌦lské, (NZ1) plochy zem⌦d⌦lské - zahrady a sady, záhumenky, (W) - plochy vodní a vodohospodá ské, (NL) - plochy
lesní. Stanovení podmínek pro vyu✓ití ploch s◆rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití je popsáno v◆kap. f )
základního textu.
Skladebné ásti územního systému ekologické stability (biokoridory, interak ní prvky) jsou
pokládány za sou ást p írodní zóny (NP) a koliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry
zahrnuty do zóny smí ené NS s kombinací index⇣ p – p írodní krajinná zele , v - vodohospodá ská, z –
zem⌦d⌦lská, l – lesní, r - rekrea ní.
Z◆hlediska ochrany a tvorby krajiny platí, ✓e podíl zelen⌦ ve v⌦t in⌦ vymezen⌘ch ploch
nezastav⌦ného území krajiny je t eba zvy ovat, a to p i realizaci návrhu územního systému ekologické
stability, v etn⌦ interak ních prvk⇣, liniové doprovodné zelen⌦ komunikací, vodote í a mezí, zatravn⌦ním
nebo dopln⌦ním ploch nelesní zelen⌦ s p írodní funkcí. U nov⌦ navrhované zelen⌦ je nutno respektovat
stanovi tní podmínky, rodová i druhová skladba zelen⌦ musí vycházet z◆p⇣vodních rostlinn⌘ch
spole enstev: ern⌘ ová dubohab ina (p evá✓ná ást území), mochnová doubrava (jihov⌘chodní ást
území), st emchová jasenina místy v◆komplexu s◆mok adními ol inami (nivní polohy vodních tok⇣,
zamok ené sní✓eniny).
e.2) Plochy zm n v krajin
Územní plán navrhuje zv⌘ ení podílu zelen⌦ ve smí en⌘ch plochách nezastav⌦ného území.
Podíl zelen⌦ ve v⌦t in⌦ vymezen⌘ch ploch nezastav⌦ného území je t eba zvy ovat, a to p i realizaci prvk⇣
liniové doprovodné zelen⌦ podél komunikací, vodote í a mezí, zatravn⌦ním nebo dopln⌦ním ploch
nelesní zelen⌦ s p írodní funkcí.
Územním plánem jsou navr✓eny plochy zm⌦n v krajin⌦. Jedná se o návrhy:
nefunk ní skladebné ásti ÚSES navr✓ené k zalo✓ení
doprovodná zele podél komunikací a vodote í
e.3) Územní systém ekologické stability
Sou ástí zelen⌦ je územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES). Jedná se o vybranou
soustavu vnit n⌦ ekologicky stabiln⌦j ích segment⇣ krajiny, ú eln⌦ rozmíst⌦n⌘ch na základ⌦ funk ních a
prostorov⌘ch kritérií.
ÚSES se d⌦lí podle biogeografického v⌘znamu skladebn⌘ch prvk⇣ na nadregionální, regionální
a lokální. Je tvo en biocentry a biokoridory a na lokální úrovni té✓ interak ními prvky. Územní plán obce
Dymokury závazn⌦ vymezuje prvky ÚSES na v ech úrovních, tzn. na nadregionální, regionální a lokální
úrovni.
Podle prostorové funk nosti jsou prvky ÚSES funk ní (existující, jednozna n⌦ vymezené) a
navr✓ené k◆zalo✓ení (nefunk ní, vymezené). Funk ní prvky jsou sítí vybran⌘ch ástí kostry ekologické
stability a navr✓ené prvky dopl ují kostru ekologické stability tak, aby byl ÚSES schopen plnit svoje
p edpokládané funkce v krajin⌦.
-

Podkladem pro zapracování ÚSES do nového územního plánu je zejména:
Územní plán Dymokury (Ing. arch. Michaela ⌅tádlerová - ateliér PAFF-architekti, v.o.s., Praha;
05/2009),
a následující práce:
ZÚR St edo eského kraje v aktualizovaném zn⌦ní
Studie územních systém⇣ ekologické stability * Regionální a nadregionální úrove ÚSES na
území St edo eského kraje (U24 Praha, 2009)
Nadregionální a regionální ÚSES R - územn⌦ technick⌘ podklad - Culek, Bínová a kol. Po ídilo
MMR a M⌥P R v◆r. 1996, s◆ú inností dne 1. ervence 1997 (dále jen ÚTP NR-R ÚSES R)
Generel místního ÚSES zpracovan⌘ pro k.ú. obcí Bo ín, erná Hora, Dymokury, K inec, Lede ky,
Me í , Nové Zámky, Podlu✓any, Pojedy, Svídnice, Sovenice, Zábrdovice, ⌥itovlice (Ing. Franti ek
Moravec / listopad 1995)
Územní plány navazujících obcí: in⌦ves, Chot⌦ ice, K inec, Ro✓ alovice

Jednotlivé prvky byly z◆v⌘ e uveden⌘ch prací p evzaty a p izp⇣sobeny podmínkám návrhu
územního plánu a podmínkám ochrany a tvorby krajiny. Skladebné ásti ÚSES byly zp esn⌦ny v hranicích
parcel katastru nemovitostí. V p ípadech, kdy nebylo mo✓né vyu✓ít parcelního len⌦ní (nap . velké parcely
apod.), jsou hranice skladebn⌘ch ástí ÚSES ur eny na základ⌦ existujících p irozen⌘ch i antropogenních
terénních hranic v krajin⌦ (nap . lesní odd⌦lení v lesních pozemcích, vodní tok, hrana svahu, liniová zele ,
mez, polní cesty, komunikace apod.) a hranic odli ného zp⇣sobu vyu✓ití pozemk⇣ (lesní okraj, rozhraní
louka – pole). Místní systém ekologické stability e eného území je koncipován tak, aby p edev ím:
a/
navazoval na prvky nadregionálního a regionálního systému ekologické stability,
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b/
c/
d/

ve sv⌘ch prvcích zajistil ✓ivotní podmínky v rámci skupin typ⇣ geobiocén⇣ zastoupen⌘ch na
zpracovávaném území,
zajistil návaznost na místní systém ekologické stability v sousedních katastrech, kde byl ji✓
systém zpracován / schválen v◆rámci ÚPD,
byl dodr✓en po✓adavek minimality nárok⇣ systému ekologické stability na dal í území p i
respektování minimálních po✓adavk⇣ na parametry prvk⇣ územního systému ekologické
stability.

Skladebné ásti ÚSES, tj. biocentra, biokoridory i interak ní prvky, jsou nezastaviteln⌘m územím.
Umis✏ování staveb v systému ÚSES je omezeno jen na p í né p echody in✓en⌘rsk⌘ch a dopravních staveb.
Jiné umíst⌦ní t⌦chto staveb je v⌘jime n⌦ p ípustné, a to pouze za podmínky zachování minimálních
prostorov⌘ch parametr⇣, dan⌘ch p íslu nou metodikou pro tvorbu ÚSES. Stavby procházející ÚSES by m⌦ly
b⌘t uzp⇣sobovány tak, aby nevytvá ely migra ní bariéru pro organismy.
Je nutné dodr✓ovat zásadu, ✓e pro v⌘sadbu a p ípadné jiné zásahy do prvk⇣ ÚSES se pou✓ívá
pouze geograficky p⇣vodních rostlinn⌘ch druh⇣. Jako podklad pro tuto p⇣vodní skladu slou✓í p edev ím
rekonstruované mapy p⇣vodních geobotanick⌘ch jednotek a mapy lesních typologick⌘ch jednotek.
Plochy ÚSES a chrán⌦n⌘ch území p írody je t eba chránit p ed degradací nej ast⌦ji
antropogenního p⇣vodu, p ed zne i t⌦ním slo✓ek ✓ivotního prost edí, kultivací a ruderalizací. Nejsou
p ípustné innosti sni✓ující ekologickou stabilitu prvk⇣.
V plochách prvk⇣ ÚSES musí b⌘t zaji t⌦ny podmínky pro zachování a rozvoj genofondu,
zvy ování ekologické stability a p íznivé p⇣sobení na okolní krajinu. Pro prvky ÚSES platí regula ní
opat ení:
regulace lesního hospodá ství s d⇣razem na druhovou skladbu d evin, která by m⌦la b⌘t co
nejbli✓ í p⇣vodním lesním spole enstv⇣m; na lesních plochách bude podporována p irozená
obnova porost⇣ se zachováním p⇣vodních d evin.
revitalizace vodních tok⇣ tak, aby po spln⌦ní nezbytn⌘ch vodohospodá sk⌘ch funkcí plnily co
nejv⌦t í m⌦rou i funkce ekologické; v prvcích ÚSES u vodote í budou zalo✓eny ke ové a
stromové porosty na vyv⌘ en⌘ch b ezích, v lokalitách voln⌦ p ístupn⌘ch b ehov⌘ch partií budou
vytvo eny podmínky pro posílení zelen⌦,
v prvcích ÚSES vymezen⌘ch na orné p⇣d⌦ budou vytvo eny podmínky pro realizování porost⇣
p irozené druhové skladby d evin dle stanovi tních podmínek.
Nadmístní systém ÚSES
Nadregionální biokoridory v◆celostátní síti propojují nadregionální biocentra, tvo í je osa a
nárazníková (ochranná) zóna. Ob⌦ ásti jsou jejich neodd⌦litelnou sou ástí a po celé plo e koridoru se
podporuje tzv. koridorov⌘ efekt – v echny ekologicky v⌘znamné segmenty krajiny, skladebné ásti
regionálních i lokálních ÚSES, chrán⌦ná území, v⌘znamné krajinné prvky a území s◆vy ím stupn⌦m
ekologické stability se stávají neodd⌦litelnou sou ástí nadregionálního biokoridoru. Minimální í ka osy
odpovídá í ce regionálního koridoru p íslu ného typu, pro lu ní a kombinovaná spole enstva je to 50 m.
Maximální í e ochranné zóny je 2 km, na území obce Dymokur je ochranná zóna vymezena dle ZÚR
St edo eského kraje. Biokoridor je slo✓en⌘, v◆jeho trase jsou v◆ekologicky p ijateln⌘ch vzdálenostech
vlo✓ena regionální biocentra (po 5-8 km) a lokální biocentra (po 400 - 700 m).
⇤e en⌘m územím prochází nadregionální biokoridor NRBK K 68 / T, MH "⇤epínsk⌘ d⇣l ⌥ehu ská obora" (T - osa teplomilná hájová, MH - osa mezofilní hájová). V◆trase osy teplomilné hájové
jsou vlo✓ena dv⌦ regionální a t i lokální biocentra (popis LBC viz. lokální systém) :
RBC 1004 "Komárovsk⌘ rybník" - zahrnuje ást lesního porostu a litorální pásmo Komárovského
rybníka; z◆v⌦t í ásti vymezeno mimo e ené území. Trasa NRBK K 68 s◆osou mezofilní hájovou (MT) se
e eného území dot⌘ká pouze okrajov⌦, prochází po hranici katastru v◆severozápadní ásti území. V◆jeho
trase je mimo e ené území vlo✓eno regionální biocentrum RBC 1004 "Komárovsk⌘ rybník".
RBC 1874 "Dymokury" - zahrnuje ást lesního komplexu Velk⌘ les mezi ⌅títarsk⌘m a
Smíchovsk⌘m potokem; z◆v⌦t í ásti vymezeno mimo e ené území. Biokoridor je veden sm⌦rem od
Velkého lesa, lokalitou Na rybní kách. V◆míst⌦ p echodu p es komunikaci I/32 je p eru en, pak pokra uje
pásem zelen⌦ podél Pustého rybníka a✓ k◆levostrannému p ítoku, zde se odklání p es lokalitu Prameni t⌦
sm⌦rem k◆Flusovn⌦. V◆tomto úseku je biokoridor funk ní. Sm⌦rem od Flusovny je biokoridor vymezen⌘,
navr✓en⌘ k◆zalo✓ení. Veden je podél komunikace k◆lokalit⌦ Za sadem, p eru en je v◆míst⌦ S PHM.
V◆poslední ásti trasy zahrnuje plochy b⌘val⌘ch opu t⌦n⌘ch silá✓ních jam a zar⇣stající ruderální plochu
(pravd⌦podobn⌦ b⌘valá skládka) - tyto plochy jsou navr✓eny k◆rekultivaci. Pro v⌘sadby zelen⌦ jsou
doporu eny druhy odpovídající jednotce mochnové doubravy.
Do územního plánu je z d⇣vod⇣ zaji t⌦ní souladu ÚP se ZÚR SK zapracována úprava trasování
NRBK K68/MH nov⌦ vycházející z platn⌘ch ZÚR SK:
Nadregionální biokoridor NRBK K68/MH prochází Velk⌘m lesem mezi Chot⌦ icemi a Dymokury,
mimo e ené území propojuje regionální biocentra 1006 Ro✓ alovice, 1004 Komárovsk⌘ rybník
a 1003 Za ml⌘nem. Nadregionální biokoridor se území obce dot⌘ká pouze okrajov⌦, e ené
území p echází ve dvou krátk⌘ch úsecích - p i hranici s k.ú. B ístev a v úseku litorálního
pásma Pustého rybníka u Jakubského ml⌘na. Oproti ZÚR St edo eského kraje dochází k
mírnému odklonu trasy NRBK vedeného mezi Pust⌘m a Jakubsk⌘m rybníkem. D⇣vodem
odklonu je vymezení trasy mimo zastav⌦né území Jakubského ml⌘na a mimo hráz Jakubského
rybníka, po které vede komunikace.
P⇣vodní vymezení prvk⇣ nadmístního ÚSES bylo do ÚPD navazujících obcí p evzato z
p edchozí nad azené ÚPD (ÚP VÚC St ední Polabí), kde byly prvky ÚSES vymezeny zcela jinak, v
jiné stop⌦ byl veden i NRBK, proto není zcela zaji t⌦na provázanost nadmístního ÚSES dle ZÚR

42

OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DYMOKURY

a dle ÚP VÚC. Neprovázanost NRBK se t⌘ká zejména ÚPO Záhornice (2006) a ÚPO Chot⌦ ice
(2004). V rámci nov⌘ch ÚP Záhornice a Chot⌦ ice je nutno vycházet z platné ZÚR, navázat se na
vymezení nadmístního systému ÚSES na území obce Dymokury.
Lokální systém ÚSES
Nadmístní systém ÚSES je dopln⌦n sítí lokálních prvk⇣ - biocentry, biokoridory a interak ními
prvky. Minimální velikost lokálního biocentra by m⌦la b⌘t 3 ha, minimální í ka lokálního biokoridoru 15 m
(spole enstvo lesní, kombinované), 20 m (spole enstvo lu ní). Pro spole enstvo kombinované (lu ní +
lesní) je mo✓né p eru ení do 50 m zastav⌦nou plochou, 80 m ornou p⇣dou a 100 m p i ostatních
kulturách. Interak ní prvky nedosahují parametr⇣ biocenter a biokoridor⇣, v⌘znamn⌦ se v ak podílejí na
zv⌘ ení ekologické stability v◆krajin⌦.
Lokální biocentra (LBC)
LBC K68/1 "Na rybní kách" - lokální biocentrum funk ní, vlo✓ené v◆trase NRBK, velikost 3,74 ha
Popis: mozaika lu✓ních a ke ov⌘ch porost⇣, nivních luk, mal⌘ch vodních nádr✓í a rákosin v◆niv⌦ ⌅títarského
potoka pod hrází Pustého rybníka. Z◆d⇣vodu absence kosení luk dochází k◆eutrofizaci a zar⇣stání luk
rákosinou a náletem d evin - zejména v◆okolí rybní k⇣. V okolí krmelc⇣ dochází rovn⌦✓ k eutrofizaci díky
kumulaci zv⌦ e a jejich p ikrmování.
Návrh opat ení: obnova travních porost⇣ pravideln⌘m kosením, kosení rákosin min. 1 x za 5 let mimo
hnízdní období, mimo okraje a zapojené skupiny odstra ování náletov⌘ch d evin, potla ení bezu
erného.
LBC K68/2 "Prameni t⌦" - lokální biocentrum funk ní, vlo✓ené v◆trase NRBK, velikost 5,50 ha
Popis: mozaika p írodn⌦ hodnotn⌘ch prvk⇣ v◆niv⌦ bezejmenného levostranného p ítoku Pustého rybníka tu✓ebníková lada, poto ní luhy, na svazích zbytky star⌘ch sad⇣ a remízky. P írodní biotopy jsou místy
ochuzené, degradované z◆d⇣vodu absence kosení.
Návrh opat ení: na plochách tu✓ebníkov⌘ch lad ponechání p irozenému v⌘voji, v◆nezaplavovan⌘ch
polohách regulace náletu d evin; na svazích obnova travních porost⇣ pravideln⌘m kosením.
LBC 6 "Za sadem" - lokální biocentrum funk ní, vlo✓ené v◆trase NRBK, velikost 9,06 ha
Popis: kulturní louky, ochuzené bezkolencové louky, d evinná lada a mok ad - prameni t⌦ Zásadnického
potoka a díl í ást b⌘valého zámeckého parku, kter⌘ má místy charakter lesa. Druhy d evin: jasan ztepil⌘,
javor klen, topoly hybridní, topol bíl⌘, hlohy, dub letní i zimní, vrba k ehká.
Návrh opat ení: zachování p irozeného vodního re✓imu a p irozené d evinné skladby porostu, louky kosit
min. jednou ro n⌦. Cílem jsou kombinovaná, lesní, lu ní a liniová spole enstva s◆rozvoln⌦n⌘m zápojem.
LBC 7 "Pod hrází" - lokální biocentrum navr✓ené k◆zalo✓ení, velikost 4,84 ha ( e ené území)
Popis: pole a b ehové porosty regulované vodote e, biocentrum navazuje na vymezení za hranicí
e eného území (k.ú. K inec). Podél vodote e jsou více i mén⌦ ruderalizované trávníky, ojedin⌦le se
vyskytují hlohy, r⇣✓e ípková, bez ern⌘, jilm, jasan ztepil⌘.
Návrh opat ení: biocentrum nutno zalo✓it na orné p⇣d⌦. Cílov⌘mi spole enstvy budou kombinovaná
lesní, lu ní a liniová s◆rozvoln⌦n⌘m zápojem (b ehové porosty). Pro v⌘sadby jsou doporu eny d eviny
odpovídající jednotce ern⌘ ové dubohab iny, podél vodote e pak st emchové jaseniny.
LBC 8 "Nepokoj" - lokální biocentrum áste n⌦ funk ní, áste n⌦ navr✓ené k◆zalo✓ení, velikost 5,66 ha
( e ené území)
Popis: pole, polokulturní louky a b ehové porosty ⌅títarského potoka, sou ást poldru Nepokoj; biocentrum
navazuje na vymezení za hranicí e eného území (k.ú. K inec). V◆oblasti zátopy jsou polní kultury, podél
regulovaného toku hybridní topoly. Ruderalizované lemy vodote e místy p echázejí do rákosin a mok ad⇣.
Návrh opat ení: p írod⌦ blízké e ení údolní nivy v◆plo e zátopy, zejména p evod orné p⇣dy na trvalé
travní porosty, vytvo ení m⌦lk⌘ch depresí s◆mo✓ností vzniku mok adních biotop⇣ a enkláv, preference
skupinov⌘ch v⌘sadeb strom⇣ a ke ⇣. Liniové porosty mohou b⌘t v◆malé mí e umíst⌦ny ve sm⌦ru
proudnice a na hran⌦ zátopového území. Pro v⌘sadby doporu eny druhy odpovídající st emchové
jasenin⌦, pop . ern⌘ ové dubohab in⌦.
Lokální biokoridory (LBK)
LBK 17 "⌅títarsk⌘ a Smíchovsk⌘ potok" - lokální biokoridor funk ní, délka od hranice k.ú. K inec k◆LBC 8 644 m, délka od LBC 8 k◆RBC "Komárovsk⌘ rybník" - 2251 m
Popis:b ehové a lu ní porosty v◆niv⌦ potok⇣, sou ást EVL Dymokursko a poldru Nepokoj. P eva✓ují
st ídav⌦ vlhké bezkolencové louky (T1.9) a vlhké pchá ové louky (T1.5). Ze vzácn⌦j ích druh⇣ zde p e✓ívají
nap . kostival esk⌘ (Symphytum bohemicum), srpice barví ská (Serratula tinctoria) a svízel severní
(Galium boreale). Louky jsou dlouhodobou absencí hospoda ení pom⌦rn⌦ degradované.
Návrh opat ení: louky pravideln⌦ kosit 1-2 x ro n⌦, vhodn⌘ je fázov⌘ posun se í kv⇣li dozrávání semen
cenn⌘ch druh⇣ rostlin. Údr✓ba b ehov⌘ch porost⇣, v◆nefunk ních ástech doplnit na pot ebné parametry
v⌘sadbou - doporu eny druhy odpovídající st emchové jasenin⌦. Cílem by m⌦la b⌘t liniová spole enstva
s◆rozvoln⌦n⌘m zápojem.
LBK 18"Na pr⇣honu" - lokální biokoridor áste n⌦ funk ní, áste n⌦ navr✓en⌘ k◆zalo✓ení, délka od hranice
k.ú. K inec po LBC 7 - 364 m; délka v◆ e eném území od LBC 7 po LBC 8 - 2963 m
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Popis: orná p⇣da, doprovodné porosty drobn⌘ch vodote í a cestní sít⌦, remízky na hranách teras v◆poli.
Vzhledem k◆p ekro ení parametru max. délky biokoridoru (2000 m) je v◆jeho trase navr✓eno roz í ení vlo✓ení lokality "K i ák" - plocha b⌘valého rybníku u Svídnice, navr✓ená k◆revitalizaci.
Návrh opat ení: v◆místech, kde je biokoridor nefunk ní zalo✓it a doplnit na pot ebné parametry . 15 - 20
m. Cílem by m⌦la b⌘t kombinovaná, lu ní a liniová spole enstva s◆rozvoln⌦n⌘m zápojem. K◆v⌘sadb⌦
doporu eny druhy odpovídající ern⌘ ové dubohab in⌦ (na terasách) a st emchové jasenin⌦ (podél
vodních tok⇣).
LBK 19"Sv⌦tni ky" - lokální biokoridor áste n⌦ funk ní, áste n⌦ navr✓en⌘ k◆zalo✓ení, délka mezi LBC 6 a
LBC 7 - 3260 m.
Popis: travinnok ovinatá liniová spole enstva podél polních cest a na hranách v⌘razn⌘ch teras, mezernat⌘
porost podél regulovaného vodního toku v◆poli. Vzhledem k◆p ekro ení parametru max. délky biokoridoru
(2000 m) jsou místy funk ní úseky roz í eny a✓ na í ku 100 m.
Návrh opat ení: v◆místech, kde je biokoridor nefunk ní zalo✓it a doplnit na pot ebné parametry . 15 - 20
m. Cílem by m⌦la b⌘t kombinovaná, lu ní a liniová spole enstva s◆rozvoln⌦n⌘m zápojem. K◆v⌘sadb⌦
doporu eny druhy odpovídající ern⌘ ové dubohab in⌦ (na terasách) a st emchové jasenin⌦ (podél
vodních tok⇣).
Interak ní prvky (IP)
Interak ní prvek je skladebná ást ÚSES, která svou velikostí a stavem ekologick⌘ch podmínek dopl uje
díl ím, ale zásadním zp⇣sobem ekologické niky t⌦ch organizm⇣, které jsou schopny se zapojovat do
potravních sítí sousedních, mén⌦ stabilních spole enstev. Umo✓ ují tak jejich trvalou existenci i v ◆mén⌦
stabilní krajin⌦. V◆rámci ÚP Dymokury jsou vymezeny následující interak ní prvky:
IP 1
b ehové porosty podél Pustého rybníka, mezi Jakubsk⌘m ml⌘nem a NRBK
IP 2
⌅títarsk⌘ potok - vodní tok s doprovodn⌘m a b ehov⌘m porostem, louky a vodní plochy v niv⌦ mezi LBC K68/1 a LBK 17
IP 3
travinnok ovinaté lemy polní cesty mezi Spodním Komárovem a Vrchním Komárovem
IP 4
hrany terasy b⌘valého rybníka Nepokoj, mezernaté porosty k ovin na svazích, místy nutno
doplnit
IP 5
star⌘ ovocn⌘ sad a d evinná lada v obci Svídnice u cesty na Mal⌘ Kamenec
IP 6
iroká travnatá cesta s doprovodnou zelení Na hatích
IP 7
soustava polních cest s doprovodnou zelení a remíz⇣ v lokalit⌦ Ztracen⌘, navr✓eno k dopln⌦ní
IP 8
Bu kovec - b ehov⌘ a doprovodn⌘ porost regulované vodote e
IP 9
Bu kovec - Chobot, drobná polí ka a louky, b ehov⌘ a doprovodn⌘ porost podél vodote e za
silnicí u vodního zdroje. Návrh - zalo✓ení trval⌘ch travních porost⇣ a dopln⌦ní zelen⌦
IP 10
doprovodn⌘ porost cesty a travinnok ovinat⌘ liniov⌘ porost na hran⌦ terasy Pod Kalvárií
IP 11
Kalvárie - iroká úvozová cesta s mezernat⌘m travinnok ovinat⌘m liniov⌘m porostem, na návr í
cesta ukon ena alejí ovocn⌘ch strom⇣ a jírovc⇣, na návr í na kamenném podstavci kamenn⌘
k í✓ s uk i✓ovan⌘m Kristem. Navr✓ena obnova aleje.
Krajinná zele⌦ (NSp)
Plochy zelen⌦ mimo lesní porosty, asto na plochách d ív⌦j ích luk, n⌦kdy i polí, nebo
neplodné p⇣dy, kde je v sou asnosti více i mén⌦ vzrostl⌘ stromov⌘ porost spontánn⌦ vze l⌘, n⌦kdy
náletem z blízkého lesa. Jedná se o plo nou, bodovou a liniovou zele v zem⌦d⌦lské krajin⌦ (remízy,
meze, ostr⇣vky zelen⌦, strouhy, lemová spole enstva les⇣ atd., které mohou slou✓it jako refugium a biotop
zvlá t⌦ chrán⌦n⌘ch druh⇣ ✓ivo ich⇣), mají charakter interak ních prvk⇣ dopl ující biocentra a biokoridory.
Tyto plochy mají p írodní ráz, které je nutno zachovat – jde o nelesní zele , která odd⌦luje
plochy r⇣zn⌘ch funkcí. Ru ení p írodních prvk⇣ v krajin⌦ je vylou eno.
Pozemkové úpravy
Ve v ech t ech katastrech jsou zahájené Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ, leden 2018),
zatím bez v⌘stup⇣ zapracovateln⌘ch do územního plánu.
e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny
Cestní sí
Plochy zem⌦d⌦lské a lesní jsou p ístupné historicky vzniklou sítí ú elov⌘ch komunikací. Cesty
slou✓í zejména hospodá skému vyu✓ití (zem⌦d⌦lskému a lesnickému), cykloturistice a p⌦ í turistice. Tato
sí✏ umo✓ ující prostupnost krajiny a dostupnost okolních sídel je stabilizována, p ípadn⌦ dopln⌦na dal ími
cestami (obnova zanikl⌘ch cest). Územním plánem je navr✓ena obnova díl í ásti cesty z Dymokur na
ernou Horu a Svídnici (vyu✓itelné i pro ú ely cyklostezek). Pot eba v⌘stavby cyklostezek byla ob any
vesnice deklarována v programu rozvoje. Územním plánem je navr✓ena obnova cesty v lokalit⌦ Pod vinicí
- propojení s lokálním biocentrem s mo✓ností vycházkové trasy sm⌦rem do zelen⌦.
Cykloturistické a turistické trasy, p í trasy
⇤e en⌘m územím neprocházejí ✓ádné zna ené cykloturistické trasy. Dobré terénní podmínky
dávají p edpoklady pro vedení lokálních cyklostezek po místních a ú elov⌘ch komunikacích (polních i
lesních cestách).
Územním plánem jsou respektovány stávající turistické trasy a nau né stezky. ⇤e en⌘m územím
prochází (✓lutá) propojovací turistická trasa ve sm⌦ru od ✓st. Dymokury jihov⌘chodn⌦ k mod e zna ené
turistické trase (ve sm⌦ru Ro✓ alovice, Lede ky, Pust⌘ rybník, Jakubsk⌘ rybník, M⌦stec Králové,
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Dlouhopolsko, Hrad any, ⌥ehu , N⌦m ice, Konárovice, T i Dvory) ji✓ mimo zájmové území. Sou ástí této
modré trasy je nau ná p írodov⌦dná stezka o místní fló e a faun⌦ v úseku Pust⌘ rybník - hráz Jakubského
rybníka. Ve Svídnici je nau ná stezka se esti tabulemi v⌦novan⌘mi historii, rodák⇣m a blízkému okolí.
P⌦ í trasy jsou územním plánem stabilizovány. Dopln⌦ní dal ích cest v◆plochách nezastav⌦ného
území je mo✓né, umo✓ ují to stanovené podmínky funk ního vyu✓ití ploch v krajin⌦. V echny cesty v
otev ené polní krajin⌦ doporu eno doplnit jedno adou liniovou zelení. Zakládání liniov⌘ch ekologick⌘ch a
krajinn⌘ch prvk⇣ navr✓eno ze stanovi tn⌦ vhodn⌘ch p irozen⌘ch lesních d evin nebo jako zapojené
ovocné aleje.
Prostupnost krajiny
Prostupnost krajinou nesmí b⌘t naru ena oplocením pozemk⇣ ve volné krajin⌦ vyjma ploch
specifikovan⌘ch v kapitole f. závazné ásti (nap . záhumenky). Oplocování pozemk⇣ zem⌦d⌦lského
p⇣dního fondu a lesních pozemk⇣ je podmín⌦n⌦ p ípustné na základ⌦ prokázání jejich vhodnosti v
navazujícím správním ízení. Prokázání p ípustnosti je mo✓né v od⇣vodn⌦n⌘ch p ípadech nap . p i
vymezení ochrann⌘ch pásem vodních zdroj⇣. Za „oplocení“ ◆nejsou pova✓ovány oplocenky na PUPFL a
do asná oplocení pastvin pomocí ohradníku i d ev⌦n⌘ch bradel, tj. ohrazení pro pastvu hospodá sk⌘ch
zví at a koní nebo lesnick⌘ch oplocenek pro zaji t⌦ní nov⌘ch v⌘sadeb d evin. Ani tyto v ak nesmí
naru ovat ◆sí✏ místních a ú elov⌘ch komunikací a bránit volné migraci ✓ivo ich⇣ a pr⇣chodnosti krajinou.
P i oplocování i ohrazování pozemk⇣, které nejsou vylou eny z práva volného pr⇣chodu musí
vlastník i nájemce zajistit technick⌘mi nebo jin⌘mi opat eními mo✓nost jejich volného pr⇣chodu na
vhodném míst⌦ pozemku.
e.5) Protierozní ochrana
V◆ e eném území se nenacházejí p⇣dy ohro✓ené vodní erozí. Z◆hlediska pedologick⌘ch pom⌦r⇣
se v◆ e eném území vyskytují p⇣dy nepodporující projevy eroze (koeficient potenciální eroze ... 0,09-0,1;
pr⇣m⌦rná ro ní etnost erozn⌦ nebezpe n⌘ch de ✏⇣ v◆ e eném území ... 1,4; pr⇣m⌦rn⌘ sklon terénu ... do
3 stup ⇣).
Funkci protierozní ochrany tvo í zejména prvky ÚSES. Dal í protierozní opat ení lze dle pot eby
budovat v◆souladu se stanoven⌘mi podmínkami vyu✓ití ploch v◆nezastav⌦ném území.
V◆rámci návrhu územního plánu jsou navr✓eny doprovodné porosty (liniová zele ) podél
vybrané cestní sít⌦ a drobn⌘ch vodote í v◆poli. V plochách smí eného nezastav⌦ného území s◆indexem p p írodní a v – vodohospodá ská budou ve vy í mí e uplatn⌦ny prvky zvy ující ekologickou stabilitu
území, tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt⌘lená zele .
e.6) Ochrana p↵ed povodn mi
Ochrana vod
Hydrogeologické podmínky
⇤e ené území spadá do hydrogeologického rajonu 1152 Kvartér Labe po Nymburk. Kvartérní
sedimenty Labe v trati mezi Metují a Vltavou mají spole nou morfologickou a geologickou charakteristiku i
podobné hydrogeologické vlastnosti. V plochém a pom⌦rn⌦ irokém údolí Labe jsou vyvinuty fluviální
sedimenty na relativn⌦ nepropustném podlo✓í v⌦t inou slínovcové facie k ídy. Jde p evá✓n⌦ o spojité
údolní terasy, vy í terasy jsou zachovány jen lokáln⌦. Labské terasy se vyzna ují jemnozrnn⌘m
materiálem, s dobrou propustností a mocnostmi a✓ 30 m. P eva✓uje pís itá slo✓ka, hrub í t⌦rky se
vyskytují ojedin⌦le. Terasy mají pr⇣linovou propustnost s vysok⌘m stupn⌦m transmisivity (sou initel nad
1.10-3 m2/s).
ID útvaru:
Plocha útvaru (km2):
Název útvaru podzemních vod:
Geologická jednotka:
Litologie:
Mocnost souvislého zvodn⌦ní:
Hladina:
Typ propustnosti:
Transmisivita m2/s:
Typ kvartérního sedimentu:
Mineralizace mg/l:
Chemick⌘ typ:
Horizont:
Zdroj:

11520
238,6 km2
Kvartér Labe po Nymburk
Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní
sedimenty
t⌦rkopísek
5 a✓ 15
volná
pr⇣linová
vysoká
fluviální
>1
Ca-Mg-HCO3
svrchní

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

Vodní zdroje
Obec Dymokury má svou ve ejnou vodovodní distribu ní sí✏. Obec je zásobena pitnou vodou z
obecního vodovodu pro ve ejnou pot ebu. Zdrojem vodovodu je kopaná studna K1 a p⌦t vrtan⌘ch studní
HV 1-5 v “Prameni ti Dymokury” odtud je voda vedena do podzemního VDJ Dymokury a erpací stanice
“Pust⌘”. Odtud je voda gravita n⌦ dopravena do obce. Na ve ejn⌘ vodovod obce Dymokury byla postupn⌦
napojena erná Hora a Svídnice.
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Ochranná pásma vodních zdroj⇣
V jihov⌘chodní ásti e eného území k.ú. Dymokury je z ízeno ochranné pásmo vodního zdroje
I. a II. stupn⌦ a stanovena ochranná opat ení pro innosti v jednotliv⌘ch pásmech. Území s ochrann⌘m
pásmem vodního zdroje I. stupn⌦ musí b⌘t zatravn⌦no, je zde zákaz hnojení pr⇣myslov⌘mi a statkov⌘mi
hnojivy a chemick⌘ch prost edk⇣.
Ochrana p írodních lé iv⌘ch zdroj⇣
Celé e ené území se nachází v ochranném pásmu II. stupn⌦ p írodních lé iv⌘ch zdroj⇣
láze sk⌘ch míst Pod⌦brady a Sadská. P i e ení v⌘stavby v tomto území je nutno respektovat podmínky a
omezení stanovené citovan⌘m usnesením (Usnesení vlády .127 ze dne 2.6.1976) a dále i ustanovení §37
zákona .164/2001 Sb., o p írodních lé iv⌘ch zdrojích, zdrojích p írodních minerálních vod, p írodních
lé ebn⌘ch lázních a láze sk⌘ch místech a o zm⌦n⌦ n⌦kter⌘ch souvisejících zákon⇣ (láze sk⌘ zákon).
Zdrojem p írodní minerální vody je p irozen⌦ se vyskytující podzemní vody p⇣vodní istoty,
stálého slo✓ení a vlastností, která má z hlediska v⌘✓ivy fyziologické ú inky dané obsahem minerálních
látek, stopov⌘ch prvk⇣ nebo jin⌘ch sou ástí, které umo✓ ují její pou✓ití jako potraviny a k v⌘rob⌦ balen⌘ch
minerálních vod, a o tomto zdroji bylo vydáno osv⌦d ení podle láze ského zákona.
Ve správním území Dymokury jsou d íve sledované p írodní zdroje uhli it⌘ch minerálních vod:
ozn. D4 (Dymokury) - historick⌘ vrt z roku 1934 s ochrann⌘m pásmem I. stupn⌦, které je
vymezeno kruhem o polom⌦ru 50 m od zdroje, poz. parc. . 6/1.
ozn. VH6 (Cukrovar) - vrt byl vyhlouben v roce 1992 a zru en v roce 1999, poz. parc. . 733/1
pozn.: ⇤e ené území nespadá do chrán⌦né oblasti p irozené akumulace vod.
Zranitelná oblast
Katastrální území Dymokury a k.ú. erná Hora u Dymokur spadá pod stanovené zranitelné
oblasti. Zem⌦d⌦lsk⌘ subjekt hospoda ící na zem⌦d⌦lské p⇣d⌦ se musí ídit tímto na ízením, tzv.
nitrátovou sm⌦rnicí (pou✓ívání a skladování hnojiv a statkov⌘ch hnojiv, st ídání plodin).
Vodní plochy a toky
Celé e ené území spadá do hydrologického po adí 3. ádu 1-04-05 (Mrlina a Labe od Mrliny
po V⌘rovku).
◆
Podíl vodních ploch v zájmovém území iní cca 3 %.
Celkové v⌘m⌦ry vodních ploch (ha) dle katastrálního území:
Dymokury
Svídnice u Dymokur
erná Hora u Dymokur
celkem
40,7936
3,761
0,2698
44,8244
Vodní toky:
Zájmov⌘m územím protéká ⌅títarsk⌘ a Smíchovsk⌘ potok (správce Povodí Labe s.p. ).
⇤títarsk potok (1-04-05-043, -051) je vodní tok typu potok, kter⌘ pramení v katastru obce
P ev⌘ ov v⌘chodn⌦ od obce Lov ice v okrese Hradec Králové a severn⌦ od K ince v okrese Nymburk se
vlévá do Mrliny, jako její levostrann⌘ p ítok. Na ⌅títarském potoce v katastru obce Záhornice v okrese
Nymburk se nachází Jakubsk⌘ rybník, hráz je orientována severozápadním sm⌦rem a navazuje na Pust⌘
rybník. Pod hrází se nachází b⌘val⌘ Jakubsk⌘ ml⌘n, roubená stavení a nov⌦j í stavba. Na hrází je té✓ silnice
spojující Záhornice a vsi západn⌦ od rybníka. Dále se na b ehu nachází sila pro krmení ryb a nedaleko té✓
vlaková zastávka in⌦ves trati 062. Jakubsk⌘ i Pust⌘ rybník rybník jsou sou ástí pta í oblasti Ro✓ alovické
rybníky. ⌅títarsk⌘ potok byl v úseku od Pustého rybníka do ústí regulován. Koryto má lichob⌦✓níkov⌘ tvar,
kapacita koryta byla nav⌘ ena oboustrann⌘m ohrázováním. Nap ímená trasa vede uprost ed iroké
inundace, její í ka se m⌦ní od 200 do 400 m. ⌅títarsk⌘ potok je v⌘znamn⌘m vodním tokem v◆celé délce.
Smíchovsk potok (1-04-05-050) je pravostrann⌘m p ítokem ⌅títarského potoka, kter⌘ se vlévá
do Mrliny. Potok pramení v p írodní památce ⌥lunické polesí a vlévá se do ⌅títarského potoka nedaleko
Svídnice. Na hranici s k.ú. Svídnice u Dymokur vtéká do rybníka nazvaného Komárovsk⌘. Ten je napájen
dv⌦ma p ítoky z obou stran. Hráz Komárovského rybníka je orientována západn⌦, potok se pomalu stá í k
jihu. Jsou zde dva drobné p ítoky zprava. Poté co se oto í úpln⌦ na jih se vlévá severozápadn⌦ u vlakové
zastávky Svídnice - pod ✓elezni ním a silni ním mostem do ⌅títarského potoka v nadmo ské v⌘ ce 195 m.
Smíchovsk⌘ potok je v⌘znamn⌘m vodním tokem v◆úseku .km 0,00 - 18,4 km v◆rámci zájmového území.
P evá✓ná ást e eného území je odvodn⌦na systematickou drená✓í, drobné vodote e v◆území
jsou regulovány a jsou sou ástí odvod ovacího systému - hlavní meliora ní za ízení (HMZ). V◆ e eném
území se nenacházejí ✓ádné závlahové systémy ani závlahové ady.
Vodní díla
Na Ro✓ alovicku a Dymokursku vznikaly v 15. století soustavy rybni ních ploch, ást z◆nich se
jich dochovala dodnes (rybník Pust⌘, Jakubsk⌘, Komárovsk⌘), ást z◆nich v◆pr⇣b⌦hu staletí postupn⌦
zanikla (Nepokoj, Bu kovec, Chobot a dal í). V◆obvodu e eného území jsou následující vodní díla:
- rybník Pust⌘

polointenzifika ní chov sladkovodních ryb,
pozemek KN parc. . 263 (k. ú.Dymokury) o v⌘m⌦ e 27 2265 m2 v k.ú. Dymokury,
Má protáhl⌘ tvar a je orientován z jihov⌘chodu na severozápad. ⌅í ka na hrázi je asi
158 m a délka 1,5 km. Hráz pak tvo í silnice íslo I/32 Pod⌦brady – Nymburk a domy
Dymokur. Pust⌘ rybník navazuje na Jakubsk⌘ rybník. Je napájen jednak p epadem a
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potokem z Jakubského rybníka, ale také potokem, kter⌘ te e od Dymokur. Na
pravém b ehu je náhon, kter⌘ se napojuje do jeho odtoku poblí✓ hráze. Jeden b eh
je zalesn⌦n a vedou zde modrá turistická zna ka a nau ná stezka Pust⌘ rybník u
Dymokur, která za íná u hráze Jakubského rybníka a kon í na hrázi Pustého rybníka.
Na druhé stran⌦ louky. Pod hrází Jakubského rybníka stojí objekty b⌘valého
Jakubského ml⌘na
rybník Svídnice
polointenzifika ní chov sladkovodních ryb,
pozemek KN parc. . 200/90 o v⌘m⌦ e 4 014 m2 v k. ú. Svídnice u Dymokur,
nádr✓ K i ák
pozemek KN parc. . 70/1 o v⌘m⌦ e 4 440 m2 v k. ú. Svídnice u Dymokur
majitel: Obec Dymokury,
po✓ární nádr✓
pozemek KN parc. . 461/3 o v⌘m⌦ e 133 m2 v k.ú. erná Hora u Dymokur
majitel: Obec Dymokury,
po✓ární nádr✓ Dymokury
pozemek KN parc. . 524/1 o v⌘m⌦ e 2010 m2 v k. ú. Dymokury,
majitel: Obec Dymokury,
nádr✓ Flusovna
pozemek KN parc. . 204/1 o v⌘m⌦ e 7375 m2 (k. ú. Dymokury),
pozemek KN parc. . 204/2 o v⌘m⌦ e 1678 m2

pozn.1

s obnovou b⌘valé po✓ární nádr✓e ve Svídnici (pozemek 556/4 o v⌘m⌦ e 481 m2 ) se
neuva✓uje.

pozn.2

V e eném území se stav dohledan⌘ na míst⌦ asto neshoduje se stavem v KN. Vodní
nádr✓ p írodní u Dymokur - pozemek KN 309/1 o rozloze cca 1,1 ha je zasypán,
áste n⌦ zalesn⌦n. Podél koryta Smíchovského potoka je soustava cca deseti
vodních nádr✓í (rybní k⇣) katastráln⌦ neevidovan⌘ch, které jsou rovn⌦✓ vyu✓ívány
pro chov ryb.

Do e eného území zasahuje hráz a bezpe nostní p epady Komárovského rybníka (symbol
povodn⌦ ze 3. ervna 2013 - protr✓ená hráz). Hráz rybníka byla v r. 2015 nav⌘ ena a zpevn⌦na. Bylo
vybudováno nové v⌘pustné za ízení s lovi t⌦m a t emi bezpe nostními p elivy. Sledované vodní dílo v
povodí Mrliny.
Povodí vodního toku, rozvodnice
Celé e ené území spadá do hydrologického po adí 3. ádu 1-04-05 (Mrlina a Labe od Mrliny
po V⌘rovku). ⇤e ené území spadá do následujících díl ích povodí:
HP 1-04-05-050
HP 1-04-05-051
HP 1-04-05-053
HP 1-04-05-043

6,508 km2
7,954 km2
42,572 km2
25,226 km2

Smíchovsk⌘ potok
⌅títarsk⌘ potok
Velenick⌘ potok
⌅títarsk⌘ potok

SV okraj e eného území
st ední ást e eného území
JZ ást e eného území
v⌘chodní ást e eného území

Ochrana p↵ed povodn mi - nep↵ímá protipovod⌦ová opat↵ení:
Do územního plánu je zapracován návrh záplavového území podél ⌅títarského potoka v úseku
hranice k.ú. Nové Zámky a✓ Svídnice ✓elezni ní p ejezd - úrove hladiny p i pr⇣toku Q100.
⌅títarsk⌘ potok:
Nemá stanoveny vodní stavy, automatizovaná limnigrafická stanice Svídnice na ⌅títarském
potoce (hlásn⌘ profil kategorie C) není za azena do celostátní sít⌦ profil⇣ hlásné a p edpov⌦dní
povod ové slu✓by kategorie A a B, proto nemá stanoveny vodní stavy pro jednotlivé stupn⌦ povod ové
aktivity. Pro ú ely stavby poldru Nepokoj jsou k dispozici hydrologické údaje p evzaté od HMÚ, t ída III
(14.12.2016), pro profil limnigrafu ve Svídnice jsou k dispozici data Povodí Labe s.p..

N
hráz
Nepokoj
Svídnice
limnigraf

Hydrologické údaje:
N-leté pr⇣toky v m3/s
1
2
7,78
12,1
7,68

11,9

5
19,2

10
25,6

20
32,8

50
43,7

100
53,0

1000
80,0

18,9

25,2

32,4

43,1

52,4

-

Sídla v etn⌦ navr✓en⌘ch zastaviteln⌘ch ploch jsou mimo dosah záplav. Podél koryt vodních tok⇣
je zachováno volné nezastav⌦né území pro pr⇣chod velk⌘ch vod a zárove jako manipula ní pruh pro ú el
správy a údr✓by koryta vodního toku.
Pozn. Správci vodních tok⇣ mohou p i v⌘konu správy vodního toku, pokud je to nezbytn⌦ nutné
a po p edchozím projednání s◆vlastníky pozemk⇣, u✓ívat pozemk⇣ sousedících s◆korytem vodního toku
pro ú ely jejich údr✓by a zaji t⌦ní provozu (dle ustanovení § 19 zákona . 254/2001 Sb., o vodách):
u v⌘znamn⌘ch vodních tok⇣ nejv⌘ e v◆ í ce do 8 m od b ehové áry
u drobn⌘ch vodních tok⇣ nejv⌘ e v◆ í ce 6 m od b ehové áry
-

Územní plán navrhuje opat ení sm⌦ ující k ochran⌦ území p ed povodn⌦mi:
územním plánem jsou v rámci vymezování ploch v krajin⌦ vyhrazeny dostate n⌦ iroké pásy
pozemk⇣ podél vodních tok⇣ p írodním funkcím, v etn⌦ p irozen⌘ch rozliv⇣ vody. Vyhrazením
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-

-

-

-

t⌦chto ploch se dále umo✓ní provedení revitalizace v⌘znamn⌘ch vodních tok⇣ ⌅títarského
potoka od Pustého rybníka po ústí Smíchovského potoka a revitalizace drobn⌘ch tok⇣ v etn⌦
drah soust ed⌦ného odtoku. ást t⌦chto ploch je za azena do systému ÚSES.
v plochách smí eného nezastav⌦ného území s indexem p – p írodní, v – vodohospodá ská
budou ve vy í mí e uplatn⌦ny prvky zvy ující ekologickou stabilitu a reten ní kapacitu území,
tzn. trvalé travní porosty, liniové porosty a rozpt⌘lená zele .
v◆území ur eném k◆zástavb⌦ je t eba zabezpe it, aby odtokové pom⌦ry z◆povrchu
urbanizovaného území byly po v⌘stavb⌦ srovnatelné se stavem p ed ní. Odvodn⌦ní nutno e it
kombinovan⌘m systémem p irozené a um⌦lé retence, nap . vsakem na pozemcích, odvedením
obvodov⌘m drená✓ním systémem do jímek v◆nejni✓ ím míst⌦ plochy (regulovan⌘ odtok do
recipientu, pop . následné vyu✓ití vody pro zálivku v◆dob⌦ p ísu ku);◆
podél koryt vodních tok⇣ je ✓ádoucí zachovat volné nezastav⌦né a neoplocené území o í i min
6 m podél drobn⌘ch vodních tok⇣ a HMZ od b ehové hrany na ob⌦ strany (tzv. poto ní
koridory), v í i min. 8 m podél v⌘znamn⌘ch vodních tok⇣ - pro pr⇣chod velk⌘ch vod a zárove
jako manipula ní pruh pro ú el správy a údr✓by vodního toku;
nep ípustné je zatrub ování vodote í a za ízení na odvod povrchov⌘ch vod, podmín⌦né
p ípustné je zatrub ování pro pot eby dopravy (podmínkou bude projednání a povolení
vodoprávního orgánu); u silni ních p íkop⇣ bude zatrub ování podmín⌦n⌦ p ípustné v⌘hradn⌦
v zastav⌦ném území, podmínkou bude povolení speciálního silni ního stavebního ú adu;
vodohospodá ské meliorace ur ené k odvod ování pozemk⇣, bez ohledu na vlastnictví, jsou
plnohodnotn⌘mi dokon en⌘mi a funk ními stavbami vodních d⌦l. Jakékoli zásahy do t⌦chto
existujících staveb (tj. jejich údr✓ba, opravy, úpravy, zm⌦ny, zm⌦ny u✓ívání, zru ení nebo
odstran⌦ní) se ídí p íslu n⌘mi ustanoveními platného vodního zákona, p íp. stavebního
zákona.
P i jakékoli v⌘stavb⌦ (t⌘ká se v ech staveb) na lokalitách, kde se zem⌦d⌦lské meliorace
vyskytují, je nutno postupovat podle uveden⌘ch zákonn⌘ch ustanovení a jakékoli zásahy do
t⌦chto vodních d⌦l specifikovat a e it ji✓ od prvních stup ⇣ p edprojektové, resp. projektové
dokumentace s ohledem na zachování funk nosti v rozsahu celého vodního díla.
Pouze malé zásahy lze kvalifikovat jako opravy a udr✓ovací práce. Proto✓e rekonstrukci
meliorovan⌘ch celk⇣ na plo e zástavby není mo✓né ve v⌦t in⌦ p ípad⇣ provést zodpov⌦dn⌦ bez
znalostí souvislostí a tém⌦
ka✓dá stavba m⇣✓e meliorace poru it, je nutné povinnost
komplexního e ení ulo✓it ji✓ prvnímu stavebníkovi na dot ené meliorované plo e.
Dokumentaci na úpravu, p íp. rekonstrukci meliorací musí obsahovat ka✓dá dokumentace pro
povolení stavby, p íp. pro ohlá ení stavby.
Ochrana p↵ed povodn mi - p↵ímá protipovod⌦ová opat↵ení ovliv⌦ující parametry (pr b h
a rozsah) povodní:

Poldr Nepokoj
Problémy povodní na ⌅títarském potoce jsou pom⌦rn⌦ asté. ⌅títarsk⌘ potok se vlévá do eky
Mrliny, která protéká obcí Vestec, kde se povod ové situace v poslední dob⌦ asto opakují. Proto vzr⇣stá
pot eba budování ú inn⌘ch protipovod ov⌘ch opat ení. Jedním z takov⌘ch opat ení je v⌘stavba such⌘ch
nádr✓í (poldr⇣). Poldr má b⌘t sou ástí celé soustavy navr✓ené v povodí eky Mrliny, slou✓ící k ochran⌦
proti povodním. Tato soustava se bude budovat postupn⌦ a jako první dv⌦ suché nádr✓e jsou plánovány
práv⌦ poldr Nepokoj na ⌅títarském potoce u obce K inec a dále poldr Ml⌘nec na ece Mrlin⌦ pod
Kopidlnem.
Zv⌘ ení ochrany v⌘stavbou poldr⇣, poldr Nepokoj je vodním dílem ve smyslu § 55 odst. 1 písm.
d) zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm⌦n⌦ n⌦kter⌘ch zákon⇣ (vodní zákon), ve zn⌦ní pozd⌦j ích
p edpis⇣ a má pouze jedinou funkci – reten ní, p edev ím ochranu míst pod hrází poldru (K inec, Vestec)
a dal ích sídel umíst⌦n⌘ch na toku Mrliny p ed povodn⌦mi.
Navrhovan⌘ zám⌦r stavby v území napl uje republikové priority územního plánování pro
zaji t⌦ní udr✓itelného rozvoje území stanovené PÚR, nebo✏ tento v souladu s bodem 25 kapitoly 2.2 a
bodem 26 PÚR vytvá í podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a
p írodními katastrofami v území, z nich✓ jednou jsou práv⌦ záplavy s cílem minimalizovat rozsah
p ípadn⌘ch kod.
Zám⌦r stavby je navr✓en v souladu s ve ejn⌦ prosp⌦ nou stavbou obsa✓enou v Zásadách
územního rozvoje St edo eského kraje.
V Územním plánu Dymokury je zapracován návrh poldru Nepokoj na ⌅títarském potoce.
Hranice zátopy byla upravena v rámci zm⌦ny .1 Územního plánu Dymokury dle aktuální dokumentace
(Mrlina, Vestec– Ro✓ alovice, Zv⌘ ení ochrany obcí v⌘stavbou poldr⇣ – Poldr Nepokoj AKTUALIZACE DUR
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umíst⌦ní stavby 05/2018;) a p evzata do ÚP Dymokury.
Jedná se o suchou pr⇣to nou reten ní nádr✓, která má slou✓it k zachycení ásti objemu
povod ové vlny a její transformaci, ím✓ bude umo✓n⌦n áste n⌦ kontrolovan⌘ odtok z poldru. Poldr je
sou ástí celé soustavy protipovod ov⌘ch opat ení navr✓en⌘ch v povodí Mrliny. Hráz poldru bude umíst⌦na
v míst⌦ b⌘valé hráze rybníka Nepokoj (zru eného v 2. pol. 19. století). Území zátopy je v rámci územního
plánu za azeno do plochy smí eného nezastav⌦ného území s funkcí p írodní, vodohospodá skou a
zem⌦d⌦lskou a okrajov⌦ do plochy p írodní. Navr✓eno je p írod⌦ blízké e ení údolní nivy v plo e zátopy,
zejména p evod orné p⇣dy na trvalé travní porosty, vytvo ení m⌦lk⌘ch depresí s mo✓ností vzniku
mok adních biotop⇣ a enkláv, preference skupinov⌘ch v⌘sadeb strom⇣ a ke ⇣. Liniové porosty mohou b⌘t
v malé mí e umíst⌦ny ve sm⌦ru proudnice a na hran⌦ zátopového území.
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Vzhledem k◆tomu, ✓e zátopa stoleté vody místy zasahuje a✓ do obce Svídnice, je t eba po okraji
obce vybudovat v◆ místech rozlivu linii protipovod ov⌘ch opat ení. Opat ení jsou navr✓ena na kótu
196,90◆m◆n.m., co✓ znamená úrove Q100 nav⌘ enou o 30◆cm. Jedná se o cca 3 137 000 m3 reten ního
prostoru. Reten ní prostor suché reten ní nádr✓e se za íná plnit p i v⌦t ím pr⇣toku ne✓ je Q5. P i dal ím
vzr⇣stání p ítoku se zavírá stavidlo a za ínají regulace na objektu a postupné uzavírání uzáv⌦ru tak, aby
odtékalo pouze 21,0 m3/s (hodnota ne kodného odtoku). Regulace odtoku bude provád⌦na na základ⌦
hladinové sondy umíst⌦né v koryt⌦ pod hlavní hrází, které je dimenzováno na mno✓ství 21,0 m3/s. P i
pr⇣chodu stoleté povod ové vlny, její✓ kulminace je dle údaj⇣ HMÚ v profilu hráze 53,0 m3/s, dojde
vlivem v⌘stavby nádr✓e k transformaci povod ové vlny, voda za íná p epadat p es bezpe nostní p eliv s
tím, ✓e p i dosa✓ení hladiny 196,60 m n. m. p epadá p es bezpe nostní p eliv 37,0 m3/s, co✓ je na úrovni
70% p irozené hodnoty. Sní✓en⌘ kulmina ní pr⇣tok p isp⌦je v území pod nádr✓í ke zna nému sní✓ení
povod ov⌘ch kod, lidské ✓ivoty nebudou ohro✓eny. V p ípad⌦ dal ího zvy ování hladiny voda p epadá
p es p eliv a zárove je vypou t⌦na spodními regula ními uzáv⌦ry.
Nová m⌦ ící stanice - limnigraf bude osazena na pravém b ehu upraveného koryta pod hrází na
konci opevn⌦ného úseku koryta tj. cca 50 m pod hrází (k.ú. Zábrdovice u K ince). Vzhledem k tomu, ✓e se
stávající limnigrafická stanice ⌅títarsk⌘ potok – Svídnice, kterou provozuje HMÚ ocitne v zátopovém
území poldru, je mo✓né spole né vyu✓ívání této nové stanice s vodohospodá sk⌘m dispe inkem Povodí
Labe. Pak je ov em nutné tuto stanici opat it i za ízením na m⌦ ení srá✓ek a teploty vzduchu.
Vzhledem k tomu, ✓e zátopa stoleté vody místy zasahuje a✓ do obce Svídnice, je t eba po okraji
obce vybudovat v místech rozlivu linii protipovod ov⌘ch opat ení. Opat ení jsou navr✓ena na kótu 196,90
m n.m., co✓ znamená úrove Q100 nav⌘ enou o 30 cm. Protipovod ová ochrana obce je rozd⌦lena na
ty i samostatné úseky. Podrobn⌘ popis úsek⇣:
1. úsek protipovod ové ochrany se nachází na severu obce, protipovod ovou bariéru zde
vytvá í ✓elezobetonová zídka í ky 300◆mm se základem í ky 600◆mm. Zídka je rozd⌦lena do
dvou ástí délek 27,01◆m a 114,08◆m. V⌘ ka zídky se pohybuje v◆rozmezí 300 a✓ 1070◆mm.
Té✓ 2. úsek protipovod ové ochrany se nachází na severu obce, protipovod ovou bariéru zde
vytvá í ✓elezobetonová zídka í ky 300◆mm se základem í ky 600◆mm. Zídka je rozd⌦lena do
dvou ástí délek 128,25◆m a 63,75◆m. V⌘ ka zídky se pohybuje v◆rozmezí 300 a✓ 1050◆mm.
Dle dohody s◆ investorem jsou trasy zídek v◆ obou úsecích vedeny v◆ linii stávajícího oplocení,
které v ak nekopíruje hranice pozemk⇣. Stávající oplocení bude odstran⌦no a nahrazeno
nov⌘m oplocením umíst⌦n⌘m na korun⌦ zídky.
3. a 4. úsek protipovod ové ochrany jsou umíst⌦ny na západním okraji obce, od sebe jsou
odd⌦leny komunikací .◆ III/37527. 3. úsek je veden od této komunikace sm⌦rem na
severozápad podél potoka, tvo í jej ✓elezobetonová zídka í ky 300◆ mm se základem í ky
600◆mm. Délka zídky je 80,22◆m, v⌘ ka se pohybuje v◆rozmezí 300 a✓ 1260◆mm. V◆míst⌦, kde
se trasa protipovod ové ochrany p⇣dorysn⌦ zalamuje, navazuje na zídku zemní hrázka s◆ í kou
v◆ korun⌦ 3◆ m a sklony svah⇣ 1:2. Maximální v⌘ ka hrázky je 750◆ mm, délka 41,87◆ m. úsek
protipovod ové ochrany je veden od v⌘ e zmín⌦né komunikace podél potoka sm⌦rem na jih,
protipovod ovou bariéru zde vytvá í ✓elezobetonová zídka í ky 300◆ mm se základem í ky
600◆mm. Délka zídky je 132,94◆m, v⌘ ka zídky se pohybuje v◆rozmezí 300 a✓ 900◆mm. Stávající
oplocení bude odstran⌦no a nahrazeno nov⌘m oplocením umíst⌦n⌘m na korun⌦ zídky.
Zem⌦d⌦lsk⌘ p⇣dní fond je návrhem poldru Nepokoj dot en jen okrajov⌦ – pozemky v niv⌦
⌅títarského potoka a v jeho zátop⌦, které jsou ZPF a mohly by b⌘t dot eny zatopením, jsou ohro✓eny
pouze p i povod ovém stavu (pr⇣tok Q100 a více) a k jejich zatopení dojde pouze na n⌦kolik hodin.
Zatopení by se nem⌦lo dotknout provozu na ✓elezni ní trati, nem⌦lo by v ak zp⇣sobit kody na
soukromém majetku nebo ✓ivotech (obci Svídnice budou z tohoto d⇣vodu realizovány protipovod ové
zídky o v⌘ ce 300-1070 mm a to na t ech místech obce, aby bylo zabrán⌦no p ípadnému pr⇣niku vody k
n⌦kter⌘m objekt⇣m v obci).
Komárovsk⌘ rybník
Do e eného území zasahuje hráz a bezpe nostní p epady Komárovského rybníka v k.ú.
Svídnice u Dymokur. Komárovsk⌘ rybník le✓í na Smíchovském potoce. P i nadm⌦rné srá✓kové innosti v
ervnu r. 2013 do lo postupn⌦ k p elití koruny hráze, erozi vzdu ního svahu a úplnému protr✓ení hráze.
Ohro✓eny byly obce a vesnice Budim⌦ ice, Ra ovice, Net ebice, ⌅lotava, K inec a Vestec. VODNÍ DÍLA –
TBD a.s. dokon ila v dubnu 2014 projektovou dokumentaci komplexní rekonstrukce hráze a objekt⇣. Hráz
rybníka byla v r. 2015 nav⌘ ena a zpevn⌦na. P ípadné povod ové pr⇣toky budou p evád⌦ny soustavou t í
ka nov⌘ch bezpe nostních p eliv⇣ v pravém zavázání hráze s odpady zaúst⌦n⌘mi p emost⌦n⌘mi
propustmi do v⌘varu pod hrází. Pro p evád⌦ní pr⇣tok⇣ a✓ do velikosti Q2 je v první ka n⌦ vybudován
stavidlov⌘ uzáv⌦r chrán⌦n⌘ eslovou st⌦nou. Nová soustava p eliv⇣ p evede bezobslu✓n⌦ a s rezervou
nov⌦ stanovenou stoletou vodu Q100 = 41,2 m3.s-1 (tém⌦ dvojnásobek Q100 udávané p ed povodní v r.
2013).
e.7) Rekreace
Obec nepat í mezi tradi n⌦ vyu✓ívané území pro rekreaci. Rekreace se uskute uje formou
pobytové krátkodobé rekreace (chalupa ení) v◆sídlech. V celém území se dle evidence KN vyskytuje 25
staveb rodinné rekreace s íslem popisn⌘m. Za ízení p echodného ubytování se na území obce zatím
nevyskytuje. Územní plán vymezuje plochy ob anského vybavení v◆obci Dymokury, kde bude mo✓nost
umístit i za ízení p echodného ubytování.
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V◆nezastav⌦ném území (v krajin⌦) není mo✓né umis✏ovat ✓ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci. Nezastav⌦né území bude i nadále slou✓it pro nepobytovou rekreaci - p⌦ í turistiku a
cyklistiku, pro kterou budou vyu✓ívány ú elové cesty v◆krajin⌦.
e.8) Dob✏vání lo⇣isek nerostn✏ch surovin, geologické vlivy
Ochrana a dob⌘vání lo✓isek nerostn⌘ch surovin
⇤e ené území se nachází mimo v⌘hradní lo✓iska u✓itkov⌘ch nerost⇣, chrán⌦ná lo✓isková území
a dob⌘vací prostory nerostn⌘ch surovin ani tyto nejsou územním plánem navr✓eny.
Poddolovaná území
V e eném území není evidováno poddolované území.
Sesuvná území
V e eném území je na lesním pozemku evidováno aktivní sesuvné území . 1866 p i
severov⌘chodní hranici. Lokality navrhovaného rozvoje jsou mimo toto sesuvné území.
3. ad f)

Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití

Zastoupení ploch s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití zastav⌦ném území:
Územním plánem jsou vymezeny plochy s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v zastav⌦ném území, v etn⌦
stanovení podmínek pro jejich stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu✓ití. Plochy (vyjma ploch spadající do
ve ejné infrastruktury popsané v kapitole ad. d) a ploch sídelní zelen⌦ popsané v kapitole ad c.4) jsou
územním plánem len⌦ny podle charakteru vyu✓ití, limitujících jev⇣ a prostorového obrazu sídla na:
Plochy smí ené obytné - historické areály (SH)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní p im⌦ eného vyu✓ívání, zachování, vhodné dopln⌦ní a obnovu soubor⇣
architektonicky a historicky cenn⌘ch staveb - areál zámku v Dymokurech s hospodá sk⌘mi
budovami a parkovou zelení.
Plochy smí ené obytné - venkovské (SV)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení spojené s hospoda ením na venkov⌦ a pro
p im⌦ ené umíst⌦ní, dostupnost a vyu✓ívání staveb ob anského vybavení a neru ící v⌘roby v
historickém jádru vesnice s podmínkami apelujícími na maximální zachování p⇣vodního
charakteru a struktury zástavby. Chov hospodá sk⌘ch zví at není vylou en, pokud spl uje
obecn⌦ platné p edpisy.
(Dymokury)
Jedná se o hodnotn⌘ urbanistick⌘ celek s dochovanou parcelací p evá✓n⌦ zem⌦d⌦lsk⌘ch
usedlostí. Dochována p⇣vodní zástavba kolem centrálního návesního prostoru v podzám í,
dopln⌦ná nahu t⌦nou domká skou v⌘stavbou (chalupy) ve v⌘chodní poloze (pod kostelem).
Hodnotná je dále dosud nepo kozená ucelená ulicová zástavba severn⌦ od návsi a sm⌦rem na
Kalvárii. Do plochy je za azena i samota Jakubského ml⌘na na Pustém rybníce.
Do t⌦chto ploch je za azen i areál b⌘valého JZD v centrální ásti Dymokur se sklady filmov⌘ch
rekvizit a dílnami pro opravy filmov⌘ch rekvizit.
( erná Hora, Svídnice)
Jedná se o hodnotn⌘ urbanistick⌘ celek s dochovanou parcelací p evá✓n⌦ zem⌦d⌦lsk⌘ch
usedlostí. Jádrem je pravidelná obdélná protáhlá náves. Po jejích del ích stranách se rozkládají
hmoty v⌦t inou títov⌦ orientovan⌘ch usedlostí se stodolami v hloubce parcel s◆navazujícími
zahradami. P⇣dorysnou strukturu vesnice dopl uje na okraji vesnice drobn⌦j í domká ská
zástavba.
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v p evá✓n⌦ rodinn⌘ch domech v kvalitním
prost edí, umo✓ ujícím neru en⌘ a bezpe n⌘ pobyt a ka✓dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost ve ejn⌘ch prostranství a ob anského vybavení.
Do t⌦chto ploch spadá stávající zástavba v Dymokurech, která je situována v logice postupného
rozr⇣stání sídla p i západním okraji historického jádra a podél komunikací ve sm⌦ru na ernou
Horu a in⌦ves . V⌘razn⌘ pás této zástavby je situován v⌘chodn⌦ od dymokurského návr í
táhnoucí se podél lesa a✓ ke Zbuzan⇣m - trati s ✓elezni ní zastávkou. Zástavba je obvykle
tvo ena samostatn⌦ stojícími rodinn⌘mi domy (ojedin⌦le dvojdomy) v zahradách.
Plochy bydlení - bytové domy (BH)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro bydlení v p evá✓n⌦ bytov⌘ch domech v kvalitním
prost edí, umo✓ ujícím neru en⌘ a bezpe n⌘ pobyt a ka✓dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost ve ejn⌘ch prostranství a ob anského vybavení.
Do t⌦chto ojedin⌦l⌘ch ploch spadají bytové dvoupodla✓ní domy v novodobé zástavb⌦ na
severov⌘chodním okraji Dymokur, dále v prostorové cezu e v kontaktní poloze historického
jádra Dymokur a Svídnice.
Plochy v⌘roby a skladování (V)
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jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu✓ití pozemk⇣ staveb pro v⌘robu a skladování v p ípadech, kdy z
d⇣vodu negativních vliv⇣ t⌦chto staveb za hranicí t⌦chto pozemk⇣ vylu uje za len⌦ní pozemk⇣
s t⌦mito vlivy do ploch jiného zp⇣sobu vyu✓ití. I pro tato za ízení v ak platí, ✓e negativní ú inky
a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a u✓ívání staveb a za ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb pro bydlení i rekreaci) nad p ípustnou míru, danou obecn⌦ platn⌘mi
p edpisy.
Plochy v⌘roby a skladování jsou vymezeny v p ímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury
a jsou z nich p ístupné.
Do t⌦chto ploch jsou zahrnuty izolované areály: skladování palivového d eva Deblice a areál
zem⌦d⌦lské v⌘roby Svídnice. V kontaktní poloze zámeckého areálu v Dymokurech se jedná o
areál zem⌦d⌦lské v⌘roby - statek .p.2.
V severov⌘chodní okrajové poloze Dymokur p i trati areál kamenictví. Tento je vklín⌦n do
brownfieldu cukrovaru, kter⌘ je pom⌦rn⌦ pohledov⌦ exponovan⌘ od jihu. Brownfield v
sou asnosti prochází funk ní a prostorovou transformací - na to reaguje územní plán v podob⌦
návrhu plochy p estavby P1.
Plochy smí ené v⌘robní (VS)
jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní vyu✓ití pozemk⇣ staveb pro drobnou v⌘robu a skladování, pozemk⇣ pro
dopravní i technickou vybavenosti v p ípadech, kdy negativní vliv a ú inky t⌦chto staveb a
za ízení nep ekra uje hranice areálu (plochy).
Západní ást brownfieldu v Dymokurech e en⌘ v rámci p estavbové plochy P1 zahrnuje
podvyu✓it⌘ areál skladov⌘ch a manipula ních ploch Správy a údr✓by silnic a navazující zpevn⌦né
plochy.
Zastoupení ploch s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití v nezastav⌦ném území:
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních tok⇣ a jiné pozemky ur ené pro p eva✓ující
vodohospodá ské vyu✓ití.
Plochy p írodní (NP)
plochy s◆nejvy ím p írodním potenciálem v◆území a pot ebou ochrany p írodních prvk⇣ (regionální a
lokální biocentra, EVL). plochy p írodní nej ast⌦ji zahrnují ji✓ vymezené nebo k vymezení
ur ené prvky ochrany p írody a jejich nejbli✓ í okolí, pop . plochy prvk⇣ systému ekologické
stability apod.; vyjíme n⌦ pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Plochy lesní (NL)
zahrnují zejména pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa, pozemky staveb a za ízení lesního hospodá ství a
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Plochy zem⌦d⌦lské (NZ) – jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro p eva✓ující zem⌦d⌦lské
vyu✓ití. Plochy zem⌦d⌦lské jsou v závislosti na celkovém charakteru prost edí dále d⌦leny na:
plochy zem⌦d⌦lské – intenzivn⌦ vyu✓ívaná zem⌦d⌦lská p⇣da (NZ)
plochy zem⌦d⌦lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ1) jsou vymezeny za ú elem zaji t⌦ní
podmínek pro p eva✓ující zem⌦d⌦lské vyu✓ití na plochách, které souvisejí se zastav⌦n⌘m
územím a jsou vyu✓ívány p evá✓n⌦ jako oplocené zahrady a sady nebo jako tzv. záhumenky;
Plochy smí ené nezastav⌦ného území (NSx) - do plochy smí ené nezastav⌦ného území jsou zahrnuty
pozemky v nich✓ není mo✓né nebo nezbytné stanovit p eva✓ující ú el vyu✓ití. Do plochy
smí ené nezastav⌦ného území jsou zahrnuty pozemky p irozen⌘ch a p írod⌦ blízk⌘ch
ekosystém⇣ a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. P ijatelné formy vyu✓ití
jsou vyzna eny p íslu n⌘m indexem, jsou dány regulativy a musí b⌘t v✓dy v vzájemném
souladu. Index p ípustn⌘ch funkcí:
p - p írodní / krajinná zele - v území je zastoupena mezi jin⌘mi p írodní funkce; ochrana
p írody musí b⌘t respektována i v p ípad⌦ zastoupení dal ích funkcí;
v – vodohospodá ská - v území je zastoupena mezi jin⌘mi funkce vodohospodá ská; mohou
zde b⌘t nap . ochranná pásma vodních zdroj⇣, co✓ má vliv na omezení intenzivních forem
zem⌦d⌦lské a lesní v⌘roby, údolní nivy s mok ady, záplavové území, apod.;
z – zem⌦d⌦lská - v území je zastoupena mezi jin⌘mi funkce zem⌦d⌦lské prvov⌘roby; nejedná
se o intenzivní formy; v t⌦chto územích plní zem⌦d⌦lství asto i mimoproduk ní funkce;
l – lesní - v území je zastoupena mezi jin⌘mi funkce lesní prvov⌘roby; nejedná se o intenzivní
formy; v t⌦chto územích plní lesnictví asto i mimoproduk ní funkce, nap . lesy s ochranou
funkcí, lesy v trase lokálních biokoridor⇣, lemová spole enstva a porosty charakteru lesa.
kh – kulturn⌦ historická - území, kde jsou nap íklad patrné známky historick⌘ch krajinn⌘ch
úprav, kde jsou arch. nalezi t⌦, kde se odehrály v⌘znamné historické události apod.;
r – rekrea ní - v území je zastoupena mezi jin⌘mi funkce pro nepobytovou rekreaci ve volné
krajin⌦
s – sportovní vyu✓ití - plochy s polyfunk ním vyu✓itím území, kde krom⌦ funkce p írodní je
uplatn⌦na i specifická funkce sportovní; plochy pro sportovní vyu✓ití zpevn⌦né s um⌦l⌘m
povrchem (h i t⌦ 32x15 m), víceú elové plochy pro volno asové aktivity p írodního charakteru,
drobné prvky sportovního vybavení (branky, lavi ky, p íst e ek, informa ní tabule, ohrazení
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h i t⌦) za podmínky, ✓e nebudou mít charakter budov; nezbytné prvky technické infrastruktury
(elektrorozvody, osv⌦tlení), terénní úpravy související se sportovním vyu✓itím území,
doprovodná zele ;
d – dopravní - v území je zastoupena mezi jin⌘mi funkce pro dopravní infrastrukturu (konkrétn⌦
vle ka do v⌘robního areálu v p írodním prost edí)

Skladebné ásti územního systému ekologické stability (biokoridory, interak ní prvky) jsou
pokládány za sou ást p írodní zóny (NP) a koliv jsou tyto prvky s ohledem na jejich prostorové parametry
zahrnuty do zóny smí ené NS s kombinací index⇣ p – p írodní krajinná zele , v - vodohospodá ská, z –
zem⌦d⌦lská, l – lesní, r - rekrea ní.
Pro takto vymezené plochy v nezastav⌦ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro stabilizaci nebo zm⌦ny v jejich vyu✓ití, které jsou prost edkem pro usm⌦rn⌦ní budoucího utvá ení
krajiny. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu✓ití ploch s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití.
Podíl zelen⌦ ve v⌦t in⌦ vymezen⌘ch ploch nezastav⌦ného území krajiny je t eba zvy ovat, a to
p i realizaci návrhu územního systému ekologické stability, v etn⌦ interak ních prvk⇣, liniové doprovodné
zelen⌦ komunikací, vodote í a mezí, zatravn⌦ním nebo dopln⌦ním ploch nelesní zelen⌦ s p írodní funkcí.
Rodová a druhová skladba zelen⌦ musí vycházet z p⇣vodních rostlinn⌘ch spole enstev.
3 ad.g)

Vymezení ve↵ejn prosp n✏ch staveb, opat↵ení s právem vyvlastn ní
Jako ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby a opat ení, pro které lze práva k pozemk⇣m a stavbám vyvlastnit
jsou vymezeny:
Ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby - dopravní infrastruktura:
VD1
P ístupová komunikace k ✓elezni ní zastávce Dymokury a navazujícím nemovitostem
v soukromém vlastnictví
Ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby protipovod ové ochrany:
VT1
Ochranné hráze u obce Svídnice
Vymezené ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby - technická infrastruktura
VT2
p ivad⌦cí vodovodní ad Dymokury - Svídnice
Ve ejn⌦ prosp⌦ ná opat ení - protipovod ová opat ení:
VK1
Plocha ur ená k rozlivu povodn⌦ - suchá vodní nádr✓ (poldr Nepokoj)

Ochranné hráze Svídnice dle ÚAP jsou v souladu s platn⌘mi ZÚR SK, ve kter⌘ch je suchá vodní
nádr✓ Nepokoj vymezena jako ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba PP12 – Nepokoj – poldr v povodí Mrliny.
Rozlivové území suché vodní nádr✓e bylo vymezeno dle ÚAP v souladu s platn⌘mi ZÚR SK, v kter⌘ch je
suchá vodní nádr✓ Nepokoj vymezena jako ve ejn⌦ prosp⌦ ná stavba PP12 – Nepokoj – poldr v povodí
Mrliny. Vzhledem k tomu, ✓e p ivád⌦cí vodovodní ad Svídnice byl veden v odli né trase, ne✓ bylo p⇣vodn⌦
projektováno, je tento sou ástí vymezen⌘ch ve ejn⌦ prosp⌦ n⌘ch staveb. Sou ástí vymezen⌘ch ve ejn⌦
prosp⌦ n⌘ch staveb je i slepá p ístupová komunikace(v sou asnosti na drá✓ním pozemku), která slou✓í
pro p ístup k rodinnému domu .p.156 a k .p. 266 v soukromém vlastnictví. Majetkov⌘m p evodem na
obec by se umo✓nilo provedení pat i n⌘ch investi ních úprav.
3 ad.i)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Územním plánem je v Dymokurech vymezena plochy územní rezervy pro plochy bydlení rodinné domy venkovské (BV) R1(vymezená plocha, kde dosavadní vyu✓ití nesmí b⌘t m⌦n⌦no zp⇣sobem,
kter⌘ by znemo✓nil nebo podstatn⌦ ztí✓il budoucí vyu✓ití). D íve tato plocha byla sou ástí zastaviteln⌘ch
ploch. Jedná se o v⌦t í celek orné p⇣dy, s podmín⌦n⌘mi investicemi do p elo✓ek vedení VN 22 kV.
Územním plánem je v sou asnosti vymezeno dostatek ploch pro zástavbu mén⌦ komplikovan⌘ch, se
snaz í dopravní a technickou obsluhou.
3 ad.l)

Vymezení ploch s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií

-

Územním plánem je vymezena plocha Z1. Plocha má charakter proluky, nachází se na
severov⌘chodním okraji Dymokur a je ur ená p evá✓n⌦ pro bydlení v rodinn⌘ch domech s
privátními zahradami, ve ejnou zele a komunikace. Lokalita se nachází p evá✓n⌦ na obecním
pozemku, z toho d⇣vodu se jedná o prioritní rozvojovou plochu, vzhledem k velikosti (cca 1,9
ha) budou zm⌦ny vyu✓ití prov⌦ eny územní studií. Územní studie bude hledat optimální e ení
vzhledem k limit⇣m i po✓adavk⇣ na kvalitní urbanistické e ení.

-

Územním plánem je vymezena plocha P1 s prov⌦ ením zm⌦n vyu✓ití územní studií. Jedná se o
plochy k obnov⌦, nebo op⌦tovnému vyu✓ití znehodnoceného území (brownfields) jím✓ je areál
b⌘valého cukrovaru v Dymokurech a navazujících ploch.
Plocha má více ne✓ dva hektary a je limitn⌦ omezená. Územní studie bude hledat optimální
e ení vzhledem k limit⇣m. P edm⌦tem e ení územní studie bude prov⌦ ení mo✓nosti
zástavby plochy brownfieldu v etn⌦ zaji t⌦ní dopravní a technické obsluhy. Zárove budou
zohledn⌦ny omezující podmínky a dány závazné podmínky pro v⌘stavbu tak, aby vznikl
urbanisticky kvalitní celek bez sv⌘m provozem minimalizující dopady v⇣ i související obytné
zástavb⌦.
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4)

Zdravé ⇣ivotní podmínky, limity vyu⇣ití území

4.1) Ochrana ovzdu í
Klimatické podmínky vyskytující se na e eném území jsou ur eny jeho zem⌦pisnou polohou,
reliéfem krajiny a klimatick⌘mi faktory. Sm⌦r a rychlost v⌦tru jsou dominujícími meteorologick⌘mi
charakteristikami, které mají rozhodující podíl na stabilit⌦ p ízemní vrstvy atmosféry a na charakteru
transportu a zp⇣sobu na ed⌦ní zne i ✏ujících látek.
V území m⇣✓e v podzimním a jarním období docházet k tvorb⌦ inverzních situací a mlh,
p eva✓ující proud⌦ní v⌦tru je potom v✓dy západní, jak ji✓ bylo uvedeno oblast je uklon⌦na sm⌦rem k
jihozápadu – Polabí a tak je v tomto p eva✓ujícím sm⌦ru proud⌦ní dob e odv⌦trána.
Hlavními zdroji zne i t⌦ní ovzdu í v e eném území je automobilová doprava na silnicích I/32
a II/275; vytáp⌦ní tuh⌘mi palivy v lokálních topeni tích. Men í v⌘znam mají velké zdroje zne i ✏ování
ovzdu í, doprava na silnicích III. t ídy a ✓elezni ní doprava . 062 Chlumec nad Cidlinou – K inec.

-

-

-

-

Stacionární zdroje
Dle Registru emisí a zdroj⇣ zne i ✏ování ovzdu í (REZZO I) se v e eném území a v nejbli✓ ím
okolí (do 5 km) nacházejí 4 velké zdroje zne i ✏ování ovzdu í, z toho 2 v Dymokurech a 2 v
K inci. Jedná se o údaje o provozovnách a emisích ohlá en⌘ch v souhrnné provozní evidenci za
rok 2016.
Masarykova základní kola Dymokury, Osvobození 212, 289 01 Dymokury
zdroj: spalovaní paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném p íkonu od 0,3 MW do 5 MW;
celkov⌘ p íkon provozovny: 0,4 MW
palivo: hn⌦dé uhlí t íd⌦né
emise: tuhé zne i ✏ující látky 2,408 t, oxidy dusíku 0,271 t, oxid uhelnat⌘ 0,197 t
Prá ková lakovna Bej ovec Dymokury - Vladimíra Bej ovcová, ernohorská 264, 289 01
Dymokury
zdroj: naná ení prá kov⌘ch plast⇣, tj. povrchová úprava kov⇣, tzv. komaxit
emise: t⌦kavé organické látky (VOC) 0,022 t
ZZN Polabí, a.s.; K inec 296, 289 33 K inec, Agrochemie – sklad K inec
zdroj: spalovaní paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném p íkonu od 0,3 MW do 5 MW;
celkov⌘ p íkon provozovny: 1,6 MW
palivo: topné oleje nízkosirné (obsah síry více ne✓ 0,1% a max. do 1 % v .)
emise: tuhé zne i ✏ující látky 0,014 t, oxid si i it⌘ 0,094 t, oxidy dusíku 0,047 t, oxid uhelnat⌘
0,002 t
INPROMA spol. s r.o. – K inec, Tyr ova 161, 289 33 K inec
Hlavním zam⌦ ením firmy je strojírenská v⌘roba, obráb⌦ní hliníkov⌘ch a zinkov⌘ch tlakov⌘ch i
kokilov⌘ch odlitk⇣, p ípadn⌦ ta✓en⌘ch profil⇣ z hliníku nebo m⌦di.
zdroj: spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném p íkonu od 0,3 MW do 5 MW
v etn⌦; obráb⌦ní kov⇣ (brusírny a obrobny) a plast⇣, jejich✓ celkov⌘ elektrick⌘ p íkon je vy í
ne✓ 100 kW; odma ✏ování a i t⌦ní povrch⇣ prost edky s obsahem t⌦kav⌘ch organick⌘ch látek,
které jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, s projektovanou
spot ebou organick⌘ch rozpou t⌦del od 0,01 t/rok; odma ✏ování a i t⌦ní povrch⇣
celkov p íkon provozovny: 4,2 MW
palivo: hn⌦dé uhlí t íd⌦né
emise: tuhé zne i ✏ující látky 0,736 t, oxid si i it⌘ 7,581 t, oxidy dusíku 1,397 t, oxid uhelnat⌘
1,107 t, t⌦kavé organické látky (VOC) 0,107 t

Liniové zdroje
Silnice I/32 plní funkci nosné komunika ní trasy irokého spádového území. Vlastní e ené
území protíná v jeho v⌘chodní ásti a prochází v obchvatové trase zcela mimo zastav⌦né území obce.
Komunika ní vazby území jsou zaji ✏ovány prost ednictvím dal ích silnic II. a III. t ídy, které hlavní trasu
úrov ov⌦ k í✓í a to postupn⌦ od jihu: pr⇣se ná k i✓ovatka na p ipojení silnice II/275 a silnice III/3245 od
M⌦stce Králové; pr⇣se ná k i✓ovatka na k í✓ení se silnicí III/32419 sm⌦ ující z Dymokur na v⌘chod do
Záhorovice; styková k i✓ovatka na p ipojení silnice III/33010 situovaná v prostoru nadjezdu ✓elezni ní trati
. 062. Trasa silnice I/32 byla v minulosti vybudována v parametrech kategorie S 11,5/80, je pova✓ována za
dlouhodob⌦ stabilizovanou.
Silnice II/275 se od trasy I/32 odpojuje v pr⇣se né k i✓ovatce jihov⌘chodn⌦ od obce. Do
zastav⌦ného území Dymokur vstupuje v prostoru hospodá sk⌘ch budov p i zámeckém areálu, od
k i✓ovatky u h bitova prudce klesá do centra obce a dále pokra uje sm⌦rem na severozápad. Trasa silnice
II/275 dále prochází místní místní ástí erná Hora sm⌦rem p es K inec do Lu t⌦nice k p ipojení na trasu
silnice I/38. Systém silni ních tras dopl ují dále silnice III. t ídy (III/27524, III/27527, III/27528, III/33010,
III/27524n, III/332419, III/3248a. III/33018) a místní komunikace.
Intenzity dopravy:
Do celostátního s ítání dopravy na ve ejné silni ní a dálni ní síti jsou ze zájmového území
za azeny páte ní komunikace ir ího spádového území, tj. silnice I/32 a II/274. Ostatní komunika ní
systém v obci Dymokury není do celostátního s ítání dopravy za azen.
Na základ⌦ posledního celostátního s ítání dopravy 2016 byly ⇤editelstvím silnic a dálnic
publikovány následující celoro ní pr⇣m⌦rné denní intenzity v ech skute n⌘ch vozidel projí✓d⌦jících dan⌘m
profilem komunikací za 24 hodin. S ítání je provád⌦no v p⌦tilet⌘ch intervalech.
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Intenzity dopravy – stav v◆roce 2016 z◆celostátního s ítání
.silnice s .úsek
TV
O
M
SV
I/32
1-3710
789
3132
37
3958
II/275

1-4550

Kde:

155

427

22

604

za .úseku
zaús.275
zaús.329

kon.úseku
hr.kr.St edo . a
Královéhrad.
zaús. do I/32 za
Dymokury

TV – t⌦✓ká motorová vozidla
O – osobní a dodávková vozidla bez p ív⌦s⇣ a s p ív⌦sy
M – jednostopá motorová vozidla (motocykly)
SV – v echna motorová vozidla celkem

Jedná se o komunikace s◆hospodá sk⌘m a smí en⌘m charakterem provozu.
Nejvíce zatí✓enou komunikací je silnice I/32, která v ak vede v obchvatové trase mimo
zastav⌦né území obce. Intenzity na silnici II/275 jsou nízké a je p edpoklad, ✓e velmi nízké budou i
intenzity na silnicích III. t ídy.
Kvalita ovzdu í
Podle ro enek eského hydrometeorologického ústavu ◆"Zne i t⌦ní ovzdu í na území eské
republiky" byly v◆oblasti Dymokur v◆období za roky 2013 a✓ 2017 dosahovány ní✓e uvedené pr⇣m⌦rné
koncentrace kodlivin.
- oxid dusi it⌘ NO2 - ro ní pr⇣m⌦r: ◆10,6 a✓ 11,9 µg/m3 ◆(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⌘ prach PM10 - ro ní pr⇣m⌦r: ◆22,5 a✓ 24,0 µg/m3 ◆(imisní limit 40 µg/m3)
- polétav⌘ prach PM10 - 36. nejvy í 24.hodinová koncentrace: ◆ 39,8 a✓ 42,5 µg/m3 ◆(imisní
limit 50 µg/m3)
- benzo(a)pyren BaP - ro ní pr⇣m⌦r: ◆1 a✓ 1,5 ng/m3 (imisní limit 1 ng/m3)
Nejvíce problematickou zne i ✏ující látkou je benzo(a)pyren, v oblasti jsou p ekra ovány limitní
hodnoty. U ostatních zne i ✏ujících látek nejsou v ✓ádné imisní charakteristice p ekra ovány p íslu né
imisní limity. Na základ⌦ odhadu stávajícího imisního pozadí lze p edpokládat, ✓e v zájmové lokalit⌦
p edev ím v okolí m⇣✓e b⌘t krátkodob⌦ p ekro en imisní limit i pro denní koncentrace PM10.
⇤e ené území spadá do oblasti území s p ekro en⌘mi imisními limity pro ochranu zdraví bez
zahrnutí p ízemního ozonu i do oblasti území s p ekro ením imisního limitu pro ochranu zdraví (se
zahrnutím p ízemního ozonu).
Obec není plynofikována, tzn., ✓e na zne i t⌦ní p ízemní vrstvy atmosféry se podílejí spí e
domácí topeni t⌦ a druhotná pra nost ze zem⌦d⌦lské innosti. ást domácností má elektrické vytáp⌦ní.
P ípadné pot eby obyvatel (hlavn⌦ va ení) jsou uspokojovány i dodávkou propan-butanu v tlakov⌘ch
lahvích. V obci Dymokury chybí plo ná plynofikace.
-

Zdroj:

V✏hled a doporu ení
na úseku ochrany ovzdu í respektovat a dodr✓ovat práva a povinnosti vypl⌘vající ze zákona .
201/2012 Sb., o ochran⌦ ovzdu í, a souvisejících právních p edpis⇣;
u nov⌘ch staveb nebo p i zm⌦nách stávajících staveb vyu✓ít centrálních zdroj⇣ tepla pop .
alternativních zdroj⇣ za p edpokladu, ✓e to bude technicky mo✓né a ekonomicky p ijatelné (§ 3,
odst. 8 zákona).
Obecn⌦ by nem⌦la t⌦sn⌦ sousedit obytná zástavba a plocha pro v⌘robu/pr⇣mysl nebo innosti
omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z d⇣vodu p edcházení problém⇣m obt⌦✓ování
obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem.
Pokud by v budoucnu do oblasti byla za len⌦na v⌘roba nebo zdroj s dopady na ovzdu í, je
provozovatel povinen dodr✓ovat legislativu i v oblasti ochrany ovzdu í, nap . po✓ádat o
p íslu ná povolení k umíst⌦ní, stavb⌦, provozu nov⌘ch zdroj⇣. Pokud bude uva✓ováno o
v⌘stavb⌦ stacionárního zdroje vyjmenovaného v p íloze . 2 zákona, je kompetentní rozhodovat
krajsk⌘ ú ad. U nevyjmenovan⌘ch stacionárních zdroj⇣ je kompetentní rozhodovat místn⌦
p íslu n⌘ obecní ú ad s roz í enou p⇣sobností, dle § 11 odst. 3 zákona.
HMÚ
⇤SD R
ÚP Dymokury

4.2) Ochrana zdraví p↵ed ú inky hluku a vibrace
Hluk je jedním z◆faktor⇣, kter⌘ negativn⌦ ovliv uje ✓ivotní prost edí a jeho p⇣sobení m⇣✓e
vyvolávat nep íznivé dopady na zdraví obyvatel. Odborná literatura uvádí, ✓e víc ne✓ 90% hluku je
zp⇣sobeno lidskou inností, z◆toho p ibli✓n⌦ 80% hluku je vytvá eno dopravou, zejména automobilovou.
Problematika ochrany p ed hlukem je legislativn⌦ e ena zákonem . 258/2000 Sb., o ochran⌦
ve ejného zdraví, jeho✓ novela provedená zákonem . 267/2015 Sb., je ú inná od 1. 12. 2015.
V návaznosti na stále rostoucí d⇣raz na e ení zaji t⌦ní ochrany objekt⇣ pro bydlení, kolsk⌘ch,
zdravotnick⌘ch a obdobn⌘ch staveb p ed hlukem byla novelou zákona stanovena stavebník⇣m rodinn⌘ch
dom⇣ nová povinnost spo ívající v tom, ✓e zám⌦r stavebníka musí b⌘t posouzen z hlediska ochrany p ed
hlukem a v p ípad⌦ pot eby je to stavebník, kdo musí zajistit (zaplatit) protihluková opat ení podle stavu
aktuálního, ale i budoucího hlukového zatí✓ení území (nap . plánovaná v⌘stavba dopravní komunikace)
pro svou stavbu, a to i pro stavbu rodinného domu, kup íkladu v p ípad⌦ v⌘stavby v blízkosti v⌘znamné
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komunikace. Pokud tak stavebník neu iní, nem⇣✓e ✓ádat, aby tato opat ení provedl provozovatel zdroje
hluku.
Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny na ízením vlády, . 272/2011 Sb. Na ízení vlády o
ochran⌦ zdraví p ed nep ízniv⌘mi ú inky hluku a vibrací a jsou vzta✓eny k chrán⌦n⌘m venkovním
prostor⇣m, chrán⌦n⌘m venkovním prostor⇣m staveb a chrán⌦n⌘m vnit ním prostor⇣m dle definice v
zákon⌦ . 258/2000 Sb.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silni ní dopravy
V okolí silnic III. t ídy a místních komunikací III. t ídy k posuzování zatí✓ení venkovního prostoru hlukem z
dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb., u chrán⌦n⌘ch
venkovních prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⌘ch ostatních venkovních prostor uva✓ovat pro
celou denní a no ní dobu s hygienick⌘mi limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A
v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no ní doba
V okolí hlavních pozemních komunikací (dálnice, silnice I. a II. t ídy), kde je hluk z dopravy na t⌦chto
komunikacích p eva✓ující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích lze pak
uva✓ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⌘mi limity v ekvivalentních hladinách
akustického tlaku A v hod-notách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no ní doba
V p ípad⌦ staré hlukové zát⌦✓e z dopravy na pozemních komunikacích lze pro hodnocení
zat⌦✓ování venkovního prostoru hlukem z pozemní dopravy pou✓ít korekci + 20 dB.
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk ze silni ní dopravy (silnice III. t ídy a místní
komunikace)
V okolí silnic III. t ídy a místních komunikací III. t ídy k posuzování zatí✓ení venkovního prostoru
hlukem z dopravy lze, dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb., u
chrán⌦n⌘ch venkovních prostor ostatních staveb a u chrán⌦n⌘ch ostatních venkovních prostor
uva✓ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⌘mi limity v ekvivalentních hladinách
akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no ní doba
Hluk z dopravy na pozemních komunikacích – hluk z dopravy na drahách
K posuzování zatí✓ení venkovního prostoru hlukem z dopravy na drahách lze, dle odst. (1) § 12 a p ílohy .
3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb., u chrán⌦n⌘ch venkovních prostor ostatních staveb a u
chrán⌦n⌘ch ostatních venkovních prostor uva✓ovat pro celou denní a no ní dobu s
hygienick⌘mi limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hod-notách:
LAeq,16h = 50 + 5 = 55 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 5 – 10 = 45 dB – no ní doba
V ochranném pásmu dráhy lze uva✓ovat pro celou denní a no ní dobu s hygienick⌘mi limity v
ekvivalentních hladinách akustického tlaku A v hodnotách:
LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB – denní doba
LAeq,8h = 50 + 10 – 10 = 50 dB – no ní doba
P i stanovení nejvy ích p ípustn⌘ch hodnot hluku je rozhodující stanovisko p íslu ného
hygienického orgánu.
Hluk z provozu stacionárních zdroj⇣ hluku
Dle odst. (1) § 12 a p ílohy . 3 k na ízení vlády . 272/2011 Sb. je t eba u chrán⌦n⌘ch venkovních prostor
ostatních staveb a u chrán⌦n⌘ch ostatních venkovních prostor uva✓ovat pro osm na sebe
navazujících nejhlu n⌦j ích hodin v denní dob⌦ a pro nejhlu n⌦j í hodinu v no ní dob⌦ s
hygienick⌘mi limity v ekvivalentních hladinách akustického tlaku A z p enosu hluku z t⌦chto
zdroj⇣ v hodnotách:
LAeq,8h = 50 dB – denní doba
LAeq,1h = 50 – 10 = 40 dB – no ní doba
Pozn.: Stanovené limitní hodnoty hluku neplatí pro vysoce impulsní hluk. Z obecné
charakteristiky inností vypl⌘vá, ✓e emitovan⌘ hluk nebude mít charakter vysoce impulsního
hluku. Je o ekáván hluk ustálen⌘ a nejv⌘ e prom⌦nn⌘.
V polovin⌦ ervna 2016 vláda schválila návrh, kter⌘m se m⌦ní na ízení vlády . 272/2011 Sb., o
ochran⌦ zdraví p ed nep ízniv⌘mi ú inky hluku a vibrací. Novela na ízení vlády reaguje p edev ím na
zm⌦ny zakotvené v novele zákona o ochran⌦ ve ejného zdraví platné od 1. 12. 2015. Na ízení vlády nyní
nov⌦ stanovuje pojem „prostor v⌘znamn⌘ z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor do vnit ních
chrán⌦n⌘ch prostor staveb″. Je nov⌦ upraveno hodnocení chrán⌦ného venkovního prostoru staveb, které
jsou hodnoceny z hlediska dopadajícího zvuku.
Nov⌦ je zavedena korekce +5dB u stávajících se a ovacích nádra✓í pro no ní dobu. Je
formula n⌦ upravena definice staré hlukové zát⌦✓e a up esn⌦na jsou pravidla pro aplikaci tohoto institutu.
Bylo stanoveno, ✓e základní hygienick⌘ limit s korekcí +20 dB na starou hlukovou zát⌦✓ je mo✓né aplikovat
na pozemní komunikace a dráhy uvedené do provozu p ed rokem 2001 pouze do asn⌦, a to dokud
nedojde k nav⌘ ení hluku z jejich provozu o více ne✓ 2 dB (tento rozdíl je ji✓ sluchov⌦ rozpoznateln⌘).
Pokud tato situace nastane a limit staré hlukové zát⌦✓e ji✓ nelze uplatnit nebo je p ekro en, má
provozovatel zdroje hluku povinnost p ijmout p íslu ná opat ení ke sní✓ení hluku s tím, ✓e v tomto
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p ípad⌦ je nutné pro p esn⌦ definované p ípady stávajících komunikací a drah dodr✓et základní hygienick⌘
limit (tj. bez korekce na starou hlukovou zát⌦✓) nav⌘ en⌘ o +5dB, co✓ ve stávající zástavb⌦ p edstavuje
realistick⌘, zdravotn⌦ od⇣vodniteln⌘ a ekonomicky dosa✓iteln⌘ po✓adavek.
Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plo né a bodové.
Liniové jsou tvo eny silni ní a ✓elezni ní dopravou. Plo né zdroje jsou nap . skladovací, v⌘robní a
pr⇣myslové areály. Jako bodové zdroje hluku p⇣sobí jednotlivé objekty, technologická za ízení a
provozovny.
Hlukové pom⌦ry v posuzované oblasti jsou ovliv ovány zejména:
hlukem z dopravy na silni ních komunikacích (silnice I., II. a III. t ídy)
hlukem ze ✓elezni ní trati . 062 Chlumec nad Cidlinou – K inec
hlukem ze stacionárních zdroj⇣
hlukem ze zem⌦d⌦lské innosti
Z hlediska ochrany zdraví p ed nep ízniv⌘mi ú inky hluku bude v navr✓en⌘ch zastaviteln⌘ch
plochách po✓adováno dodr✓ení max. hlukového zatí✓ení dle novely na ízení vlády . 272/2011 Sb. - hluk a
vibrace.
Z hlediska ochrany p ed nadm⌦rn⌘m hlukem bude územním plánem dána závazná podmínka:
stavby pro bydlení lze umis✏ovat a✓ na základ⌦ prokázání budoucím investorem, v rámci navazujícího
správního ízení, dodr✓ení spln⌦ní hygienick⌘ch limit⇣ hluku.
⌥adatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo spole ného souhlasu ke
stavb⌦ navr✓ené do území zatí✓eného zdrojem hluku pak p edlo✓í p íslu nému orgánu ochrany ve ejného
zdraví pro ú ely vydání stanoviska m⌦ ení hluku podle §32a novely zákona . 258/2000 Sb., o ochran⌦
ve ejného zdraví a návrh opat ení k ochran⌦ p ed hlukem. V p ípad⌦ prokázání nutnosti zajistit
protihlukovou ochranu území navr✓en⌘ch pro chrán⌦né stavby (stavby bytového domu, rodinného domu,
p ed kolní nebo kolní vzd⌦lávání, zdravotní nebo sociální ú ely) nebudou na náklady majetkového
správce i provozovatele provád⌦na ✓ádná protihluková opat ení. Pokud budou nutná protihluková
opat ení, musí b⌘t realizovány na náklady stavebník⇣ obytn⌘ch objekt⇣.
Pro za ízení v⌘roby, která mají podstatné ru ivé ú inky na okolí, je územním plánem stanoven
po✓adavek, ✓e negativní ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a u✓ívání staveb a
za ízení ve svém okolí (zejména pak staveb ur en⌘ch k trvalému pobytu osob) nad p ípustnou míru,
danou obecn⌦ platn⌘mi p edpisy.
Pro zastavitelné plochy Z1, Z2, Z6 je dána podmínka situovat stavby pro bydlení a rekreaci
mimo ochranné pásmo silnice, obytná zástavba bude podmín⌦na prov⌦ ením hlukové zát⌦✓e v
navazujícím ízení. Plochy pro bydlení nejsou navrhovány v OP silnice I. t ídy, ani v OP dráhy.
Pro za ízení v⌘roby, které mají podstatné ru ivé ú inky na okolí, je stanoven po✓adavek, ✓e negativní
ú inky a vlivy t⌦chto staveb a za ízení nesmí naru ovat provoz a u✓ívání staveb a za ízení ve svém okolí
(zejména pak staveb ur en⌘ch k trvalému pobytu osob) nad p ípustnou míru, danou obecn⌦ platn⌘mi
p edpisy).
Pro p estavbovou plochu P1(areál b⌘valého cukrovaru a navazujících ploch) je navr✓eno:
sm⌦rem k obytné zástavb⌦ budou umis✏ovány stavby nev⌘robního charakteru (nap . administrativa).
Prostorov⌦ ne✓ádoucí jsou zemní protihlukové valy orientované do stávajícího uli ního prostranství. Ve
sm⌦ru do volné krajiny (nezastav⌦ného území) bude zachován i znovuobnoven pás izola ní zelen⌦
Vzhledem k tomu, ✓e se jedná o polohu, v její✓ blízkosti obec chce rozvíjet reziden ní funkci a kde se
zárove reziden ní funkce ji✓ nachází a vzhledem k ✓ádoucí ochran⌦ souvisejícího ve ejného prostranství i
krajinného rázu je doporu eno nechat tuto plochu transformace/p estavby prov⌦ it územní studií, která
stanoví konkrétní zp⇣sob vyu✓ití, zpodrobní prostorové regulativy (doposud není jasná p edstava o
budoucím vyu✓ití - nabízí se logistické areály, montovny, areály drobné v⌘roby a slu✓eb apod). Sou ástí
územní studie by m⌦lo b⌘t posouzení z hlediska hlukové zát⌦✓e a navr✓ena konkrétní protihluková
opat ení.
4.3) Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktor⇣ ovliv ujících hygienickou kvalitu ✓ivotního prost edí. Míra
radonového rizika je dána p irozenou radioaktivitou geologického podlo✓í (z p⇣dního vzduchu a
podzemních vod) a stavebními materiály pou✓it⌘mi p i v⌘stavb⌦.
Celé zájmové území p evá✓n⌦ spadá do v⌘skytu nízkého radonového indexu.
Ur ené plochy jednotliv⌘ch kategorií rizika v ak nelze pou✓ít pro stanovení radonového rizika v
jednotliv⌘ch objektech, proto✓e skute ná radia ní zát⌦✓ stavebního pozemku je v✓dy ovlivn⌦na lokální
situací (r⇣zná propustnost p⇣d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.). V e eném území m⇣✓e
b⌘t p i vybran⌘ch stavebních innostech vy✓adováno provedení detailního radonového pr⇣zkumu.
Zdroj:
eská geologická slu✓ba: Index radonového rizika; http://mapy.geology.cz/rado
4.4) Ochrana staveb
Ochranné pásmo ve ejného poh ebi t⌦
Územním plánem je respektováno ochranné pásmo, které je vymezeno ve vzdálenosti 100 m
od hranice h bitova.
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5)

Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na ZPF
5.1) V eobecné údaje o zem d lském p dním fondu v ↵e eném území
Charakteristika klimatick✏ch podmínek
Kód regionu:
symbol regionu:
ozna ení regionu:
po et dní v roce s teplotou vzduchu nad 10° C:
pravd⌦podobnost such⌘ch vegeta ních období:
vláhová jistota:
pr⇣m⌦rná ro ní teplota vzduchu ° C:
ro ní úhrn srá✓ek (mm):

3,
T 3,
tepl⌘, mírn⌦ vlhk⌘,
2500 - 2800,
10 - 20,
4 - 7,
(7) 8 - 9,
550 - 700.

Charakteristika hydrologick✏ch podmínek
Celé e ené území spadá do hydrologického po adí 3. ádu 1-04-05 (Mrlina a Labe od Mrliny
po V⌘rovku). ⇤e ené území spadá do následujících díl ích povodí:
HP 1-04-05-050
Smíchovsk⌘ potok
SV okraj e eného území
HP 1-04-05-051
⌅títarsk⌘ potok
st ední ást e eného území
HP 1-04-05-053
Velenick⌘ potok
JZ ást e eného území
HP 1-04-05-043
⌅títarsk⌘ potok
v⌘chodní ást e eného území
Charakteristika zem d lské v✏roby
Podíl zem⌦d⌦lské p⇣dy v e eném území (1464,7809 ha) iní 1077,13 ha tj. 73,53%.
P ehled zastoupení druhu zem⌦d⌦lsk⌘ch pozemk⇣ v jednotliv⌘ch katastrálních územích:
katastr
orná p.(ha)
zahrady(ha)
ov. sady(ha)
TTP(ha) celkem(ha)
Dymokury 612,0
21,4
7,9
23,9
665,2
Svídnice u 228,5
8,85
2,59
32,9
272,84
Dymokur
erná Hora136,4
2,2
0,49
139,09
u Dymokur
kat. území
Dymokury
Svídnice u Dymokur
erná Hora u Dymokur

zorn⌦ní ZPF %
92,03
83,74
98,06

zem⌦d⌦lská v⌘robní oblast
⇤2 - ⇤epa ská 2
⇤2 - ⇤epa ská 2
⇤2 - ⇤epa ská 2

Zem⌦d⌦lskou p⇣du v e eném území obhospoda ují p ibli✓n⌦ stejn⌘m podílem: spole nost
Pod⌦bradská Blata a.s., Theobald Czernin a Franti ek Sou ek.
⇤e ené území není dle Na ízení vlády . 500/2001 Sb. za azeno do mén⌦ p ízniv⌘ch oblastí.
Pozn.: V e eném území nebyly dosud dokon eny komplexní pozemkové úpravy. Dopl ující
informace ohledn⌦ KPÚ jsou uvedeny v kapitole e.2).
Pedologické podmínky, eroze
V e eném území p eva✓ují p⇣dy s nízk⌘m produk ním potenciálem (IV. t ídy ochrany) a p⇣dy s
pr⇣m⌦rnou produk ní schopností (III. t ídy ochrany). Tyto p⇣dy se rovn⌦✓ vyskytují v kontaktu se
zastav⌦n⌘m územím sídelních útvar⇣ Dymokury a erná Hora.
V rovinat⌘ch polohách podél vodote í v severní a v⌘chodní ásti e eného území se vyskytují
zem⌦d⌦lské p⇣dy bonitn⌦ nejcenn⌦j í s nadpr⇣m⌦rnou produk ní schopností tj. p⇣dy I. a II. t ídy ochrany.
V e eném území se nenacházejí p⇣dy ohro✓en⌘ch vodní erozí ve smyslu Na ízení vlády R .
103/2003 Sb. Z hlediska pedologick⌘ch pom⌦r⇣ se v e eném území vyskytují p⇣dy nepodporující projevy
eroze
Koeficient potenciální eroze ....0,09 - 0,1.
Pr⇣m⌦rná ro ní etnost erozn⌦ nebezpe n⌘ch de ✏⇣ v e eném území ....1,4.
Pr⇣m⌦rn⌘ sklon terénu .... do 3 stup ⇣.
Investice do p dy
P evá✓ná ást e eného území je odvodn⌦na systematickou drená✓í, drobné vodote e v◆území
jsou regulovány a jsou sou ástí odvod ovacího systému - hlavní meliora ní za ízení (HMZ). V◆ e eném
území se nenacházejí ✓ádné závlahové systémy ani závlahové ady.
Kvalita p d a ochrana ZPF
Hlavní p⇣dní jednotka:
06
ernozem⌦ pelické a ernozem⌦ ernické pelické na velmi t⌦✓k⌘ch substrátech (jílech, slínech,
karpatském fly i a terciérních sedimentech), t⌦✓ké a✓ velmi t⌦✓ké s vyleh en⌘m orni ním
horizontem, ojedin⌦le t⌦rkovité, s tendencí povrchového p evl ení v profilu
07
Smonice modální a smonice modální karbonátové, ernozem⌦ pelické a ernozem⌦ ernické
pelické, v✓dy na velmi t⌦✓k⌘ch substrátech, celoprofilov⌦ velmi t⌦✓ké, bezskeletovité, asto
povrchov⌦ periodicky p evlh ované
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19
20

22
54

55
60
61
63

Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrd⌘ch slínovcích nebo vápnit⌘ch
svahov⌘ch hlínách, st edn⌦ t⌦✓ké a✓ velmi t⌦✓ké, slab⌦ a✓ st edn⌦ skeletovité, s dobr⌘m
vláhov⌘m re✓imem a✓ krátkodob⌦ p evlh ené
Pelozem⌦ modální, vyluhované a melanické, regozem⌦ pelické, kambizem⌦ pelické i
pararendziny pelické, v✓dy na t⌦✓k⌘ch substrátech, jílech, slínech, fly i, terciérních sedimentech
a podobn⌦, p⇣dy s malou vodopropustností, p evá✓n⌦ bez skeletu,ale i st edn⌦ skeletovité,
asto i slab⌦ oglejené
P⇣dy arenického subtypu, regozem⌦, pararendziny, kambizem⌦, pop ípad⌦ i fluvizem⌦ na mírn⌦
t⌦✓ ích substrátech typu hlinit⌘ písek nebo pís itá hlína s vodním re✓imem pon⌦kud s
p ízniv⌦j ím ne✓ p edcházející
Pseudogleje pelické, pelozem⌦ oglejené, pelozem⌦ vyluhované oglejené, kambizem⌦ pelické
oglejené, pararendziny pelické oglejené na slínech, jílech mo ského neogenu a fly e a jílovit⌘ch
sedimentech limnického tercieru (sladkovodní svrchnok ídové a terciérní ulo✓eniny), t⌦✓ké a✓
velmi t⌦✓ké, s velmi nep ízniv⌘mi fyzikálními vlastnostmi
Fluvizem⌦ psefitické, arenické stratifikované, ernice arenické i pararendziny arenické na lehk⌘ch
nivních ulo✓eninách, asto s podlo✓ím teras, zprqavidla pís ité, v⌘su né
ernice modální i ernice modální karbonátové a ernice arenické na nivních ulo✓eninách,
spra i i spra ov⌘ch hlínách, st edn⌦ t⌦✓ké, bez skeletu, p íznivé vláhové podmínky a✓ mírn⌦ vlh í
ernice pelické a ernice pelické karbonátové a ernice arenické na nivních ulo✓eninách,
spra ov⌘ch hlínách, spra ích, jílech i slínech, t⌦✓ké i velmi t⌦✓ké, bez skeletu, sklon k
p evlh ení
ernice pelické, glejové i karbonátové na nivních ulo✓eninách, jílech a slínech, t⌦✓ké a velmi
t⌦✓ké, bez skeletu, nep íznivé vláhové pom⌦ry v d⇣sledku vysoké hladiny spodní vody.

Kombina ní íslo:
00
rovina s mo✓ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu - hluboké
01
rovina s mo✓ností vzniku plo né vodní eroze - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a✓ slab⌦
skeletovité - hluboké a✓ st edn⌦ hluboké
04
úplná rovina - v esm⌦rná expozice - st edn⌦ skeletovitá - hluboká a✓ st edn⌦ hluboká
10
mírn⌘ svah slab⌦ ohro✓en⌘ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu - hluboké
11
mírn⌘ svah slab⌦ ohro✓en⌘ erozí - v esm⌦rná expozice - bez skeletu a✓ slab⌦ skeletovité hluboké a✓ st edn⌦ hluboké
13
mírn⌘ svah slab⌦ ohro✓en⌘ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovistost - hluboké
14
mírn⌘ svah slab⌦ ohro✓en⌘ erozí - v esm⌦rná expozice - st ední skeletovitost - st edn⌦ hluboké
a✓ hluboké
41
st ední sklon - jih (JZ - JV) - bezskeletovitá, s p ím⌦sí a✓ slab⌦ skeletovitá - hluboká a✓ st edn⌦
hluboká
50
st ední svah mírn⌦ a✓ st edn⌦ ohro✓en⌘ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu - hluboké
51
st ední svah mírn⌦ a✓ st edn⌦ ohro✓en⌘ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu a✓ slab⌦
skeletovité - hluboké a✓ st edn⌦ hluboké
Zdroj:

VYHLÁ⌅KA ze dne 4. íjna 2018, o charakteristice bonitovan⌘ch p⇣dn⌦ ekologick⌘ch jednotek a
postupu pro jejich vedení a aktualizaci
http://bpej.vumop.cz

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v e eném území je uveden stupe p ednosti v ochran⌦ dle vyhlá ky .
48/2011 Sb.:
BPEJ I. t ídy ochrany:
3.60.00
BPEJ II. t ídy ochrany:
3.61.00
BPEJ III. t ídy ochrany:
3.07.00
3.06.00
3.07.10
3.19.11
3.06.10
BPEJ IV. t ídy ochrany:
3.20.01
3.20.11
3.20.51
3.20.14
3.20.41
3.20.04
3.22.13
3.63.00
3.06.50
3.55.00
3.54.11
Ceny ZPF
Vyhlá ka . 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p i azen⌘mi
pr⇣m⌦rn⌘mi cenami zem⌦d⌦lsk⌘ch p⇣d odvozen⌘mi z BPEJ uvádí pro e ené území tuto hodnotu pro rok
2019:
k.ú. Dymokury
12,26 K /m2
k.ú. erná Hora u Dymokur
13,58 K /m2
k.ú. Svídnice u Dymokur
12,38 K /m2
zdroj: http://farmy.cz/cena-pudy/
5.2) Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na ZPF
Vyhodnocení p edpokládan⌘ch d⇣sledk⇣ navrhovaného e ení na zem⌦d⌦lsk⌘ p⇣dní fond
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Zastavitelné plochy (Z) - katastrální území Dymokury, Svídnice, erná Hora

íslo
lokality

zp⇣sob vyu✓ití plochy

celkov⌘
zábor
ZPF
(ha)

zábor ZPF podle jednotliv⌘ch kultur (ha)

orná
p⇣da

chmel vinice zahrady
nice

ovocné
sady

zábor ZPF podle t íd ochrany (ha)

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

investice
do p⇣dy
(ha)

V.

Z1

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

1,773

1,373

-

-

0,4

-

-

-

-

-

1,77

-

0

Z2

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,5477

0,5477

-

-

-

-

-

-

-

0,548

-

-

0,5477

Z3

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,3802

0,1127

-

-

0,2675

-

-

-

-

0,38

-

-

0

Z4a

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,6354

0,6354

-

-

-

-

-

-

-

0,635

-

-

0

Z4b

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,33

0,33

-

-

-

-

-

-

-

0,33

-

-

0

Z5

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

1,0135

0,7935

-

-

-

0,2200

-

-

-

1,014

-

-

0,7935

Z6

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,6930

0,6930

-

-

-

-

-

-

-

0,693

-

-

0,6930

Z7*

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

1,8805

-

-

-

1,8805

-

-

-

-

1,881

-

-

1,8805

Z8

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,2045

0,2045

-

-

-

-

-

-

-

0,205

-

-

0

Z9

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,3230

0,3230

-

-

-

-

-

-

-

0,196

0,13

-

0,3230

Z11

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,6400

0,6400

-

-

-

-

-

-

-

0,64

-

-

0

Z12

plochy bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

0,2830

0,2830

-

-

-

-

-

-

-

0,283

-

-

0,2830

celkem bydlení - rodinné
domy venkovské (BV)

8,7038

5,9358

-

-

2,548

0,22

-

-

6,804

1,9

plochy ve ejn⌘ch
prostranství (PV)

0,0926

0,0926

-

-

-

-

-

-

0,093

celkem plochy ve ejn⌘ch
prostranství (PV)

0,0926

0,0926

-

-

-

-

-

-

0,093

8,7964

6,0284

2,548

0,22

Z6

zábor
ZPF
celkem

6,896

4,5207
-

0,0926
0,0926

1,9

4,6133

Územní plán p ebírá rozvoj z p edchozí územn⌦ plánovací dokumentace a z navazujících
dokumentací pro územní ízení a stavební povolení (to se t⌘ká Z7 Svídnice, ást Z5 Dymokury) . Nad
rámec rozvojov⌘ch lokalit je do ÚP za azena lokalita Z10 (není sou ástí ploch zem⌦d⌦lského p⇣dního
fondu), lokalita Z8 (obecní pozemek) a je roz í ena lokalita Z1 (obec pro ú ely zástavby zakoupila
pozemek tvo ící podstatnou ást lokality).
Územní plán vrací do ploch ZPF lokality i jejich ásti a to v podstatném rozsahu. Jedná se o
plochy v⌦t ích celk⇣ orné p⇣dy, s podmín⌦n⌘mi investicemi do p elo✓ek vedení VN 22 kV, i plochy
obtí✓n⌦ zastavitelné vzhledem k majetkoprávním vztah⇣m.
Dle § 4 odst. 3 zákona o ochran⌦ ZPF lze zem⌦d⌦lskou p⇣du I. a II. t ídy ochrany odejmout ze
ZPF pouze v p ípadech, kdy jin⌘ ve ejn⌘ zájem v⌘razn⌦ p eva✓uje nad ve ejn⌘m zájmem ochrany ZPF. Tyto
p⇣dy nejsou návrhem zastaviteln⌘ch ploch dot eny.
Návrhem dojde k dot ení zainvestovan⌘ch p⇣d na cca polovin⌦ v ech návrhov⌘ch lokalit.
Návrhem p estavbov⌘ch lokalit v zastav⌦ném území dojte pouze k marginálnímu dot ení
zem⌦d⌦lsk⌘ch pozemk⇣ a to v rámci plochy p estavby P2 (zahrada o v⌘m⌦ e 960 m2).
Podrobné vyhodnocení zapracovan⌘ch ploch pro v⌘stavbu je sou ástí tabulky:
ozna ení ozna ení v p⇣vodním ÚP
navrhovaná zm⌦na s
plochy popis
dopady na ZPF
Z1
Z10
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochu byla nov⌦ roz í ena na
plocha - proluka na severov⌘chodním okraji Dymokur o
celou proluku mezi lesem a
celkové rozloze 1,9 ha, ur ená odhadem pro cca 16-17
silnicí a oplocen⌘mi zahradami
rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách a ve ejné prostranství v etn⌦
se stavebními parcelami; nár⇣st
ve ejné zelen⌦.
plochy o cca 1,1 ha, z toho
nár⇣st záboru o cca1 ha ZPF IV.
bonity (pozemky 271/49,
271/58, 271/64 a 452 )
Z2

Z6
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na severozápadním okraji Dymokur o rozloze cca 0,55
ha, ur ená pro cca 5 rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách a ve ejné
prostranství
Domy budou uspo ádány tak, aby vytvo ily uli ní frontu.
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plocha pro zástavbu ponechána
pouze na obecních pozemcích
526/41 a 519 p i komunikaci,
navrácení do ZPF - cca 0,8 ha
III. bonity pod melioracemi;
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ozna ení ozna ení v p⇣vodním ÚP
plochy popis
Z3
Z3
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha - proluka na západním okraji Dymokur o rozloze 0,38
ha, ur ená pro 3 rodinné domy v zahradách.
Z4a
Z4
Z4b
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Dymokur, ur ená pro cca 7
rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách.
Z5
Z5
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Dymokur o rozloze 1ha, ur ená pro
max. 5 rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách. (pozn.:v sou asnosti
bude umis✏ován d⇣m na pozemku 526/1)
Z6
Z9b
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na ji✓ním okraji Dymokur o rozloze 0,69 ha, ur ená pro
cca 5 rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách a ve ejné prostranství (cca
0,1 ha)
Domy budou uspo ádány tak, aby vytvo ily uli ní frontu.
Z11
Z7
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na severozápadním okraji Dymokur o rozloze 0,64ha,
ur ená pro cca 5 rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách.
R1
Z11
územní rezerva pro Plochy bydlení - rodinné domy venkovské
(BV) na v⌘chodním okraji Dymokur

navrhovaná zm⌦na s
dopady na ZPF
beze zm⌦ny - ponechána
plocha pro zástavbu

Z12

zmen ena plocha pro zástavbu
na 0,283 ha a zmen il se rozsah
po tu dom⇣; zbytek vymezen
jako plocha zem⌦d⌦lská
související se zastav⌦n⌘m
územím bez nároku na zábory
ZPF
navrácení do ZPF - zahrady cca
1,3 ha III. bonity pod
melioracemi
beze zm⌦ny

-

Z8
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV); plochy
zem⌦d⌦lské - zastav⌦né území
plocha na severozápadním okraji Dymokur o rozloze cca 1ha,
p⇣vodn⌦ ur ená pro skupinovou zástavbu rodinn⌘mi domy nov⌘m ÚP zmen ená s omezením zástavby na max. 1 - 2
rodinné domy
Z9a
d íve lokalita za azena jako plochy bydlení (B),

Z7

Z1
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Svídnice p i silnici III. t ídy o rozloze
1,88 ha, ur ená pro 8 rodinn⌘ch dom⇣ v zahradách. Pro
plochu vydáno územní rozhodnutí o d⌦lení pozemk⇣, vyu✓ití
území a o umíst⌦ní staveb byl vydán souhlas ohledn⌦ záboru
ZPF.

Z8

- nebylo v ÚP
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na ji✓ním okraji Svídnice p i ú elové komunikaci a
vodote i o rozloze 0,2 ha, ur ená pro 2 rodinné domy v
zahradách.
Z2
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na severozápadním okraji erné Hory p i ú elové
komunikaci a vodote i o rozloze 0,32 ha, ur ená pro 2
rodinné domy v zahradách.
- nebylo v ÚP
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na ji✓ním okraji erné Hory p i ú elové komunikaci o
rozloze 0,2 ha, ur ená pro 2 rodinné domy v zahradách.

Z9

Z10

6)

beze zm⌦ny - ponechána
plocha pro zástavbu
beze zm⌦ny - ponechána
plocha pro zástavbu

plocha byla v ÚP

plocha je proti p⇣vodnímu
návrhu zmen ena o 0,36 ha.
vráceno do ZPF - celkem cca 5,6
ha

návrh plochy pro dva rodinné
domy o rozloze cca 0,2 ha, III.
bonita;
plocha je proti p⇣vodnímu
návrhu zmen ena o 0,15 ha na
rozsah obecních pozemk⇣ - po
hranici navazujícího zastav⌦ného
území
bez nároku na ZPF

Vyhodnocení p↵edpokládan✏ch d sledk navrhovaného ↵e ení na PUPFL
Rozlo✓ení les⇣ v území, lesnatost:
kat. území
lesní pozemky ha
zalesn⌦ní %
Dymokury
99,7
10,64
Svídnice u Dymokur
86,6
22,44
erná Hora u Dymokur
Celkem:
186,3
Lesnatost v e eném území iní celkem:
12,7%
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Ze severní a severov⌘chodní strany p iléhá k obci Dymokury izolovan⌘ lesní komplex (k.ú.
Dymokury). Dále do e eného území zasahují okrajov⌦ lesnaté partie velkého lesního celku kter⌘ hrani í s
e en⌘m územím na severov⌘chod⌦. Tento lesní komplex v lokalit⌦ nad Komárovsk⌘m rybníkem zasahuje
do okrajové SV ásti k.ú. Svídnice u Dymokur. K. ú erná Hora je bez lesních pozemk⇣. V zastav⌦ném
území SÚ Dymokury (k.ú. Dymokury) na PUPFL KN . 300 a 97 jsou malé ásti t⌦chto pozemk⇣ trvale
odlesn⌦ny a pou✓ívají se pro ú ely ve ejné infrastruktury.
P írodní lesní oblasti, OPRL:
Lesy v e eném území spadají do p írodní lesní oblasti 17 - Polabí. ( ást b).Rámcové zásady pro
hospoda ení pro jednotlivé PLO jsou stanoveny v oblastním plánu rozvoje les⇣ OPLR. Platnost OPRL od
20.4.2001 - do roku 2020.
Lesní hospodá ské celky:
⇤e ené území spadá do LHC Pod⌦brady, správce lesní správa ernínské lesy Dymokury.
Funk ní potenciál lesa:
P eva✓ují lesy na stanovi tích ovlivn⌦n⌘ch podzemní vodou (P - st ídavé zamok ení).
Opat ení ochrany, kategorizace lesa:
Lesy v e eném území jsou zahrnuty do pásma D 60+ (nejni✓ í je t⌦ patrná imisní zát⌦✓) z
hlediska ohro✓ení imisemi. V rámci e eného území jsou sledována ojedin⌦lá stanovi t⌦ podmá en⌘ch
lokalit. Lesy v e eném území pat í do kategorie les⇣ hospodá sk⌘ch.
Vymezení cílov⌘ch hospodá sk⌘ch soubor⇣, typologická skladba:
Mezi základní cílové hospodá ské soubory v e eném území pat í . 25 - hospodá ství ✓ivn⌘ch
stanovi ✏ ni✓ ích poloh - p eva✓uje, . 29 - hospodá ství ol ov⌘ch stanovi ✏ na podmá en⌘ch p⇣dách ojedin⌦le. Lesy v e eném území spadají do 1. lesního vegeta ního stupn⌦ (dubov⌘). Doporu ená cílová
skladba d evin je diferenciovaná dle cílov⌘ch hospodá sk⌘ch soubor⇣ a je up esn⌦na dle OPRL v platn⌘ch
LHP. Z hlediska soubor⇣ lesních typ⇣ p eva✓uje lipová doubrava, v okrajov⌘ch polohách lesních celk⇣ jsou
zastoupeny porosty spra ov⌘ch habrov⌘ch doubrav, jasanové ol iny, vlhk⌘ch habrov⌘ch doubrav a
obohacen⌘ch bukov⌘ch doubrav, ojedin⌦le pak jsou zastoupeny porosty vrbové ol iny.
Pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa jsou v e eném území sou ástí ploch s rozdíln⌘m
zp⇣sobem vyu✓ití NP – plochy p írodní a NL – plochy lesní. Lesní pozemky tvo ící soustavu chrán⌦n⌘ch
území Natura 2000 (EVL Dymokursko, PO Ro✓ alovické rybníky) a plochu regionálního biocentra RC
1004 jsou za azeny do plochy p írodní (NP). Vymezení ploch NP vypl⌘vá z vyhlá ky . 501/2006 Sb., o
obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území, ve zn⌦ní pozd⌦j ích p edpis⇣. Jedná se o provád⌦cí vyhlá ku
ke stavebnímu zákonu, kde v ásti II, §16 je uvedeno:
Plochy p írodní
(1)
Plochy p írodní se obvykle samostatn⌦ vymezují za ú elem zaji t⌦ní podmínek pro ochranu
p írody a krajiny.
(2)
Plochy p írodní zahrnují zpravidla pozemky národního parku, pozemky v 1. a 2. zón⌦ chrán⌦né
krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvlá t⌦ chrán⌦n⌘ch územích, pozemky evropsky
v⌘znamn⌘ch lokalit v etn⌦ pozemk⇣ smluvn⌦ chrán⌦n⌘ch, pozemky biocenter a v⌘jime n⌦
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Plochy ur ené k pln⌦ní funkce lesa jsou v hlavním i koordina ním v⌘kresu ozna eny
p ekryvn⌘m rafem nad plochami NP a NL. Toto ozna ení jednozna n⌦ a nezam⌦niteln⌦ deklaruje funk ní
za azení a ú el u✓ití plochy dle katastru nemovitostí (lesní pozemek). Ozna ení a vyli ení je dostate né a
umo✓ uje rychlé, p esné a nezpochybnitelné ur ení ú elu plochy a její ochrany dle zákona o lesích.
Hospoda ení na chrán⌦n⌘ch pozemcích (EVL, PO, RBC, NRBK) je v ak nutno koordinovat i s po✓adavky
orgánu ochrany p írody. P edpokladem je zachování lesních p edm⌦t⇣ ochrany na lokalit⌦ NP, tzn. p i
hospoda ení v zachoval⌘ch porostech vyu✓ívat p ednostn⌦ p írod⌦ bli✓ ích zp⇣sob⇣ hospoda ení.
Plocha smí ená nezastav⌦ného území NSx (NSvl, NSpl, NSpvl) je vymezena pouze v n⌦kolika
p ípadech nap .: NSvl s funkcí vodohospodá skou a lesní: parc. . 309/2 (vodní plocha) v k.ú. Dymokury;
NSpl s funkcí p írodní a lesní: parc. . 311/2 (ost.komunikace), 311/4 (ost. komunikace), 311/6 (ost.
komunikace) v k.ú. Dymokury. V t⌦chto p ípadech se nejedná o lesní pozemky, ale o plochy, kde je
vytvo en souvislej í náletov⌘ porost vysok⌘ch d evin, smí ená plocha nezastav⌦ného území s indexem "l"
umo✓ uje p ípadné zalo✓ení lesa, tak jak se tomu stalo i na parc. . 311/5 (lesní pozemek) v k.ú.
Dymokury.
V kap. f) v⌘rokové ásti "Stanovení podmínek pro vyu✓ití ploch s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití" je
do p ípustného vyu✓ití ploch NP a NSx (NSl..) zahrnujících pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa dopln⌦na
realizace staveb slou✓ících hospoda ení v lese.
V rámci návrhu ÚP Dymokury je upravena hranice ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa (tzv. "OP
lesa"). Tento po✓adavek úpravy byl zapracován do koordina ního v⌘kresu zpracovateli územního plánu
nad rámec poskytnut⌘ch podklad⇣, nebo✏ v ÚAP (stav 2017) nebylo zachyceno po✓adované aktuální "OP
lesa". Ve v⌘kresu p edpokládan⌘ch zábor⇣ p⇣dního fondu nejsou ji✓ nov⌦ zalesn⌦né pozemky vedené dle
KN jako lesní pozemek ozna eny hodnotou bonitovanou p⇣dn⌦ ekologickou jednotkou (BPEJ). Op⌦t
tento aktuální stav BPEJ nebyl zachycen v poskytnut⌘ch datech ÚAP ORP Pod⌦brady. Hranice BPEJ byly
proto zpracovateli územního plánu zrevidovány a upraveny.
Navrhovaná opat ení:
V e eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích
povolená podle d íve platn⌘ch p edpis⇣ (pomocí institutu odlesn⌦ní).
Územním plánem není navr✓ena chatová nebo sportovní zástavba na pozemcích ur en⌘ch k
pln⌦ní funkcí lesa. Nejsou vymezeny ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby, jejich✓ umíst⌦ní je navrhováno
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7)

na pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa. Na pozemcích ur en⌘ch k pln⌦ní funkcí lesa není
navr✓ena t⌦✓ba nerost⇣.
Zábory pozemk⇣ ur en⌘ch k pln⌦ní funkcí lesa nejsou navr✓eny.
V souladu s navr✓en⌘mi regulativy pro smí ené nezastav⌦né území je umo✓n⌦no i zales ování
n⌦kter⌘ch krajinn⌘ch partií (p evá✓n⌦ v návaznosti na v⌦t í lesní celky).
Zaplocená ást PUPFL p. . 97 p ilehlá k ulici Revolu ní je vymezená jako sou ást zastav⌦ného
území, je vyu✓ívána pro ú ely provozu obecní mate ské kolky .p. 177. Plocha má rozlohu cca
60 m2 a je ji mo✓no vyjmout z PUPFL.
Dle §14, odst. 2, je t eba souhlas orgánu státní správy les⇣ i k dot ení pozemk⇣ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa.
Pro v echny plochy s rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití, které se nacházejí na pozemcích do
vzdálenosti 50 m od hranice lesa (v tzv. "ochranném pásmu lesa"), jsou stanoveny omezující
podmínky. Zárove platí, ✓e tyto podmínky nejsou v rozporu s hlavním, p ípustn⌘m, podmín⌦n⌦
p ípustn⌘m a zejména nep ípustn⌘m vyu✓itím, stanoven⌘m v rámci jednotliv⌘ch ploch s
rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití. Podmínky jsou uvedeny v kap. f) v⌘rokové ásti textu.
V tzv. "ochranném pásmu lesa" orgán státní správy les⇣ za stanoven⌘ch podmínek akceptuje
stávající u✓ití jednotliv⌘ch ploch a stávající stavby, objekty a za ízení. Na dot en⌘ch plochách
není rámcov⌦ omezena ani rekonstrukce, p estavba a roz í ení jednotliv⌘ch objekt⇣ za
podmínky, ✓e stav nevyvolá omezení v mo✓nosti hospoda ení s lesními pozemky a pln⌦ní jejich
funkcí. Vymezeny jsou stavby p ípustné pro rozvoj obce a funkce území. Sou asn⌦ je v ak nutné
adekvátn⌦ chránit i lesní plochy a v echny jejich funkce, které by dal í v⌘stavbou v území byly
ovlivn⌦ny p ípadn⌦ i omezeny nad stávající mez.
Cílem je poskytnout informaci v em u✓ivatel⇣m územního plánu o omezeních, jen✓ plynou z
blízkosti lesních ploch a stanovit pravidla pro jejich vyu✓ití. Zejména v plochách, které se
nacházejí v "ochranném pásmu lesa", které je vymezeno § 14 odst. 2 lesního zákona, na 50 m
od hranice lesního pozemku, za ú elem ochrany lesa, jeho zachování, mo✓nosti pln⌦ní v ech
jeho funkcí bez omezení a podpory trvale udr✓itelného hospoda ení v n⌦m a to vzhledem k
tomu, ✓e les je nenahraditelnou slo✓kou ✓ivotního prost edí a národním bohatstvím.
Na základ⌦ v⌘ e uvedeného orgán státní správy lesa stanovil základní podmínku, ✓e nebudou
alespo na stromovou v⌘ ku (cca 25 m – odvozenou z absolutní bonity lesního porostu "AVB" s
ohledem na stav území) umis✏ovány nové stavby, objekty a za ízení. Absolutní bonita lesního
porostu je pr⇣m⌦rnou v⌘ kou lesního porostu ve stá í sta let (pádová vzdálenost stromu). Tato
vzdálenost je v✓dy minimální, která zajistí mo✓nost hospoda it s lesními pozemky bez
podstatného omezení. Sou asn⌦ je to vzdálenost, která zajistí provozn⌦-technickou bezpe nost
objekt⇣, jako✓to i ochranu majetku.
Zpracovatel územního plánu respektuje ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, ze kterého pro
projektanty a po izovatele ÚPD vypl⌘vá povinnost dbát zachování lesa, ídit se ustanoveními
lesního zákona; navrhnout a zd⇣vodnit taková e ení, která jsou z hlediska zachování lesa,
ochrany ✓ivotního prost edí a ostatních celospole ensk⌘ch zájm⇣ nejvhodn⌦j í. Pro prioritní
rozvojovou plochu Z1, která navazuje na lesní pozemek a áste n⌦ zasahuje do tzv.
"ochranného pásma lesa" platí omezující podmínky – v pásmu do 30 m od hranice lesa
nebudou umis✏ovány stavby vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury zaji tující obsluhu
území. Rovn⌦✓ platí omezující podmínky pro p estavbovou plochu P1, kterou áste n⌦ zasahuje
pásmo ve vzdálenosti do 50 od okraje lesa. Ob⌦ plochy Z1 a P1 budou prov⌦ eny územní studií,
pro n⌦ platí stanovené omezující podmínky regulující mo✓nost u✓ití a sou asn⌦ informující
vlastníka pozemku, investory, jako✓to i stavebníky o omezeních vypl⌘vajících z blízkosti lesa.
Sou asn⌦ je tato podmínka i ur it⌘m vodítkem pro p ípadné následné rozparcelování lokality,
tak aby nevznikly pozemky do budoucna nezastavitelné, svou velikostí, tvarem a umíst⌦ním,
tedy aby nedo lo ke zma ení investic.
Návrh ↵e ení po⇣adavk obrany státu, po⇣ární ochrany a civilní ochrany

7.1) Zájmy obrany státu
V e eném území se nenacházejí úlo✓ná za ízení, pozemky ani perspektivní objekty v majetku
R MO. Obecn⌦ platí, ✓e v⌘stavba v⌦trn⌘ch elektráren, v⌘stavba v⌘ kov⌘ch objekt⇣ (staveb vy ích ne✓ 30
m), staveb vyza ujících elektromagnetickou energii, dálkov⌘ch vedení sítí technické infrastruktury a nov⌘ch
tras komunikací a navr✓ené zm⌦ny vyu✓ití území musí b⌘t projednány s dot en⌘m orgánem státní správy,
kter⌘m je z pov⌦ ení Ministerstva obrany R Sekce nakládání s majetkem MO.
P i stavební innosti musí b⌘t respektováno to, ✓e celé správní území obce Dymokury:
spadá do OP radaru Nepolisy (vymezené území leteck⌘ch zabezpe ovacích za ízení
Ministerstva obrany),
je situováno ve vzdu ném prostoru LK TRA 61 (leteck⌘ koridor Ministerstva obrany).
7.2) Po⇣adavky po⇣ární ochrany
P i v ech innostech v obci je t eba dbát na trvalou pou✓itelnost zdroj⇣ vody pro ha ení po✓ár⇣
a nesmí b⌘t naru ena funkce objekt⇣ po✓ární ochrany nebo po✓árn⌦ bezpe nostních za ízení.
P i realizaci jednotliv⌘ch staveb je t eba vycházet z platn⌘ch p edpis⇣ a p edkládat po✓árn⌦
bezpe nostní e ení, plnit po✓adavky na po✓ární ochranu a p i umis✏ování staveb plnit po✓adavky
vypl⌘vající z platn⌘ch zákon⇣, provád⌦cích p edpis⇣ a norem.
Po✓ární ochranu zaji ✏uje Hasi sk⌘ záchrann⌘ sbor v⌘jezdem z Pod⌦brad a Nymburka; v obci je
aktivn⌦ inn⌘ Sbor dobrovoln⌘ch hasi ⇣, hasi ská zbrojnice se nachází v Dymokurech u objektu b⌘valé
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sladovny. Jako ohla ovna po✓ár⇣ slou✓í Obecní ú ad a krizová tel. linka 150. Pot eba po✓ární vody je kryta
kombinovan⌦: odb⌦rem odb⌦rem vody z nádr✓í v Dymokurech a erné Ho e a hydranty osazen⌘mi na
ve ejném vodovodu.
Zdroje vody pro po✓ární ú ely musí respektovat vyhlá ku 23/2008 Sb., o technick⌘ch
podmínkách po✓ární ochrany staveb. Navr✓ené ady ve ejného vodovodu budou pro ú ely zásobování
po✓ární vodou e eny v souladu s SN 73 0873 (t. j. budou dodr✓eny hodnoty nejmen í dimenze potrubí,
budou v dostate n⌘ch vzdálenostech instalovány hydranty ap.).
P i návrhu p ístupov⌘ch komunikací k objekt⇣m a stavbám musí b⌘t dodr✓ena vyhlá ka
23/2008 Sb., o technick⌘ch podmínkách po✓ární ochrany staveb.
P ístupové komunikace pro po✓ární techniku jsou toto✓né se stávajícími a navr✓en⌘mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice I., II. a III. t ídy, místní komunikace, p ístupové komunikace.
Komunika ní dostupnost rozvojov⌘ch lokalit je zaji t⌦na prost ednictvím vazeb na stávající
komunika ní sí✏.
Zám⌦r rozvoje plochy pro bydlení Z1 vyvolá nároky na vytvo ení územních podmínek pro
zbudování p ístupov⌘ch/obslu✓n⌘ch komunikací uvnit lokality. Toto bude p edm⌦tem e ení
územní studie.
Zám⌦r p estavby v plo e P1 vyvolá nároky na vytvo ení územních podmínek pro zbudování
p ístupov⌘ch/obslu✓n⌘ch komunikací uvnit lokality. Toto bude p edm⌦tem e ení
územní studie.
7.3) Po⇣adavky civilní ochrany
V e eném území nejsou známy situace, p i kter⌘ch by bylo nutné chránit území p ed
pr⇣chodem pr⇣lomové vlny vzniklé zvlá tní povodní (pr⇣tokovou vlnou zp⇣sobenou um⌦l⌘mi vlivy).
Do územního plánu je zapracován návrh záplavového území podél ⌅títarského potoka v úseku
hranice k.ú. Nové Zámky a✓ Svídnice ✓elezni ní p ejezd - úrove hladiny p i pr⇣toku Q100. Sídla v etn⌦
navr✓en⌘ch zastaviteln⌘ch ploch jsou mimo dosah záplav. Záplavové území a protipovod ová opat ení
(p ímá i nep ímá) jsou podrobn⌦ popsána v kapitole e.6).
V obci je funk ní sí✏ místního rozhlasu s dostate nou sly itelností, je✓ m⇣✓e b⌘t vyu✓ita pro
vyrozum⌦ní obyvatelstva. Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d⇣sledku mimo ádné události mohou b⌘t jako
improvizované úkryty (slou✓ící ke sní✓ení destruk ních, radioaktivních, toxick⌘ch a infek ních ú ink⇣
soudob⌘ch zbraní) vyu✓ívány vhodné ásti stavebních objekt⇣.
Na území obce není skladován materiál civilní ochrany. V objektu Obecního ú adu v
Dymokurech jsou prostory vyu✓itelné jako sklad prost edk⇣ CO a humanitární pomoci. P i evakuaci
obyvatelstva v obci je vyu✓itelné provizorní ubytování v za ízeních obce (zejména budova Mate ské a
Základní koly). Pro pot eby plo né evakuace bude obec postupovat v sou innosti s orgány civilní ochrany.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladn⌦ní nebezpe n⌘ch látek mimo zastav⌦ná území jsou
toto✓né se silnicemi I., II. a III. t ídy, které zp ístup ují jednotlivá sídla v e eném území. Pro záchranné,
likvida ní a obnovovací práce pro odstran⌦ní nebo sní✓ení kodliv⌘ch ú ink⇣ kontaminace, vznikl⌘ch p i
mimo ádné události jsou vhodné zejména ásti za ízení v⌘roby se souvisl⌘mi zpevn⌦n⌘mi plochami, resp.
s rampami pro údr✓bu vozidel.
Pro p estavbovou plochu P1 (cukrovar) jsou územním plánem dány závazné podmínky:
Intenzifikace podvyu✓it⌘ch ploch je podmín⌦na likvidací p ípadn⌘ch ekologick⌘ch zát⌦✓í. Stavební innost
vedoucí k intenzifikaci (nová v⌘stavba, p estavba) je podmín⌦na prokázáním (v navazujícím správním
ízení), ✓e ú inky a vlivy staveb a za ízení nebudou naru ovat provoz a u✓ívání staveb a za ízení ve svém
okolí (zejména pak stávajících i potenciálních staveb pro bydlení) nad p ípustnou míru, danou obecn⌦
platn⌘mi p edpisy; stavby a za ízení lze umis✏ovat a✓ na základ⌦ prokázání budoucím investorem, v◆rámci
navazujícího správního ízení, dodr✓ení spln⌦ní hygienick⌘ch limit⇣ - hluk, emisních limit⇣ látek
zne i ✏ujících ovzdu í; vyhodnocení zdravotních rizik v dané lokalit⌦).
Ve ejné poh ebi t⌦ u Svídnice (obecní) bude slou✓it k zaji t⌦ní bezodkladn⌘ch poh ebních
slu✓eb. Poh ební slu✓by budou nadále zaji ✏ovány i na ímskokatolickém poh ebi ti u kostela v
Dymokurech.
Krizového zásobování pitnou vodou bude zaji t⌦no dovozem (cisterny ze zdroje Podmoky a PET
lahve v mno✓ství max. 15 l/den na obyvatele). Nouzové zásobování u✓itkovou vodou bude zaji t⌦no
z◆vodovodu pro ve ejnou pot ebu, z◆obecních studní, z◆domovních studní (podmínky odb⌦ru u✓itkové
vody ur í územn⌦ p íslu n⌘ hygienik). Nouzové zásobování elektrickou energií bude zaji t⌦no mobilními
zdroji v sou innosti s orgány civilní ochrany.
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OD⇧VODN⇥NÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - P↵ezkoumání po↵izovatelem dle §53 STZ
1)

Postup p↵i po↵ízení územního plánu
Bude dopln⌦no po izovatelem.

2)

Soulad s⌘politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem
viz. kapitoly 1.1) a 1.2)

3)

Soulad s⌘cíli a úkoly územního plánování
Územní plán Dymokury je v◆souladu s◆cíli a úkoly územního plánování.
3.1) Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování
Cíle územního plánování stanovené v § 18
stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP
Dymokury

1

Cílem územního plánování je vytvá et
p edpoklady pro v⌘stavbu a pro udr✓iteln⌘
rozvoj území, spo ívající ve vyvá✓eném
vztahu podmínek pro p íznivé ✓ivotní
prost edí, pro hospodá sk⌘ rozvoj a pro
soudr✓nost spole enství obyvatel území a
kter⌘ uspokojuje pot eby sou asné generace,
ani✓ by ohro✓oval podmínky ✓ivota generací
budoucích.

Dymokury - je vylou ena ú elová zástavba
vybo ující m⌦ ítkem nad obytné objekty na území
sídla. P ed zástavbou jsou chrán⌦ny pohledov⌦
exponované a cenné partie tzv. dymokurského
návr í s dominantami kostela a zámku. Nová
zástavba logicky navá✓e na postupn⌘ rozvoj vesnice
západním sm⌦rem a sm⌦rem do proluky enklávy
rodinn⌘ch dom⇣ na severov⌘chodním okraji. Tato
plocha zástavby je podmín⌦na dal ím prov⌦ ením
územní studií. Pro rozvoj podnikání, komer ních
slu✓eb bude nadále vyu✓it zejména stávající
stavební fond zejména v areálech ji✓ d íve ur en⌘ch
pro v⌘robu a skladování.

2

Územní plánování zaji ✏uje p edpoklady pro
udr✓iteln⌘ rozvoj území soustavn⌘m a
komplexním e ením ú elného vyu✓ití a
prostorového uspo ádání území s cílem
dosa✓ení obecn⌦ prosp⌦ ného souladu
ve ejn⌘ch a soukrom⌘ch zájm⇣ na rozvoji
území. Za tím ú elem sleduje spole ensk⌘ a
hospodá sk⌘ potenciál rozvoje.

Územní plán stanovuje podmínky pro transformaci
brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch v
okrajové severov⌘chodní poloze. Celá plocha
p estavby je podmín⌦na dal ím prov⌦ ením
územní studií. P edpokládaná intenzifikace
v⌘robních inností bude v⌘znamn⌘m stabiliza ním
prvkem (nár⇣st zam⌦stnanosti), zárove v ak
nesmí mít negativní dopady na pohodu bydlení.

3

Orgány územního plánování postupem podle
tohoto zákona koordinují ve ejné i soukromé
zám⌦ry zm⌦n v území, v⌘stavbu a jiné
innosti ovliv ující rozvoj území a konkretizují
ochranu ve ejn⌘ch zájm⇣ vypl⌘vajících ze
zvlá tních právních p edpis⇣.

Není zále✓itostí projektanta - zhotovitele ÚP.

4

Územní plánování ve ve ejném zájmu chrání
a rozvíjí p írodní, kulturní a civiliza ní
hodnoty území, v etn⌦ urbanistického,
architektonického a archeologického d⌦dictví.
P itom chrání krajinu jako podstatnou slo✓ku
prost edí ✓ivota obyvatel a základ jejich
toto✓nosti. S ohledem na to ur uje podmínky
pro hospodárné vyu✓ívání zastav⌦ného území
a zaji ✏uje ochranu nezastav⌦ného území a
nezastaviteln⌘ch pozemk⇣. Zastavitelné
plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru vyu✓ití zastav⌦ného
území.

Územní plán respektuje v maximální mí e
dochované urbanistické, architektonické a kulturní
hodnoty v sídle i v krajin⌦.
Cílem urbanistické koncepce je zachování
urbanistické struktury stávající zástavby a její
logick⌘ rozvoj v návaznosti na postupnou
urbanizaci území.
Potenciál rozvoje souvisí s nár⇣stem po tu trvale
✓ijícího obyvatelstva v posledním období. Je to
zp⇣sobeno pom⌦rn⌦ slu nou dopravní dostupností
regionálních center, kvalitním p írodním zázemím a
i díl ím zlep ením ve ejné infrastruktury.
Napln⌦ním p estavbové plochy P1 se v budoucnu
o ekává nár⇣st pracovních p íle✓itostí, které budou
mít pozitivní dopad na stabilizaci a nár⇣st po tu
trvale ✓ijícího obyvatelstva.
Územní plán reguluje podstatn⌘m zp⇣sobem
rozvoj navrhovan⌘ v p edchozí dokumentaci (o cca
30%). Ve dvanácti vymezen⌘ch lokalitách pro
zástavbu je zejména v Dymokurech umo✓n⌦n
rozvoj pro bytovou v⌘stavbu charakteru rodinného
bydlení v zahradách pro cca 200 obyvatel
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Cíle územního plánování stanovené v § 18
stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP
Dymokury

5

V nezastav⌦ném území lze v souladu s jeho
charakterem umis✏ovat stavby, za ízení, a jiná
opat ení pouze pro zem⌦d⌦lství, lesnictví,
vodní hospodá ství, t⌦✓bu nerost⇣, pro
ochranu p írody a krajiny, pro ve ejnou
dopravní a technickou infrastrukturu, pro
sni✓ování nebezpe í ekologick⌘ch a
p írodních katastrof a pro odstra ování jejich
d⇣sledk⇣, a dále taková technická opat ení a
stavby, které zlep í podmínky jeho vyu✓ití pro
ú ely rekreace a cestovního ruchu, nap íklad
cyklistické stezky, hygienická za ízení,
ekologická a informa ní centra. Uvedené
stavby, za ízení a jiná opat ení v etn⌦ staveb,
které s nimi bezprost edn⌦ souvisejí v etn⌦
oplocení, lze v nezastav⌦ném území
umis✏ovat v p ípadech, pokud je územn⌦
plánovací dokumentace v⌘slovn⌦ nevylu uje.

Je e eno v rámci podmínek pro vyu✓ití ploch s
rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití.

6

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

Je e eno v rámci podmínek pro vyu✓ití ploch s
rozdíln⌘m zp⇣sobem vyu✓ití.

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

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP Dymokury

a

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

Územní plán respektuje v maximální mí e dochované
urbanistické, architektonické a kulturní hodnoty v sídle i v
krajin⌦.

b

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

Územním plánem je navr✓ena základní koncepce
uspo ádání krajiny s ohledem na zachování a podporu
p írodních a krajiná sk⌘ch hodnot. Cílem urbanistické
koncepce je zachování urbanistické struktury stávající
zástavby a její logick⌘ rozvoj v návaznosti na postupnou
urbanizaci území.

c

prov⌦ ovat a posuzovat pot ebu zm⌦n
v území, ve ejn⌘ zájem na jejich
provedení, jejich p ínosy, problémy,
rizika s ohledem nap íklad na ve ejné
zdraví, ✓ivotní prost edí, geologickou
stavbu území, vliv na ve ejnou
infrastrukturu a na její hospodárné
vyu✓ívání,

Územní plán stanovuje podmínky pro transformaci
brownfieldu cukrovaru a navazujících ploch v okrajové
severov⌘chodní poloze. Celá plocha p estavby je
podmín⌦na dal ím prov⌦ ením územní studií.
P edpokládaná intenzifikace v⌘robních inností bude
v⌘znamn⌘m stabiliza ním prvkem (nár⇣st zam⌦stnanosti),
zárove v ak nesmí mít negativní dopady na pohodu
bydlení.

d

stanovovat urbanistické,
architektonické a estetické po✓adavky
na vyu✓ívání a prostorové uspo ádání
území a na jeho zm⌦ny, zejména na
umíst⌦ní, uspo ádání a e ení staveb,

Plo né a prostorové regulativy jsou územním plánem
stanoveny s p ihlédnutím ke struktu e a charakteristice
zástavby.

e

stanovovat podmínky pro provedení
zm⌦n v území, zejména pak pro
umíst⌦ní a uspo ádání staveb s
ohledem na stávající charakter a
hodnoty území,

Dymokury - je vylou ena ú elová zástavba vybo ující
m⌦ ítkem nad obytné objekty na území sídla. P ed
zástavbou jsou chrán⌦ny pohledov⌦ exponované a cenné
partie tzv. dymokurského návr í s dominantami kostela a
zámku. Nová zástavba logicky navá✓e na postupn⌘ rozvoj
vesnice západním sm⌦rem a sm⌦rem do proluky enklávy
rodinn⌘ch dom⇣ na severov⌘chodním okraji. Tato plocha
zástavby je podmín⌦na dal ím prov⌦ ením územní studií.
Pro rozvoj podnikání, komer ních slu✓eb bude nadále
vyu✓it zejména stávající stavební fond zejména v areálech
ji✓ d íve ur en⌘ch pro v⌘robu a skladování.
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Úkoly územního plánování stanovené
v § 19 stavebního zákona

Vyhodnocení souladu s ohledem na e ení ÚP Dymokury

f

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

Územní plán s ohledem na velikost rozvojov⌘ch lokalit
nestanovuje po adí zm⌦n. Vzhledem k navrhovan⌘m
rozvojov⌘m lokalitám je jedna rozsáhlá d íve vymezená
zastavitelná plocha pro plo nou zástavbu p e azená do
územní rezervy.

g

vytvá et v území podmínky pro
sni✓ování nebezpe í ekologick⌘ch a
p írodních katastrof a pro
odstra ování jejich d⇣sledk⇣, a to
p írod⌦ blízk⌘m zp⇣sobem,

Územním plánem jsou dány podmínky pro preventivní
ochranu ir ího území p ed záplavami, podmínky pro
zv⌘ ení retence vody v krajin⌦, podmínky pro zv⌘ ení
ekologické stability krajiny a ochrany zem⌦d⌦lského
p⇣dního fondu.

h

vytvá et v území podmínky pro
odstra ování d⇣sledk⇣ náhl⌘ch
hospodá sk⌘ch zm⌦n,

Net⌘ká se ÚP Dymokury.

i

stanovovat podmínky pro obnovu a
rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní
bydlení,

Územním plánem jsou vytvo eny podmínky zejména pro
rozvoj bydlení v etn⌦ opat ení chránících pohodu bydlení
a ve ejné zdraví zejména tam, kde by mohlo dojít ke
st et⇣m (bydlení vs. v⌘roba a skladování).

j

prov⌦ ovat a vytvá et v území
podmínky pro hospodárné
vynakládání prost edk⇣ z ve ejn⌘ch
rozpo t⇣ na zm⌦ny v území,

Vhodné zastavitelné plochy jsou vytypovány i v souladu se
základní strategií v⌘voje obce prioritn⌦ na pozemcích ve
vlastnictví Obce Dymokury a na pozemcích navazujících na
stávající ve ejnou infrastrukturu a vydaná povolení.

k

vytvá et v území podmínky pro
zaji t⌦ní civilní ochrany,

Podmínky jsou vytvo eny a v textové ásti od⇣vodn⌦ní
komentovány.

l

ur ovat nutné asana ní, rekonstruk ní
a rekultiva ní zásahy do území,

V e eném území nebylo nutné e it asana ní ani
rekultiva ní zásahy do území.

m

vytvá et podmínky pro ochranu území
podle zvlá tních právních p edpis⇣
p ed negativními vlivy zám⌦r⇣ na
území a navrhovat kompenza ní
opat ení, pokud zvlá tní právní
p edpis nestanoví jinak,

Územní plán respektuje stávající limity v území, které
vytvá í p edpoklady pro ochranu jednotliv⌘ch prvk⇣ území,
dle zvlá tních právních p edpis⇣. Graficky vyjád itelné
prvky jsou p evá✓n⌦ jako limity v území zakresleny v
koordina ním v⌘krese.

n

regulovat rozsah ploch pro vyu✓ívání
p írodních zdroj⇣,

Net⌘ká se ÚP Dymokury.

o

uplat ovat poznatky zejména z obor⇣
architektury, urbanismu, územního
plánování a ekologie a památkové
pé e.

P i zpracování územního plánu byly zohledn⌦ny aktuální
poznatky z v⌘ e uveden⌘ch obor⇣, které byly aplikovány
zejména p i úprav⌦ podmínek pro vyu✓ití ploch s
rozdíln⌘m vyu✓itím a do ochrany historického jádra vesnic.

4)

Soulad s po⇣adavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p↵edpis
Návrh územního plánu pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho po izování je
v◆souladu s po✓adavky zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis⇣, a jeho provád⌦cích p edpis⇣ – vyhlá ky . 500/2006 Sb., o územn⌦ analytick⌘ch
podkladech, územn⌦ plánovací dokumentaci a zp⇣sobu evidence územn⌦ plánovací innosti.
V◆souladu s vyhlá kou . 501/2006 Sb., o obecn⌘ch po✓adavcích na vyu✓ívání území ◆jsou
v◆územním plánu podrobn⌦ji len⌦ny n⌦které plochy. . Toto e ení bylo zvoleno ◆s◆ohledem na vhodn⌦j í
napln⌦ní sledovaného cíle p i vymezení funk ního e ení ◆v◆jednotliv⌘ch plochách.
5)

Soulad s⌘po⇣adavky zvlá tních právních p↵edpis a se stanovisky dot en✏ch orgán ,
pop↵ípad s⌘v✏sledkem ↵e ení rozpor
Doplní po izovatel po projednání.
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6)

Stanovisko krajského ú↵adu k⌘vyhodnocení vliv na ⇣ivotní prost↵edí
Orgán posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost edí p íslu n⌘ podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e)
zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost edí, na základ⌦ ust. § 10i odst. 2 zákona k
p edlo✓enému návrhu zadání a kritérií uveden⌘ch v p íloze . 8 cit. zákona nepo✓aduje zpracování
vyhodnocení vliv⇣ územního plánu Dymokury na ✓ivotní prost edí (tzv. SEA).
P íslu n⌘ orgán ochrany p írody sv⌘m stanoviskem vylou il v⌘znamn⌘ vliv koncepce na území
Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran⌦ p írody a krajiny, ve zn⌦ní
pozd⌦j ích p edpis⇣. Orgán posuzování vliv⇣ na ✓ivotní prost edí neshledal ✓ádnou z charakteristik vliv⇣
koncepce na ✓ivotní prost edí a ve ejné zdraví, ani charakteristiku dot eného území, zejména s ohledem
na p ílohu . 8 zákona . 100/2001 Sb., za v⌘znamnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle
zákona.
Ní✓e uvádíme chronologick⌘ postup◆po✓adování a následného nepo✓adování zpracování SEA:
◆
24. 4. 2018 pod .j. 046411/2018/KUSK a spis.zn. SZ_046411/2018/KUSK/2◆ KÚ St . kraje, odbor ✓ivotního
prost edí a zem⌦d⌦lství ....nelze vylou it v⌘znamn⌘ vliv p edlo✓eného zadání na p edm⌦t ochrany nebo
celistvost EVL nebo pta ích oblastí v kompetenci St edo eského kraje
◆
30. 4. 2018 pod .j. 046413/2018/KUSK a spis.zn. SZ_046413/2018/KUSK/2 KÚ St edo eského kraje ,
editel krajského ú adu, souhrnné vyjád ení k návrhu zadání územního plánu Dymokury po✓adovali
zpracování SEA a posouzení vliv⇣ na NATURU◆
◆
poté ✓ádala obec Dymokury o zm⌦nu stanoviska ◆- odesláno dne 11. 7. 2018 – .j. 01094/18/DYM/LKu (v
p íloze, zaregistrována byla na krajském ú adu pod .j. 093341/2018/KUSK). V ✓ádosti Obec dolo✓ila
schema k zadání nového ÚP, z n⌦ho✓ bylo z ejmé, ✓e ✓ádn⌘ ze zám⌦r⇣ obce (krom⌦ budoucího poldru
Nepokoj, kter⌘ pro el procesem EIA) nezasahuje do pta í oblasti, EVL ( i nad azen⌘ch prvk⇣ ÚSES).
Na základ⌦ této ✓ádosti KÚ St edo eského kraje vydal dne – 20.7.2018 Stanovisko k „✓ádosti o zm⌦nu
stanoviska k◆zadání územního plánu Dymokury“.
20. 7. 2018 pod .j. 093341/2018/KUSK a spis.zn. SZ_093341/2018/KUSK/2 zm⌦nu stanoviska kde
vylou il v⌘znamn⌘ vliv p edlo✓ené koncepce samostatn⌦ i ve spojení s jin⌘mi koncepcemi a zám⌦ry na
p edm⌦t ochrany nebo celistvost EVL nebo pta ích oblastí v kompetenci St edo eského kraje

7)

Vyhodnocení vyu⇣ití zastav ného území a pot↵eby vymezení zastaviteln✏ch ploch
V 90. letech po et obyvatel mírn⌦ klesal, od roku 2001 roste. Celkov⌘ po et obyvatel obce
Dymokury k 31. 12. 2016 inil 895 (z toho 439 mu✓⇣ a 456 ✓en). Dymokury jsou migra n⌦ atraktivní obcí;
za posledních 10 let (2006-2016) p ibylo migrací 68 osob (zv⌘ ení po tu obyvatel o 9,8 %.). Dymokury
tak pat í v rámci SO ORP Pod⌦brady k obcím, kde po et obyvatel roste. Bytová v⌘stavba je v poslední dob⌦
minimální, by✏ je v územním plánu vymezeno dost ploch pro bydlení. Situaci komplikuji majetkoprávní
vztahy. Za tím ú elem obec podnikla kroky a odkoupila od vlastníka pozemek v rámci lokality Z1, ze které
se stala prioritní rozvojová plocha na severov⌘chodním okraji Dymokur.
Potenciál rozvoje souvisí s nár⇣stem po tu trvale ✓ijícího obyvatelstva v posledním období. Je
to zp⇣sobeno pom⌦rn⌦ slu nou dopravní dostupností regionálních center, kvalitním p írodním zázemím a
i díl ím zlep ením ve ejné infrastruktury. Napln⌦ním p estavbové plochy P1 se v budoucnu o ekává nár⇣st
pracovních p íle✓itostí, které budou mít pozitivní dopad na stabilizaci a nár⇣st po tu trvale ✓ijícího
obyvatelstva.
Územní plán reguluje podstatn⌘m zp⇣sobem rozvoj navrhovan⌘ v p edchozí dokumentaci (o
cca 30%). Ve dvanácti vymezen⌘ch lokalitách pro zástavbu je zejména v Dymokurech umo✓n⌦n rozvoj pro
bytovou v⌘stavbu charakteru rodinného bydlení v zahradách pro cca 200 obyvatel (p edpoklad stabilního
r⇣stu 10% za deset let). Dále je mo✓no p edpokládat, ✓e bude dále pokra ovat trend, kdy se do obce
budou trvale usazovat ob ané v objektech, které doposud slou✓ily k chalupa ení. Návrhová velikost sídla
je 1100 obyvatel (EO).
Územním plánem jsou navr✓eny rozvojové plochy pro zástavbu s navrhovan⌘m funk ním
vyu✓itím Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV):
Dymokury potenciál pro 49 rodinn⌘ch dom⇣
Svídnice potenciál pro 10 rodinn⌘ch dom⇣
erná Hora potenciál pro 4 rodinné domy
celkem Obec Dymokury:
63 rodinn⌘ch dom⇣ ~ odpovídá vytvo en⌘m
podmínkám pro nár⇣st cca 190 obyvatel
Zastavitelné plochy (Z)
íslo
lokality
Z1
Z2
Z3
Z4a,b

zp⇣sob vyu✓ití plochy
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)

plocha pro zástavbu
(ha)

rodinné domy

odhad po tu staveb
maximální

odhad po tu obyvatel
(pro max. po et staveb)

1,9

17,0000

rodinné domy

0,5477

5,0000

15,0000

rodinné domy

0,3802

3,0000

10,0000

rodinné domy

0,96

7,0000

21,0000
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Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12

plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)
plochy bydlení venkovské (BV)

rodinné domy

1,0135

5,0000

rodinné domy

0,6930

5,0000

15,0000

rodinné domy

1,8805

8,0000

24,0000

rodinné domy

0,2045

2,0000

6,0000

rodinné domy

0,3230

2,0000

6,0000

rodinné domy

0,200

2,0000

6,0000

rodinné domy

0,6400

5,0000

15,0000

rodinné domy

0,283

2,0000

7,0000

9,0254

63,0000

190,0000

celkem

15,0000

Rozvojové plochy navazují na stávající komunika ní sí✏ a technickou vybavenost. Roz í ení na
odpovídající dimenze ve ejného prostranství je dáno podmínkami - závazn⌘mi regulativy. Pro nejv⌦t í
rozvojovou lokalitu skupinové zástavby Z1 s nutností vymezování obslu✓n⌘ch komunikací je dána
podmínka prov⌦ ení územní studií.
Územní plánem jsou nastaveny rozvojové mo✓nosti tak, aby odpovídajícím zp⇣sobem byly
vytvo eny územní podmínky pro trval⌘ pobyt nov⌦ narozen⌘m i nov⌦ p íchozím. Z hlediska budoucího
v⌘voje je nejd⇣le✓it⌦j ím r⇣stov⌘m faktorem existence nabídky dostate ného po tu stavebních pozemk⇣ s
realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí
rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick⌘mi a majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou
demografického v⌘voje.
Zvolen⌘m zp⇣sobem nedochází k◆neúm⌦rnému nav⌘ ení po tu obyvatel, neumo✓ uje se
vytvá et plochy nadmístního zájmu, nedochází k zatí✓ení stávajícího ob anského vybavení (v etn⌦
vybavení v okolních sídlech) nebo k nevhodn⌘m zásah⇣m do dopravní a technické infrastruktury.
8)

V✏ et zále⇣itostí nadmístního v✏znamu, které nejsou ↵e eny v zásadách územního
rozvoje s od vodn ním pot↵eby jejich vymezení
Nejsou vymezeny.

9)

Vyhodnocení ↵e ení ÚP podle v✏sledk ve↵ejného projednání dle §53 STZ
Uplatn né námitky, rozhodnutí o námitkách v etn od vodn ní
Uplatn né p↵ipomínky v etn jejich vyhodnocení
Úprava dokumentace na základ uplatn n✏ch námitek a p↵ipomínek
(Bude dopln⌦no po projednání)
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Základní pojmy
Plochou
je ást území tvo ená jedním i více pozemky nebo jejich ástí, která je vymezena v územním
plánu, pop ípad⌦ v územn⌦ plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo po✓adovan⌘ zp⇣sob
jejího vyu✓ití a její v⌘znam.
Stavba
Stavbou se rozumí ve kerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montá✓ní technologií, bez
z etele na jejich stavebn⌦ technické provedení, pou✓ité stavební v⌘robky, materiály a konstrukce, na ú el
vyu✓ití a dobu trvání. Do asná stavba je stavba, u které stavební ú ad p edem omezí dobu jejího trvání. Za
stavbu se pova✓uje také v⌘robek plnící funkci stavby.
Soubor staveb
je ozna ení pro vzájemné provozn⌦ a ekonomicky související stavby, jimi✓ se uskute
v⌘stavba na souvislém území nebo za spole n⌘m ú elem.

uje

Rodinn⌘ d⇣m
Stavba pro bydlení, ve které více ne✓ polovina podlahové plochy odpovídá po✓adavk⇣m na
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto ú elu ur ena
Bytov⌘ d⇣m
Stavba pro bydlení, ve které více ne✓ polovina podlahové plochy odpovídá po✓adavk⇣m na
trvalé bydlení a je k tomuto ú elu ur ena
Zem⌦d⌦lská usedlost (nebo v textu pouze usedlost)
Zem⌦d⌦lská usedlost (statek), soubor staveb, kter⌘ tvo í zejména budova s obytnou ástí,
stodola, chlévy apod.
Zem⌦d⌦lská stavba
Stavba pro chov hospodá sk⌘ch zví at, p ípravu a skladování produkt⇣ ✓ivo i né v⌘roby, p ípravu
a skladování krmiv a steliva, p⌦stování rostlin, skladování a poskliz ovou úpravu produkt⇣ rostlinné
v⌘roby, skladování a p ípravu prost edk⇣ v⌘✓ivy, p ípravk⇣ na ochranu rostlin a rostlinn⌘ch produkt⇣ a pro
zem⌦d⌦lské slu✓by.
Zem⌦d⌦lsk⌘ areál
Soubor zem⌦d⌦lsk⌘ch staveb (budov pro ustájení, v etn⌦ pot ebn⌘ch sklad⇣ a p íslu enství,
soubor budov pro skladování plodin a jejich poskliz ovou úpravu, soubor budov pro zem⌦d⌦lské slu✓by
(opravu stroj⇣, chemickou ochranu rostlin, veterinární pé i), plemená ské a lechtitelské stanice.
Stavba pro rodinnou rekreaci
Stavba pro rodinnou rekreaci, její✓ objemové parametry a vzhled odpovídají po✓adavk⇣m na
rodinnou rekreaci a která je k tomuto ú elu ur ena; nap íklad rekrea ní domek, chata, rekrea ní chalupa,
zahrádká ská chata.

1.
2.

3.
4.

Ve ejnou infrastrukturou
jsou pozemky, stavby, za ízení, a to
dopravní infrastruktura, nap íklad stavby pozemních komunikací, drah a s nimi souvisejících
za ízení;
technická infrastruktura, kterou jsou vedení a stavby a s nimi provozn⌦ související za ízení
technického vybavení, nap íklad vodovody, vodojemy, kanalizace, istírny odpadních vod,
stavby ke sni✓ování ohro✓ení území ✓ivelními nebo jin⌘mi pohromami, stavby a za ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunika ní vedení ve ejné komunika ní
sít⌦ a elektronické komunika ní za ízení ve ejné komunika ní sít⌦, produktovody;
ob anské vybavení, kter⌘m jsou stavby, za ízení a pozemky slou✓ící nap íklad pro vzd⌦lávání a
v⌘chovu, sociální slu✓by a pé i o rodiny, zdravotní slu✓by, kulturu, ve ejnou správu, ochranu
obyvatelstva;
ve ejné prostranství,
z izované nebo u✓ívané ve ve ejném zájmu,

Zastav⌦ná plocha pozemku
je sou tem v ech zastav⌦n⌘ch ploch jednotliv⌘ch staveb. Zastav⌦nou plochou stavby se rozumí
plocha ohrani ená pravoúhl⌘mi pr⇣m⌦ty vn⌦j ího líce obvodov⌘ch konstrukcí v ech nadzemních i
podzemních podla✓í do vodorovné roviny. Plochy lod✓ií a ark⌘ ⇣ se zapo ítávají. U objekt⇣ poloodkryt⌘ch
(bez n⌦kter⌘ch obvodov⌘ch st⌦n) je zastav⌦ná plocha vymezena obalov⌘mi arami veden⌘mi vn⌦j ími líci
svisl⌘ch konstrukcí do vodorovné roviny. U zast e en⌘ch staveb nebo jejich ástí bez obvodov⌘ch svisl⌘ch
konstrukcí je zastav⌦ná plocha vymezena pravoúhl⌘m pr⇣m⌦tem st e ní konstrukce do vodorovné roviny.
Intenzita zastav⌦ní pozemku
procentuální hodnota pom⌦ru zastav⌦né plochy pozemku ku jeho v⌘m⌦ e
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Koeficient nezpevn⌦n⌘ch ozelen⌦n⌘ch ploch
procentuální hodnota pom⌦ru nezpevn⌦n⌘ch ozelen⌦n⌘ch ploch pozemku ku jeho v⌘m⌦ e
V⌘ ková hladina zástavby
V⌘ ka p evládajícího po tu staveb nad terénem, daná zpravidla úrovní h eben⇣ sklonit⌘ch
st ech (té✓ jako pr⇣m⌦r úrovní).
Po et nadzemních podla✓í
Po ítá se po hlavní ímsu, nezahrnuje podkroví.
Podkroví
P ístupn⌘ prostor vymezen⌘ konstrukcí krovu a stropem posledního nadzemního podla✓í,
ú elov⌦ vyu✓ívan⌘.
Proluka
Nezastav⌦n⌘ prostor (parcela) ve stávající souvislé zástavb⌦, zpravidla ur ená k dopln⌦ní
stavbou vhodné funkce.
Neru ící v⌘roba, neru ící slu✓by a provozy
V⌘roba, která sv⌘m provozováním, v⌘robním a technick⌘m za ízením nenaru uje negativními
ú inky a vlivy provoz a u✓ívání staveb a za ízení ve svém okolí a nezhor uje ✓ivotní prost edí souvisejícího
území nad p ípustnou míru.
Pod neru ící v⌘robou se míní nap íklad drobná emeslná v⌘roba, tiskárny, truhlárny, autodílny,
pekárny, v⌘roba potravin a nápoj⇣ odpovídající v⌘ e uvedené charakteristice apod. Neru ící slu✓by a
provozy zahrnují nap íklad komunální slu✓by – kade nické, masérské, ubytovací, sklená ské, instalatérské,
topená ské, plynárenské, reklamní, informa ní, láze ské, realitní, prádelny, projek ní, servisní, údr✓ba
zelen⌦ apod.
Drobná emeslná v⌘roba (nebo také tradi ní venkovská emesla)
obory emeslné povahy, které vyu✓ívají p írodních materiál⇣ a nejsou náro né na fyzickou práci;
které nevy✓adují velké po áte ní investice, sv⌘m charakterem zapadají do venkovsk⌘ch oblastí, kde mohou
prost ednictvím vzniku mal⌘ch dílni ek podporovat rozvoj cestovního ruchu. Nap . keramika bez
hrn í ského kruhu, tradi ní voska ství a v⌘roba sví ek ze v elího vosku, ko íka ení, zpracování ov í vlny,
ezbá ství, drátkování, pali kování, obuvnictví apod.
Pohotovostní byt
byt nebo ubytovací prostor, kter⌘ slou✓í k bydlení nebo ubytování osob, jejich✓ p ítomnost
(resp. dostupnost) je preferována s ohledem na pot ebu flexibility pracovního procesu, dohledu nad
technologií v⌘robního procesu nebo ostrahy i údr✓by objekt⇣ a technologick⌘ch celk⇣. Pohotovostní byt
je v✓dy sou ástí stavby hlavního vyu✓ití plochy nebo administrativní budovy provozovny.
Slu✓ební byt – byt, kter⌘ slou✓í osobám nebo rodinám osob zpravidla dlouhodob⌦
zam⌦stnan⌘ch v dané provozovn⌦. Slu✓ební byt je v✓dy sou ástí stavby hlavního vyu✓ití plochy nebo
administrativní budovy provozovny.
Byt vlastníka provozovny – byt v objektu hlavního vyu✓ití plochy nebo v administrativní budov⌦
provozovny, p ípadn⌦ v izolovaném objektu (rodinn⌘ d⇣m), kter⌘ slou✓í vlastníkovi nebo rodin⌦ vlastníka
provozovny. Byt vlastníka provozovny – i v p ípad⌦, ✓e jde o izolovan⌘ objekt – z⇣stává sou ástí plochy
provozovny a nelze jej d⌦lením pozemku p evést do ploch bydlení.
Seznam zkratek
AOPK
BPEJ
HMÚ
HP
SN
OV
HMZ
CHLÚ
CHKO
CHOPAV
KN
KoPÚ
LBC
LBK
LHC
LHO
LHP
LPIS
MMR

-

Agentura ochrany p írody a krajiny
bonitovaná p⇣dní ekologická jednotka
esk⌘ hydrometeorologick⌘ ústav
íslo hydrologického povodí
eská státní norma
istírna odpadních vod
hlavní meliora ní za ízení
chrán⌦né lo✓iskové území
chrán⌦ná krajinná oblast
chrán⌦ná oblast p irozené akumulace vod
katastr nemovitostí
komplexní pozemkové úpravy
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lesní hospodá sk⌘ celek
lesní hospodá ské osnovy
lesní hospodá ské plány
ve ejn⌘ registr p⇣dy
Ministerstvo pro místní rozvoj
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MZd
M⌥P
MO
MVE
NP
ObKR
OP
ORP
OV
PHO
PHS
PLO
PRVaK
PÚR R
PUPFL
NRBK
RBC
RBK
RD
SÚ
SZ (STZ)
SZIF
ÚAP
TP
ÚAP ORP
ÚHÚL
ÚP
ÚPD
ÚPO
ÚS
ÚSES
VD
VKP
VPO
VPS
VÚV T.G.M.
ZPF
ZÚR

- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo ✓ivotního prost edí
- místní obslu✓ná komunikace
- malá vodní elektrárna
- nadzemní podla✓í
- oblast krajinného rázu
- ochranné pásmo
- obec s roz í enou p⇣sobností
- ob anské vybavení
- pásmo hygienické ochrany
- protihlukové st⌦ny
- p írodní lesní oblast
- Plán rozvoje vodovod⇣ a kanalizací
- Politika územního rozvoje R
- pozemky ur ené k pln⌦ní funkcí lesa
- nadregionální biokoridor
- regionální biocentrum
- regionální biokoridor
- rodinn⌘ d⇣m
- sídelní útvar
- stavební zákon
- Státní zem⌦d⌦lsk⌘ interven ní fond
- územn⌦ analytické podklady
- technologick⌘ park
- územn⌦ analytické podklady obce s roz í enou p⇣sobností
- Ústav pro hospodá skou úpravu lesa
- územní plán
- územn⌦ plánovací dokumentace
- územní plán obce
- územní studie
- územní systém ekologické stability
- vodní dílo
- v⌘znamn⌘ krajinn⌘ prvek
- ve ejn⌦ prosp⌦ ná opat ení
- ve ejn⌦ prosp⌦ né stavby
- V⌘zkumn⌘ ústav vodohospodá sk⌘
- zem⌦d⌦lsk⌘ p⇣dní fond
- zásady územního rozvoje
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