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B.1) ODŸVODNÃNÍ ÚP NETÿEBICE - TEXTOVÁ »ÁST
1)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

1.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
ÿeöené území není souËástí vymezené rozvojové nebo specifické oblasti a souËasnÏ neleûí na
rozvojové ose. Z politiky územního rozvoje (PUR - »R) pro územnÏ plánovací dokumentaci vypl˝vá
poûadavek na prosazování priorit pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje území:
-

-

Pozn.:

Ve ve¯ejném zájmu chránit a rozvíjet p¯írodní, civilizaËní a kulturní hodnoty území, vËetnÏ
urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. Zachovat ráz jedineËné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedineËné kulturní krajiny, které jsou v˝razem
identity území, jeho historie a tradice.
HospodárnÏ vyuûívat zastavÏné území a zajistit ochranu nezastavÏného území. Vytvá¯et
p¯edpoklady pro polyfunkËní vyuûívání opuötÏn˝ch areál˘ a ploch (tzv. brownfields).
Vytvá¯et územní podmínky pro zvyöování a udrûování ekologické stability a k zajiötÏní
ekologick˝ch funkcí krajiny ve volné krajinÏ, pro ochranu krajinn˝ch prvk˘ p¯írodního charakteru
v zastavÏn˝ch územích a pro zvyöování a udrûování rozmanitosti venkovské krajiny s ohledem
na cílové charakteristiky krajiny.
Vymezovat plochy v záplavov˝ch územích a umísùovat do nich ve¯ejnou infrastrukturu jen ve
zcela v˝jimeËn˝ch a zvláöù od˘vodnÏn˝ch p¯ípadech.
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného
rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a
se specifick˝mi problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a
koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a
stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování.

Vyhodnocení: ÚP Net¯ebice jsou vymezeny zastavitelné plochy urËené k bydlení a k zajiöùování
hospodá¯sk˝ch funkcí území (plochy v˝robní a smíöené). ÚP Net¯ebice respektuje urbanistickou strukturu
území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v p¯ímém sousedství zastavÏného území, v místech
navazujících na dlouhodobé smÏry v˝voje. ÚP Net¯ebice se zab˝vá nedostateËnÏ vyuûívan˝mi areály
v˝roby a vymezuje je jako plochy p¯estavby s navrûen˝m polyfunkËním vyuûitím. V krajinÏ navrûené
koncepce plnÏ respektují provedenou komplexní pozemkovou úpravu a tím chrání i vymezen˝ územní
systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Vymezená záplavová území nejsou
návrhem ÚP Net¯ebice dotËeny.
1.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané krajem
ÿeöené území je zahrnuto do oblasti, pro kterou byly vydány ke dni 19. prosince 2011 ZÚR
St¯edoËeského kraje. ZÚR byly po¯izovány na základÏ zadání schváleného Zastupitelstvem St¯edoËeského
kraje dne 18.6.2008, ve¯ejné projednání se konalo 2. kvÏtna 2011.
V ¯eöeném území nejsou ZÚR St¯edoËeského kraje vymezeny ve¯ejnÏ prospÏöné stavby a
opat¯ení, v území se nenacházejí plochy a koridory nad místního v˝znamu.
Pro ¯eöené území ze Zásad územního rozvoje vypl˝vají zejména poûadavky na ochranu p¯írody,
krajinného rázu a trvale udrûitelného rozvoje území a obecné poûadavky na ¯eöení technické a dopravní
infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické infrastruktury). Z poûadavk˘ uveden˝ch v Zásadách
územního rozvoje vypl˝vají pro ¯eöené území tyto priority:
-

zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; ochrana pozitivních
znak˘ krajinného rázu (území je definováno jako krajina polní)
zachování a citlivé doplnÏní v˝razu sídel (s cílem nenaruöovat cenné mÏstské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i p¯írodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny), zajistit vyváûené a efektivní vyuûívání zastavÏného území
vytvá¯ení podmínek pro öetrné vyuûívání p¯írodních zdroj˘
vytvá¯et podmínky pro stabilizaci a vyváûen˝ rozvoj hospodá¯sk˝ch Ëinností, preferovat
rekonstrukce a p¯estavby nevyuûívan˝ch objekt˘ a areál˘ v sídlech p¯ed v˝stavbou ve volné
krajinÏ
uplatnÏní mimoprodukËních funkcí zemÏdÏlství v krajinÏ, zajistit úËelné ËlenÏní pozemkové
drûby prost¯ednictvím pozemkov˝ch úprav a doplnÏní krajinn˝ch prvk˘ zvyöujících ekologickou
stabilitu krajiny a eliminujících erozní poökození
rozvíjení systém˘ dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a
vodou

Vyhodnocení:
Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje
území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu
p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po
plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
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V zastavÏné území je funkËním ËlenÏním respektován charakter sídla. Severní Ëást zastavÏného
území je vymezena jako polyfunkËní území s v˝razn˝m zastoupením v˝robních a hospodá¯sk˝ch funkcí.
Jiûní a st¯ední Ëást zastavÏného území je definována jako obytné území a je zde d˘slednÏ chránÏn jeho
klidov˝ charakter. Územní ochrana je také vÏnována vöem plochám ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ.
V území nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla p¯ípustná tÏûba nerostn˝ch surovin.
ÿeöené území je oblastí s v˝skytem velmi kvalitních zemÏdÏlsk˝ch p˘d za¯azen˝ch do I. a II. t¯ídy
p¯ednosti v ochranÏ. Tyto p˘dy se nacházení také na velké Ëásti zastavÏného území a jeho nejbliûöího
okolí a jsou proto návrhem zastaviteln˝ch ploch dotËeny. Prostupnost krajiny je zajiötÏna vymezením
hlavních p¯ístupov˝ch, zemÏdÏlsky a rekreaËnÏ vyuûívan˝ch cest jako ploch místních komunikací.
V p¯ímém okolí drobn˝ch vodních tok˘ nejsou umístÏny zastavitelné plochy s moûností
v˝stavby obytn˝ch a dalöích objekt˘. Tato zástavba je vûdy oddÏlena pásem sídelní zelenÏ, p¯ípadnÏ i
místní úËelovou komunikací nebo ostatní plochou b¯ehové zelenÏ.
V krajinÏ navrûené koncepce plnÏ respektují provedenou komplexní pozemkovou úpravu a tím
chrání i vymezen˝ územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území.
1.3) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP Nymburk (rozbor
udrûitelného rozvoje území)
Pro ORP Nymburk, jehoû souËástí je území obce byly po¯ízeny územnÏ analytické podklady,
které byly vyuûity jako podklad pro zpracování zadání a návrhu ÚP. Z územnÏ analytick˝ch podklad˘
vypl˝vají zejména aktualizované zámÏry ochrany zájm˘ dopravy, technické vybavenosti, kulturních a
p¯írodních hodnot.
V územnÏ analytick˝ch podkladech (v˝kres zámÏr˘ na provedení zmÏn v území) jsou evidovány
pouze zámÏry vypl˝vající ze schváleného územního plánu a jeho zmÏn.
V ¯eöeném území jsou evidovány tyto limity vyuûití území a sledované hodnoty území:
-

v˝znamné krajinné prvky (dle §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní),
hranice 50 m od okraje lesa,
kategorie lesa: lesy zvláötního urËení (subkategorie 31b),
ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupnÏ,
ochranné pásmo II. stupnÏ p¯írodních léËiv˝ch zdroj˘ lázeÚsk˝ch míst PodÏbrady a Sadská,
archeologická naleziötÏ a nemovité památky,
ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ,
ochranné pásmo vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok,
ochranné pásmo vedení elektrické energie, ochranné pásmo elektrické stanice,
ochranné pásmo telekomunikaËních vedení a za¯ízení,
za¯ízení poûární ochrany,
p˘dní fond v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ

ÚzemnÏ analytick˝mi podklady jsou definovány tyto hlavní problémy k ¯eöení v územnÏ
plánovací dokumentaci:
-

nezd˘vodnÏné vymezování zastaviteln˝ch ploch na p˘dách I. a II. t¯ídy ochrany,
absence Ëásti ve¯ejné technické infrastruktury (splaöková kanalizace, vodovod, plynovod)
existence star˝ch ekologick˝ch zátÏûí a kontaminovan˝ch ploch
p¯ítomnost tzv. brownfieldu (zdevastovan˝ch ploch v zastavÏném území)

Vyhodnocení: Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové
Ëásti od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V
od˘vodnÏn˝m p¯ípadech ménÏ v˝znamn˝ch tras rozvodn˝ch sítí technické infrastruktury je, jako
podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.
ÿeöené území je oblastí s v˝skytem velmi kvalitních zemÏdÏlsk˝ch p˘d za¯azen˝ch do I. a II.
t¯ídy p¯ednosti v ochranÏ. Tyto p˘dy se nacházení také na velké Ëásti zastavÏného území a jeho
nejbliûöího okolí a jsou proto návrhem zastaviteln˝ch ploch dotËeny. VÏtöina takto vymezen˝ch
zastaviteln˝ch ploch byla posouzena a schválena ve d¯íve projednané a vydané územnÏ plánovací
dokumentaci a jejích zmÏnách.
Koncepce rozvoje technické infrastruktury ÚP Net¯ebice plnÏ respektují stávající vedení a dalöí
za¯ízení. Do ¯eöení jsou zapracovány p¯ipravované zámÏry (rozöí¯ení vodovodních ¯ad˘, v˝stavba Ëistírny
odpadních vod se stokovou sítí.
ÚP Net¯ebice se zab˝vá nedostateËnÏ vyuûívan˝mi areály v˝roby a vymezuje je jako plochy
p¯estavby s navrûen˝m polyfunkËním vyuûitím.
Ve zpracovaném Rozboru udrûitelného rozvoje území jsou pro území obce Net¯ebice zjiötÏny a
vyhodnoceny tyto silné stránky (atributy):
-

vlastní zdroje pitné vody
separace odpadu a systém nakládání s odpady
vymezené prvky a kvalitní koncepce ÚSES
p¯evaûující hodnotné zemÏdÏlské p˘dy
v˝hodná poloha v návaznosti na Prahu, Mladou Boleslav, Nymburk, PodÏbrady a Kolín

Vyhodnocení: Koncepce rozvoje definované ÚP Net¯ebice posilují a chrání silné stránky
(atributy) ¯eöeného území.
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ÚP Net¯ebice je navrûeno rozöí¯ení vodovodních ¯ad˘ do celého zastavÏného území, systém
separace a nakládání s odpady nebude mÏnÏn a bude proporËnÏ rozöí¯en i do rozvojov˝ch lokalit. ÚP
Net¯ebice plnÏ respektuje územní systém ekologické stability tak, jak byl vymezen a realizován v
provedené komplexní pozemkové úpravÏ. ÚP Net¯ebice chrání hodnotné zemÏdÏlské p˘dy - hlavní
navrûené zastavitelné plochy (nap¯. zastavitelná plocha Z1) jsou navrûeny (v kontextu ¯eöeného území)
na ménÏ kvalitních p˘dách. Lokality na vyööích bonitách (nap¯. zastavitelné plochy Z2 - Z7) byly p¯evzaty
z d¯íve projednané a schválené územnÏ plánovací dokumentace. V˝hodná poloha vzhledem k
v˝znamn˝m sídl˘m je zohlednÏna celkovou kapacitou navrûen˝ch rozvojov˝ch lokalit.
Ve zpracovaném Rozboru udrûitelného rozvoje území jsou pro území obce Net¯ebice zjiötÏny a
vyhodnoceny tyto slabé stránky (atributy):
-

absence vÏtöích vodních ploch (p˘vodnÏ se jednalo o rybníká¯skou oblast)
zneËiöùování ovzduöí lokálními zdroji
nízké zastoupení ekologicky pozitivních krajinn˝ch struktur a prvk˘ (lesy, travní porosty)
neexistence sítÏ splaökové kanalizace zakonËené »OV na vÏtöinÏ území,
území bez ploöné plynofikace
nedostatek pracovních p¯íleûitostí ovlivÚující vzr˘stající míru nezamÏstnanosti
celkové socioekonomické podmínky (stárnutí obyvatel, nízká porodnost ap.)

Vyhodnocení: Koncepce rozvoje definované ÚP Net¯ebice zmírÚují slabé stránky (atributy)
¯eöeného území. V krajinÏ návrh koncepce ÚP Net¯ebice respektuje ¯eöení, které je zakotveno v
provedené komplexní pozemkové úpravÏ. Je navrûen, v závislosti na ekonomick˝ch a realizaËních
moûnostech a prioritách obce, rozvoj vodovodní sítÏ. P¯edpokládá se v˝stavba Ëistírny odpadních vod s
navazující stokovou sítí.
Ze zpracovaného Rozboru udrûitelného rozvoje území vypl˝vají pro území obce Net¯ebice tyto
známé p¯íleûitosti:
-

revitalizace mal˝ch vodních tok˘
v˝sadba liniové zelenÏ v krajinÏ podél cest, na mezích, b¯ehov˝ch porost˘, solitér˘ ap.
vylouËení v˝stavby oplocení, ohrad a podobn˝ch bariér v krajinÏ sniûující její prostupnost
ochrana kvalitní zemÏdÏlské p˘dy
podpora cyklistiky budováním cyklotras a cyklostezek
dobudování chybÏjících sítí technické infrastruktury
obnova vyuûívání tzv. brownfields
vytvá¯ení zázemí pro p¯istÏhování p¯edevöím mlad˝ch rodin s dÏtmi
údrûba stávajícího bytového fondu

Ze zpracovaného Rozboru udrûitelného rozvoje území vypl˝vají pro území obce Net¯ebice tyto
známé hrozby:
-

nezd˘vodnÏná v˝stavba na vysoce kvalitní zemÏdÏlské p˘dÏ
omezování ve¯ejné dopravy
sniûování finanËních prost¯edk˘ vÏnovan˝ch na technickou i dopravní infrastrukturu
zhoröování technického stavu silnic II. a III. t¯ídy
r˘st nezamÏstnanosti, dalöí omezení poËtu pracovních p¯íleûitostí

Vyhodnocení: Koncepce rozvoje definované ÚP Net¯ebice reagují na známé p¯íleûitosti a
hrozby v území. V krajinÏ jsou vymezeny, a tím i územnÏ chránÏny, stávající vodní toky a odvodÚovací
kanály, vËetnÏ b¯ehov˝ch porost˘. V krajinÏ jsou vymezeny hlavní trasy místních komunikací a tím je
zajiötÏna pr˘chodnost území (vËetnÏ moûného pouûití takto vymezené sítÏ komunikací pro vedení
cyklotras). V návrhu je zakotvena povinnost z¯izování ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch ploch zelenÏ v zastaviteln˝ch
plochách.
1.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat koordinaci poûadavk˘ vypl˝vající z
platné nad¯azené ÚPD. ÿeöené území sousedí s obcemi (vöechny St¯edoËesk˝ kraj):
obec
BudimÏ¯ice
Vestec
»inÏves
Úmyslovice
Kouty

ORP
Nymburk
Nymburk
PodÏbrady
PodÏbrady
PodÏbrady

2)

Vyhodnocení splnÏní zadávací dokumentace
Poûadavky vypl˝vající ze Zadání ÚP Net¯ebice (schváleno usnesením zastupitelstva dne 13. 8.
2012) byly v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány. Návrh ÚP Net¯ebice byl v pr˘bÏhu
práce konzultován.
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3)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení

3.1) Základní údaje o ¯eöeném území
Území obce se rozkládá v rovinatém terénu Nymburské kotliny, nejbliûöí sídla vyööího v˝znamu
jsou Nymburk a PodÏbrady. ÿeöené území, jehoû p¯irozenou p¯írodní osou je Velenick˝ potok, je hustÏ
protkáno drobn˝mi odvodÚovacími kanály. Území obce je skoro zcela odlesnÏno, vÏtöinu ploch zabírají
orné p˘dy.
Sídelní strukturu tvo¯í jediné sídlo: Net¯ebice. ZastavÏné území je ve smÏru západ - v˝chod
rozdÏleno silniËní komunikací. Zástavbu severnÏ od komunikace tvo¯í p˘vodní velké hospodá¯ské dvory s
p¯evaûujícím vyuûitím pro úËely skladování, v˝roby a obËanské vybavenosti (pohostinství). Zastoupeny
jsou téû objekty pro bydlení, zejména na v˝chodním okraji sídla.
JiûnÏ od komunikace se nachází p¯eváûnÏ ËistÏ obytné území. »ást zástavby kolem silnice má
p˘vodní st¯edovÏk˝ rozvrh, jiûní Ëást sídla tvo¯í novodobá zástavba budovaná od 2. poloviny 19. století s
pravidelnou uliËní sítí. V této zástavbÏ, která má klidov˝ charakter je umístÏna budova Obecního ú¯adu,
zvonice z 19. století se sochou Panny Marie z roku 1859, hasiËské zbrojnice a areál mate¯ské ökoly. JiûnÏ
od sídla se v odlouËené poloze nachází mal˝ h¯bitov.
V˝chodní Ëást sídla tvo¯í nová zástavba s charakterem v˝roby (zemÏdÏlsk˝ areál, doprava RH
TRANS, v.o.s.) a obËanské vybavenosti (sportovní areál). Ve st¯ední Ëásti tohoto území probíhá v˝stavba
rodinn˝ch dom˘.
V˝chodnÏ od vlastního sídla, ve vzdálenosti cca 1,2 km, se nachází v˝robní areál äumbor s
v˝krmnou vep¯˘ (PROAGRO Namburk a. s.) a drtírnou inertního materiálu.
Katastrální území (údaje v ha):
zemÏdÏlské pozemky:
lesní pozemky:
vodní plocha:
zastavÏná plocha:
ostatní plocha:
celkem:

Net¯ebice
488
2
16
10
43
559

3.2) Obyvatelstvo
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem v polovinÏ 20.
století. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pozvolnÏ nar˘stajícím poËtem obyvatel
v té tobÏ p¯eváûnÏ zemÏdÏlského sídla. Druhá etapa vymezená obdobím od roku 1950 do roku 2000 se
vyznaËuje celkov˝m úbytkem poËtu obyvatel.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky
dostateËného poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou demografického v˝voje.
rok
Net¯ebice

1869
304

1880
405

1890
463

1900
481

1910
468

1921
466

1930
441

1950
324

1961
320

1970
286

1980
256

1991
226

2001
221

V souËasnosti (12/2011) v obci trvale ûije 205 obyvatel.
3.3) Stavební a bytov˝ fond
Technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby a obËanské vybavenosti je dobr˝, stav objekt˘ v˝roby
pak uspokojiv˝. Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle je poËet obydlen˝ch dom˘ stabilizován.
rok
Net¯ebice

1869
36

1880
40

1890
46

1900
51

1910
58

1921
62

1930
91

1950
94

1961
90

1970
86

1980
79

1991
90

2001
94

3.4) Návrhová velikost
PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách (plochy p¯estavby a zastavitelné plochy):
oznaËení
plochy
P1
P2
P3
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
celkem

poËet obyvatel
(odhad)
8
38
21
21
14
102

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(2)/1 - 5
(11)/11
(6)/4 - 8
(6)/4 - 8
(4)/1 - 8
29/21 - 40

3.5) Ekonomická základna
VÏtöina ekonomicky aktivních obyvatel je zamÏstnána v okolních mÏstech (zejména Nymburk).
V sídle se nachází nÏkolik zemÏdÏlsk˝ch provoz˘ se zamÏ¯ením na ûivoËiönou i rostlinnou v˝robu,
skladov˝ areál a nÏkolik za¯ízení drobné a ¯emeslné v˝roby (Ëísla odkaz˘ viz. koordinaËní v˝kres).
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

-

ÿíha Jan a Václav (zemÏdÏlsk˝ a skladov˝ areál)
»EMOS - AGRO, s.r.o. (zemÏdÏlsk˝ a skladov˝ areál)
Kulhánková Ronovská Alice (zemÏdÏlsk˝ a skladov˝ areál)
Douöa Jaroslav (sklad),
odstavná plocha
RH TRANS v.o.s. (odstavné parkoviötÏ nákladní automobilové dopravy)
Líbalovi Ladislav a Miluöe (zemÏdÏlská farma)
PROAGRO Nymburk a.s. (v˝krm prasat)
Ing. Schuster Václav (recyklace inertního materiálu)

3.6) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Net¯ebice)
Vymezení zastavÏného území
ZastavÏné území je vymezeno v souladu s §58 zákona Ë. 183/2006 Sb. ze dne 14. b¯ezna 2006,
o územním plánování a stavebním ¯ádu. ZastavÏné území má celkovou plochu 35,2 ha (6,3% celkového
území obce) a je tvo¯eno Ëty¯mi Ëástmi.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Obec prvnÏ doloûena r. 1186, okolní oblast v minulosti zatopena obrovsk˝m rybníkem Blato,
vysuöen˝m v 18. stol. Architektonicky v˝znamné stavby: Statek s bránou ve stylu lidového baroka z r. 1859
s památkovÏ chránÏnou bránou, v sousedství zvonice z 19. stol. Socha Panny Marie z r. 1859. JiûnÏ od
sídla zbytky mostku p¯es Velenick˝ potok, poz˘statek ¯epa¯ské ûeleznice.
Charakter osídlení
Sídlo Net¯ebice (st¯edovÏkého p˘vodu) bylo zaloûeno podél silniËní komunikace jako
zemÏdÏlská vesnice. P˘vodní zástavbu tvo¯í oboustranná zástavba kolmo orientovan˝mi hospodá¯sk˝mi
dvory. PozdÏjöí zástavba je tvo¯ena pravidelnÏ rozvrûenou uliËní sítí mezi jádrem sídla a Velenick˝m
potokem, obklopenou vÏtöinou kolmo orientovan˝mi chalupami.
Ve st¯ední Ëásti sídla byl ponechán velkorys˝ prostor ve¯ejné zelenÏ smÏ¯ující k areálu b˝valé
ökoly. H¯bitov je umístÏn v dosud solitérní poloze jiûnÏ od sídle. NejnovÏjöí zástavba je umístÏna na
v˝chodním okraji sídla mezi stávající zástavbou a zemÏdÏlsk˝m areálem.
Zcela samostatnÏ je v krajinÏ umístÏn hospodá¯sk˝ areál äumbor.
Památková ochrana
Správní území obce Net¯ebice je územím s archeologick˝mi nálezy (ve smyslu zákona Ë.
20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní).
Ëíslo rejst¯íku
13-14-03/3
13-14-03/6

název ÚAN
Net¯ebice - jádro obce
dv˘r äumbor

kategorie
II
II

P¯i provádÏní vybran˝ch stavebních prací je investor povinen podle §22 odst. 2 zákona Ë.
20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní, jiû v rámci územního ¯ízení oznámit sv˘j zámÏr
Archeologickému ústavu Akademie vÏd »R, p¯ípadnÏ oprávnÏné organizaci (nap¯. muzeu, Národnímu
památkovému ústavu, archeologickému oddÏlení, atd.) a p¯i provádÏní tÏchto prací je povinen se ¯ídit
podmínkami stanoven˝mi organizací oprávnÏnou k archeologick˝m v˝zkum˘m.
V území se nachází památka zapsaná do Úst¯edního seznamu kulturních památek (ÚSKP):
brána s brankou u venkovské usedlosti Ë. p. 7.
Ëíslo rejst¯íku
28231†/†2-1885

sídelní útvar
Net¯ebice

památka
brána a branka u usedlosti Ë. p. 7

Území je souËástí regionu lidové architektury Nymbursko a MÏstecko.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
Ochrana ovzduöí
ÿeöené území není zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí (dle informací
vypl˝vajících z vÏstníku MéP »R Ë. 07/2003). Nejsou známy situace, kdy by byly v ¯eöeném území
p¯ekraËovány imisní limity a meze tolerance. Taktéû není ¯eöené území zahrnuto do oblastí ochrany a
ekosystém˘ a vegetace.
P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající ze
zákona Ë. 86/2002 Sb., o ochranÏ ovzduöí, v platném znÏní, na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb.
a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002 Sb. - 358/2002 Sb. V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní
ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘, meze tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky
(§6 zákona, na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb.), vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë.
351/2002 Sb.).
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50,
odst. 1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu
svÏtelného zneËiötÏní.

5

ODŸVODNÃNÍ ÚP NETÿEBICE (LISTOPAD 2013)

Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude v navrûen˝ch rozvojov˝ch
lokalitách obytné zástavby poûadováno dodrûení max. hlukového zatíûení dle §11 Na¯ízení vlády »R Ë.
502/2000 Sb. Dle §30 zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví (ve znÏní novely zákona Ë.
274/2003 Sb.) má správce pozemní komunikace povinnost technick˝mi, organizaËními a dalöími
opat¯eními zajistit, aby hluk nep¯ekraËoval hygienické limity upravené provádÏcím právním p¯edpisem pro
ochranu venkovních prostor. ChránÏn˝m venkovním prostorem se rozumí prostor do 2 m okolo bytov˝ch
dom˘, rodinn˝ch dom˘, staveb pro ökolní a p¯edökolní v˝chovu a pro zdravotní a sociální úËely (a funkËnÏ
obdobn˝ch staveb).
V p¯ípadÏ pr˘tahu komunikací v tÏsném kontaktu se stávající zástavbou je doporuËena v˝mÏna
bÏûn˝ch oken za okna protihluková, dalöí moûností je provedení dispoziËních zmÏn v p¯ípadÏ stavebních
úprav objekt˘ (pobytové místnosti a loûnice p¯emístit do zklidnÏn˝ch prostor ap.). Vhodn˝m zp˘sobem
protihlukové obrany je pouûití kvalitních kryt˘ vozovky, které mají nízkou akustickou emisní vydatnost.
Radonové riziko
ZastavÏné Ëásti ¯eöeného území se nacházejí v nízkém stupni rizika v˝skytu radonu.
V ¯eöeném území bude moûné p¯i vybran˝ch stavebních Ëinnostech vyûadovat provedení
radonového pr˘zkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhláöky Ë. 307/2002 Sb., o radiaËní
ochranÏ, v platném znÏní).
Pozn.:

RadiaËní zátÏû stavebního pozemku je vûdy ovlivnÏna také lokální situací (r˘zná propustnost
p˘d, lokální anomálie aktivních látek v horninách atd.) a pouûit˝mi stavebními materiály.

Hygiena prost¯edí
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje (dle §17 zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví,
v platném znÏní) v öí¯i nejménÏ 100 m. Pro za¯ízení PROAGRO Nymburk a.s. (v˝krm prasat 70 kg,
kapacita: 6000 ks) v hospodá¯ském dvo¯e äumbor je stanoveno ochranné pásmo o pr˘mÏru 2 km
(rozhodnutí ONV Nymburk, 1976).
Dopravní infrastruktura
SilniËní doprava
ZastavÏn˝m územím jsou vedeny silniËní komunikace II. t¯ídy Ë. 329 a 330. SilniËní komunikace
III. t¯ídy Ë. 32922 propojuje sídlo s obcí Úmyslovice.
t¯ída/Ë. komunikace
II./329
III./330
III./32922
Pozn.:

PodÏbrady - K¯inec
Nymburk - »inÏves
Úmyslovice - Net¯ebice

Dle zákona Ë. 23/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znÏní) Ëiní ochranné pásmo
silnice II. a III. t¯ídy (mimo souvisle zastavÏná území) 15 m od osy vozovky.

Místní komunikace
Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní. V sídle jsou
vedeny jako hlavní dopravní osy silnice III. t¯ídy, která zde plní i funkci místních komunikací (funkËní
skupina B, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu B 2). Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní
skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3 (uvnit¯ obytn˝ch
útvar˘). Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu
sídel jsou trasy místních komunikací smÏrovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102.
Doprava v klidu
V souËasnÏ zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování
vozidel. U za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích
nebo na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách.
Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na pozemcích rodinn˝ch dom˘.
Pot¯eba odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené zástavby bude ¯eöena podle »SN
73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel).
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
ÿeöen˝m územím nejsou vedeny znaËené turistické stezky a cyklotrasy.
Ve¯ejná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajiötÏna autobusov˝mi spoji na trase mezi Nymburkem a K¯incem.
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Letecká doprava
ÿeöené území je souËástí ochranného pásma LetiötÏ »áslav.
Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení
technického vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ,
elektronické komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody).
Pozn.:

ÿeöené území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací St¯edoËeského
kraje.

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou v zastavÏném území u jednotliv˝ch nemovitostí zvládány s
pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ).
V sídle je vybudována deöùová kanalizace. Materiálem stok jsou betonové trouby s p¯evaûujícím
profilem DN 300, deöùové vpusti nejsou vybaveny protizápachov˝mi uzávÏry. Kanalizace je, vhledem ke
svému malému sklonu, ËastÏji zanáöena. »ást sráûkov˝ch vod je odvádÏna systémem rigol˘, struh a
propustk˘.
Pozn.:

ObecnÏ platí, ûe odtokové pomÏry z povrchu urbanizovaného území musí b˝t po v˝stavbÏ
srovnatelné se stavem p¯ed ní (stejné mnoûství ve stejném Ëasovém úseku), tj. nemá docházet
ke zhoröení odtokov˝ch pomÏr˘ v území a v tocích (nap¯. vlivem odvodÚování neúmÏrnÏ
velk˝ch zpevnÏn˝ch ploch, st¯ech ap.).

Splaökové odpadní vody
V obci Net¯ebice je navrûeno vybudování systému oddílné splaökové kanalizace zakonËené v
navrûené ËistírnÏ odpadních vod (»OV). P¯edpokládá se provozování systému jako tlakové kanalizace s
délkou cca 2600 m (odpovídající délce vodovodní sítÏ). Pro stavbu Ëistírny je vymezena zastavitelná
plocha Z4 na jihov˝chodním okraji sídla.
Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod a hodnoty p¯ínosu zatíûení na »OV:
poËet obyvatel (stav):
denní p¯ítok Qd (m3/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní BSK5 (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní NL (kg/den):
p¯ínos denního zneËiötÏní CHSKCr (kg/den):
Pozn.:

stav
203
25,5
13,2
11,5
23,2

návrh
102
12,8
6,8
5,8
11,7

Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní. Nakládání s odpadními vodami musí
splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení k vypouötÏní odpadních
vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.
Dle zákona Ë. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném
znÏní, Ëiní ochranné pásmo ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ je 1,5 m na kaûdou stranu
od vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky. Ochrana technologick˝ch objekt˘ zásobování vodou je
realizována oplocením.

Zdroje vody, zásobování vodou
Obec Net¯ebice je zásobena z vlastního zdroje pitné vody, kter˝ se nachází jiûnÏ od sídla. Pro
vodárenské za¯ízení je stanoveno (dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní) ochranné
pásmo vodního zdroje I. a II. stupnÏ. I. pásmo je realizováno oplocením, plocha ve II. pásmu je zatravnÏna
tak, aby byla omezena moûnost kontaminace zdroj˘ pitné vody, a p¯evedena do TTP.
Od zdroje pitné vody je soubÏûnÏ se silniËní komunikací veden vodovodní ¯ad, kter˝ se po
vstupu do zastavÏného území vÏtví. Jedna vÏtev smÏ¯uje k objektu mate¯ské ökoly, druhá vÏtev prochází
p¯es novÏ budovanou obytnou ulici ke sportovnímu areálu kde je zakonËen.
Je p¯ipraveno rozöí¯ení vodovodní sítÏ do celého zastavÏného území, realizace probÏhne na
podzim 2012 (celková délka vodovodních ¯ad˘ Ëiní cca 2 600 m).
Pozn.:

Kvalita vody ve ve¯ejném vodovodu musí odpovídat poûadavk˘m obecnÏ závazn˝ch p¯edpis˘
(Vyhláöka MZ »R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu a rozsah a
Ëetnost její kontroly).

Bilance pot¯eby pitné vody
Pot¯eba pitné vody (pro obytné stavby) stanovená dle p¯ílohy Ë. 12 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb.
(specifická roËní pot¯eba vody na obyvatele: 46,0 m3/rok):
poËet obyvatel (stav):
roËní pot¯eba (m3):
Qd pr˘mÏrná denní pot¯eba vody (m3/den):
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stav
203
9 338
25,5

návrh
102
4700
12,8
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Zásobování energií - vytápÏní
Zp˘sob vytápÏní jednotliv˝ch staveb bude ¯eöen individuálnÏ.
Elektrifikace
Páte¯í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV, smÏ¯ované do distribuËních
trafostanic. Vlastníkem a provozovatelem elektrické distribuËní soustavy je »EZ Distribuce a. s.
P¯edpokládaná spot¯eba elektrické energie pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a
plochách p¯estavby (stupeÚ elektrizace B: osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe a sporák s troubou, stupeÚ
elektrizace C: osvÏtlení, elektrické spot¯ebiËe, sporák s troubou a vytápÏní, nb - poËet RD):
stupeÚ:
B
C
Pozn.:

nb:
29
29

podíl:
0,8
0,2

specifick˝ p¯íkon Pbj (kW/bj):
5,5
18

poûadovan˝ p¯íkon (kW):
127,6
104,4

Dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní) Ëiní ochranné pásmo
nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ Ëiní 7 m na obÏ
strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m (po
obou stranách krajního kabelu).
Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí
neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo elektrické stanice
kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ NN je 2
m od stanice.
Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v §98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV
a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.
Plynofikace
ÿeöené území není ploönÏ plynofikováno.

Telekomunikace
ÿeöené území p¯ísluöí k místnímu telekomunikaËnímu obvodu Nymburk, základní
telekomunikaËní sluûby jsou zajiötÏny prost¯ednictvím spoleËnosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s.
ÿeöen˝m územím prochází podél silnic kabely p¯enosové a p¯ístupové sítÏ. Ve¯ejná hovorna se nachází ve
st¯ední Ëásti sídla.
V ¯eöeném území se nachází základnová stanice ve¯ejné radiotelefonní sítÏ (T-mobil a. s.),
umístÏná na severov˝chodním okraji sídla. ÿeöen˝m územím procházejí radioreléové trasy ve¯ejné
komunikaËní sítÏ.
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
Pozn.:

Dle zákona Ë. 251/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znÏní, ochranné pásmo
podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního vedení.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle je zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a poslech místního rozhlasu.

Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické
podmínky v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel
budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa silniËních komunikací, doporuËeno je
soust¯edÏní tras dálkovod˘.
ObËanské vybavení
1234567-

Obecní ú¯ad
kaple
h¯bitov
Mate¯ská ökola
hasiËská zbrojnice
sportovní areál (fotbalové h¯iötÏ, víceúËelové h¯iötÏ pro míËové hry, dÏtské h¯iötÏ, objekt öaten
a dalöího zázemí)
KrejËová Ludmila (pohostinství)

Pozn.:

»ísla odkaz˘ viz. koordinaËní v˝kres.
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Nakládání s odpady
Skládky, evidované ekologické zátÏûe území
V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘.
ZneökodÚování odpad˘
Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch
sloûek odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou.
-

SbÏrné nádoby u jednotliv˝ch nemovitostí slouûí k ukládání zbytkového odpadu po vyt¯ídÏní.
Svoz se provádí dle harmonogramu sestaveného oprávnÏnou osobou a schváleného
p¯ísluön˝m orgánem obce.
Vyt¯ídÏné sloûky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) se ukládají do p¯ísluönÏ oznaËen˝ch
kontejner˘ umístÏn˝ch na ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách.
NebezpeËné sloûky vyt¯ídÏné z komunálního odpadu jsou p¯edávány oprávnÏné osobÏ k
odvozu. Nevyuûité léky lze odloûit v lékárnách v okolních sídlech.
Odvoz kal˘ ze septik˘ a ûump si zajiöùují fyzické nebo právnické osoby u oprávnÏné osoby na
vlastní náklady.

NezastavÏné území
ZÚR St¯edoËeského kraje vymezuje ¯eöené území z hlediska krajinného typu jako krajinu polní.
Z hlediska typologického ËlenÏní krajiny je ¯eöené území zahrnuto do:
1Z4

charakter osídlení krajiny:
charakter vyuûití krajiny:
charakter reliéfu krajiny:

stará sídelní krajina Hercynica
zemÏdÏlská krajina
krajina rovin

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Biogeografické ËlenÏní krajiny
ÿeöené území je souËástí Polabského bioregionu (1.7), kter˝ se nachází ve st¯edu »ech a
rozkládá se na nejniûöí Ëásti »eské tabule. Typick˝m rysem bioregionu je katéna niv, nízk˝ch a st¯edních
teras. Biota pat¯í p¯eváûnÏ do 2. bukovo – dubového vegetaËního stupnÏ, ovöem vlivem substrátu bez
buku. V nivÏ Labe jsou Ëetné zbytky dnes jiû nezaplavovan˝ch luûních les˘, fragmenty slatin a mrtv˝ch
ramen ¯ek. Na vyööích terasách hojné kulturní bory. Nivní louky jsou zastoupeny relativnÏ málo a to
protoûe dominuje orná p˘da. ZnaËnou plochu bioregionu zabírají sídla.
VÏtöina ¯eöeného území je tvo¯ena biochorou 2Db (PodmáËené sníûeniny na bazick˝ch
zeminách 2.v.s.), pouze do jiûní a v˝chodní Ëásti zasahuje biochora 2RE (Erodované ploöiny na spraöích v
suché oblasti 2. vegetaËního stupnÏ).
P¯irozená vegetace
Potenciální p¯irozenou vegetací ¯eöeného území je St¯emchová jasenina (1).
ChránÏné Ëásti p¯írody
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, v p¯ípadÏ ¯eöeného území, lesy, vodní toky a údolní nivy
(dle ustanovení § 3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody, v platném znÏní).
Pozn.:

V ¯eöeném území se nenacházejí zvláötÏ chránÏná nebo chránÏná území, území není souËástí
PtaËí oblasti vyhláöené jako souËást soustavy NATURA 2000 a nenacházejí se zde evropsky
v˝znamné lokality (EVL).

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability:
V úrovni nadregionálního a regionálního ÚSES jsou závazn˝m podkladem schválené ZÚR
St¯edoËeského kraje. Takto vymezené prvky do ¯eöeného území nezasahují.
Místní územní systém ekologické stability:
Návrh ¯eöení, kter˝ plnÏ respektuje schválené komplexní pozemkové úpravy, je koncipován tak,
aby byly v maximální moûné mí¯e respektovány nároky vöech uûivatel˘ území (osídlení, doprava,
zemÏdÏlská v˝roba ap.). Biokoridory jsou p¯eváûnÏ vedeny podél koryt potok˘, odvodÚovacích p¯íkop˘ a
stávajících polních cest.
OznaËení/název:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):
Geobiocenologická typizace:
Rozloha (ha):

2BC1
lokální biocentrum (realizováno)
2BD3
2,0 ha

Charakteristika:
Biocentrum se nachází v místÏ hustého doprovodného porostu SV od Net¯ebic a zahrnuje i Ëást
nivy toku Velenického potoka a p¯ilehl˝ les. Bohat˝ a hust˝ p˘vodní les je tvo¯en hlohem obecn˝m, r˘ûí
öípkovou, bezem Ëern˝m, topolem bíl˝m, lípou srdËitou, javorem babykou, jasanem ztepil˝m, b¯ízou
bradaviËnatou, dubem letním a místy olöí lepkavou. Okolní porosty jsou agrocenózy zasahující i do plochy
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biocentra. V severní Ëásti biocentra je p¯ilehlá luËní plocha vyuûívaná k lovu. Vodní biotop v létÏ se
znaËnou eutrofizací nutno Ëistit od objemného odpadu a postupnÏ revitalizovat.
Návrh opat¯ení:
Dosázet místní porosty k¯ovin a d¯evin zvláötÏ v okolí potoka a pás k¯ovin podle polí, tak aby
biocentrum bylo více oddÏleno, v okolí biocentra ponechat k¯ovinatou louku. Nevypalovat, nehnojit,
nehospoda¯it zemÏdÏlsky aû k biocentru, nekácet d¯eviny nebo k¯oviny, nestavÏt chaty. Zatím ponechat
jako neodvodÚované chránÏné plochy, posílit nehospodá¯ské funkce porostu a dosazování místních druh˘
d¯evin k vytvo¯ení uzav¯eného komplexu lesa podle p˘vodního lesního doprovodného pásu.
OznaËení/název:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):
Geobiocenologická typizace:
Rozloha (ha):

2BC2
lokální biocentrum (realizováno)
2BD3
2,4 ha

Charakteristika:
Biocentrum se nachází v místÏ hustého doprovodného porostu jihov˝chodnÏ od Net¯ebic a
zahrnuje nivu i Ëást toku Velenického potoka a soutok se äumborkou. Bohat˝ a hust˝ p˘vodní luzní
doprovodn˝ pás je tvo¯en hlohem obecn˝m, r˘ûí öípkovou, bezem Ëern˝m, topolem bíl˝m, javorem
babykou, jasanem ztepil˝m, dubem letním a místy olöí lepkavou. Okolní porosty jsou agrocenózy
zasahující i do plochy biocentra. V severní Ëásti biocentra je zar˘stající luËní plocha vyuûívaná k lovu. Vodní
biotop v létÏ se znaËnou eutrofizací je nutno revitalizovat.
Návrh opat¯ení:
Dosázet autochtonní porosty k¯ovin a d¯evin zvláötÏ v okolí potoka a pás k¯ovin podle polí, od
biocentra k silnici ponechat volnou pastvinu. Nevypalovat, nehnojit, nehospoda¯it zemÏdÏlsky, nekácet
d¯eviny nebo k¯oviny, nestavÏt technické stavby. Zatím ponechat jako neodvodÚované chránÏné plochy,
posílit nehospodá¯ské funkce porostu a dosazování místních druh˘ d¯evin k vytvo¯ení lesní plochy.
OznaËení/název:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):
Geobiocenologická typizace:
Rozloha (ha):

2BC3
lokální biocentrum (zatím nerealizováno)
2BD3
1,5 ha

Charakteristika:
Biocentrum se nachází v místÏ styku dvou hust˝ch k¯ovinn˝ch pás˘ v rovinÏ podle mal˝ch
vodních tok˘ SZ od Úmyslovic. Doprovodn˝ k¯ovinn˝ pás je tvo¯en hlohem obecn˝m, r˘ûí öípkovou,
bezem Ëern˝m, topolem bíl˝m, jasanem ztepil˝. Okolní porosty jsou agrocenózy zasahující i do plochy
biocentra. Biocentrum je v˝znamn˝m shromaûdiötÏm drobné zvÏ¯e a dravc˘.
Návrh opat¯ení:
Dosázet porosty d¯evin v okolí a pás k¯ovin s uzav¯enou plochou nap¯. s loukou uprost¯ed.
Nevypalovat, nehnojit, zemÏdÏlsky hospoda¯it omezenÏ, nekácet d¯eviny nebo k¯oviny, nestavÏt technické
stavby. Zatím ponechat jako chránÏné plochy, posílit nehospodá¯ské funkce porostu a dosazování místních
druh˘ d¯evin k vytvo¯ení uzav¯eného remízu v polích.
OznaËení/název:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):
Geobiocenologická typizace:
Délka:

2BK1
lokální biokoridor (p¯eváûnÏ funkËní)
2BD3
3,12 km

Charakteristika:
Biokoridor prochází rovinat˝m územím smÏrem VZ. Sleduje tok Velenického potoka pod
Net¯ebicemi od západu pod äumborem JZ pak uh˝bá smÏrem na v˝chod, jde po mezích a podle mal˝ch
vodních tok˘ nad Úmyslovice k lesu Za starou strouhou a po polích, kde je nutno jej vytvo¯it, dál smÏrem
k Blatnici. Spojuje v krajinÏ ËlenÏné mezemi biocentra 2BC2 a 2BC3. Drûí se jako navrûen˝ doprovodn˝ch
porost˘ vÏtöinou tvo¯en˝ch öípkovou r˘ûí, bezem Ëern˝m, hlohem obecn˝m, javorem mléËem, místy
ovocn˝mi ke¯i nebo vrbou k¯ehkou. Vodní toky jsou p¯eváûnÏ sezónní.
Návrh opat¯ení:
Ponechat pr˘bÏh ¯ízené sukcesi a dosázet p¯íb¯eûní porosty k¯ovin a d¯evin pro zapojení. V
biocentrech podpo¯it tvorbu vÏtöích uzav¯en˝ch porost˘ a obnovení dráhy koridoru i v polích.
Nevypalovat, nehnojit, nehospoda¯it intenzivnÏ v okolí, nekácet d¯eviny a k¯oviny. Nep¯eruöovat koridor
komunikacemi, v navrûen˝ch místech koridor doplnit v rámci komplexních pozemkov˝ch úprav.
OznaËení/název:
FunkËní typ (biogeografick˝ v˝znam):
Geobiocenologická typizace:
Délka:

2BK2
lokální biokoridor (p¯eváûnÏ funkËní)
2BD3
1,88 km

Charakteristika:
Biokoridor prochází rovinn˝m územím smÏrem SJ. Sleduje tok Velenického potoka v˝chodnÏ
od äumboru a SZ od Net¯ebic, u äumboru se napojuje na biokoridor 2BK1. Spojuje v krajinÏ ËlenÏné
mezemi biocentra 2BC2 a 2BC1. Drûí se jako funkËní pásmov˝ch les˘ nebo doprovodn˝ch porost˘
vÏtöinou tvo¯en˝ch öípkovou r˘ûí, bezem Ëern˝m, hlohem obecn˝m, javorem mléËem, jasanem ztepil˝m,
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topolem Ëern˝m místy ovocn˝mi ke¯i nebo vrbou k¯ehkou. Vodní tok je zneËiötÏn˝ s p¯eváûnÏ sezónním
pr˘tokem.
Návrh opat¯ení:
Ponechat pr˘bÏh ¯ízené sukcesi a dosázet p¯íb¯eûní porosty k¯ovin. V biocentrech podpo¯it
tvorbu vÏtöích listnat˝ch porost˘, spojující je tak, aby vznikla cesta pro organismy p¯i zajiötÏní druhové
diverzity a obnovení dráhy koridoru. Nevypalovat, nehnojit, nehospoda¯it intenzivnÏ v okolí. Nep¯eruöovat
koridor komunikacemi, neposilovat stávající, v navrûen˝ch místech koridor doplnit. Provést úpravy toku a
Ëistit jej od odpadu.
Stanovení podmínek pro ochranu podzemních a povrchov˝ch vod
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení §49 zákona) do 6 m od b¯ehové Ëáry, dle v˝znamu vodního toku.
Stanovení podmínek pro ochranu p¯írodních léËiv˝ch zdroj˘ a léËebn˝ch lázní
Území obce se nachází v ochrannému pásmu II. stupnÏ p¯írodních léËiv˝ch zdroj˘ lázeÚsk˝ch
míst PodÏbrady a Sadská, vyhláöeném Usnesením vlády »SR Ë. 127 ze dne 2. 6. 1976 (dle zákona Ë.
164/2001 Sb., o p¯írodních léËiv˝ch zdrojích, zdrojích p¯írodních minerálních vod, p¯írodních léËebn˝ch
lázních a lázeÚsk˝ch místech, v platném znÏní).
Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Pro v˝znamn˝ vodní toky Mrlinu (ve správÏ Povodí Labe s. p.) jsou stanovena záplavová území
(dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní). Hranice záplavového území prochází po
severozápadním okraji ¯eöeného území, zcela mimo zastavÏnou oblast.
Pozn.:

V blízkém okolí vodních tok˘ a ploch mohou b˝t stanoveny vodoprávním ú¯adem omezení
vypl˝vající zejména z §67 zákona Ë. 254/2001 Sb.

Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
Do ¯eöeného území nezasahují stanovená chránÏná loûisková území nebo dob˝vací prostory
(stanovená dle zákona Ë. 44/1988 Sb., o ochranÏ a vyuûití nerostného bohatství, v platném znÏní). V
území se nenachází poddolovaná území a není ohroûeno svahov˝mi deformacemi.
4)

Stanovení podmínek pro vyuûití ploch s rozdíln˝m zp˘sobem vyuûití
Jednotlivé plochy funkËního vyuûití jsou navrûeny v souladu s Vyhláökou Ë. 501/2006 Sb. ze dne
10. listopadu 2006, o obecn˝ch poûadavcích na vyuûívání území.
S ohledem na charakter území jsou vymezeny tyto plochy plochy funkËního vyuûití (u ploch
vymezen˝ch nad rámec Vyhláöky je uvedeno zd˘vodnÏní, d˘vod ËlenÏní jednotliv˝ch funkËních ploch je
uveden vûdy v jejich názvu):
-

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy v˝roby a skladování (V)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)
plochy v˝roby a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie (VX)
plochy dopravní infrastruktury - dopravní vybavenost (DV)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná vybavenost (OV)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy dopravní infrastruktury - silniËní doprava (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DK)
plochy technické infrastruktury (TI)

-

-

nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZZ) (plocha je vymezena z d˘vodu
ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského p˘dního fondu souvisejících se
zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k existenci limit˘ vyuûití území nebo
charakteru území vhodné umísùovat stavby, zejména pak po stavby pro bydlení)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)
plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní (P)
plochy lesní (L)
plochy krajinné zelenÏ (K) (plocha je vymezena z d˘vodu ochrany zelenÏ na nelesních
pozemcích mimo zastavÏné území a zastavitelné plochy, doprovodná a rozpt˝lená krajinná
zeleÚ mimo plochy p¯írodní)
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-

plochy zemÏdÏlské (Z)
plochy zemÏdÏlské - zahrady a sady (ZS)
plochy vodní a vodohospodá¯ské - vodní plochy a toky (VV)

5)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF

5.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
Komplexní pozemkové úpravy (projektant: HYDROPROJEKT, a.s., Ing. Schindler) byly po¯ízeny v
roce 2002).
Charakteristika p¯írodních podmínek
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do celku St¯edolabská tabule, podcelku Nymburská
kotlina (okrsek: Milovická Tabule). Geologick˝m podloûím území jsou vápenité pískovce, jílovce a slínovce
- druhohorní sedimenty (svrchní turon). V terénních depresích a nivách vodoteËí se nacházejí Ëtvrtohorní
vápnité nivní uloûeniny (hlíny, spraöe, písky a ötÏrky).
ÿeöené území p¯ísluöí do hydrogeologického rajonu 4360 Labská k¯ída.
ÿeöené území je souËástí teplého, mírnÏ vlhkého regionu (kód regionu: 3, symbol regionu: T 3,
suma teplot vzduchu nad 10 °C v hodinách: 2500 - 2800, pr˘mÏrná roËní teplota vzduchu ve °C: 8 - 9,
roËní úhrn sráûek v mm: 550 - 650) a na jihozápadním okraji teplého, mírnÏ suchého regionu (kód
regionu: 2, symbol regionu: T 2, suma teplot vzduchu nad 10 °C v hodinách: 2600 - 2800, pr˘mÏrná roËní
teplota vzduchu ve °C: 8 - 9, roËní úhrn sráûek v mm: 500 - 600).
Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
Z hlediska struktury vyööích hydrologick˝ch po¯adí spadá ¯eöené území do: 1 - 04 - 05 (Povodí
Labe, Labe od Doubravy po Cidlinu, Mrlina a Labe od Mrliny po V˝rovku).
Hydrologické ËlenÏní vodních tok˘ v ¯eöeném území:
kód
1 - 04 - 05 - 052
1 - 04 - 05 - 053
1 - 04 - 05 - 059
Pozn.:

dílËí povodí (v km2)
51,509
41,98
32,817

vodní tok
Mrlina (severozápadní okraj ¯eöeného území)
Velenick˝ potok
Blatnice (jiûní okraj území)

Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního
toku (dle ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 m od b¯ehové Ëáry pro úËely
jejich údrûby a zajiötÏní provozu.

Charakteristika p˘dního fondu
P˘dy s nejvyööím stupnÏm p¯ednosti v ochranÏ se nacházejí v okolí sídla na jeho
severozápadním a v˝chodním okraji (ËernozemÏ) a dále pak podél vodního toku Staré äumborky a
Blatnice (Ëernice).
V˝mÏry druh˘ pozemk˘:
Celková v˝mÏra pozemku (ha)
Orná p˘da (ha)
Chmelnice (ha)
Vinice (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
ZemÏdÏlská p˘da (ha)
Lesní p˘da (ha)
Vodní plochy (ha)
ZastavÏné plochy (ha)
Ostatní plochy (ha)

559
475
3
0
9
488
2
19
10
43

ÿeöené území je zranitelnou oblastí (dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb., o stanovení
zraniteln˝ch oblastí, p¯íloha Ë. 1). Vyhláöka Ë. 456/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území
s p¯i¯azen˝mi pr˘mÏrn˝mi cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území:
13,88 KË/m2

k. ú. Net¯ebice u Nymburka

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ (dle vyhláöky MéP
Ë. 13/1994 Sb. ve znÏní pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF a Vyhláöky
Ë. 48/2011 Sb., o stanovení t¯íd ochrany ZPF, ze dne 8. 3. 2011)
P¯ehled BPEJ zastoupen˝ch v ¯eöeném území, stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ:
I. t¯ída ochrany:
II. t¯ída ochrany:
III. t¯ída ochrany:

20100
30810
20610

30100
36100
30700

36000

Charakteristika p˘d - hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
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01
06
07
08
60
61

»ernozemÏ (typické i karbonátové) na spraöi; st¯ednÏ tÏûké, s p¯eváûnÏ p¯ízniv˝m vodním reûimem.
»ernozemÏ typické, karbonátové a luûní na slínov˝ch a jílovit˝ch substrátech; tÏûké p˘dy, avöak s lehËí
ornicí a tÏûkou spodinou, obËasnÏ p¯evlhËené.
Jako p¯edchozí, avöak tÏûké aû velmi tÏûké v ornici i spodinÏ, periodicky p¯evlhËené.
»ernozemÏ, hnÏdozemÏ i slabÏ oglejené, vûdy vöak erodované, p¯eváûnÏ na spraöích, zpravidla ve vyööí
svaûitosti; st¯ednÏ tÏûké.
Luûní p˘dy na nivních uloûeninách a spraöi; st¯ednÏ tÏûké, vláhové pomÏry p¯íznivé aû sklon k p¯evlhËení.
Luûní p˘dy na nivních uloûeninách, jílech a slínech; tÏûké a velmi tÏûké, obvykle se sklonem k p¯evlhËení.

Investice do zemÏdÏlské p˘dy
V podstatné Ëásti zemÏdÏlsk˝ch p˘d v ¯eöeném území je vybudován ucelen˝ systém
melioraËních za¯ízení.
Eroze
P˘dní fond je ohroûen vodní erozí dosahující pouze 1,0 (t.ha-1.rok-1) a ménÏ. Ohroûení vÏtrnou
erozí je hodnoceno jako nízké.
5.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992
Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë. 13/1994 Sb. ve znÏní
pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
Z hlediska moûnosti naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s
p¯ihlédnutím k tomu, ûe dalöí moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území,
pop¯. v nich nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.
V sídle se nachází nÏkolik zemÏdÏlsk˝ch provoz˘ se zamÏ¯ením na ûivoËiönou i rostlinnou
v˝robu, skladov˝ areál a nÏkolik za¯ízení drobné a ¯emeslné v˝roby (odkazy viz. koordinaËní v˝kres):
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-

ÿíha Jan a Václav (zemÏdÏlsk˝ a skladov˝ areál)
»EMOS - AGRO, s.r.o. (zemÏdÏlsk˝ a skladov˝ areál)
Kulhánková Ronovská Alice (zemÏdÏlsk˝ a skladov˝ areál)
Douöa Jaroslav (sklad),
odstavná plocha
RH TRANS v.o.s. (odstavné parkoviötÏ nákladní automobilové dopravy)
Líbalovi Ladislav a Miluöe (zemÏdÏlská farma)
PROAGRO Nymburk a.s. (v˝krm prasat)
Ing. Schuster Václav (recyklace inertního materiálu)

Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Vymezením zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení
celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou vytvá¯eny tÏûko obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím
zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi plochami budoucí v˝stavby.
Návrhem ¯eöení nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní hydrologick˝ch
a odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.: p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí do druhého).
Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny vyuûitím
upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do stávajících nebo nov˝ch
úsek˘ oddílné deöùové kanalizace.
Pozn.:

ZámÏry na vymezení ploch p¯estavby P2, P3 a zastaviteln˝ch ploch Z2 - Z7 jsou p¯evzaty z
p¯edeölé územnÏ plánovací dokumentace (ÚPO Net¯ebice) a jejích zmÏn.

P1
P2
P3

Seznam pozemk˘ ZPF - plochy p¯estavby (P):
st. 6/2, st. 104/1, st. 105, st. 106
82, 95, 244/3
83/66 - 71, 1243/2 - 6

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

Seznam pozemk˘ ZPF - zastavitelné plochy (Z):
1245, 1263, 1271
1051
1006
1243/1
1096
1097, 1098
1032

-

Zkratky pro funkËní vyuûití ploch:
plochy smíöené obytné - venkovské (SV)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy v˝roby a skladování - drobná a ¯emeslná v˝roba (VD)
plochy v˝roby a skladování - fotovoltaická v˝roba elektrické energie (VX)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZZ)
plochy sídelní zelenÏ - ochranná a izolaËní zeleÚ (ZO)
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3,2208

celkem

14

1,2370

1,2334

0,9351

0,6744

0,4119

2,8336

8,6606

15,986

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

celkem

(ha)

celková plocha

1,1996

P3

označení

0,6024
1,4188

(ha)

celková plocha

P1
P2

označení

PUPFL

PUPFL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ha)

ZPF

(ha)

ZPF

15,986

8,6606

2,8336

0,4119

0,6744

0,9351

1,2334

1,2370

2,2838

1,1996

1,0842

BPEJ

BPEJ

-

-

2

3

30700
36100

1

30100

3

3

30700
30700

1

2

36100
30100

1

2

36100
30100

3

3

30700

30700

stupeň přednosti

Zastavitelné plochy (Z)

-

3

30700
-

1

3

30700
30100

1

30100

stupeň přednosti

Plochy přestavby (P)

2,2838

0,7218

0,4778

0,7399

0,3443

(ha)

15,986

8,6606

1,0970

1,7366

0,4119

0,6533

0,0211

0,1086

0,8265

0,8593

0,3741

1,2370

orná půda

(ha)

orná půda

1,5439

0,7218

0,4778

(ha)

-

0,3443

13,3143

8,6606

1,0970

-

0,4119

0,6533

0,0211

-

-

0,8593

0,3741

1,2370

z toho plochy
plošných meliorací

(ha)

z toho plochy
plošných meliorací

funkční využití

funkční využití

0,1138

-

15,986

8,6606

0,2076

ZO
VX

0,8894

VZ

1,7366

0,0844
VZ

0,3275
ZO

0,0593
VD

PV

0,0211
0,5940

TI

PV

0,1086

0,0896
SV

0,7369
PV

0,0371
SV

0,8222

0,0945

ZO
ZZ

0,1474
BV

0,1322
ZZ

0,1640

PV
BV

1,0730

(ha)

výměra ZPF dle
funkčního využití

2,2838

0,7218

BV

-

BV

0,4778

VD
BV

0,6261

0,3443

VD
OS

-

SV

(ha)

výměra ZPF dle
funkčního využití

0,6750

-

0,1000

0,1750

0,0900

0,0500

0,0800

0,0900

(odhad v ha)
0,0900

zastavěná plocha

0,3150

0,0300
0,1650

0,0300
0,0900

(odhad v ha)

zastavěná plocha

pozn.:

pozn.:

vymezeno předchozí ÚPD

vymezeno předchozí ÚPD

vymezeno předchozí ÚPD

vymezeno předchozí ÚPD

vymezeno předchozí ÚPD

vymezeno předchozí ÚPD

vymezeno předchozí ÚPD

vymezeno předchozí ÚPD
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6)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL
6.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy tvo¯í pouze minimální podíl ¯eöeného území (celkem pod 2,0 ha, lesnatost 0,35%).

Lesy v ¯eöeném území spadají do p¯írodní lesní oblasti 17 - Polabí. Pro uvedenou oblast je
zpracován a schválen oblastní plán rozvoje les˘ (OPRL) s platností od roku 2001 do roku 2020. Lesy v
¯eöeném území jsou souËástí lesního hospodá¯ského celku Nymburk. LHC Nymburk má zpracován LHP s
platností do 31. 12. 2015.
Lesy jsou dle cílového hospoda¯ení za¯azeny jako: 25 - ûivná stanoviötÏ niûöích poloh (skupina
lesních typ˘: 1O - Lipová doubrava) a 29 - olöová stanoviötÏ na podmáËen˝ch p˘dách (skupina lesních
typ˘: 1L - Jilmov˝ luh). Lesy se nacházejí v 1. vegetaËním stupni. Pásmo ohroûení imisemi v ¯eöeném
území je D (imisní zatíûení 200 - 400 mg SO2/m3).
Z hlediska kategorií jsou lesy v ¯eöeném území za¯azeny, jako lesy zvláötního urËení, do
subkategorie 31b (lesy v ochrann˝ch pásmech zdroj˘ p¯írodních léËiv˝ch a stolních minerálních vod).
Lesnická provozní za¯ízení v ¯eöeném území nejsou, lesnické meliorace zde nebyly vybudovány.
V ¯eöeném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez jejich odnÏtí
plnÏní funkcí lesa (pomocí institutu odlesnÏní), podle d¯íve platn˝ch p¯edpis˘.
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ poznatk˘ vypl˝vajících z
katastru nemovitostí a z podklad˘ Ústavu pro hospodá¯ské úpravy les˘ (OPRL 2012). Zahrnuje
skuteËné pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b)
zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích.

6.2) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní, je t¯eba souhlas orgánu
státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
V této vzdálenosti nejsou územním plánem vymezeny zastavitelné plochy nebo plochy
p¯estavby. Pozemky PUPFL jsou funkËním ËlenÏním územního plánu, dle svého p¯írodního v˝znamu,
za¯azeny do ploch p¯írodních (P) nebo do ploch lesních (L).
6.3) Navrhovaná opat¯ení
ÚP Net¯ebice nevymezuje plochy pro zaloûení lesa. Opat¯ení provedená v rámci zaloûení
lokálních biocenter (2BC1, 2BC2, 2BC3) jsou v katastru nemovitostí evidována jako plochy zelenÏ.
7)

Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany

7.1) Poûadavky obrany státu
ÚP Net¯ebice nejsou dotËeny objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183/2006 Sb., v platném
znÏní, Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu
vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
Pozn.:

ÿeöené území se nachází v ochranném pásmu letiötÏ (»áslav).

7.2) Poûadavky poûární ochrany
Haöení poûár˘ je zajiötÏno v˝jezdem HasiËského záchranného sboru z Nymburka.
V sídle se nachází poûární zbrojnice. Pot¯eba poûární vody je zajiöùována z poûární nádrûe ve
st¯ední Ëásti sídla (pozemek KN Ë. 3, plocha 902 m2) a na jeho severov˝chodním okraji (pozemek KN Ë.
1009, plocha 3020 m2). Dalöí poûární nádrûe menöích rozmÏr˘ se nacházejí v rámci uzav¯eného
v˝robního areálu äumbor v˝chodnÏ od sídla.
P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a navrûen˝mi
komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘
a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. P¯i realizaci
jednotliv˝ch staveb se bude vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a budou p¯edkládány poûárnÏ bezpeËnostní
¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále budou plnÏny poûadavky na poûární ochranu vypl˝vající z
vyhláöky Ë. 137/1998 Sb.
7.3) Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní.
V ¯eöeném území nejsou známy situace, p¯i kter˝ch by bylo nutné chránit území p¯ed
pr˘chodem pr˘lomové vlny vzniklé zvláötní povodní. Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného
území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny.
Zájmová území a prostory, které by byly dotËeny poûadavky civilní ochrany, se v ¯eöeném území
nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno místním rozhlasem a sirénou. Z hlediska ukrytí
obyvatelstva v d˘sledku mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení
destrukËních, radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ soudob˝ch zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti
stavebních objekt˘. Jako sklad prost¯edk˘ CO lze v p¯ípadÏ pot¯eby vyuûít objekty obËanského vybavení.
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Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území jsou
totoûné se silnicemi II. a III. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo
sníûení ökodliv˝ch úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti
za¯ízení v˝roby se souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel.
ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb je moûné na h¯bitovech v místÏ a v okolních
sídlech.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Pro zajiötÏní krizového zásobování pitnou vodou jsou (dle PRVKÚC St¯edoËeského kraje)
zajiötÏny vodní zdroje BudimÏ¯ice. Zásobení bude doplÚováno balenou vodou. Nouzové zásobování
uûitkovou vodou bude zajiöùováno ze stávajícího ve¯ejného vodovodu a z domovních studní. P¯i vyuûívání
zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘ územnÏ p¯ísluöného hygienika.
Nouzové zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno mobilními zdroji v souËinnosti s orgány civilní
ochrany.
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B.2) ODŸVODNÃNÍ ÚP NETÿEBICE - P¯ezkoumání po¯izovatelem dle §53 STZ
1)

Postup p¯i po¯ízení ÚP Net¯ebice
O po¯ízení územního plánu Net¯ebice rozhodlo zastupitelstvo obce Net¯ebice na svém zasedání
dne 25. 10. 2011 usnesením Ë. 11.
Zpracovatelem územního plánu Net¯ebice je Ing. arch. Ladislav Bareö, autorizaËní osvÏdËení
»KA 03 123. Po¯izovatelem územního plánu Net¯ebice je Obecní ú¯ad Net¯ebice, p¯ísluön˝ podle § 6 odst
2 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), v platném znÏní, na
základÏ mandátní smlouvy s Ing. arch. Martinou Bredovou podle § 24 odst.1 stavebního zákona, která má
osvÏdËení zvláötní odborné zp˘sobilosti v územním plánování Ë. 800035020 a splÚuje tak kvalifikaËní
poûadavky vzdÏlání a praxe.
Návrh zadání územního plánu Net¯ebice:
Návrh zadání územního plánu Net¯ebice byl zaslán dotËen˝m orgán˘m, sousedním obcím a
Krajskému ú¯adu St¯edoËeského kraje. Dále byl návrh Zadání územního plánu Net¯ebice vystaven k
ve¯ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn˘ od 18. 4. 2012 do 17. 5. 2012 na Obecním ú¯adÏ Net¯ebice a na
webov˝ch stránkách obce http://mesta.obce.cz/netrebice. DotËené orgány, sousední obce a Krajsk˝ ú¯ad
uplatnily v zákonné lh˘tÏ poûadavky, které byly do Návrhu zadání zapracovány.
Zadání schválilo zastupitelstvo obce Net¯ebice na svém zasedání dne 13. 8. 2012 usnesením Ë.
10/2012.
Návrh územního plánu Net¯ebice:
Na základÏ schváleného Zadání územního plánu Net¯ebice byl návaznÏ zpracován Návrh
územního plánu Net¯ebice. Dokumentace je ve své textové i grafické Ëásti zpracována tak, aby obsahovou
strukturou a dalöími náleûitostmi vyhovÏla poûadavk˘m stanoven˝m v P¯íloze Ë. 7 vyhláöky Ë. 500/2006
Sb. o územnÏ analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidenci územnÏ
plánovací Ëinnosti.
Návrh územního plánu Net¯ebice byl projednán v souladu s § 50 zákona Ë. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), v platném znÏní. Návrh územního plánu
Net¯ebice byl vystaven k nahlédnutí od 3. 12. 2012 do 18. 1. 2013 na obecním ú¯adÏ Net¯ebice a na
internetov˝ch stránkách obce http://mesta.obce.cz/netrebice.
SpoleËné jednání o Návrhu územního plánu Net¯ebice se konalo dne 18. 12. 2012 od 12:00
hodin na Obecním ú¯adÏ Net¯ebice. V termínu od 29. 1. 2013 do 15. 3. 2013 byl v souladu s § 50 odst. 3
stavebního zákona Návrh územního plánu Net¯ebice k ve¯ejnému nahlédnutí na Obecním ú¯adÏ
Net¯ebice a na internetov˝ch stránkách obce.
Následovalo posouzení Návrhu územního plánu Net¯ebice Krajsk˝m ú¯adem, kter˝ ve svém
vyjád¯ení Ë.j. 114158/2013/KUSK ze dne 30. 7. 2013 konstatoval, ûe nedostatky uvedené ve stanovisku ze
dne 22. 5. 2013 byly odstranÏny a ûe lze postupovat v dalöím ¯ízení o územním plánu.

-

ÿízení o návrhu ÚP:
Návrh územního plánu Net¯ebice byl k ve¯ejnému nahlédnutí na tÏchto místech:
Obecní ú¯ad Net¯ebice, Net¯ebice 61, 288 02 Nymburk
na internetov˝ch stránkách obce http://mesta.obce.cz/netrebice.

a to v termínu od 9. 9. 2013 do 15. 10. 2013. Ve¯ejné projednání se konalo dne 8. ¯íjna 2013 v
15:00 hodin. Odborn˝ v˝klad provedl zpracovatel územního plánu Ing. arch. Ladislav Bareö, autorizovan˝
architekt »KA.
V˝sledek projednání vËetnÏ doplnÏní od˘vodnÏní OOP, zpracovan˝ ve spolupráci po¯izovatele s
urËen˝m zastupitelem, je uveden p¯ímo v návrhu OOP, kter˝ je p¯ílohou této zprávy. V urËené lh˘tÏ pro
uplatnÏní námitek k Návrhu územního plánu Net¯ebice nebyly podány ze strany vlastník˘ pozemk˘ a
staveb dotËen˝ch návrhem ¯eöení, oprávnÏného investora a zástupce ve¯ejnosti ûádné námitky. V urËené
lh˘tÏ pro uplatnÏní p¯ipomínek k Návrhu územního plánu Net¯ebice nebyly uplatnÏny ûádné p¯ipomínky.
Vydání územního plánu Net¯ebice zastupitelstvem obce p¯edchází v souladu s ustanovením
stavebního zákona ovÏ¯ení, ûe územní plán Net¯ebice není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s
územnÏ plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotËen˝ch orgán˘. Po tomto ovÏ¯ení je
Zastupitelstvo obce Net¯ebice oprávnÏno vydat opat¯ení obecné povahy územní plán Net¯ebice.
2)

Soulad s†politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem

Soulad s politikou územního rozvoje (PÚR »R)
ÿeöené území není souËástí vymezené rozvojové nebo specifické oblasti a souËasnÏ neleûí na
rozvojové ose. Z politiky územního rozvoje (PUR - »R)
Pozn.:

Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného
rozvoje území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a
se specifick˝mi problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a
koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a
stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a podmínky pro rozhodování.
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Vyhodnocení: ÚP Net¯ebice jsou vymezeny zastavitelné plochy urËené k bydlení a k zajiöùování
hospodá¯sk˝ch funkcí území (plochy v˝robní a smíöené). ÚP Net¯ebice respektuje urbanistickou strukturu
území. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v p¯ímém sousedství zastavÏného území, v místech
navazujících na dlouhodobé smÏry v˝voje. ÚP Net¯ebice se zab˝vá nedostateËnÏ vyuûívan˝mi areály
v˝roby a vymezuje je jako plochy p¯estavby s navrûen˝m polyfunkËním vyuûitím.
V krajinÏ navrûené koncepce plnÏ respektují provedenou komplexní pozemkovou úpravu a tím
chrání i vymezen˝ územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území. Vymezená
záplavová území nejsou návrhem ÚP Net¯ebice dotËeny.
Návrh územního plánu Net¯ebice není v†rozporu s†PÚR »R.
Soulad se Zásadami územního rozvoje St¯edoËeského kraje (ZÚR SK)
V ¯eöeném území se uplatÚují Zásady územního rozvoje St¯edoËeského kraje, dále ZÚR SK
(AURS, spol. s r. o., Ing. arch. Milan Körner, 12/2011), které byly schválené zastupitelstvem St¯edoËeského
kraje dne 19. 12. 2011 (usn. Ë. 4-20/2011/ZK).
-

Z dokumentace vypl˝vají pro území obce tyto poûadavky:
zachování a obnova rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability; ochrana pozitivních
znaku krajinného rázu (území je definováno jako krajina polní)
zachování a citlivé doplnÏní v˝razu sídel (s cílem nenaruöovat cenné mÏstské i venkovské
urbanistické struktury a architektonické i p¯írodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny), zajistit vyváûené a efektivní vyuûívání zastavÏného území
vytvá¯ení podmínek pro öetrné vyuûívání p¯írodních zdroj˘
vytvá¯et podmínky pro stabilizaci a vyváûen˝ rozvoj hospodá¯sk˝ch Ëinností, preferovat
rekonstrukce a p¯estavby nevyuûívan˝ch objekt˘ a areál˘ v sídlech p¯ed v˝stavbou ve volné
krajinÏ
uplatnÏní mimoprodukËních funkcí zemÏdÏlství v krajinÏ, zajistit úËelné ËlenÏní pozemkové
drûby prost¯ednictvím pozemkov˝ch úprav a doplnÏní krajinn˝ch prvk˘ zvyöujících ekologickou
stabilitu krajiny a eliminujících erozní poökození
rozvíjení systém˘ dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a
vodou.

Vyhodnocení: Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody a trvale
udrûitelného rozvoje území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na
poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana
ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
V zastavÏné území je funkËním ËlenÏním respektován charakter sídla. Severní Ëást zastavÏného
území je vymezena jako polyfunkËní území s v˝razn˝m zastoupením v˝robních a hospodá¯sk˝ch funkcí.
Jiûní a st¯ední Ëást zastavÏného území je definována jako obytné území a je zde d˘slednÏ chránÏn jeho
klidov˝ charakter. Územní ochrana je také vÏnována vöem plochám ve¯ejnÏ p¯ístupné zelenÏ.
V území nejsou vymezeny plochy, na kter˝ch by byla p¯ípustná tÏûba nerostn˝ch surovin.
ÿeöené území je oblastí s v˝skytem velmi kvalitních zemÏdÏlsk˝ch p˘d za¯azen˝ch do I. a II. t¯ídy
p¯ednosti v ochranÏ. Tyto p˘dy se nacházení také na velké Ëásti zastavÏného území a jeho nejbliûöího
okolí a jsou proto návrhem zastaviteln˝ch ploch dotËeny. Prostupnost krajiny je zajiötÏna vymezením
hlavních p¯ístupov˝ch, zemÏdÏlsky a rekreaËnÏ vyuûívan˝ch cest jako ploch místních komunikací.
V p¯ímém okolí drobn˝ch vodních tok˘ nejsou umístÏny zastavitelné plochy s moûností
v˝stavby obytn˝ch a dalöích objekt˘. Tato zástavba je vûdy oddÏlena pásem sídelní zelenÏ, p¯ípadnÏ i
místní úËelovou komunikací nebo ostatní plochou b¯ehové zelenÏ.
V krajinÏ navrûené koncepce plnÏ respektují provedenou komplexní pozemkovou úpravu a tím
chrání i vymezen˝ územní systém ekologické stability, jako základ ekologické stability území.
Návrh územního plánu Net¯ebice není v rozporu se Zásadami územního rozvoje St¯edoËeského
kraje (ZÚR SK).
3)

Soulad s†cíli a úkoly územního plánování, zejména s†poûadavky na ochranu
architektonick˝ch a urbanistick˝ch hodnot v†území a poûadavky na ochranu
nezastavÏného území
P¯edpoklady pro v˝stavbu a udrûiteln˝ rozvoj území
Vzhledem k†velikosti navrûen˝ch zmÏn v†území nedojde k†ovlivnÏní udrûitelného rozvoje území.

Soulad ve¯ejn˝ch a soukrom˝ch zájm˘ p¯i rozvoji území a Koordinace zájm˘ a konkretizace
ochrany ve¯ejn˝ch zájm˘
Nové plochy jsou vymezeny na základÏ poûadavk˘ majitel˘ pozemk˘ (soukromí vlastníci, obec)
a neovlivní ve¯ejné zájmy. Nedochází ke st¯et˘m zájm˘, které se realizují v†¯eöen˝ch plochách a stávajícího
vyuûití území. Ochrana ve¯ejn˝ch zájm˘ je vyjád¯ena vymezením hodnot území a liniov˝ch prvk˘ ve¯ejné
infrastruktury.
Ochrana hodnot p¯írodních, kulturních a civilizaËních
Ochrana hodnot je vymezena v†samostatné kapitole Textové Ëásti Od˘vodnÏní.
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Ochrana nezastavÏného území
Ochrana nezastavÏného území se uplatÚuje vymezením zastaviteln˝ch ploch primárnÏ
v†zastavÏném území v†prolukách a dále v†návaznosti na zastavÏné území tak, aby se sídlo rozvíjelo
v†ucelen˝ch lokalitách s minimalizací zásah˘ do volné krajiny.
Návrh územního plánu Net¯ebice je v†souladu s†cíli a úkoly územního plánování, nic nebrání
p¯edpokladu zabezpeËení udrûitelného rozvoje a souladu vöech p¯írodních, civilizaËních a kulturních
hodnot v†území. Návrh územního plánu Net¯ebice základní koncepci rozvoje území nemÏní, pouze
doplÚuje nové zastavitelné plochy a plochy p¯estavby.
4)

Soulad s poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích právních p¯edpis˘
Návrh územního plánu Net¯ebice pokud jde o obsah a formu dokumentace i postup jeho
po¯izování je v†souladu s poûadavky zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu, ve
znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, a jeho provádÏcích p¯edpis˘ – vyhláöky Ë. 500/2006 Sb., o územnÏ
analytick˝ch podkladech, územnÏ plánovací dokumentaci a zp˘sobu evidence územnÏ plánovací Ëinnosti.
ÚzemnÏ plánovací dokumentace je vybranou Ëinností ve v˝stavbÏ a je zpracována oprávnÏnou
osobou.
5)

Soulad s†poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ a se stanovisky dotËen˝ch orgán˘,
pop¯ípadÏ s†v˝sledkem ¯eöení rozpor˘
P¯i po¯izování územního plánu Net¯ebice uplatnily dotËené orgány stanoviska, která byla
zapracována do návrhu a tak je návrh územního plánu Net¯ebice v souladu s†poûadavky zvláötních
právních p¯edpis˘ a se stanovisky dotËen˝ch orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘.
6)

Stanovisko krajského ú¯adu k†vyhodnocení vliv˘ na ûivotní prost¯edí
Vyhodnocení vliv˘ územního plánu Net¯ebice na ûivotní prost¯edí, které je souËástí
vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území, nebylo zpracováno. Zadání neobsahovalo poûadavek na
jeho zpracování.
7)

Vyhodnocení vyuûití zastavÏného území a pot¯eby vymezení zastaviteln˝ch ploch
Nejstaröí zástavbu tvo¯í zástavba s charakterem hospodá¯sk˝ch dvor˘ podél p¯ístupové silniËní
komunikace. Jednotlivé usedlosti mají charakter uzav¯en˝ch dvor˘ s obytn˝mi budovali v pr˘Ëelí a
hospodá¯sk˝mi budovami rozmístÏn˝mi po obvodu dvor˘. Velikost usedlostí dosahuje vyööího ploöného
standardu, podstatná Ëást objekt˘ je vyuûívána k podnikatelsk˝m Ëinnostem p¯eváûnÏ zemÏdÏlského
charakteru a jako sklady.
PozdÏjöí zástavba je tvo¯ena pravidelnÏ rozvrûenou uliËní sítí mezi jádrem sídla a Velenick˝m
potokem. Tato zástavba dosahuje niûöího ploöného standardu. Domy mají charakter chalup, obytná
stavení mají kolmou orientaci, hospodá¯ská stavení mají menöí rozsah a charakter k˘len a sklad˘. Plocha
zastavÏné Ëásti budov v tomto území dosahuje pouze 600 – 900 m2. Jde tedy o velmi koncentrovanou
zástavbu. NejnovÏjöí zástavbu tvo¯í postupnÏ zastavovaná lokalita na v˝chodním okraji sídla. Jde o
zástavbu izolovan˝mi domy, ploön˝ standard je odpovídající charakteru zástavby (cca 1000 m2 na stavební
parcelu).
Demografick˝ v˝voj:
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem v polovinÏ 20.
století. První etapa ukonËená údaji z roku 1930 je charakteristická pozvolnÏ nar˘stajícím poËtem obyvatel
(aû 466 obyvatel v roce 1921) v té tobÏ p¯eváûnÏ zemÏdÏlského sídla. Druhá etapa vymezená obdobím
od roku 1950 do roku 2000 se vyznaËuje celkov˝m úbytkem poËtu obyvatel. Stabilizovan˝ poËet obyvatel
se v souËasnosti pohybuje okolo hodnoty 200 - 210 trvale bydlících obyvatel.
Z hlediska budoucího v˝voje je nejd˘leûitÏjöím r˘stov˝m faktorem existence nabídky
dostateËného poËtu stavebních pozemk˘ s realizovanou dopravní a technickou infrastrukturou (za
podmínky trhem akceptovatelné ceny). Budoucí rozvoj sídla je tedy dán zejména ekonomick˝mi a
majetkoprávními podmínkami, nikoli dynamikou demografického v˝voje.
P¯i posouzení moûnosti rozöí¯ení zastaviteln˝ch ploch tak, aby byl naplnÏn § 55 stavebního
zákona, se vycházelo z pohledu, kter˝ umoûÚuje zohlednit odhad pot¯eby zastaviteln˝ch ploch pro bydlení
vypl˝vající z nechtÏného souûití (pro vytvo¯ení podmínek pro mladé rodiny mající zájem si postavit
samostatné bydlení v obci) i z polohy sídla v blízkosti centra osídlení (Nymburk). Územní plán provÏ¯il
jednotlivé zámÏry právÏ s ohledem na poûadavky konkrétních ûadatel˘ na zmÏny v území a s ohledem
specifické místní podmínky.
Stávající obytné plochy:
plochy bydlení a smíöené obytné

10,62 ha/210 obyvatel
(cca 505 m2 na obyvatele)

Vymezené zastavitelné plochy a plochy p¯estaveb:
plochy smíöené obytné

2,26 ha
(navrûené plochy tvo¯í plocha p¯estavby P1 v zastavÏném území a
zastavitelná plocha Z3 - p¯edpokládá se soubÏûné vyuûívání území i
pro podnikatelské aktivity a obËanskou vybavenost)
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plochy obytné

3,23 ha
(navrûené plochy obytné tvo¯í plocha p¯estavby P3 s jiû realizovanou
dopravní a technickou infrastrukturou a dále vymezené zastavitelné
plochy Z1 a Z2 - u obou tÏchto ploch je znám zájem konkrétních
stavebník˘ - obyvatel obce - o v˝stavbu)

Navrûen˝ rozvoj p¯edstavuje co do plochy vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch urËen˝ch pro
bydlení nár˘st o cca 2,87 ha (s odhadovan˝m umístÏním cca 16 rodinn˝ch dom˘), coû Ëiní pouze 27 %
stávajících ploch pro bydlení. Zb˝vající Ëást rozvojov˝ch lokalit má charakter ploch p¯estaveb a nachází se
se v zastavÏném území nebo se jedná o proluky (celková plocha tÏchto lokalit Ëiní 1,80 ha s
odhadovan˝m umístÏním cca 13 rodinn˝ch dom˘).
Navrûen˝ rozvoj odpovídá velikosti a charakteru sídla a jeho umístÏní v sídelní struktu¯e.
Vymezené zastavitelné plochy mají dobr˝ p¯edpoklad pro realizaci - jedná se o konkrétní poûadavky
obyvatel obce, vymezené plochy p¯estavby podporují co nejúËelnÏjöí vyuûití zastavÏného území.
P¯ehled navrûen˝ch lokalit s charakterem bydlení:
oznaËení
plochy
P1
P3
Z1
Z2
Z3
celkem
8)

poËet obyvatel
(odhad)
8
38
21
21
14
102

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(2)/1 - 5
(11)/11
(6)/4 - 8
(6)/4 - 8
(4)/1 - 8
29/21 - 40

Vyhodnocení ¯eöení ÚP podle v˝sledk˘ ve¯ejného projednání dle §53 STZ

UplatnÏné námitky, rozhodnutí o námitkách vËetnÏ od˘vodnÏní
Po¯izovatel ve¯ejnÏ projednal posouzen˝ návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního
zákona a neobdrûel do 7 dn˘ od konání ve¯ejného projednání v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
ûádné námitky
UplatnÏné p¯ipomínky vËetnÏ jejich vyhodnocení
Po¯izovatel ve¯ejnÏ projednal posouzen˝ návrh územního plánu podle § 52 odst. 1 stavebního
zákona a neobdrûel do 7 dn˘ od konání ve¯ejného projednání v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona
ûádné p¯ipomínky.
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