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ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY - TEXTOVÁ ÁST
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. ⇤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) Vymezení zastav⌥ného území
V ↵e eném území se k 18. 4. 2020 nachází celkem deset samostatn✏ch zastav n✏ch území
(popis v ⌥ásti od vodn ní).
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, 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.

b.2) Koncepce rozvoje e⌦eného území
Koncepce rozvoje obce spo⌥ívá v uvá⇣livém rozvoji p↵evá⇣n obytné funkce tak, aby byly
zachovány a dále kultivovány stávající historické, kulturní, urbanisticko-architektonické a krajiná↵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
Kulturní hodnoty
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. (pozn.: bli⇣ í popis je obsa⇣en v ⌥ásti od vodn ní, v koordina⌥ním v✏krese)
-

Archeologické nálezy
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 k.ú. Dymokury
A
areál zámku
B
areál kostela Zv stování Panny Marie
C
socha sv. Jana Nepomuckého
D
kamenn✏ k↵í⇣
E
vodní ml✏n Jakubsk✏ z toho jen roubená ⌥ást.
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-

Urbanistické hodnoty
(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.
( 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.).

-

Region lidové architektury
⇤e ené území je sou⌥ástí vymezeného regionu lidové architektury (Nymbursko a M stecko)
Jedná se o krajinu, která byla osídlována pom rn se zpo⇣d ním, proto zde p↵evládají sídla a⇣
vrcholn st↵edov ká, která se vyzna⌥ují velk✏mi obdéln✏mi návsemi, kam spadá mj. Svídnice,
erná Hora. Ve vesnicích je ↵ada p↵íklad dochované p↵íklady lidové architektury ur⌥ená k
ochran .

-

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,
- ⌥.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.
(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.

-

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
- hrobka rodiny ernín u kostela v Dymokurech
- vále⌥né hroby:
- Hromadn✏ hrob rudoarm jc
- Pomník ob tem 1. a 2. Sv tové války
- Pomník ob tem války
- Pam tní deska ob tem 1. a 2. Sv tové války
- Pomník ob tem války
- Pomník (J. Nejedlo).
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P írodní a krajiná ské hodnoty
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).
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
- severov✏chodní ⌥ást
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
-

-

c)

V⌘↵e eném území jsou respektovány a chrán ny tyto hodnoty (popis v ⌥ásti od vodn ní):
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),
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 ,
v✏znamné krajinné prvky (VKP) ze zákona - les, vodní toky, rybníky a údolní nivy,
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),
p↵írodní biotopy, které se vyskytují ve fragmentech a v t inou v degradovan✏ch formách - 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,
liniové prvky doprovodné zelen katastráln evidované ⌥i prvky zelen na orné p d .
Urbanistická koncepce, v⌃etn⌥ vymezení zastaviteln ch ploch, ploch p estavby a systému
sídelní zelen⌥
c.1) Urbanistická koncepce

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 funkce 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
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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.
Zastoupení ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití
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. Podrobn j í popis ploch je
uveden v ⌥ásti od vodn ní. Plochy (vyjma ploch spadající do ve↵ejné infrastruktury popsané v kapitole d)
a ploch sídelní zelen popsané v kapitole 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.
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.
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.
Plochy v✏roby a skladování (V)
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.
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).
Pro takto vymezené plochy v zastav ném území jsou územním plánem stanoveny podmínky
pro stabilizaci nebo zm ny v jejich vyu⇣ití, které jsou prost↵edkem pro usm rn ní budoucího utvá↵ení
sídelního útvaru. Uvedeny jsou v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem
vyu⇣ití.
c.2) Vymezení zastaviteln ch ploch
ÚP Dymokury jsou vymezeny zastavitelné plochy (plochy ur⌥ené k zastav ní).
Z hlediska vliv krajinného p sobení v dálkov✏ch pohledech, mo⇣ností napojení na
urbanistickou strukturu stávajícího sídla, ochrany zem d lského p dního fondu a investic do p dy,
dostupnosti sítí technické infrastruktury a mo⇣nosti dopravní obsluhy se jedná o plochy s nejvy ím
rozvojov✏m potenciálem.
(Dymokury)
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Z1
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Prioritní rozvojová plocha plocha - proluka na severov✏chodním okraji
Dymokur ur⌥ená p↵evá⇣n pro bydlení v rodinn✏ch domech s
privátními zahradami, ve↵ejnou zele⌦ a komunikace.
Plocha bude prov ↵ena územní studií.
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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:
Omezující podmínky:

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
Obytná zástavba bude v navazujícím ↵ízení podmín na prov ↵ením
hlukové zát ⇣e z dopravy po silnici.
Respektovat OP silnice II. t↵ídy, v navazujícím ↵ízení prov ↵it mo⇣nost
dopravní obsluhy jednotliv✏ch nemovitostí. Respektovat 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.

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
Mezi oplocením stávajícím a navrhovan✏m musí b✏t vymezena í↵ka
ve↵ejného prostranství minimáln 8 m. Respektovat OP nadzemního
vedení VN 22kV.

Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

Z4b
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Dymokur, ur⌥ená pro 2 rodinné
domy v zahradách a ve↵ejné prostranství
Mezi oplocením stávajícím a navrhovan✏m musí b✏t vymezena í↵ka
ve↵ejného prostranství minimáln 8 m. Respektovat OP nadzemního
vedení VN 22kV.
Z5
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na západním okraji Dymokur, ur⌥ená pro cca 5 rodinn✏ch
dom v zahradách
Respektovat investice do p dy - plo né meliorace (drená⇣e).
Respektovat ji⇣ d↵íve vydané stavební povolení na jeden rodinn✏ d m
(⌥.poz. 526/1).
Z6
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy ve↵ejn✏ch prostranství (PV)
plocha na ji⇣ním okraji Dymokur, ur⌥ená pro cca 5 rodinn✏ch dom v
zahradách a ve↵ejné prostranství
Obytná zástavba bude v navazujícím ↵ízení podmín na prov ↵ením
hlukové zát ⇣e z dopravy po silnici
Ji⇣n od ⌥.p. 313 je vymezen dostate⌥n irok✏ pás plochy ve↵ejného
prostranství s cílem respektovat stávající ú⌥elovou komunikaci.
Respektovat OP silnice III. t↵ídy. Respektovat investice do p dy
- plo né meliorace (drená⇣e).
Z11
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plocha na severním okraji Dymokur, ur⌥ená pro cca 4- 5 rodinn✏ch
dom v zahradách
Zástavba je podmín na p↵elo⇣kou koncového nadzemního vedení VN
22 kV mimo lokalitu (v⌥etn související plochy se stavbou ⌥.p.33).
Z12
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy zem d lské - zastav né území (ZZ)
plocha na severním okraji Dymokur, ur⌥ená pro 1 -2 rodinné
domy v zahradách, zahrady, sady;
Stavby umis ovat p↵i komunikaci - tj. respektovat nadzemní vedení VN
22 kV.
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(Svídnice)
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

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.
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.
Respektovat provozní pásmo drobné vodote⌥e.

( erná Hora)
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:
Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

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.
Respektovat investice do p dy - plo né meliorace (drená⇣e).
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.
Respektovat v maximálním mo⇣ném rozsahu stávající zele⌦.

Zastavitelné plochy a jejich dal í ⌥len ní jsou vymezeny graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 návrhu ÚP
Dymokury (V✏kres základního ⌥len ní, Hlavní v✏kres). V charakteristice plochy je uvedeno pouze hlavní
vyu⇣ití plochy. Dal í p↵ípustné, podmín n p↵ípustné vyu⇣ití a nep↵ípustné vyu⇣ití pro jednotlivé plochy je
uvedeno v kapitole f) Stanovení podmínek pro vyu⇣ití ploch s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití.
c.3) 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:

Omezující podmínky:

Ozna⌥ení plochy:
Funk⌥ní vyu⇣ití:
Popis:
Omezující podmínky:

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.
Plocha bude prov ↵ena územní studií.
Bude respektován a k zachování bude ur⌥en minimáln p vodní
komín cukrovaru, v✏znamná stavba uplat⌦ující se z dálkov✏ch pohled .
Budou respektovány stávající p↵írodní hodnoty ir ího území. (nap↵.
areál se nachází v ochranném pásmu II. stupn p↵írodních lé⌥iv✏ch
zdroj láze⌦ského místa Pod brady, d↵íve byl pozemku 733/1
sledován p↵írodní zdroj minerálních vod VH6, areál se nachází v
blízkosti OP vodního zdroje II. stupn obecního ve↵ejného vodovodu;
drobné vodní plochy, vzrostlá zele⌦. Budou respektována ochranná
pásma silnice III. t↵ídy, ochranná pásma dráhy, vle⌥ky, nadzemního
vedení VN 22kV. Stavby, objekty a za↵ízení v⌥etn zpevn n✏ch ploch
nebudou umis ovány blí⇣e k lesu jak 25 m. Podmínka neplatí pouze
pro komunikace, oplocení a vedení podzemních sítí.
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 .
Respektovat stávající zele⌦ v maximálním mo⇣ném rozsahu a p↵ístup
bytovému domu. Respektovat OP silnice III. t↵ídy.
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-

-

d)

c.4) 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.

Koncepce ve ejné infrastruktury
d.1) Dopravní infrastruktura

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
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk
drá⇣ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
V✏chodní ⌥ástí správního území obce Dymokury ve sm ru sever – jih prochází jednokolejná
⇣elezni⌥ní tra ⌥. 062 Chlumec nad Cidlinou – K↵inec, která je ↵azena v⌘systému dráhy dráhy regionální.
Na koleji t zastávky Dymokury jsou p↵ipojeny vle⌥kové koleje zapojené do areálu b✏valého cukrovaru.
Územní plán pova⇣uje tra a stávající plochy drá⇣ních pozemk územn za dlouhodob
stabilizované.
Silni⌃ní doprava
Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Plochy dopravní infrastruktury - silnice jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk
silni⌥ních dopravních staveb a za↵ízení a k zaji t ní dopravní p↵ístupnosti jin✏ch ploch.
Hlavní dopravní páte↵í ir ího spádového území je trasa silnice I/32 procházející ↵e en✏m
územím ve sm ru jih-sever. Na tuto páte↵ní silni⌥ní trasu I/32 jsou pak p↵ipojeny dal í silnice II. t↵ídy
(II/275) a III. t↵ídy (III/27524, III/27527, III/27528, III/33010, III/27524n, III/332419, III/3248a. III/33018)
které zaji ují dopravní dostupnost a p↵ímou dopravní obsluhu obcí p↵ilehlého území. Trasy silnic je t↵eba
pova⇣ovat za dlouhodob stabilizované (v rámci b ⇣né silni⌥ní údr⇣by budou provád ny pouze místní
opravy, bude zaji ováno uvoln ní rozhledov✏ch polí v trase i k↵i⇣ovatkách a í↵kové uspo↵ádání
pr jezdního pr ↵ezu bude postupn upravováno pro vedení minimální silni⌥ní kategorie S7,5/60 u silnice
II. t↵ídy, S7,5/50 u silnic III. t↵ídy).
Navazující sí↵ místních a ú⌃elov ch komunikací
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✏.
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.

11

ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY - TEXTOVÁ ÁST

-

pozn.:
pozn.:

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.
Popis cestní sít je obsa⇣en v kapitole e.4) Stanovení podmínek pro prostupnost krajiny.
Doprava v klidu, dopravní vybavenost
Územní plán pln respektuje sou⌥asné kapacity, které slou⇣í pro gará⇣ování, odstavování a
parkování vozidel obyvatel a náv t vník obce.
P↵i realizaci nov navrhovan✏ch objekt je t↵eba po⌥ítat se zaji t ním odpovídajících
pot↵ebn✏ch po⌥t odstavn✏ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk a to dle skute⌥n
navrhovan✏ch kapacit objektu.
Dopravní obsluha
Územní plán vytvá↵í podmínky pro zaji t ní funk⌥nosti kombinovaného systému zaji ujícího
dostupnost a obsluhu správního území prost↵edky hromadné dopravy osob, a to v kombinaci
pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy a ⇣elezni⌥ní osobní dopravy.
Územní plán respektuje sou⌥asné umíst ní zastávek pravidelné ve↵ejné autobusové dopravy a
⇣elezni⌥ní osobní dopravy.
Cykloturistika, p í trasy v krajin - viz. kapitola e.4)
Popis dopravní obsluhy, podmínky pro dopravní obsluhu, ochranná pásma jsou sou⌥ástí
textové ⌥ásti od vodn ní.
d.2) Technická infrastruktura

Plochy technické infrastruktury (TI)
Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní vyu⇣ití pozemk v p↵ípadech,
kdy vyu⇣ití pozemk pro tuto infrastrukturu vylu⌥uje jejich za⌥len ní do ploch jiného zp sobu vyu⇣ití a kdy
jiné vyu⇣ití t chto pozemk není mo⇣né.
Odvodn⌥ní území, srá kové odpadní vody
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 (nap↵. vyu⇣ívat akumulaci srá⇣kov✏ch vod pro zalévání zelen apod.) p↵ed jejich
svedením do kanalizace vycházející z platn✏ch právních p↵edpis .
Nové místní obslu⇣né komunikace je v⌘rozvojov✏ch lokalitách 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.
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.
Systém odkanalizování obce se nebude m nit ani v⌘budoucnosti. Na v✏chodním okraji
Dymokur je p↵ipraven k realizaci zám r dostavby kanaliza⌥ní sít . 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. 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.
Zásobování pitnou vodou
(Dymokury, erná Hora, Svídnice)
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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 jímací vrt (studna) 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. 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.
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 .
Zásobování po ární vodou
Pot↵eba po⇣ární vody (obec Dymokury) je kryta kombinovan : odb rem odb rem vody z z
po⇣árních nádr⇣í v Dymokurech a erné Ho↵e a v omezené mí↵e i hydranty osazen✏mi na ve↵ejném
vodovodu. Systém zásobení po⇣ární vodou se nebude m nit ani v budoucnosti.
Elektrifikace - distribu⌃ní sí↵
Obce Dymokury je zásobována z⌘kmenového vedení 22 kV napojeného na rozvodnu
Pod brady. Trafostanice v ↵e eném území jsou napájeny z tohoto vedení venkovními p↵ípojkami 22 kV.
V katastru Dymokury je umíst no celkem10 trafostanic (v⌥etn samoty Deblice), na území obce Svídnice
jsou celkem t↵i trafostanice, erná Hora je napojena na jednu trafostanici. Sí NN je kabelizována pouze v
oblastech s nejnov j í zástavbou (Dymokury, Svídnice). V roce 2019 bude sí NN v ⌥ásti Dymokury
kabelizována.
Po⇣adavky na zv✏ ení el. p↵íkon , pop↵. nové el. odb ry budou ↵e eny postupn podle
vznikajícího po⇣adavku a finan⌥ních mo⇣ností úpravou stávajících distribu⌥ních sítí (p↵edev ím posílením
stávající trafostanice).
Návrhem je respektováno ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV a trafostanice,
p↵ípadné p↵elo⇣ky s ohledem na nové stavební po⌥iny jsou mo⇣né. 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.
Stavby v zastaviteln✏ch plochách budou p↵ipojeny v⇣dy podzemní kabelovou trasou NN.
Zásobování energiemi
Je navr⇣eno sledovat stav energetické bezpe⌥nosti obce, která je obvykle mj. dána disponibilní
kapacitou autonomních místních zdroj el. energie a obnoviteln✏ch zdroj energie (OZE).
Zásobování zemním plynem
⇤e ené území není plynofikováno. Plo ná plynofikace je p↵ípustná. Rozvoj plynofikace je v ak
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.
Telekomunikace a radiokomunikace
Návrhem ÚP jsou respektována stávající podzemní telekomunika⌥ní vedení místní
telekomunika⌥ní i dálkové sít . Návrhem ÚP jsou respektovány základnové stanice komunika⌥ní sít a
ATÚ-podúst↵edna v Dymokurech. Návrhem ÚP je respektováno vedení radioreléové trasy procházející
zhruba ve sm ru JZ-SV nap↵í⌥ ↵e en✏m územím. 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.
Ve ejné osv⌥tlení a místní rozhlas
V rámci tras venkovního vedení distribu⌥ní sít NN je paraleln realizována sí VO (ve↵ejného
osv tlení). P↵eva⇣ující ⌥ást rozvodu ve↵ejného osv tlení je v trase nadzemního kabelového vedení
podobn jako sí NN. V obci je funk⌥ní sí místního rozhlasu.
Postupn bude sí kompletována a rekonstruována spole⌥n s nov✏mi lampami VO. Rozvody
VO budou realizovány i k zastaviteln✏m plochám. Nové vedení bude realizováno soub ⇣n s rozvody NN
jako kabelové v podzemní trase.
d.3) Ob⌃anské vybavení
Územním plánem jsou vymezeny stávající plochy zahrnující stávající funk⌥ní za↵ízení
ob⌥anského vybavení ve↵ejné vybavenosti (podrobn✏ popis v ⌥ásti od vodn ní):
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.
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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 Z1územní studií.
V rámci plochy Z4a Z4b budou ve smyslu regulativ dan✏ch územním plánem vymezovány
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství v návaznosti na stávající (roz í↵ení komunikace).
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.
Stávající systém bude uplatn n i pro lokality rozvoje.
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.).
e)

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
Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastav ném území z hlediska rozdíln✏ch mo⇣ností
vyu⇣ití jeho potenciálu, ochrany hodnot a zejména ochrany p↵írody. Nezastav n✏m územím jsou pozemky
nezahrnuté do zastav ného území nebo do zastavitelné plochy. Územní plán chrání krajinu p↵ed
zástavbou a dal ím nevhodn✏m vyu⇣itím, které by se dotklo hodnot území. Plochy nezastav ného území
jsou ⌥len ny podle charakteru vyu⇣ití, limitujících jev a utvá↵ení krajiny na:
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
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-

s – sportovní vyu⇣ití - sportovní zázemí ve Svídnici
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.
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.
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).
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
ÚP Dymokury závazn vymezuje prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a to na
nadregionální, regionální a lokální úrovni. Systém tvo↵í skladebné ⌥ásti - biocentra, biokoridory a na
lokální úrovni té⇣ interak⌥ní prvky.
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 skládá z prvk funk⌥ních a navr⇣en✏ch
k zalo⇣ení.
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
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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 LBC K68/1, LBC K68/2, LBC K68/6 (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, kde zahrnuje vodní plochu Komárovského
rybníka.
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.
ást území spadá pod ochrannou zónu NRBK.
Do územního plánu je z d vod zaji t ní souladu úplného zn ní 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.
Lokální systém ÚSES, zele
Lokální biocentra (LBC):
LBC K68/1 "Na rybní⌥kách" - lokální biocentrum funk⌥ní, vlo⇣ené v trase NRBK 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
LBC K68/2 "Prameni t " - lokální biocentrum funk⌥ní, vlo⇣ené v trase NRBK 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.
LBC K68/6 "Za sadem" - lokální biocentrum funk⌥ní, vlo⇣ené v trase NRBK 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.
LBC 7 "Pod hrází" - lokální biocentrum navr⇣ené k zalo⇣ení pole a b↵ehové porosty regulované
vodote⌥e, biocentrum navazuje na vymezení za hranicí ↵e eného území (k.ú. K↵inec)
LBC 8 "Nepokoj" - lokální biocentrum ⌥áste⌥n funk⌥ní, ⌥áste⌥n navr⇣ené k zalo⇣ení 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)
Lokální biokoridory (LBK):
LBK 17 "⌅títarsk✏ a Smíchovsk✏ potok" - lokální biokoridor funk⌥ní b↵ehové a lu⌥ní porosty v
niv potok , sou⌥ást EVL Dymokursko a poldru Nepokoj
LBK 18"Na pr honu" - lokální biokoridor ⌥áste⌥n funk⌥ní, ⌥áste⌥n navr⇣en✏ k zalo⇣ení orná
p da, doprovodné porosty drobn✏ch vodote⌥í a cestní sít , remízky na hranách teras v poli.
Sou⌥ástí koridoru lokalita "K↵i⌦ák" - plocha b✏valého rybníku u Svídnice, navr⇣ená k revitalizaci
LBK 19"Sv tni⌥ky" - lokální biokoridor ⌥áste⌥n funk⌥ní, ⌥áste⌥n navr⇣en✏ k zalo⇣ení
travinnok↵ovinatá liniová spole⌥enstva podél polních cest a na hranách v✏razn✏ch teras,
mezernat✏ porost podél regulovaného vodního toku v poli.
Interak⌥ní prvky (IP):
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.
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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.
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). Územním plánem je navr⇣ena obnova cesty v
lokalit Pod vinicí - propojení s lokálním biocentrem.
Cyklostezky, cyklotrasy a 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 (Pust✏ rybník hráz Jakubského rybníka; Svídnice a 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. (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
Funkci protierozní ochrany tvo↵í zejména prvky ÚSES (biocentra, biokoridory a interak⌥ní prvky).
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 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
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.
Hranice zátopy byla upravena v rámci zm ny ⌥.1 Územního plánu 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.
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:
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1. a 2. úsek protipovod⌦ové ochrany se nachází na severu obce,
3. a 4. úsek protipovod⌦ové ochrany jsou umíst ny na západním okraji obce, od
sebe jsou odd leny komunikací ⌥.⌘III/37527.
Podrobn✏ popis úsek je obsa⇣en v ⌥ásti od vodn ní.
Ostatní sídla v ↵e eném území v⌥etn navr⇣en✏ch zastaviteln✏ch ploch dle p vodního ÚP
Dymokury jsou mimo dosah záplav.
V ÚP jsou navr⇣ena opat↵ení zvy ující reten⌥ní kapacitu území, zejména vyhrazením dostate⌥n
irok✏ch pás podél vodních tok p↵írodním funkcím v rámci ploch smí eného nezastav ného území.
Je ⇣ádoucí podél koryt drobn✏ch vodních tok zachovat volné nezastav né území o í↵i 6m od
b↵ehové ⌥áry na ob strany - pro pr chod velk✏ch vod a zárove⌦ jako manipula⌥ní pruh pro ú⌥el správy a
údr⇣by koryta vodního toku.
e.7) Rekreace
Obec nepat↵í mezi tradi⌥n vyu⇣ívané území pro rekreaci. Rekreace se p↵evá⇣n uskute⌥⌦uje
formou pobytové krátkodobé rekreace (chalupa↵ení) v sídlech. Územní plán vymezuje plochy
ob⌥anského vybavení v obci Dymokury, kde bude mo⇣nost umístit i za↵ízení p↵echodného ubytování.
V nezastav ném území (v krajin ) není mo⇣né umis ovat ⇣ádné stavby pro rodinnou ani
hromadnou rekreaci (viz. podmínky vyu⇣ití ploch - kap. f).
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
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.
f)

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

Uspo↵ádání funk⌥ního vyu⇣ití ploch je vymezeno ve v✏kresu ⌥. 2 (Hlavní v✏kres). Dal í
podmínky prostorového uspo↵ádání a po⇣adavky na umis ování staveb pro jednotlivé zastavitelné plochy
jsou uvedeny v kapitole c) Urbanistická koncepce.
Omezující podmínky z hlediska vzdálenosti 50 m od hranice lesa
Pro v echny plochy s rozdíln✏m zp sobem vyu⇣ití (viz. dále), které se nacházejí na pozemcích
do vzdálenosti 50 m od hranice lesa (v tzv. "ochranném pásmu lesa"), jsou navíc stanoveny omezující
podmínky.
V ochranném pásmu lesa 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.
P↵ípustné je umíst ní ve↵ejn prosp n✏ch ploch, sportovních a rekrea⌥ních ploch, ploch
zelen , vodních ploch a tok , dopravní a technické infrastruktury (sít a vedení v ak pouze podzemní),
zpevn n✏ch ploch, oplocení, mobiliá↵e (nevyjímaje infopanely apod.), herních prvk a drobné
architektury; v✏jime⌥n a podmíne⌥n i staveb, objekt a za↵ízení souvisejících s v✏ e uveden✏m, nelze-li
je umístit jinak za podmínky, ⇣e stav nov✏ nezhor í stav stávající ve smyslu mo⇣ností hospoda↵ení s
lesními pozemky a pln ní v ech funkcí lesa bez omezení. P↵ípustné je umis ování staveb, objekt a
za↵ízení pro vodní a lesní hospodá↵ství a sou⌥asn i opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro sni⇣ování
nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a odstra⌦ování jejich d sledk ; jako⇣to i staveb, objekt a
za↵ízení nemající charakter budov pro zem d lskou ⌥innost, obhospoda↵ování p dy, pastevectví, v⌥ela↵ství
a chov ryb.
Akceptovaná je rekonstrukce stávajících staveb a objekt a jejich p↵ístavba nebo p↵estavba, ale
za podmínky, ⇣e stav nov✏ nezhor í stav stávající ve smyslu mo⇣ností hospoda↵ení s lesními pozemky a
pln ní v ech funkcí lesa bez omezení.
Územní plán Dymokury vymezuje z hlediska funk⌥ního vyu⇣ití tyto druhy ploch a podmínky
jejich vyu⇣ití:
Plochy smí⌦ené obytné - historické areály (SH)
Hlavní vyu⇣ití:
areál zámku s hospodá↵sk✏mi budovami a církevními stavbami,
související zahrady, nádvo↵í a parky
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
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Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
Prostorové uspo↵ádání:

Do ploch smí en✏ch obytn✏ch - historické areály lze zahrnout pozemky
ob⌥anského vybavení a neru ící v✏roby se stavbami a za↵ízeními,
které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb
a za↵ízení ve svém okolí,
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území,
spl⌦ují po⇣adavky obecn platn✏ch p↵edpis na umís ování staveb a
za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím v bezprost↵edním
okolí.
v e ostatní.
P↵i ve ker✏ch stavebních ⌥innostech nesmí dojít k naru ení
dochovan✏ch hodnot historick✏ch areál v⌥etn parkové zelen
v✏znamn se uplat⌦ující v panoramatickém obrazu sídla.

Plochy smí⌦ené obytné - venkovské (SV)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby pro bydlení a hospoda↵ení na venkov , usedlosti, související
dvory a zahrady, dal í zem d lské pozemky.
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby pro rodinnou rekreaci,
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
ob⌥anské vybavení a neru ící slu⇣by a provozy, neru ící v✏roba v⌥etn
skladování se stavbami a za↵ízeními, které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením
nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní
zát ⇣ v území,
spl⌦ují po⇣adavky obecn platn✏ch p↵edpis na
umís ování staveb a za↵ízení v plochách s
p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
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⇥).
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména ⌥erpací
stanice pohonn✏ch hmot, nákladní doprava, budovy obchodního
prodeje o v✏m ↵e v t í ne⇣ 1 000 m2,
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech,
ubytovny.
Prostorové uspo↵ádání:
P↵i stavební ⌥innosti musí b✏t chrán ny urbanistické a architektonické
hodnoty - viz. kapitola b.3.
Eventuální nová v✏stavba v zastav ném území bude p↵izp sobena
p vodní dochované a typické urbanistické struktu↵e a charakteru
zástavby se zachováním v✏ kové hladiny.
P↵i umis ování staveb do proluk ⌥i p↵i p↵estavbách je zárove⌦ nutno
respektovat stávající uli⌥ní frontu a v✏ kovou hladinu p↵eva⇣ující okolní
zástavby a její charakter.
U p↵estaveb objekt hmotov tradi⌥ních bude kladen d raz na
zachování, vhodné dopln ní a obnovu jejich architektonick✏ch hodnot.
Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami
dojít k naru ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru ení
architektonické jednoty celku.
Plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby rodinn✏ch dom ,
P↵ípustné vyu⇣ití:
související zahrady a dal í zem d lské pozemky.
stavby pro rodinnou rekreaci,
ve↵ejná prostranství,
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
ob⌥anské vybavení a neru ící slu⇣by a provozy drobn✏ch ↵emesel, se
stavbami a za↵ízeními, které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením
nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
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Nep↵ípustné vyu⇣ití:

Prostorové uspo↵ádání:

sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní
zát ⇣ v území,
spl⌦ují po⇣adavky obecn platn✏ch p↵edpis na umís ování
staveb a za↵ízení v plochách s p↵eva⇣ujícím obytn✏m vyu⇣itím.
ve keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t í
ne⇣ 100 m2,
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
P↵i stavební ⌥innosti musí b✏t chrán ny urbanistické hodnoty - viz.
kapitola b.3.
P↵i umis ování staveb do proluk ⌥i p↵i p↵estavbách je zárove⌦ nutno
respektovat stávající uli⌥ní frontu a v✏ kovou hladinu p↵eva⇣ující okolní
zástavby a její charakter.
Nástavby jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi úpravami
dojít k naru ení dochovan✏ch historick✏ch, urbanistick✏ch a
architektonick✏ch hodnot daného místa nebo k naru ení
architektonické jednoty celku.
Pro zm ny staveb a umís ování nov✏ch staveb v zastav ném území je
dána podmínka dodr⇣ení minimálního koeficientu nezpevn n✏ch
ozelen n✏ch ploch 70%.
Pozemky d lit a dodate⌥n zastavovat v zastav ném území je mo⇣né
pouze za p↵edpokladu, ⇣e bude respektována minimální v✏m ra
stavební parcely 800m2 (na jeden d m/o jedné bytové jednotce).
Pokud bude v domu zva⇣ováno více bytov✏ch jednotek - platí, ⇣e na
ka⇣dou dal í bytovou jednotku je zapot↵ebí o 400 m2 více. Nová
↵adová zástavba je nep↵ípustná.

Prostorové uspo↵ádání pro plochy
návrhu:
Obecn – platí, ⇣e v echny plochy budou zastavovány tak, aby nová zástavba navazovala na zastav né
území a nevznikaly tak nové proluky.
Ozna⌥ení plochy:
max. zastav ná plocha/parcela
V✏ ková regulace:
Dal í po⇣adavky:

Z1
250 m2
max. 2 nadzemní podla⇣í + podkroví
Zástavba bude vytvá↵et celistvou uli⌥ní frontu. Dal í podmínky ur⌥í
územní studie.

Ozna⌥ení plochy:
max. zastav ná plocha/parcela
V✏ ková regulace:

Z12
250 m2
max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn podkroví

Ozna⌥ení plochy:
max. zastav ná plocha/parcela
V✏ ková regulace:
Dal í po⇣adavky:

Z2
250 m2
max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn podkroví
Zástavba bude vytvá↵et celistvou uli⌥ní frontu.

Ozna⌥ení plochy:
max. zastav ná plocha/parcela
V✏ ková regulace:

Z3, Z4a, Z4b, Z5, Z8, Z9, Z10
250 m2
max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn podkroví

Ozna⌥ení plochy:
max. zastav ná plocha/parcela
V✏ ková regulace:
Dal í po⇣adavky:

Z6, Z11
250 m2
max. 2 nadzemní podla⇣í v⌥etn podkroví
Zástavba bude vytvá↵et celistvou uli⌥ní frontu.

Ozna⌥ení plochy:
V✏ ková regulace:
Charakter zástavby:

P2
2 nadzemní podla⇣í + podkroví
stavbu p↵izp sobit charakteru sousední stavby bytového domu

Plochy bydlení - bytové domy (BH)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby bytov✏ch dom (pouze stávající),
P↵ípustné vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství, v⌥etn d tsk✏ch h↵i ,
související zem d lsky vyu⇣ívané pozemky (zahrady a záhumenky),
související dopravní a technická infrastruktura, v⌥etn samostatn
stojících gará⇣í pro osobní automobily.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
ob⌥anské vybavení se stavbami a za↵ízeními, které:
sv✏m provozováním a technick✏m za↵ízením
nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí,
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Nep↵ípustné vyu⇣ití:

Prostorové uspo↵ádání:

nesni⇣ují kvalitu prost↵edí souvisejícího území,
sv✏m charakterem a kapacitou nezvy ují dopravní
zát ⇣ v území.
ve keré stavby a ⌥innosti neslu⌥itelné s bydlením, zejména stavby pro
v✏robu a skladování, zem d lské stavby, ⌥erpací stanice pohonn✏ch
hmot, nákladní dopravu, budovy obchodního prodeje o v✏m ↵e v t í
ne⇣ 100 m2, jsou nep↵ípustné p↵estavby bytov✏ch dom na ubytovny.
Ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Nástavby staveb jsou nep↵ípustné, pokud by mohlo navrhovan✏mi
úpravami dojít k naru ení architektonické jednoty celku.

Plochy ob⌃anského vybavení - ve ejná infrastruktura (OV)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení ve↵ejného charakteru (slou⇣ící
nap↵íklad pro vzd lávání a v✏chovu, sociální slu⇣by a pé⌥i o rodiny,
zdravotní slu⇣by, kulturu, nábo⇣enské a poh↵ební ob↵ady, ve↵ejnou
správu, ochranu obyvatelstva)
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i , ve↵ejné zelen ap.),
související dopravní a technická infrastruktura,
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
stavby byt slu⇣ebních a majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy
a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny
Plochy ob⌃anského vybavení - komer⌃ní za ízení (OM)
Hlavní vyu⇣ití:
stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení komer⌥ní ob⌥anské vybavenosti
(slou⇣ící nap↵íklad pro obchodní prodej, administrativu, ubytování,
stravování, slu⇣by).
P↵ípustné vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství (v⌥etn d tsk✏ch h↵i , ve↵ejné zelen ap.),
související dopravní a technická infrastruktura,
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, se
stavbami a za↵ízeními, které sv✏m provozováním a technick✏m
za↵ízením nenaru ují u⇣ívání staveb a za↵ízení ve svém okolí a nesni⇣ují
kvalitu prost↵edí souvisejícího území a které sv✏m charakterem a
kapacitou nezvy ují dopravní zát ⇣ v území.
Stavby byt slu⇣ebních a majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy
a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. a na základ
prokázání dodr⇣ení spln ní hygienick✏ch limit hluku.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Prostorové uspo↵ádání:
P↵i stavební ⌥innosti musí b✏t chrán ny dochované kulturní hodnoty viz. kapitola b.3. (památkov chrán n✏ areál zámku, areál b✏valé
sodovkárny). Nové stavby a zm ny staveb nesmí p↵ev✏ it nejvy í
p↵ilehlé objekty (mezi p↵ilehlé objekty pat↵í v echny obytné stavby
ur⌥ující charakter místa).
Plochy ob⌃anského vybavení - h bitovy (OH)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch poh↵ebi
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství, v⌥etn ploch ve↵ejn p↵ístupné a
ochranné zelen ,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny
Plochy ob⌃anského vybavení - sport a rekreace (OS)
Hlavní vyu⇣ití:
Stavby a za↵ízení ob⌥anského vybavení pro aktivní nebo pasivní
sportovní ⌥innosti a regeneraci organismu,
P↵ípustné vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství, v⌥etn ploch ve↵ejn p↵ístupné zelen a d tsk✏ch
h↵i ,
doprovodná a ochranná/izola⌥ní zele⌦,
související dopravní a technická infrastruktura v⌥etn ploch pro
dopravu v klidu.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
ve keré stavby a ⌥innosti, jejich⇣ negativní ú⌥inky na ⇣ivotní prost↵edí
p↵ekra⌥ují na pozemku, na kterém je stavba umíst na, limity uvedené
v p↵íslu n✏ch p↵edpisech.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny
Plochy v roby a skladování (V)

21

ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY - TEXTOVÁ ÁST

Hlavní vyu⇣ití:
P↵ípustné vyu⇣ití:

Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:
Prostorové uspo↵ádání:

pozemky staveb a za↵ízení pro v✏robu a skladování, stavby a za↵ízení
pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou v✏robu, v✏robní i nev✏robní
slu⇣by v⌥etn p↵idru⇣eného skladování,
chovy zví↵at v rozsahu, kdy pachová zóna nezasahuje okolní stavby pro
bydlení,
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení, v
rámci P1 centra volno⌥asov✏ch aktivit, muzeum cukrovarnictví ),
pozemky ochranné zelen .
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 ).
Stavby byt slu⇣ebních a majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy
a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. Ubytovny jsou
nep↵ípustné.
v e ostatní.
P↵i stavební ⌥innosti musí b✏t chrán ny dochované kulturní hodnoty viz. kapitola b.3. (areál statku ⌥.p. 2).
Nové objekty musí ⌥len ním stavebních forem a zejména celkov✏m
objemem zástavby respektovat m ↵ítko a kontext okolí, stávající
hodnotnou zele⌦.
Pro umís ování nov✏ch staveb je dána podmínka dodr⇣ení koeficientu
nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch minimáln 30%.
Pro umís ování nov✏ch staveb je dána podmínka dodr⇣ení maximální
intenzity zastav ní 40%.
V✏ ková hladina nov✏ch staveb je limitn dána stávajícími stavbami
p↵eva⇣ujícího funk⌥ního vyu⇣ití a nep↵esáhne dv nadzemní podla⇣í.

Prostorové uspo↵ádání pro plochu
P1:
Nové objekty musí ⌥len ním stavebních forem a zejména celkov✏m
objemem zástavby respektovat m ↵ítko a kontext okolí, stávající
hodnotnou zele⌦.
Intenzifikace podvyu⇣it✏ch ploch je podmín na likvidací p↵ípadn✏ch
ekologick✏ch zát ⇣í.
Intenzifikace podvyu⇣it✏ch ploch je podmín na zalo⇣ením ochranné
izola⌥ní zelen v ⌥i obytné zástavb . 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 . Budou respektovány stávající
p↵írodní hodnoty ir ího území.
Pro umís ování nov✏ch staveb je dána podmínka dodr⇣ení koeficientu
nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch minimáln 30%.
Pro umís ování nov✏ch staveb je dána podmínka dodr⇣ení maximální
intenzity zastav ní 40%.
V✏ ková hladina zástavby bude odstup⌦ována: do 12m nad p↵ilehl✏
terén po prov ↵ení v rámci územní studie, sm rem k obytné zástavb /
ulici budou umis ovány ni⇣ í objekty nep↵evy ující sou⌥asn✏ stav
(nap↵. administrativa).
Plochy smí⌦ené v robní (VS)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení pro malov✏robu, ↵emeslnou ⌥i p↵idru⇣enou
v✏robu, v✏robní i nev✏robní slu⇣by v⌥etn p↵idru⇣eného skladování,
P↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ve↵ejn✏ch prostranství,
pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
pozemky a za↵ízení ob⌥anské vybavenosti (zejména stavby pro
maloobchodní prodej, administrativní a správní budovy a za↵ízení),
pozemky ochranné zelen ,
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),
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Stavební ⌥innost vedoucí k intenzifikaci (nová v✏stavba, p↵estavba) je
podmín na prokázáním (v navazujícím správním ↵ízení), ⇣e ú⌥inky a
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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 ).
Stavby byt slu⇣ebních a majitel za↵ízení, pokud charakter této plochy
a její uspo↵ádání dovoluje umíst ní staveb pro bydlení. Ubytovny jsou
nep↵ípustné.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání pro plochu
P1:
Nové objekty musí ⌥len ním stavebních forem a zejména celkov✏m
objemem zástavby respektovat m ↵ítko a kontext okolí, stávající
hodnotnou zele⌦.
Intenzifikace podvyu⇣it✏ch ploch je podmín na likvidací p↵ípadn✏ch
ekologick✏ch zát ⇣í.
Intenzifikace podvyu⇣it✏ch ploch je podmín na zalo⇣ením ochranné
izola⌥ní zelen v ⌥i obytné zástavb . 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 . Budou respektovány stávající
p↵írodní hodnoty ir ího území.
Pro umís ování nov✏ch staveb je dána podmínka dodr⇣ení koeficientu
nezpevn n✏ch ozelen n✏ch ploch minimáln 40%.
Pro umís ování nov✏ch staveb je dána podmínka dodr⇣ení maximální
intenzity zastav ní 25%.
V✏ ková hladina zástavby bude odstup⌦ována: do 12m nad p↵ilehl✏
terén po prov ↵ení v rámci územní studie, sm rem k obytné zástavb /
ulici budou umis ovány ni⇣ í objekty nep↵evy ující sou⌥asn✏ stav
(nap↵. administrativa).
Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavní vyu⇣ití:
staveb a vedení technické infrastruktury a s nimi provozn
souvisejících za↵ízení (vodovod , vodojem , kanalizace, ⌥istíren
odpadních vod, staveb a za↵ízení pro nakládání s odpady, trafostanic,
energetick✏ch vedení, komunika⌥ních vedení a za↵ízení ve↵ejné
komunika⌥ní sít ),
P↵ípustné vyu⇣ití:
související dopravní a technická infrastruktura,
pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití (nap↵. OP
vodních zdroj I. stupn )
ve↵ejná prostranství,
ochranná a izola⌥ní zele⌦.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky dráhy (v⌥etn násp , zá↵ez , op rn✏ch zdí, most , koleji a
doprovodné zelen ).
P↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení pro drá⇣ní dopravu (stanice, zastávky,
nástupi t a p↵ístupové cesty, provozní budovy a správní budovy),
pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy dopravní infrastruktury - silnice (DS)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky silnic a vybran✏ch místních komunikací (v⌥etn pozemk , na
kter✏ch jsou umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné
zdi, mosty a doprovodná a izola⌥ní zele⌦, protihluková opat↵ení).
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky, odstavné a parkovací plochy), dopravn bezpe⌥nostních opat↵ení p↵i ↵e ení silni⌥ního pr tahu obcí;
turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy,
stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.

23

ÚZEMNÍ PLÁN DYMOKURY - TEXTOVÁ ÁST

Plochy dopravní infrastruktury - místní a p ístupové komunikace (DS1)
Hlavní vyu⇣ití:
místní a místní ú⌥elové komunikace (v⌥etn pozemk , na kter✏ch jsou
umíst ny sou⌥ásti komunikace jako náspy, zá↵ezy, op rné zdi, mosty a
doprovodná a izola⌥ní zele⌦).
P↵ípustné vyu⇣ití:
stavby dopravních za↵ízení a dopravního vybavení (zejména
autobusové zastávky v obci, odstavné a parkovací plochy),
turisticky zna⌥ené trasy a cyklotrasy, cyklostezky, nau⌥né stezky
stavby a za↵ízení související technické infrastruktury.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy ve ejn ch prostranství (PV)
Hlavní vyu⇣ití:
ve↵ejná prostranství, v⌥etn ve↵ejn p↵ístupné zelen a drobn✏ch
vodních ploch.
P↵ípustné vyu⇣ití:
související dopravní a technická infrastruktura.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb a za↵ízení ob⌥anského vybavení slu⌥itelné s ú⌥elem
ve↵ejn✏ch prostranství.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Pro umís ování nov✏ch staveb v zastav ném území platí omezení
velikosti zastav né plochy stavbou do 25 m2.
Plochy ve ejn ch prostranství - ve ejná zele (ZV)
Hlavní vyu⇣ití:
v✏znamná ve↵ejn p↵ístupná zele⌦
P↵ípustné vyu⇣ití:
dal í druhy ve↵ejn✏ch prostranství
pozemky související ob⌥anské, dopravní a technické infrastruktury
slu⌥itelné s ú⌥elem ve↵ejn✏ch prostranství - ve↵ejné zelen (nap↵.
h↵i t pro d ti, prvky drobné architektury - pomníky, k↵í⇣e, kapli⌥ky
apod.)
drobné vodní plochy a toky
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
Prostorové uspo↵ádání:
Podmínky nejsou stanoveny.
Plochy zem⌥d⌥lské - zastav⌥né území (ZZ)
Hlavní vyu⇣ití:
zahrady a dal í zem d lská p da související s obytn✏m územím.
Dal í p↵ípustné vyu⇣ití:
dopl⌦kové stavby ke stavb hlavní slou⇣ící k rekrea⌥nímu pobytu na
zahrad a drobné p stitelské ⌥innosti (nap↵. skleníky, pergoly, altány,
bazény, zahrádká↵ské chaty, k lny, sklady ná↵adí),
dal í stavby, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu, kter✏
odpovídá velikosti souvisejících pozemk ,
oplocení,
ochranná a izola⌥ní zele⌦,
související dopravní a technická infrastruktura.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
Prostorové uspo↵ádání:

V e ostatní.
Je stanoven maximální koeficient zastav ní 5% (procentuální
zastoupení sou⌥tu v ech zastav n✏ch ploch jednotliv✏ch staveb
na zahrad v ⌥i plo e zem d lského pozemku). Umíst ní staveb,
které se v✏znamn✏m zp sobem uplat⌦ují v dálkov✏ch pohledech, je
vylou⌥eno.

Plochy p írodní (NP)
Plochy p↵írodní jsou vymezeny za ú⌥elem zaji t ní podmínek pro ochranu p↵írody a krajiny.
Cílem vymezení je územní ochrana zvlá t chrán n✏ch území a ochrana ekosystém územního systému
ekologické stability a dal ích ekologicky cenn✏ch ⌥ástí území (ekologické kostry území).
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky evropsky v✏znamn✏ch lokalit v⌥etn pozemk smluvn
chrán n✏ch,
pozemky ⌥ástí prvk ÚSES a zvlá t chrán n✏ch ⌥ástí p↵írody,

P↵ípustné vyu⇣ití

Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

plochy zahrnující lesní porosty, rozpt✏lenou krajinnou zele⌦, lu⌥ní
porosty, vodní toky a plochy, které jsou tvo↵eny p↵írodními a p↵írod
blízk✏mi ekosystémy;
⌥innosti k zachování ⌥i zlep ení p↵írod blízkého stavu lokality a
posílení jejich krajinotvorné a ekologicko-stabiliza⌥ní funkce.;
na lesních pozemcích realizace staveb a opat↵ení slou⇣ících
hospoda↵ení lesa;
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury a ve↵ejn✏ch
prostranství (v⌥etn tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch
stezek)
slu⌥itelné s ú⌥elem ochrany p↵írody a krajiny.
opat↵ení zvy ující reten⌥ních schopnosti krajiny, opat↵ení proti suchu;
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né,
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Nep↵ípustné vyu⇣ití:
Plochy lesní (NL)
Hlavní vyu⇣ití:
P↵ípustné vyu⇣ití:

Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
Nep↵ípustné vyu⇣ití:

ve keré stavby v⌥etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo typ a rozm r staveb uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití.
pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa.
(lesní porosty mimo území za↵azená do ploch p↵írodních a smí en✏ch)
krajinná zele⌦;
drobné vodní plochy;
pozemky staveb a za↵ízení lesního hospodá↵ství,
pozemky staveb a za↵ízení související dopravní a technické
infrastruktury,
stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro
odstra⌦ování jejich d sledk ,
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území, revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i
vytvá↵ení jin✏ch ekologicky stabilních ploch.
turistické a cyklistické stezky na ji⇣ existující cestní síti,
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né
ve keré stavby v⌥etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo typ a rozm r staveb uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití.
Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby zaji ující odvodn ní pozemk ,
vyjma staveb a opat↵ení realizovan✏ch za ú⌥elem hospoda↵ení v lese.

Plochy smí⌦ené nezastav⌥ného území (NSx)
Cílem vymezení je zejména zaji t ní podmínek pro ochranu p↵írody a krajiny, pro územní
ochranu ekologicky cenn✏ch území (ekologické kostry území), pro realizaci protierozních opat↵ení,
opat↵ení pro ochranu povrchov✏ch a podzemních vod. Jedná se o v✏razn polyfunk⌥ní krajinná území, kde
nelze nebo není nutné stanovit dominantní ⌥innost.
Hlavní vyu⇣ití:
plochy smí ené nezastav ného území "NSx" jsou p↵írodního
charakteru, dal í p↵eva⇣ující funkce jsou ozna⌥eny a popsány indexem
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
P↵ípustné vyu⇣ití:
p – p↵írodní / krajinná zele⌦ – územní ochrana vymezeného územního
systému ekologické stability (biokoridory, interak⌥ní prvky), ekologicky
cenná území, extenzivní vyu⇣ívané sady a zahrady s travním krytem,
b↵ehové a doprovodné porosty vodních tok , doprovodné porosty
ú⌥elov✏ch komunikací, extenzivní louky, ochranná zele⌦;
v – vodohospodá↵ská – plochy s vodohospodá↵skou funkcí, území
vodních ploch a vodních tok , plochy zahrnuté do ochrann✏ch pásem
vodních zdroj , ochrann✏ch pásem lé⌥iv✏ch zdroj minerálních vod,
CHOPAV, dal í vodohospodá↵sky v✏znamná území - údolní nivy,
prameni t , mok↵ady;
z – zem d lská – plochy zem d lského p dního fondu (mimo
velkov✏robní formy) s up↵ednostn ním mimoproduk⌥ních funkcí,
v⌥etn ú⌥elov✏ch komunikací slou⇣ících k jejich obhospoda↵ování,
extenzivní sady a zahrady s travním krytem, louky a pastviny –
p↵ipou t jí se nezbytn nutná opat↵ení a v✏stavba pro zaji t ní
zem d lské produkce (ohrazení pastvin, seník apod.).
l – lesní - pozemky ur⌥ené k pln ní funkcí lesa (biokoridory na
pozemcích PUPFL), lesní lemy, porosty charakteru lesa na zem d lské
p d , pozemky vodních ploch a vodních tok , plochy zahrnuté do
ochrann✏ch pásem vodních zdroj – p↵ipou t jí se nezbytn nutná
opat↵ení a v✏stavba pro lesní produkci – realizace staveb a opat↵ení
slou⇣ících hospoda↵ení lesa; p stování d↵evin mo⇣né za podmínek, ⇣e
budou pou⇣ity p vodní (autochtonní) d↵eviny odpovídající danému
stanovi ti; p stování d↵evin mo⇣né za podmínek, ⇣e budou pou⇣ity
p vodní (autochtonní) d↵eviny odpovídající danému stanovi ti;
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 – za↵ízení pro nepobytovou (!) rekreaci ve volné krajin víceú⌥elové louky pro volno⌥asové aktivity (travnaté plochy s
nezpevn n✏mi p inami pro rekrea⌥ní pobyt; piknikové místo, ohni t ,
vegeta⌥ní úpravy nenaru ující charakter území);
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
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Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:

Nep↵ípustné vyu⇣ití:

charakteru, drobné prvky sportovního vybavení (branky, lavi⌥ky,
p↵íst↵e ek, informa⌥ní tabule, ohrazení 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 – pozemky dopravní infrastruktury v p↵írodním prost↵edí,
nap↵. vle⌥ky do v✏robního areálu.
pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury (v⌥etn
tras
turistick✏ch stezek, cyklostezek, nau⌥n✏ch stezek a poutních míst)
slu⌥itelné s
ú⌥elem ochrany p↵írody, krajiny a kulturn historického d dictví
pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství, lesní, vodní
hospodá↵ství a nepobytovou rekreaci ve volné krajin .
oplocování pozemk v krajin je p↵ípustné v od vodn n✏ch p↵ípadech
(vymezení ochrann✏ch pásem vodních zdroj , z↵izování pastevních
areál , lesní kolky, obory, ohrazení h↵i t ap.) jen pokud nezasahují
do vymezeného systému ekologické stability, nenaru ují sí místních a
ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich ;
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né
ve keré stavby v⌥etn staveb dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona
mimo typ a rozm r staveb uveden✏ch v p↵ípustném vyu⇣ití.
Nep↵ípustná jsou opat↵ení ⌥i stavby zaji ující odvodn ní pozemk ;
u plochy s indexem "s" – sportovní vyu⇣ití - ve keré nadzemní stavby
(krom uveden✏ch p↵ípustn✏ch prvk )

Plochy zem⌥d⌥lské (NZ)
Plochy zem d lské 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 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)
Plochy zem d lské – intenzivn vyu⇣ívaná zem d lská p da (NZ)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky zem d lského p dního fondu obhospoda↵ované zejména
velkov✏robním zp sobem.
P↵ípustné vyu⇣ití:
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ;
pozemky související technické a dopravní infrastruktury (ú⌥elové
komunikace slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch
pozemk v⌥etn tras turistick✏ch stezek, cyklostezek a nau⌥n✏ch
stezek);
stavby a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk , k ochran a
zúrodn ní p dního fondu, k ochran ⇣ivotního prost↵edí, zvelebení
krajiny a zv✏ ení ekologické stability (i dle schválen✏ch pozemkov✏ch
úprav);
stavby, za↵ízení a jiná opat↵ení pro ochranu p↵írody a krajiny, pro
sni⇣ování nebezpe⌥í ekologick✏ch a p↵írodních katastrof a pro
odstra⌦ování jejich d sledk ;
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území,
revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch
ekologicky stabilních ploch, opat↵ení proti suchu;
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu,
kter✏ odpovídá pot↵eb obhospoda↵ování okolních pozemk a kter✏:
- ⌘umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické
stability krajiny,
- ⌘spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody, krajiny a krajinného
rázu;
- ⌘spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran ZPF (nap↵. nezhor uje vodní
re⇣im v p d i v území, chrání p du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy uje
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen v území).
vybrané stavby a za↵ízení pro nepobytovou rekreaci (nap↵.
odpo⌥inkové altány a p↵íst↵e ky, vyhlídky, informa⌥ní prvky nau⌥n✏ch
stezek);
Oplocování pozemk zem d lského p dního fondu je p↵ípustné v
od vodn n✏ch p↵ípadech (vymezení ochrann✏ch pásem vodních
zdroj , z↵izování pastevních areál ap.) jen pokud nezasahují do
vymezeného systému ekologické stability, nenaru ují sí místních a
ú⌥elov✏ch komunikací a nebrání volné migraci ⇣ivo⌥ich .
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
V e ostatní
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Plochy zem d lské – zahrady a sady, záhumenky (NZ1)
Hlavní vyu⇣ití:
malov✏robn obhospoda↵ované plochy zem d lského p dního fondu
(zahrady, sady, záhumenky), s cílem zaji ování zem d lské produkce
mal✏ch a drobn✏ch soukrom✏ch zem d lsk✏ch subjekt / maloplo né
p dní celky
P↵ípustné vyu⇣ití:
drobná p stitelská a chovatelská ⌥innost;
plochy krajinné a doprovodné liniové zelen ,
nezbytn nutná vedení liniov✏ch staveb a za↵ízení technické
vybavenosti
pozemky související dopravní infrastruktury (ú⌥elové komunikace
slou⇣ící zejména k obhospoda↵ování zem d lsk✏ch pozemk ) a stavby
a jiná opat↵ení pot↵ebná ke zp↵ístupn ní pozemk
opat↵ení ke sni⇣ování erozního ohro⇣ení a zvy ování reten⌥ních
schopností území,
revitalizace vodních tok , mal✏ch vodních nádr⇣í ⌥i vytvá↵ení jin✏ch
ekologicky stabilních ploch.
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
chovatelská samozásobitelská ⌥innost drobn✏ch u⇣itkov✏ch
hospodá↵sk✏ch zví↵at na pozemcích navazujících⌘bezprost↵edn na
zastav né území p↵i zachování p↵íslu n✏ch hygienick✏ch p↵edpis
p↵evád ní zahrad, sad a trval✏ch travních porost na ornou p du
(extenzivn vyu⇣ívaná polí⌥ka) – ne celoplo n , nutno zachovat
ekologickou stabilitu území;
oplocování ploch zem d lského p dního fondu v drobné dr⇣b ve
volné krajin pouze v bezprost↵ední návaznosti na sou⌥asn zastav né
území;
pozemky staveb, za↵ízení a jin✏ch opat↵ení pro zem d lství v rozsahu,
kter✏ odpovídá pot↵eb obhospoda↵ování okolních pozemk a kter✏:
umo⇣⌦uje dodr⇣ovat základní principy pro udr⇣ení ekologické stability
krajiny,
spl⌦uje po⇣adavky obecné ochrany p↵írody a krajiny,
spl⌦uje po⇣adavky zákona o ochran ZPF (nap↵. nezhor uje vodní
re⇣im v p d i v území, chrání p du p↵ed erozním zatí⇣ením, zvy uje
podíl zatravn n✏ch ploch nebo krajinné zelen v území).
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
realizace staveb, s v✏jimkou drobné architektury jako p↵íst↵e ky, altány,
skleníky;
zahrádká↵ská ⌥innost s⌘v✏stavbou ú⌥elov✏ch staveb – zahradních
domk
rekrea⌥ní objekty nebo provizorní stavby, vrakovi t ;
zpev⌦ování ploch mimo nezbytné komunikace;
kácení vzrostlé doprovodné nebo rozpt✏lené zelen s protierozní
funkcí;
celoplo ná zm na kultury na ornou p du.
Plochy vodní a vodohospodá ské (W)
Hlavní vyu⇣ití:
pozemky vodních ploch,
pozemky koryt vodních tok v⌥etn doprovodn✏ch porost .
P↵ípustné vyu⇣ití:
pozemky ur⌥ené pro p↵eva⇣ující vodohospodá↵ské vyu⇣ití;
krajinná zele⌦ a opat↵ení proti ú⌥ink m srá⇣kov✏ch vod;
Podmín n p↵ípustné vyu⇣ití:
dal í liniové stavby za podmínky prokázání, ⇣e vedení jinou trasou by
bylo technicky a ekonomicky nep↵im ↵en náro⌥né;
revitalizace nevhodn upraven✏ch vodní ploch a regulovan✏ch
vodních tok p↵írod blízk✏m zp sobem na základ studie a
schváleného projektu.
Nep↵ípustné vyu⇣ití:
v e ostatní.
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
Ve↵ejn prosp né stavby protipovod⌦ové ochrany:
VT1
Ochranné hráze u obce Svídnice
Vymezené ve↵ejn prosp né stavby - technická infrastruktura:
VT2
p↵ivád 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)
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Rozsah ve↵ejn prosp n✏ch staveb a opat↵ení, pro které lze práva k pozemk m a stavbám
vyvlastnit je vymezen ve v✏kresu ⌥. 3 (V✏kres ve↵ejn prosp n✏ch staveb, opat↵ení a asanací).
h)

Vymezení ve ejn⌥ prosp⌥⌦n ch staveb a prostranství s p edkupním právem
Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

i)

Vymezení ploch a koridor územních rezerv
Územním plánem je v Dymokurech vymezena plocha územní rezervy (vymezená plocha, kde
dosavadní vyu⇣ití nesmí b✏t m n no zp sobem, kter✏ by znemo⇣nil nebo podstatn ztí⇣il budoucí vyu⇣ití).
Plocha územní rezervy je vymezena graficky ve v✏kresech ⌥. 1 a 2 ÚP Dymokury (V✏kres základního
⌥len ní, Hlavní v✏kres).
Ozna⌥ení plochy:
Mo⇣né budoucí vyu⇣ití:

R1
územní rezerva ur⌥ená pro plochy bydlení - rodinné domy venkovské
(BV)

j)

Vymezení ploch s podmínkou dohody o parcelaci
Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

k)

Vymezení ploch, ve kter ch je po ízení a vydání regula⌃ního plánu podmínkou pro
rozhodování o zm⌥nách jejich vyu ití
Územním plánem nejsou tyto plochy vymezeny.

l)

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

Zastavitelné plochy
Územním plánem je vymezena plocha Z1 s prov ↵ením zm n vyu⇣ití územní studií.
P↵edm tem ↵e ení územní studie bude ⌥len ní lokality na stavební pozemky tak, aby byla
zaji t na koordinace po⇣adavk vlastník pozemk a zaji t na mo⇣nost dopravní a technické obsluhy v
rozsahu celé plochy. Zárove⌦ budou zohledn ny omezující podmínky a dány závazné podmínky pro
v✏stavbu tak, aby vznikl urbanisticky hodnotn✏ celek.
Lh ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do evidence územn plánovací
⌥innosti je stanovena na 6 let od vydání územního plánu.
Plochy p↵estavby
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.
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.
Lh ta pro po↵ízení územní studie a pro vlo⇣ení dat o této studii do evidence územn plánovací
⌥innosti je stanovena na 6 let od vydání územního plánu.
Rozsah plochy s prov ↵ením zm n jejich vyu⇣ití územní studií je vyzna⌥en graficky ve v✏kresu ⌥.
1 územního plánu (V✏kres základního ⌥len ní území).
m)

Údaje o po⌃tu list územního plánu a po⌃tu v kres
Textová ⌥ást návrhu územního plánu Dymokury má 28 ⌥íslovan✏ch stran. První ⌥ty↵i ⌥íslované
strany obsahují titulní list, informaci o po↵izovateli, projektantovi a obsahu. Grafická ⌥ást územního plánu
má 3 v✏kresy (1. V✏kres základního ⌥len ní území, 2. Hlavní v✏kres, 3. V✏kres ve↵ejn prosp n✏ch staveb,
opat↵ení a asanací).

28

