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1 Postup při pořízení územního plánu
Dne 6. 2. 2012 obdržel pořizovatel žádost o pořízení Územního plánu Nepolisy (dále jen „ÚP
Nepolisy“) společně s výpisem z usnesení zastupitelstva, které určilo starostu obce Ing. Dušana
Šustra jako určeného člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování tohoto územního plánu.
Následovalo zpracování průzkumů a rozborů Územního plánu Nepolisy, které byly zpracovávány
projektantem, kterým je AF-CITYPLAN s.r.o. a to v období červen - září 2012.
V lednu 2013 bylo zahájeno projednání návrhu zadání. Ve stanovisku obdrženém dne 15. 2. 2015
konstatoval odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA a IPPC při Krajském úřadu
Královéhradeckého kraje, že je návrh územního plánu nutno posoudit podle § 10i zákona
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v
platném znění (dále jen: „zákon EIA“). Následně po zpřesnění záměrů projektantem zažádal
pořizovatel příslušný orgán o revizi tohoto stanoviska. Dopisem z dne 14. 1. 2014 pak bylo
stanovisko revidováno se závěrem, že návrh není nutno posoudit podle § 10i zákona EIA.
Na základě výsledků projednání byl návrh zadání upraven a byl předložen ke schválení. Zadání
územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem obce Nepolisy dne 28. 3. 2013 (číslo usnesení
30).
Návrh ÚP Nepolisy byl zpracován v období březen - září 2013. Společné jednání o návrhu
proběhlo 11. března 2014.
V září 2014 požádal pořizovatel Krajský úřad Královéhradeckého kraje o stanovisko podle § 50
odst. 7 stavebního zákona, v obdrženém stanovisku krajský úřad sděluje, že neshledal takové
nedostatky, které by bránily zahájit v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona řízení o
Územním plánu Nepolisy.
V prosinci 2014 byla na úřad územního plánování doručena žádost pana Libora Schovánka o
změnu navrhovaného funkčního využití ploch v jeho vlastnictví. Po vyjádření Krajské hygienické
stanice v Hradci Králové a konzultaci s žadatelem bylo žádosti z části podmíněně vyhověno.
23. února 2015 byl podle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona upravený návrh veřejně
projednán v Obecním domě v Nepolisech, v zákonné lhůtě sedmi dnů ode dne veřejného
projednání neobdržel pořizovatel žádnou připomínku či námitku.
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2 Výsledek přezkoumání územního plánu
2a Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1
Politika územního rozvoje ČR (dále též „PÚR ČR“) byla pořízena Ministerstvem pro místní
rozvoj v mezích § 5 odst. 5 podle § 31 až 35 a § 186 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Na
základě Zprávy o uplatňování PÚR ČR 2008 rozhodla vláda ČR svým usnesením č. 596 ze
dne 9. 8. 2013 o zpracování aktualizace PÚR ČR.
Priority PÚR
PÚR 2008 stanoví v první řadě republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, které je třeba prosazovat a konkretizovat v navazující ÚPD (environmentální pilíř):
1.

ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území,
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovat ráz
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny,
ochranu těchto hodnot a území provázat s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje
v souladu s principy udržitelného rozvoje, bránit upadání venkovské krajiny jako
důsledku nedostatku lidských zásahů,

ÚP Nepolisy chrání současné zastavěné plochy, respektuje dochovanou urbanistickou strukturu a
hodnoty v území. Proto také svými návrhovými plochami doplňuje a logicky rozvíjí území dle jeho
potřeb.
2.

při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí
krajiny,

ÚP Nepolisy chrání kvalitní půdu (I a II. třída dle BPEJ). Rozvoj navazuje na současný stav a
nevytváří solitérní sídla – viz tabulka 13.
3.

při změnách nebo vytváření urbánního prostředí předcházet prostorově sociální
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel,

ÚP Nepolisy se snaží přispět svou koncepcí ke kompaktnosti území a také jeho obyvatel, a to
zejména rozmístěním návrhových ploch a také ochranou těch stávajících (občanská vybavenost,
bydlení, plochy výroby apod.)
4.

při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území,
zejména měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Území obce je rozvíjeno kompaktně s ohledem na jeho dimenzi a širších vztahy – zejména
dostupnost vyšších regionálních celků.
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5.

vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí,

Hospodářské změny a situace na trhu práce je mnohdy výslednicí nadmístních záležitostí těžko
ovlivnitelných (vnější vlivy – ekonomické, finanční, institucionální apod.). ÚP se nicméně snaží
stabilizovat současné plochy výroby, jakožto důležitou pracovní funkci území.
6.

vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí,

Hospodářské změny a situace na trhu práce je mnohdy výslednicí nadmístních záležitostí těžko
ovlivnitelných (vnější vlivy – ekonomické, finanční, institucionální apod.). ÚP se nicméně snaží
stabilizovat současné plochy výroby, jakožto důležitou pracovní funkci území.
7.

podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury, vytvářet předpoklady pro posílení
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich
konkurenceschopnost,

Řešeným územím je katastrální území Nepolisy. V rámci koncepce územního plánu jsou zajištění
vazby mezi jednotlivými katastry, ale i vazby (dopravní) s vyššími regionálními celky. Pro územní
plán je rozhodující velikost a dimenze sídla.
8.

vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv.
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu), hospodárně
využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit
ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace,

ÚP respektuje stávající zastavěné území a to rozšiřuje, případně vyplňuje enklávy dle potřeb obce.
Veřejná zeleň je stabilizována i rozvíjena návrhovými plochami.
rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co
nejméně konfliktních lokalit a podporovat případná kompenzační opatření, pokud možno
respektovat ochranu hodnot ve veřejném zájmu (biologická rozmanitost, kvalita
životního prostředí), a to zejména důslednou ochranou zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněných oblastí
přirozené akumulace vod (CHOPAV), nerostného bohatství, zemědělského a lesního
půdního fondu (ZPF, PUPFL), vytvářet územní podmínky pro vytváření a ochranu
územních systémů ekologické stability (ÚSES) a udržování či zvyšování ekologické
stability území obecně, tj. jak ve volné krajině, tak ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěném území, vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajin,
Územní plán respektuje environmentální pilíř a důležitost krajinného rázu, proto rozvíjí území
mírně dle jeho potřeby, nevytváří solitérní sídla, rozvojové plochy navazují na současný stav a tím
chrání okolní přírodní a krajinné prvky.
9.
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10.

vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V
rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na
zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Územní plán respektuje environmentální pilíř a důležitost krajinného rázu, proto rozvíjí území
mírně dle jeho potřeby, nevytváří solitérní sídla, rozvojové plochy navazují na současný stav a tím
chrání okolní přírodní, krajinné prvky a trasy živočichů.
v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezovat a chránit před zastavěním
pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené
pásy), umožňující prostupnost krajiny, její rekreační využití (nenáročná krátkodobá
rekreace) a zachování či rozvoj lesních porostů v bezprostředním okolí velkých měst,
ÚP plán vymezuje plochy zeleně. Ty doplňují plochy bydlení nebo jsou vedeny podél návrhových
ploch komunikací.
11.

vytvářet podmínky pro rozvoj a využití potenciálu území pro různé formy cestovního
ruchu při zachování a rozvoji hodnot území,
ÚP zachovává současnou strukturu území, na kterou navazuje. Urbanisticko-architektonické
hodnoty, kterou mohou mít vliv na cestovní ruch jsou nenarušeny.
12.

podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění
dopravní a technické infrastruktury, při umisťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny a za tím
účelem pokud možno umisťovat různé infrastrukturní záměry do společných koridorů,
ÚP je rozvíjen tak, aby v území nevznikaly solitérní oblasti, plochy navazují na současný stav a
chrání důležité plochy dle tříd BPEJ. Výsledkem je kompaktní koncepce rozvoje, která je
postavena na stabilizaci současného stavu a na rozvoji dle velikosti a potřeb obce.
13.

14.

vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany
veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové
výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky
pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

Dopravní infrastruktuře je v ÚP věnována velká pozornost, kromě stabilizace současné
komunikační sítě se rozvíjí řada dopravních záměrů (cyklostezky, přeložka II/327, připojení
návrhových ploch atp.)
15.

na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu
významnému zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet
podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na
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bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován
dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů,
Plochy bydlení jsou chráněny tak, aby ostatní funkce nenarušily jejich fungování. Výrobní plochy
se nerozvíjí a ty stávající stabilizované nemají rušící charakter. Mezi plochami výrobními a
obytnými je většinou zeleň, která má stabilizační charakter.
16.

vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.), a to územní
ochranou ploch vhodných pro umístění staveb a opatření na ochranu před povodněmi,
ochranou území určených k řízeným rozlivům povodní a vytvářením podmínek pro
zvyšování přirozené retence krajiny, v zastavěných a zastavitelných plochách vytvářet
podmínky pro zadržování, vsakování a využívání dešťových vod,

V řešeném území nehrozí přírodní katastrofy. Nicméně jsou respektována všechna ochranná
pásma
17.

vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech,

Územním plánem respektováno
18.

koordinovaným umisťováním veřejné infrastruktury a jejího rozvoje podporovat její
účelné využívání, vytvářet podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti měst, které jsou
přirozenými regionálními centry v území,

Dopravní infrastruktuře je v ÚP věnována velká pozornost, kromě stabilizace současné
komunikační sítě se rozvíjí řada dopravních záměrů, z nichž některé řeší dopravní napojení na
vyšší regionální celky.
19.

zohledňovat

nároky

dalšího

vývoje

území,

tj.

navrhovat

komplexní

řešení

v dlouhodobých souvislostech, vč. nároků na veřejnou infrastrukturu,
ÚP je vytvořen jako dlouhodobá koncepce rozvoje území reflektující potřeby obce, územní plán
přebírá plochy z platného územního plánu obce. Rozvojové plochy odrážejí urbanistickodemograficko-regionální situaci obce.
20.

zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy, vytvářet podmínky pro
rozvoj účinného a dostupného systému zabezpečujícího rovné možnosti mobility a
dosažitelnosti území,

ÚP řeší dopravu železniční, dopravní + pěší a cyklostezky. Doprava je rozvíjena dle potřeb obce.
21.

úroveň technické infrastruktury, zejm. dodávku vody a zpracování odpadních vod,
koncipovat s ohledem na zajištění kvality života v současnosti i v budoucnu,

ÚP vymezuje plochy technické infrastruktury, které povedou ke zefektivnění fungování obce
(plocha pro sběrný dvůr, plocha pro manipulaci se zemědělskými stroji, čerpací stanice odpadních
vod apod.)
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22.

vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby
energie z obnovitelných zdrojů,

Energie z obnovitelných zdrojů není v územním plánu Nepolisy řešena.
23.

vymezovat plochy přestavby ve znevýhodněných městských částech s malou kvalitou
bytového fondu

Kvalita bytového fondu obce je stabilizována.
Dle Politiky územního rozvoje České republiky (dále PUR ČR) se na řešené území vztahují tyto
požadavky:
Obec Nepolisy se nachází v OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice
Obrázek 1 PÚR ČR - rozvojové oblasti a rozvojové osy

Úkoly pro územní plánování:
-

-

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné
infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet
podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového významu s požadavky na
změny v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a
rozvojové osy.
Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty do
územně plánovací dokumentace krajů a obcí.
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-

-

-

Kraje v zásadách územního rozvoje dle potřeby upřesní vymezení rozvojových oblastí a
rozvojových os v rozlišení podle území jednotlivých obcí, popřípadě jednotlivých
katastrálních území, při respektování důvodů vymezení dotyčných rozvojových oblastí a
rozvojových os. V případě rozvojových os a oblastí je možné tyto osy nebo oblasti vymezit i
pouze v části katastrálního území.
V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích, podle konkrétních podmínek a
možností území, zohlednit typologii obsaženou ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 –
2020.
V zásadách územního rozvoje nebo při jejich aktualizacích postupovat mimo jiné v souladu
s Programy zlepšování kvality ovzduší, pokud to zmocnění pro obsah zásad územního
rozvoje uvedené v právních předpisech umožňuje.
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Zásady územního rozvoje (ZÚR) Královéhradeckého kraje
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje byly schváleny usnesením 22/1564/2011
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v září 2011 a jsou tedy závazným dokumentem pro
zpracování územního plánu Nepolisy.
Obrázek 2 ZÚR - veřejně prospěšné stavby a opatření

Pro územní plán Nepolisy bylo závazné převzetí těchto veřejně prospěšných staveb:
DS49: II/327 – v prostoru Nepolis - Nepolisy, Zachrašťany
Silnice II/327 (I/35 - Smidary - Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou – D11 - hranice kraje) dopravní význam silnice je především z prostoru Nového Bydžova na Chlumec nad Cidlinou a
dálnici D11. Vymezené koridory pro přeložky silnice jsou v prostoru Nového Bydžova (DS48), a to
po západní straně obce z prostoru severně od Skřivan s navázáním na přeložku silnice II/324
kolem Nového Bydžova a dále pak východně od obce Nepolisy (DS49). Veškeré přeložky sledují
především snížení dopravního zatížení stávajících nevyhovujících průtahů zastavěným územím a
uvedení trasy silnice do odpovídajícího normového stavu. Územní řešení bylo prověřeno v rámci
procesů pořízení dnes platných územně plánovacích dokumentací obcí, jejichž území je řešením
dotčeno.
Do ÚP byly zapracovány tyto prvky regionálního systému ekologické stability:
K 69 MH NBK - Barchov, Chlumec nad Cidlinou, Lišice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město
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RK 1251 RBK - Humburky, Chlumec nad Cidlinou, Měník, Mlékosrby, Nový Bydžov, Nepolisy,
Zachrašťany
ÚP respektuje také principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů ZÚR Královéhradeckého
kraje na ŽP (Posouzení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na
životní prostředí, EMPLA AG, spol. s.r.o., 2010), včetně opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na ŽP
obsažených v kapitole 7. tohoto vyhodnocení.

2b Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a
požadavky na ochranu
Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
ÚP Nepolisy je vytvářen v legislativním prostředí, vymezeným novelou stavebního zákona z roku
2012.
Projektant a pořizovatel má k disposici tyto nástroje ochrany území:
-

vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch (resp. plochy změn zastavěného
území)
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, tj. zpřesnění požadavků vymezených
vyhláškou č. 501/2006 Sb., pro řešené území
vymezení nezastavěného území včetně podmínek pro jeho využití
aplikaci relevantních zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů,
vymezení územního systému ekologické stability
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Územní plán Nepolisy naplňuje základní pilíře územního plánování a související požadavky,
vyplývající z § 18 stavebního zákona, vyhodnocení je uvedeno v následující kapitole 2c – Soulad
s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
ÚP je vytvářen na platformě platného územního plánu sídelního útvaru a reálného stavu v území.
Nový územní plán respektuje vnitřní uspořádání obce (a ostatních místních částí) a nemění
funkční, prostorové, dopravní a technické vazby včetně aplikace prvků ochrany přírody a krajiny.
ÚP má omezené nástroje ochrany území – vymezené členění území podle ploch s rozdílným
způsobem využití obsahuje požadavky na prostorovou regulaci: max. % zastavění
(= min. % zeleně) a výškovou hladinu.
Konkrétní požadavky vyplývající z konfigurace obce a polohy jednotlivých významných objektů,
které vyžadují architektonickou ochranu jsou uvedeny v kapitole 3.e.1., kde je ke každé místní
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části proveden podrobný popis. Rovněž je pro každou místní část uveden požadavek na
zachování významných urbanistických hodnot v území.

Požadavky na ochranu nezastavěného území
Nezastavěné území obce tvoří soustava zemědělských ploch, ploch lesa, vodních ploch a vodních
toků a ostatní smíšená krajinná zeleň. Zachování současného výrazu nezastavěného území je
předurčeno pravidly užívání odpovídajících funkčních ploch s rozdílným způsobem využití (NZ, NS,
NL, W). Výraz nezastavěného území odpovídá vymezeným krajinným typům dle ZÚR
a nevyžaduje zásadní krajinářské zásahy regionálního významu.
Správa a údržba krajiny je dána současnou stabilizovanou péčí o zemědělskou půdu i způsobem
hospodaření v lesích.
Zachována a deklarována je ochrana územních systémů ekologické stability, a dále veškeré
přírodní hodnoty území. ÚSES byl mírně revidován na základě podkladových dat a současného
stavu území, ale i rozsahu zastavitelných ploch.
Uspořádání území zachovává prostupnost krajiny a dále ji navyšuje již zmíněnými navrženými
plochami v krajině lemujících cestní síť a vodní toky. Pro denní relaxaci obyvatel jsou určeny
vymezené plochy veřejných prostranství (PV) v zastavitelném území i plochy pro sport (OS), mimo
ně pak zejména individuální rekreace uskutečňovaná na dalších funkčních plochách v rámci
přípustného využití, a to nejvíce – RZ.
Územní plán tak představuje čitelné a jednoznačné vymezení zastavěného území a souvisejících
aktivit od nezastavěného území, a tedy i jeho ochranu, a to díky jednoznačnému stanovení aktivit
odehrávajících se na území zastavěném a mimo něj, a to včetně přírodních nebo přírodě blízkých
ploch.

2c Soulad s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů
ÚP je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami.
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Vyhodnocení z hlediska požadavků stavebního zákona:
Vyhodnocení k § 18 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Cíle
územního plánování
ÚP Nepolisy vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj. Z hlediska řešení územního
plánu se jedná o jednoznačný úkol – jeho základem je stabilizace a ochrana stávajících hodnot,
které samy o sobě obsahují potřebné atributy udržitelného rozvoje. Základem vyváženého vztahu
je dále důsledná ochrana přírodního prostředí a intravilánu obcí, respektování vývoje a uspořádání
jednotlivých sídel, tj. nejen obce Nepolisy, ale i ostatních místních částí. Zachovány jsou přírodní
zdroje na okrajích obce a návaznosti na místní části - maximální schopnost využití zemědělského
půdního fondu a lesa, vodoteče a vodní plochy. Navržené změny využití nezakládají rizika
znehodnocení území pro budoucí generace.
Veřejný zájem je naplněn respektováním historických a přírodních hodnot území, zájmů dotčených
orgánů, vymezením veřejného prostoru a podmínek pro stabilizaci a rozvoj dopravní a technické
infrastruktury. Užívání nemovitostí a pozemků soukromých osob je zachováno, zásah do
soukromých zájmů je minimalizován zmíněnou stabilizací přírodních prvků, dopravní a technické
infrastruktury. Vymezení zastavitelných ploch, zajištění prostupnosti krajiny a přístupu zemědělské
půdy a lesů bylo v průběhu zpracování územního plánu konzultováno nejen s vlastníky, ale
zejména s pověřeným zastupitelem pro zpracování územního plánu.
V ÚP jsou uplatněny veškeré zjištěné veřejné zájmy a záměry vyplývající ze zvláštních předpisů.
Zjištěné soukromé záměry jsou uplatněny tak, aby vůči veřejným zájmům a záměrům nebyly
konfliktní.
Přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a architektonického dědictví
byly převzaty z územně analytických podkladů. Územní plán zobrazuje nemovité kulturní památky.
Respektování všech zjištěných jevů je obsahem urbanistické koncepce.
Vymezené zastavěné území je plně využito bez významných proluk. Rozvoj území je tedy řešen
zastavitelnými plochami.
Potenciál rozvoje území z hlediska bydlení vyplývá z pozice sídla v krajině a zachovalého životního
prostředí. Plochy pro bydlení jsou navrženy zejména v místní části Nepolisy v lokalitách, které
nejsou ovlivněny průmyslovými stavbami a nadregionální dopravní infrastrukturou. V místních
částech je potenciál bydlení omezen, rozvoj ploch pro bydlení byl navržen dle požadavků obyvatel.
V řešeném území je dominantní rozvoj orientován do místní části Nepolisy, kde se vyskytuje
občanská vybavenost. Rozvoj ostatních místních částí je omezen na převzetí zastavitelných ploch
předchozího územního plánu s doplněním o jednotlivé podněty vlastníků pozemků a nemovitostí.
Do nezastavěného území jsou umístěny nezbytné trasy dopravní infrastruktury související se
správou a údržbou zemědělského půdního fondu a krajiny. Umístění staveb, zařízení a jiných
opatření v nezastavěném území není konkrétně navrženo, případné umístění staveb dle odst. 5 §
Územní plán Nepolisy - Odůvodnění
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18 stavebního zákona je uvedeno ve výčtu podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití.
Vyhodnocení k § 19 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu – Úkoly
územního plánování
Úkoly územního plánování jsou do ÚP Nepolisy přeneseny schváleným Zadáním i strukturou a
požadovaným obsahem ÚP.
Úkol ad § 19, odst. 1g
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečných ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to v přírodě blízkým způsobem
Na území řešené oblasti zasahuje zóna záplavového území stanovená pro vodní tok Cidlina,
odpovídající Q20 a Q100. Územní plán nenavrhuje žádné rozvojové plochy zastavitelného
charakteru v aktivní zóně s výjimkou vedení inženýrských sítí, které jsou ze zákona povoleny. Nivy
vodních toků byly ponechány nezastavitelné. Územní plán posiluje retenční schopnost krajiny
návrhem obnovy dvou vodních nádrží Polník a V Lukách na bezejmenném přítoku Cidliny a
Lužeckém potoce. Eliminace výskytu a dopadu případných škod v důsledku povodní je
předcházeno návrhem revitalizace Cidliny v oblasti soutoku s Bystřicí, způsobem vytvoření přírodě
blízkého vodního toku, toto se řešeného území dotýká pouze zprostředkovaně, je to řešeno
v rámci ÚP Chlumec nad Cidlinou.

Vyhodnocení z hlediska požadavků vyhlášky 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Územní plán Nepolisy byl v návrhu upraven ve smyslu novely vyhlášky č. 500/2006 Sb. Obsah
textové části územního plánu ve výrokové části i v odůvodnění byl vytvořen složením původních
požadavků a přílohy č. 7 novelizované vyhlášky.

2d Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
ÚP není ve střetu s limity využití území a právním prostředím relevantním v systému tvorby
územního plánu. Územní plán je nastaven tak, aby jeho záměry nebyly v principu vůči právnímu
prostředí konfliktní – respektována je ochrana přírodních hodnot, kulturních hodnot, pásma
hygienické ochrany – tj. vodohospodářská soustava, ochranná pásma dopravní a technické
infrastruktury. Respektovány jsou zjevné urbanistické, architektonické a historické hodnoty území.
Z hlediska zjišťovacího řízení ve smyslu zákona č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, není součástí územního plánu vyhodnocení vlivů na
životní prostředí SEA.
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Případný střet mezi územním plánem a právním prostředím vzniká v odůvodněných případech
tehdy, kdy je dotčeno z podstaty věci:
Vymezení zastavitelných ploch je přirozeným střetem se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, kdy je rozvoj obce navržen v odůvodněných případech do půd
s nejvyšším – I. a II. stupněm ochrany. Z tohoto hlediska je exaktně rozlišen rozsah převzatých
záměrů z platného ÚP a další rozvoj, vyplývající z nového ÚP. Zábor půd v I. a II. stupni ochrany
vymezený nad rámec platného územního plánu je minimalizován.
Vymezení zastavitelných ploch do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je ve střetu se zákonem č.
289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně některých zákonů. V rozhodujícím rozsahu se jedná o
záměry převzaté z platného územního plánu či o definované zastavěné území. V tomto smyslu se
v území vyskytují (zejména) objekty individuální rekreace, umístěné přímo v lesním prostoru.
Výroková část i Odůvodnění územního plánu v tomto smyslu vymezuje podrobnější podmínky pro
řešení těchto zastavitelných ploch – v případě dotčených zastavitelných ploch bude využití plochy
v problematickém prostoru zohledněno v územní studii.
Zastavitelné plochy, zasahující do vzdálenosti 50 m od okraje lesa lze využít podmínečně: Pro
umístění hlavních objektů zastavitelných ploch (např. RD) lze předpokládat podmínečné umístění
v min. vzdálenosti 25 m od okraje lesa. O přípustnosti umístění nadzemních objektů v tomto
prostoru rozhoduje dotčený orgán v následných územních a stavebních řízeních.
Územní plán zohledňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění a
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví – vymezuje podmínky pro umístění staveb
v prostoru exponovaném hlukem z dopravy a ukládá systém monitorování a následné
vyhodnocování hluku z dopravy ve vztahu k možnosti dalšího rozvoje území.
Územní plán obsahuje zákres ochranných pásem technické infrastruktury, vyplývající ze zvláštních
předpisů.
Územní plán obsahuje a zahrnuje zákres ochranných pásem vodohospodářské infrastruktury,
včetně ochranných pásem stanovených pro vodní zdroje a plochy, vyplývajících ze zákona č.
254/2001 Sb., vodní zákona v platném znění a dále zákona č. 274/2001, Sb. zákona o
vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
ÚP neobsahuje jevy vyplývající ze zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství v platném znění – CHLÚ, dobývací prostor, potenciální sesuv, poddolované území.
ÚP je rovněž vyhotoven v souladu s požadavky dalších nejmenovaných relevantních zvláštních
právních předpisů.
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3 Náležitosti, vyplývající z § 53 odst. 5 a) až 5 f) stavebního
zákona
3a Výsledek přezkoumání územního plánu podle § 53, odst. 4
Z průběhu řízení vyplynulo, že návrh ÚP Nepolisy není v rozporu s požadavky uvedenými v § 53
odst. 4 stavebního zákona a lze jej doporučit Zastupitelstvu obce Nepolisy k vydání formou
opatření obecné povahy:


ÚP Nepolisy je v souladu s Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje ČR a respektuje
priority pro územní plánování stanovené v tomto dokumentu (viz kapitola 2a textové části
odůvodnění územního plánu).



ÚP Nepolisy je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a respektuje
priority pro územní plánování stanovené v tomto dokumentu. Zásady územního rozvoje
Královéhradeckého kraje na území obce Nepolisy vymezují přeložku DS 49 silnice II/327,
nadregionální biokoridor K 69 MH a regionální biokoridor RK 1251 (viz kapitola 2a textové
části odůvodnění územního plánu).



ÚP Nepolisy je v souladu s cíli a úkoly územního plánování (viz kapitola 2b textové části
odůvodnění územního plánu).



ÚP Nepolisy je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (viz
kapitola 2c textové části odůvodnění územního plánu).



ÚP Nepolisy je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsahem kapitoly
2d textové části odůvodnění územního plánu. Návrh respektuje obdržená stanoviska.
V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo projednání návrhu územního
plánu oznámeno jednotlivě všem dotčeným orgánům, jichž se řešení územního plánu týká.

Společné jednání o návrhu
a) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných při společném jednání
Při společném jednání o návrhu ÚP Nepolisy byly obeslány příslušné dotčené orgány, z nichž tyto
uplatnily svá stanoviska:
1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
2) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
zemědělství, ochrana přírody a krajiny, technická ochrana životního prostředí
3) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství
4) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování (sdělení)
Územní plán Nepolisy - Odůvodnění

21

AF - CITYPLAN s. r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, www.af-cityplan.cz
Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001 pro inženýrskou, projektovou, konzultační a expertní činnost

5) Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy
6) Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavy a životního prostředí, památková péče
7) Ministerstvo dopravy odbor infrastruktury a územního plánu
8) Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní správy
majetku Pardubice
9) Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví
10) Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje
11) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VI
12) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
13) Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
14) Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl

1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Uplatnila souhlasné stanovisko.
2) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
a) Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu
Souhlasné stanovisko za předpokladu, že lokalita mezi plochami K03-DS a Z01-BI nebude
zahrnuta do ploch zemědělských z důvodů vzniku proluky se ztíženým obhospodařováním.
Doporučeno zařadit do plochy „zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS)“.
Požadavek byl zohledněn úpravou návrhu územního plánu.
b) Oddělení ochrany přírody a krajiny
Uplatněno souhlasné stanovisko.
c) Oddělení technické ochrany životního prostředí
Uplatněno souhlasné stanovisko.
3) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
oddělení silničního hospodářství
V návrhu zohlednit záměr z Generelu silniční dopravy KHK a to vedení přeložky silnice II/327
vedenou západně od Chlumce nad Cidlinou a navazující na východní obchvat Nepolis. Požadavek
byl zohledněn úpravou návrhu územního plánu.
4) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování
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Oddělení územního plánování se návrhem zabývalo z metodického hlediska a ve svém sdělení
upozorňuje na biokoridor nadregionálního významu K 69 MH a biokoridor regionálního významu
RK 1251, které ZÚR vymezuje jako veřejně prospěšné opatření a v návrhu nebyly dohledány.
Zákres biokoridoru nadregionálního významu K 69 MH a biokoridoru regionálního významu RK
1251 ve výkresu širších vztahů neodpovídá jejich vymezení v ZÚR, chybí označení jednotlivých
prvků ekologické stability a dochází k uzavírání ÚSES přecházejících na území sousedních obcí.
Využití části bývalého vojenského areálu v Hradci Králové pro Národní centrum pro krizovou
připravenost zmiňované v textové části odůvodnění leží mimo správní území obce Nepolisy.
Zajistit koordinaci u prvků lokálního systému ekologické stability (např. LK 02, LK 08, LK 09, LK 12)
s ÚPD sousedních obcí, průběh nadregionálních a regionálních prvků ÚSES byl vymezen v
Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje, nikoliv Středočeského kraje, jak je v textu
uvedeno.
U kapitoly 1f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití…, je v plochách
zemědělských NZ jako podmíněně přípustné využití uvedeno zalesnění, revitalizace vodotečí,
vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování. Podmínkou je vydání souhlasu
příslušným orgánem ochrany ZPF. Prostřednictvím ÚPD ale nelze určovat správním orgánům, jak
mají postupovat při svém rozhodování, protože pravomoc a působnost správního orgánu může
stanovit pouze zákon.
Kapitola 1h) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona obsahuje
nepřevzaté záměry platného územního plánu sídelního útvaru. Kompenzační opatření uvádí
příslušný orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 4 odst. 2. písm. b), uvedené ustanovení
však obsah kapitoly nenaplňuje.
V textové části chybí stanovení podmínek pro pořízení územní studie a stanovení přiměřené lhůty
pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
Návrh územního plánu byl podle tohoto sdělení upraven.
5) Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy
Uplatněno souhlasné stanovisko.
6) Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavy a životního prostředí, památková péče
Uplatněno souhlasné stanovisko.
7) Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu
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Požaduje respektovat ochranné pásmo dráhy a v lokalitě Z11-BI podmínit přítomnost objektů a
zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, průkazem jejich dodržení v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Požadavek byl zapracován do návrhu územního plánu.
8) Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, odbor územní
správy majetku Pardubice
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení, vzdušný
prostor pro létání v malých a přízemních výškách, vodovodní síť včetně ochranného pásma,
vojenský objekt včetně ochranného pásma, ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku,
nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma, síť kanalizačních
stok včetně ochranného pásma.
Návrh územního plánu respektuje uvedené skutečnosti.
9) Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví a stavebnictví
Uplatněno souhlasné stanovisko.
10) Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje
Uplatněno souhlasné stanovisko.
11) Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy
Uplatněno souhlasné stanovisko.
12) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Uplatněno souhlasné stanovisko.
13) Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Uplatněno souhlasné stanovisko.
14) Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl
Požaduje respektovat hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a zachovat jejich funkčnost. Pro
umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat dané manipulační odstupy.
Návrh územního plánu respektuje HOZ a stanovuje manipulační odstupy pro jejich správu a
údržbu.
b) Vyhodnocení připomínek sousedních obcí uplatněných při společném jednání
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Při společném jednání o návrhu bylo obesláno šest sousedních obce (Chlumec nad Cidlinou,
Lišice, Lužec nad Cidlinou, Mlékosrby, Nový Bydžov a Zachrašťany), žádná z obcí nevyužila
možnost uplatnit připomínku.
c) Vyhodnocení ostatních připomínek uplatněných při společném jednání
Pořizovatel neobdržel během společného jednání žádné připomínky.
d) Ostatní vyjádření a požadavky obdržené při společném jednání o návrhu
Při společném jednání o návrhu ÚP Nepolisy obdržel pořizovatel vyjádření od těchto institucí:
1) Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast,
2) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
3) Povodí Labe, státní podnik
4) RWE GasNet, s.r.o.

1) Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast
Bez požadavků.
2) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
Návrh není v rozporu s vyjádřením.
3) Povodí Labe, státní podnik
Bez požadavků.
4) RWE GasNet, s.r.o.
Návrh respektuje vyjádření.
Veřejné jednání o návrhu
a) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných při veřejném projednání
Při veřejném projednání návrhu ÚP Nepolisy byly obeslány příslušné dotčené orgány, z nichž tyto
uplatnily svá stanoviska:
1) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení
územního plánování
2) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení
ochrany zemědělského půdního fondu
3) Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy
4) Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje
5) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Územní plán Nepolisy - Odůvodnění
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6) Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
7) Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl

1) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování
Nemá zásadní připomínky.
2) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
oddělení ochrany zemědělského půdního fondu
Uplatněno souhlasné stanovisko.
3) Městský úřad Nový Bydžov, odbor dopravy
Uplatněno souhlasné stanovisko.
4) Ministerstvo zdravotnictví, odbor investičního rozvoje
Bez požadavků.
5) Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Bez požadavků.
6) Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj
Bez námitek.
7) Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl
a) SPÚ - Oddělení správy vodohospodářských děl
Rozšíření vyjádření, které bylo uplatněno při společném jednání na další HOZ (hlavní odvodňovací
zařízení).
Návrh vyjádření respektuje.
b) SPÚ - Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Bez námitek.
b) Vyhodnocení připomínek sousedních obcí uplatněných při veřejném jednání o návrhu
Při veřejném projednání návrhu bylo obesláno šest sousedních obce (Chlumec nad Cidlinou,
Lišice, Lužec nad Cidlinou, Mlékosrby, Nový Bydžov a Zachrašťany), žádná z obcí nevyužila
možnost vyjádřit se k návrhu.
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c) Vyhodnocení ostatních připomínek uplatněných při veřejném jednání o návrhu
Pořizovatel neobdržel během společného jednání žádné připomínky
d) Ostatní vyjádření a požadavky obdržené při veřejném jednání o návrhu
Při veřejném projednání návrhu ÚP Nepolisy obdržel pořizovatel vyjádření od těchto institucí:
1) Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast,
2) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
3) Povodí Labe, státní podnik
4) RWE GasNet, s.r.o.
1) Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast
Bez požadavků.
2) Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
Návrh není v rozporu s vyjádřením.
3) Povodí Labe, státní podnik
Pořizovatel obdržel ex post vyjádření Povodí Labe, státní podnik, které obsahuje nesouhlas s
plochou vymezenou pro výstavbu kořenové čistírny odpadních vod (K11 - TI) a to z důvodu
znemožnění výkonu povinností souvisejících se správou a údržbou toku.
Na základě konzultace s Povodím Labe, s.p. byl návrh náležitě upraven.
4) RWE GasNet, s.r.o.
Návrh respektuje vyjádření.

3b Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující
základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně vlivů
na životní prostředí
Není požadováno.

3c Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Irelevantní.
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3d Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5
stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů,
pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Stanovisko Krajského úřadu podle §50 odst. 5 nebylo vydáno. Jelikož dopisem ze dne 14. 1. 2014
(č. j. 2689/ZP/2013-Hy) bylo KÚ KHK konstatováno, že KÚ nepožaduje posouzení návrhu z hlediska
vlivů na ŽP.

3e Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení
3.e.1 Urbanistická koncepce
ÚP je vytvořen nad vstupní analýzou:
a) Rozvoj musí odpovídat realitě jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje (tj. hospodářskému
potenciálu, sociální a environmentální situaci) a urbanisticko-architektonické situaci;
b) Rozvoj reflektuje platný ÚPO, resp. rozsah jeho urbanizovaného území.
Jistou výhodou zpracovatele je výchozí stav území, vykazující minimální poškození sídelní
struktury obce, ostatních místních částí i krajiny. Pro tvorbu nového územního plánu byly zvoleny
tyto zásady:
-

-

-

při vyhodnocení záměrů platí tato posloupnost: přednostně jsou zpracovány záměry
obce, v ostatních případech má přednost ochrana krajinného rázu a přírodních hodnot
před ostatními záměry.
ideální dosažitelný cíl v případě ostatních místních částí je stabilizace jejich jádrových
ploch, tzn. vhodná dostavba původní urbanistické struktury, stabilizace veřejného
prostoru.
zájmy fyzických a právnických osob jsou akceptovány, pokud jsou v souladu s okolní
urbanistickou vizí a strukturou obce a v souladu se stanovisky dotčených orgánů.

Podmínky, vyplývající z kulturních, architektonických a přírodních hodnot
Ochrana kontinuity urbanistického vývoje představuje základní urbanistickou koncepci. Historické,
architektonické a urbanistické hodnoty jsou sledovány dle těchto kritérií:
-

smíšené obecní území,
obecní hřbitov,
ostatní nemovité kulturní památky,
jádrové plochy,
solitérní charakteristické stavby,
drobné církevní památky.

Konzultace s dotčenými orgány v průběhu zpracování územního plánu
ÚP byl v průběhu prací konzultován s objednatelem – zástupci obce Nepolisy. Dále byl ÚP
konzultován s pořizovatelem - ORP Nový Bydžov.
Územní plán Nepolisy - Odůvodnění
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3.e.2 Charakteristika a koncepce rozvoje urbanistické struktury
Řešené území je soustavou 3 místních částí (Nepolisy, Luková a Zadražany), jde o sídelní útvar
nižší regionální úrovně. Sídelní struktura odráží celkovou demograficko-socioekonomickou úroveň
obce. Jde o malé, spíše vesnicky utvořené celky. Demografický trend je od roku 2003 rostoucí,
v roce 2012 bylo v území nejvíc obyvatel od roku 1991. Růst však není nijak zvlášť intenzivní, jde o
intervaly mezi cca 850 až 957 obyvateli. Urbanistický rozvoj se odvíjí od přirozených jader
jednotlivých místních částí, je respektován současný stav, urbanistická koncepce a důležité
krajinné prvky. ÚP dodržuje dimenzi sídla, tzn. nejsou vytvářena nová jádra. Urbanistická struktura
nabízí kontinuální pokračování historicky utvořeného rozvoje s novými prvky, které zefektivňují
fungování obce, veřejných prostor a základních funkčních ploch (bydlení, základní občanská
vybavenosti, výrobní plochy a krajinné prvky).

3.e.3 Zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení
Preambule:
Pro popis ploch platí funkční a prostorové regulativy definované v kapitole 1f ve výrokové části. U
ploch, kde je v následujícím textu konkrétní plochy uvedeno specifické využití nebo odlišný
prostorový regulativ, je závazný tento oproti obecným regulativům z kapitoly 1f.
Střety rozvojových ploch s ochrannými pásmy, jejichž řešení není explicitně formulováno územním
plánem, řeší stavebník s dotčenými orgány v následující fázi projektové přípravy.
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Místní část Nepolisy:
ÚP v první řadě akceptuje dimenzi, velikost a urbanistickou strukturu území jakožto hlavní místní
části vesnického útvaru. ÚP navazuje na platný ÚPO a jeho změny (1 a 3). V této místní části
dochází k nejintenzivnějšímu rozvoji. Navrženo je 18 rozvojových ploch, z nichž 6 ploch je převzato
z platného ÚPO. Dále jsou v Nepolisech navrženy 4 územní rezervy, z nichž jedna je převzata
platného ÚPO. Jedním z nejviditelnějších rozvojových záměrů je snaha o realizaci obecního
obchvatu. Mimo dopravy ÚP řeší místní bydlení, z demografického trendu je jasné, že obyvatelstvo
obce mírně roste. Zabezpečit tuto poptávku po bydlení chce hlavně plocha Z01-BI. Toto řešení je
převzato z platné ÚPO a rozvíjí myšlenky budovat bydlení tímto směrem, budoucí komunikační
vedení je obsaženo v této návrhové ploše. Okolní komunikace především II/327 tvoří páteř pro
dostupnost tohoto bydlení, tzn. současná zemědělská půda je ideální k této realizaci. Další prvky
bydlení se již jeví jako doplňkové ve srovnání s plochou Z01-BI, i přesto samozřejmě hrají svou
roli. V tomto ohledu tvoří bydlení i funkci kompaktní jelikož zarovnávají hranici zástavby a eliminují
proluky v území. ÚP navazuje na současné jádro území a nevytváří nové, využívá se tak současná
dostupnost a charakter území (tj. dopravní a technická obslužnost, atd.). Veškeré plochy dopravní
infrastruktury jsou definovány jako VPS, mimo návrhového obchvatu ze ZÚR jsou to plochy
dopravních propojek, které zefektivňují pohyb po obci, resp. dostupnost nových ploch – jde např. o
severozápad území - propojka k návrhovému bydlení a zahradám (Z21-PV); propojku ke smíšené
výrobě na severu (P01-DS) či v oblasti nových RD jihovýchodně od II/327 (Z22-PV). ÚP se tak
snaží v rámci zastavěného území a důležitých ploch budovat komunikační systém efektivní a
dosažitelný obyvatelstvu. ÚP posiluje rekreační a sportovní potenciál území. Vzhledem k velikosti
sídla, dostupnosti okolních místních částí a krajinnému rázu, dochází k rozvoji cyklotras, a to
konkrétně tří. Jde o cyklostezku směrem na Chlumec nad Cidlinou, další propojující Nepolisy a
Lukovou a poslední propojující Nepolisy a Zadražany, ta ještě na severu území Zadražan
pokračuje až k hranici správního obvodu. Z platného ÚPO je poté převzato rozšíření sportovního
hřiště k posílení volnočasových aktivit. V oblasti technické infrastruktury se ÚP snaží vyhovět
situacím, které se v území odehrávají - je vytvořena plocha pro manipulaci se zemědělskými stroji
mezi zemědělskou výrobou a hřbitovem. Jedná se o zázemí komunálních služeb (pracovníků
obce), jenž se starají o veřejná prostranství. V rámci zefektivnění technické infrastruktury je
navržen záměr obce - plocha pro umístění sběrného dvora u ČOV a plocha pro čerpací stanici
odpadních vod, která bude součástí soustavy obecní kanalizace - vychází z platného ÚPO. ÚP
v oblasti ŽP pracuje s možností budoucí obnovy bývalých rybníků, a to formou rezervních ploch.
Alokované plochy:
Z01-BI – plocha individuálního bydlení. Vychází z platného ÚPO. Realizace je podmíněna územní
studií.
Z03-BI – plocha individuálního bydlení. Plocha logicky rozšiřuje zastavěné území. Vychází
z platného ÚPO.
Z04-BI – plocha individuálního bydlení. Plocha logicky rozšiřuje zastavěné území. Vychází
z platného ÚPO.
Z06-BI – plocha individuálního bydlení, vyplňuje prostor mezi současnými obytnými plochami.
Vychází z platného ÚPO.
Z10-BI – plocha individuálního bydlení rozšiřující stávající plochy určené k bydlení.
Z13-DS – plocha dopravní infrastruktury. MK - Pěší propojení (chodník) a cyklostezka Chlumec
nad Cidlinou – Nepolisy. Jedná se o VPS.
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P01-DS – plocha dopravní infrastruktury. MK - Připojení plochy VS (na severu Nepolis) na silniční
síť. Jedná se o VPS.
Z19-DS – plocha dopravní infrastruktury. Přeložka silnice II/327. Jedná se o VPS.
R04-DS – plocha dopravní infrastruktury. Přeložka silnice II/327.
R03-DS – plocha dopravní infrastruktury. Přeložka silnice II/327.
K01-NL – plocha obnovy lesa.
Z20-OS – plocha rozšíření stávajícího sportovního hřiště. Plocha vychází z platného ÚPO.
Z21-PV – plocha veřejného prostranství – propojka k návrhovým plochám K03-ZS a Z10-BI.
Z22-PV – plocha veřejného prostranství – MK - Propojení ulic u nových rodinných domů napravo
od II/327. Jedná se o VPS.
Z23-SV – plochy smíšená obytná – venkovská. Vyplnění enklávy v zastavěném území mezi
plochami smíšenými výrobními a plochami bydlení.
Z24-TI – plocha technické infrastruktury. Plochu určenou k manipulaci se zemědělskými stroji.
Z25-TI – plocha technické infrastruktury. Plocha pro čerpací stanici odpadních vod, která bude
součástí soustavy obecní kanalizace. Plochy vychází z platného ÚPO. Jedná se o VPS.
Z26-TI – plocha technické infrastruktury. Plocha pro realizaci sběrného dvora.
R01-W – rezervní vodní plocha. Obnova bývalého rybníku. Plochy vychází z platného ÚPO.
R02-W – rezervní vodní plocha. Obnova bývalého rybníku.
K02-ZS – plocha zeleně. Vytvoření zeleně v oblasti obytné zástavby.
K03-ZS – plocha zeleně. Vytvoření plochy zeleně na severní hranici zastavěného území.
Místní část Luková:
V případě této místní části lze říci, že ÚP stabilizuje současný stav a rozvíjí ho jen v nutných
případech. Ty jsou představovány přebíráním ploch z platného ÚPO. Plochy bydlení, podobně jako
v Nepolisech, zarovnávají hranu zástavby v kompaktní celek bez zbytečný enkláv. Jde o poměrně
velké plochy (viz Výroková část Tabulka 2). ÚP je v této části velmi ovlivněn platným ÚPO, kromě
dvou ploch (plocha TI, která uvažuje možnost umístění kořenové čističky v severní části území u
ochvatu ze ZÚR a K04-ZS v místech východně od nových RD, kde je zde plocha takto umístěna
z důvodu přítomnosti elektrického vedení a tedy nemožnosti využit území pro bydlení) je zbytek
ploch převzat z platného ÚPO. Územím také logicky prochází zmíněna cyklostezka propojující
Lukovou s Nepolisy.
Alokované plochy:
Z02-BI – plocha individuálního bydlení. Rozšiřuje stávající stav, vychází z platného ÚPO.
Z05-BI – plocha individuálního bydlení. Rozšiřuje stávající stav, vychází z platného ÚPO.
Z07-BI – plocha individuálního bydlení. Rozšiřuje stávající stav, vychází z platného ÚPO.
Z11-BI – plocha individuálního bydlení. Rozšiřuje stávající stav, vychází z platného ÚPO.
Z12-BI – plocha individuálního bydlení. Rozšiřuje stávající stav, vychází z platného ÚPO.
Z15-DS – plocha dopravní infrastruktury. MK - Připojení návrhové plochy Z01-BI na silniční síť
z východní strany.
Z16-DS – plocha dopravní infrastruktury. Chodník a cyklostezka spojující Nepolisy a Lukovou.
Z18-DS – plocha dopravní infrastruktury. MK - Připojení plochy Z05–BI na silniční síť.
Z27a-TI – plocha technické infrastruktury pro vodohospodářskou činnost (možné budoucí využití kořenová čistička).
Z27b-TI – plocha technické infrastruktury pro vodohospodářskou činnost (možné budoucí využití kořenová čistička).
P03-TI – plocha technické infrastruktury. Návrh čerpací stanice Luková - zajištění převedení
odpadních vod z k.ú. Luková na ČOV Nepolisy.
K04-ZS – plocha zeleně mezi návrhovou komunikací Z15-DS a stávajícím a návrhovým bydlením.
K05-ZS – plocha zeleně mezi návrhovou komunikací Z15-DS a stávajícím a návrhovým bydlením.
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Místní část Zadražany:
Jedná o místní část, která je v rámci ÚP nejméně rozvíjena. Místní částí prochází obchvat převzatý
ze ZÚR. Cyklostezka propojující Nepolisy a Zadražany, která ještě pokračuje na severu území.
Kromě těchto ploch jsou dále uvažovány plochy BI a SV, které jsou převzaty z platného ÚPO a
logicky zarovnávají hranici zástavby směrem ke komunikacím, čímž eliminují enklávy v území.
Posilován je vnitřní veřejný prostor, který tvoří uzlový bod sídla.
Všechny návrhové plochy cyklostezek, jak je již řečeno ve Výrokové částí, umožňují oboustranné
vedení.
Alokované plochy:
Z08-BI – plocha individuálního bydlení navazující na současný stav. Vychází z platného ÚPO.
Z09-BI – plocha individuálního bydlení navazující na současný stav. Vychází z platného ÚPO.
P02-SV – plocha smíšená venkovská navazující na současný stav. Vychází z platného ÚPO.
Z14-DS – plocha dopravní infrastruktury. Pěší propojení (chodník) a cyklostezka Zadražany Zachrašťany
Z17-DS – plocha dopravní infrastruktury. Pěší propojení (chodník) a cyklostezka Nepolisy –
Zadražany.
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bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
dopravní infrastruktura - silniční
dopravní infrastruktura - silniční
dopravní infrastruktura - silniční
dopravní infrastruktura - silniční
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení
plochy smíšené obytné - venkovské
technická infrastruktura - inženýrské sítě
technická infrastruktura - inženýrské sítě
technická infrastruktura - inženýrské sítě
veřejná prostranství
veřejná prostranství
33

0,234

0,273
0,881
0,988

plocha určená k územní studii

výměra zastavitelné plochy v ha

4,67
0,23
0,88
0,49
0,22
5,46
17,61
0,12
19,76
1,06
0,24
0,10
0,05
0,22
0,03
0,05

podíl veřejných prostranství v ha

označení zastavitelné plochy

Z01-BI
Z03-BI
Z04-BI
Z06-BI
Z10-BI
R04-DS
R03-DS
Z13-DS
Z19-DS
Z20-OS
Z23-SV
Z24-TI
Z25-TI
Z26-TI
Z21-PV
Z22-PV

popis funkce

místní část
Nepolisy

Tabulka 1 Řešení zastavitelných ploch a ploch přestavby
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Z02-BI
Z05-BI
Z07-BI
Z11-BI
Z12-BI
Z15-DS
Z16-DS
Z18-DS
Z27a-TI
Z27b-TI
Z08-BI
Z09-BI
Z14-DS
Z17-DS

0,44
1,52
1,55
0,58
0,10
0,23
0,07
0,22
0,36
0,32
0,48
0,22
0,10
0,14

bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
dopravní infrastruktura - silniční
dopravní infrastruktura - silniční
dopravní infrastruktura - silniční
technická infrastruktura - inženýrské sítě
technická infrastruktura - inženýrské sítě
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské
dopravní infrastruktura - silniční
dopravní infrastruktura - silniční
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3.e.4 Řešení požadavků civilní ochrany
Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a jeho prováděcí vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se
uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plánů a krizových plánů
v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací dokumentace.
Požadavky civilní ochrany jsou zpracovány v souladu s ustanovením § 20 Vyhl. č. 380/2002 Sb.,
v rozsahu:
-

Ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní,
Zón havarijního plánování,
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události,
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování,
Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a
zastavitelná území obce,
Záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události,
Ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území,
Nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní
Řešené území není ohroženo zvláštní povodní způsobenou protržením či havárií významného
vodního díla. Určité riziko představují malé nádrže a rybníky. Střední stupeň ohrožení je stanoven
pro dvě drobné nádrže Lukovský rybník a Beran, nacházející se v zájmovém území.
Zóny havarijního plánování
V současné době není v řešeném území vymezena zóna havarijního plánování podle zákona č.
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ani zóna havarijního plánování vymezená Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost.
Návrh míst sloužících improvizovanému ukrytí obyvatelstva
V řešeném území nejsou evidovány stálé úkryty.
Improvizované úkryty (IÚ) se budují k ochraně obyvatelstva v kterékoliv vhodné budově či objektu.
Pro výběr vyhovujících prostor k improvizovanému ukrytí obyvatelstva lze využít části bytů,
obytných domů, provozních a výrobních objektů, škol, nemocnic. Nejvhodnější jsou stavby
železobetonové nebo ocelové, vhodné jsou i masivní cihelné nebo kamenné stavby s velkou
únosností stropních konstrukcí v suterénech. Proti samotnému úniku nebezpečných látek jsou
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nejvhodnější prostory ve vyšších patrech budov, nejlépe na odvrácené straně budovy od směru
místa výronu nebezpečné látky.
Lze doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu majitelů domů řešeny tak,
aby vyhovovaly podmínkám kladeným na IÚ. Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ
není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování
V obci nejsou evidována evakuační místa.
Evakuace se provádí dle zpracovaných povodňových nebo havarijních plánů. Přípravu a realizaci
nouzového ubytování zajišťují orgány obce ve spolupráci s HZS kraje. Způsob provádění
evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky č. 380/2000 Sb.
Pro účely nouzového ubytování osob lze využít mimořádnou událostí nezasažené obytné domy,
školská zařízení, kulturní domy, objekty hromadné rekreace a jiné využitelné prostory.
Plochy ke skladování materiálu civilní ochrany a k poskytnutí humanitární pomoci
V řešeném území nejsou vymezeny plochy ke skladování materiálu civilní ochrany a k poskytnutí
humanitární pomoci. V případě potřeby by bylo možné využít prostory tělocvičny na ZŠ Nepolisy
(budova č.p. 142), garáže v Obecním domě (budova č.p. 75), Hasičskou zbrojnici v Nepolisech
(budova č.p. 88).
Ohrožení obyvatelstva z hlediska možné technologické havárie s únikem nebezpečných
látek
Při výstavbě výrobních objektů je vždy nutno zohlednit případné vzniklé, užívané nebo skladované
chemické či jinak nebezpečné látky a vždy provést řešení, která povedou k ochraně před jejich
vlivy.
V současné době se v zájmovém území nenachází objekty nebo zařízení nakládající
s nebezpečnými látkami, které by spadaly do skupiny A nebo B dle zákona č. 59/2006 Sb.
Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo
snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události
Plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací nejsou v obci vymezeny.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce řídí složky Integrovaného záchranného systému.
Všeobecně vhodnými místy pro dekontaminaci osob jsou bazény, umývárny, sprchy a jiné. Pro
dekontaminaci věcných prostředků jsou vhodné zpevněné (nejlépe betonové) plochy napojené na
kanalizaci a vodovod s improvizovanou nájezdní rampou, která bude mít z jedné strany příjezd a
z druhé odjezd s přívodem vody nebo páry. Takovými místy jsou zejména velké garáže, myčky
vozidel, trolejbusové a vlakové vozovny, apod.
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Plochy vymezené k zajištění provozu požární technicky a odběrných míst pro zásobování
vodou k hašení požárů
Požární bezpečnost v řešeném území komplexně řeší HZS Královéhradeckého kraje, územní
odbor Hradec Králové. V obci Nepolisy působí také jednotka sboru dobrovolných hasičů.
Z hlediska požární bezpečnosti staveb je nutno v zastavitelných územích respektovat požadavky
z právních předpisů na úseku požární ochrany a souvisejících předpisů. Je potřeba zajistit
dosažitelnost a možnost případného požárního zásahu, zejména:
-

zajištění příjezdových komunikací a nástupní plochy pro požární účely,
zajištění dostatečného množství vody pro případný požární zásah a požadavků na
odstupové vzdálenosti.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude v případě vyřazení celého vodovodu
zajištěno pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita
pouze jako užitková.
Problematiku zabezpečení nouzových zdrojů elektrické energie je možné řešit při vyhlášení
krizového stavu přes dodavatele nezbytných dodávek nebo zajištění zdrojů bez obsluhy ze skladů
Správy státních hmotných rezerv.
Závěr
K potřebám civilní ochrany, posuzovaným v rámci zpracování územního plánu Nepolisy lze
konstatovat následující:
1. Pro potřeby CO není potřeba v rámci územního plánu vyčleňovat další speciální plochy
s jednoúčelovým využitím.
2. Zmiňované plochy či místa mohou v plném rozsahu plnit funkce, pro které jsou v územním
plánu obce určeny (bydlení, výroba, občanská vybavenost, atd.).
3. Případné využití míst a objektů pro potřeby CO, které nejsou ve vlastnictví státu, se
z hlediska majetkoprávního řídí speciálními zákony (zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném
záchranném systému, zákon č. 254/2001 Sb. o vodách apod.).
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák. č. 183/2006 Sb., v němž lze vydat územní
rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé
území, ÚP tak respektuje tato ochranná pásma:
-

OP nadzemního komunikačního vedení
Vzdušný prostor
OP vodovodní sítě
Vojenský objekt
OP letištního radiolokačního prostředku
OP nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy
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-

OP kanalizačních stok
OP stávajícího i plánovaného dopravního systému

3.e.5 Doprava
Doprava v řešeném území
Z hlediska silniční dopravy splňuje přeložka silnice II/327 požadavky obce na odvedení tranzitní
dopravy mimo jeho zastavěné území a oddálení od stávající zástavby, což umožnilo jeho ucelený
rozvoj a je předpokladem pro rozvoj budoucí. Řešení přeložky silnice II/327 je v souladu se ZÚR a
se zpracovanou územní studií, jejíž řešení bylo se zástupci sousedních obcí projednáno. Tam, kde
není na území sousedních obcí zajištěna návaznost záměru, bude tak učiněno pořízením změn
vydané územně plánovací dokumentace.
Hlavním cílem dopravní koncepce územního plánu je další snížení dopravní zátěže zejména od
nákladní automobilové dopravy. Vybudováním nových komunikací – ať už kapacitních či
obslužných komunikací rozvojových oblastí – měla by vzniknout fungující komunikační síť splňující
požadavky na plynulost a bezpečnost dopravy.
ÚP respektuje 15ti metrové OP od osy vozovky, a to u silnic III. třídy procházející obcí.
Železniční doprava a její koridory jsou v rámci územního plánu považovány jako stabilizované a
nejsou navrženy jejich změny.
ÚP respektuje OP dráhy č. 040 Chlumec – Trutnov, jakožto celostátní dráhy.
V řešeném území se nenachází letiště ani vodní tok, kde by byla provozována lodní doprava. Z
tohoto důvodu nejsou tyto druhy doprav dále řešeny.
Komunikační síť
V rámci územního plánu Nepolisy je navržena nová páteřní komunikace, které mají za cíl:
-

Odlehčení obytných ploch od zbytné dopravy (zejména nákladní tranzitní doprava a
tranzitní průjezdy osobních vozidel)
Převedení dopravy z obytných oblastí obce
Zpřístupnění nových rozvojových ploch kvalitní dopravní infrastrukturou

Nové komunikace jsou navrženy s maximálním možným ohledem na stávající zastavěné území
obce.
Poměrně omezujícím pro návrh nových komunikací je urbanizace krajiny, případně její morfologie.
Nové komunikace
Navržený komunikační systém obce je řešen invariantně. Navržené komunikace rovněž řeší
dopravní závady, které byly zjištěny v rámci průzkumů a rozborů. Nové komunikace, příp. úpravy
stávajících, by měly tedy přispět i ke zvýšení bezpečnosti provozu ve městě.
č.1
Luková
východní strany

Z15-DS
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Tato komunikace umožňuje spojení nově navrhované lokality pro bydlení s ulicí vedoucí na
Lukovou.
č.2

Luková

Z16-DS

Chodník a cyklostezka spojující Nepolisy a Lukovou

Chodník a cyklostezka spojující Nepolisy a Lukovou je navrženo pěší propojení umožňující
bezpečný příchod Z Nepolis do Lukové, chodník dále pokračuje v rámci plochy BI až do obce
Luková.
č.3

Luková

Z18-DS

MK - Připojení plochy Z05-BI na silniční síť

Tato místní komunikace umožňuje připojení nově navrhované lokality bydlení na komunikaci
vedoucí jižně z Lukové.
č.4
Nepolisy
Z13-DS
Cidlinou – Nepolisy

Pěší propojení (chodník) a cyklostezka Chlumec nad

V rámci této dopravní stavby je navrženo pěší propojení (chodník) a cyklostezka Chlumec nad
Cidlinou – Nepolisy, které lemuje silnici II/327 a zaručuje pěším bezpečný pohyb v blízkosti silnice
II. třídy.
č.5

Nepolisy

P01-DS

MK - Připojení plochy VS na severu Nepolis na silniční síť

Tato komunikace prodlužuje stávající komunikaci směrem k navrženým plochám bydlení.
č.6

Nepolisy

Z19-DS

Obchvat II/ 327 Nepolis

Jedná se o komunikaci II. třídy, která má za úkol odvést tranzitní dopravu mimo zastavěné území
místních částí Nepolisy a Zadražany. Návrhová plocha K07-DS je zpřesněným záměrem, který je
navržen v rámci ZÚR. Dále jsou navrženy koridory územní rezervy přeložky II/327, které vychází
z podkladové studie.
č.7
Nepolisy
K03-ZS

Z21-PV

Prodloužení plochy PV k navrhovaným plochám Z10-BI,

Tato komunikace prodlužuje stávající komunikaci směrem k navrženým plochám bydlení.
č.8
Nepolisy
II/327

Z22-PV

MK - Propojení ulic u nových rodinných domů napravo od

Jedná se o novou místní komunikaci, která spojuje místní komunikaci v Lukové s navrhovanou
lokalitou bydlení.
č.9
Zadražany
Zadražany

Z17-DS
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V rámci této dopravní stavby je navrženo pěší propojení (chodník) a cyklostezka Nepolisy –
Zadražany, které lemuje silnici II/327 a zaručuje pěším bezpečný pohyb v blízkosti silnice II. třídy.
č.10 Zadražany
Zachrašťany

Z14-DS

Pěší propojení (chodník) a cyklostezka Zadražany –

V rámci této dopravní stavby je navrženo pěší propojení (chodník) a cyklostezka Zadražany –
Zachrašťany, které lemuje silnici II/327 a zaručuje pěším bezpečný pohyb v blízkosti silnice II.
třídy.
Koridor územní rezervy
V průběhu zpracování územního plánu Nepolisy zadal Královéhradecký kraj v souladu
s Generelem dopravy Královéhradeckého kraje studii, která prověřuje přeložku silnice II/327
v řešeném území (Prověření vybraných variant koridoru přeložky silnice II/327 Chlumec nad
Cidlinou ↔ Nový Bydžov).
Jelikož územní plán nepřipouští variantní řešení, je navrženo následující řešení, které zohledňuje
všechny prověřované trasy. Varianta A je zakreslena jako návrhová plocha, varianty B a C jsou
zakresleny jako koridory územní rezervy. Území je tak blokováno pro případnou změnu trasy.
Pokud bude do ZÚR KHK zapracována varianta B, je trasa již územně připravena a její překlopení
do návrhové plochy je otázkou změny územního plánu. Všechny posuzované trasy mají
návaznosti v sousedních katastrech. Jsou tedy navrženy následující koridory územní rezervy:
R03-DS

Obchvat II/ 327 Nepolis

Koridor územní rezervy vychází z varianty B, která byla doporučena pro další sledování a zařazení
do ZÚR KHK. Přeložka silnice je v řešeném území vedena zcela mimo zastavěné a zastavitelné
území a z hlediska ovlivnění obyvatel se jedná o nejvýhodnější prověřovanou trasu.
R04-DS

Obchvat II/ 327 Nepolis

Koridor územní rezervy vychází z varianty C, která nebyla doporučena pro další sledování a
zařazení do ZÚR KHK. V území řešeném územním plánem Nepolisy je kromě prostoru jižně od
obce Nepolisy vedena ve shodné trase jako varianta A (dle ZÚR KHK) a tedy je vedena v těsné
blízkosti zastavěného a zastavitelného území všech tří místních částí.
Napojení rozvojových zón
Rozvojové zóny (plochy přestavby a plochy změn) navržené v rámci územního plánu jsou v
dopravním řešení napojeny jedním nebo více body na stávající komunikační síť. Volba místa
napojení je provedena s ohledem na parametry stávajících komunikací – umístění křižovatek,
směrové poměry a dále s ohledem na stávající zástavbu a sklonové poměry v území. Počet
napojovacích bodů je odvozen z velikosti jednotlivých zón a možností napojení na stávající
komunikace. Napojovací body jsou řešeny ze stávajících či navržených komunikací, přičemž
stávající komunikace nemusí být v odpovídajícím stavebně-technickém stavu pro zvýšení
Územní plán Nepolisy - Odůvodnění
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dopravních zátěží – komunikace bude rekonstruována bez nároku na zábory okolních pozemků.
Předpokládá se posouzení úprav stávajících komunikací v rámci investičního záměru.
V rámci dopravního výkresu není řešen tvar křižovatek, který bude prověřen až v podrobnějších
územních studiích na základě dopravně inženýrského posouzení. V rozvojových plochách také
není až na výjimky řešen základní komunikační skelet, který bude rovněž předmětem dopravně
urbanistických studií jednotlivých ploch. Zakreslení konkrétních návrhů komunikačního systému do
této dokumentace by bylo při navazujících podrobnějších studiích zavádějící a omezující.
Obecně lze říci, že se bude jednat převážně o obslužné místní komunikace, a to obousměrné či
jednosměrné, navrhované na 30 km/h. Dle normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
se bude jednat o komunikace funkční skupiny „C“, případně „D1“. Návrh komunikace v kategorii D1
vyžaduje vybavení a prostorové uspořádání dle požadavků TP 103 Navrhování obytných a pěších
zón. Při návrhu uličního prostoru musí být dodrženy základní požadavky na šířkové uspořádání,
které vychází z požadavku vyhlášky 501/2006 Sb. „Vyhláška o obecných požadavcích na
využívání území“, zejména § 22 – Pozemky veřejných prostranství.
Doprava v klidu
Odstavování a parkování vozidel v oblastech s nízkopodlažní individuální zástavbou se odehrává
převážně v individuálních garážích na vlastních pozemcích, případně na komunikacích.
Řešení dopravy v klidu v rozvojových zónách bude řešeno v rámci podrobnějších studií na
jednotlivé plochy. Obecně je možno konstatovat, že počet parkovacích míst bude odpovídat
příslušnému normovému výpočtu.
Vzhledem k velikosti sídla a dopravní obslužnosti hromadnou dopravou není v území provozováno
parkování typu P+R a s jeho zřízením se ani neuvažuje.
Pěší doprava
Pěší doprava je poměrně významná na krátké vzdálenosti a v řešených obcích je tedy hojně
využívána. Nejintenzivnější pěší trasy jsou v blízkosti zastávek hromadné dopravy a u významných
cílů cest – úřad, restaurace atd. V rámci ÚP je systém pěších cest zachován a dále rozvíjen. Jsou
navrženy nové trasy, které propojují nově navržené aktivity v území.
Řešeným územím neprochází žádná turistická trasa.
V rámci dopravní stavby č. 2 – (Z16-DS) Chodník a cyklostezka spojující Nepolisy a Lukovou je
navrženo pěší propojení umožňující bezpečný příchod z Nepolis do Lukové, chodník dále
pokračuje v rámci plochy BI až do obce Luková
V rámci dopravní stavby č.4, 9, 10 – (Z13-DS, Z17-DS, Z14-DS) - je navrženo pěší propojení
(chodník) Chlumec nad Cidlinou – Nepolisy – Zadražany – Zachrašťany. Tento chodník lemuje
silnici II/327 a zaručuje pěším bezpečný pohyb v blízkosti silnice II. třídy.
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Další pěší trasy jsou součástí nových komunikací, které jsou navrhovány jako obecní a jsou
vedeny v zastavěném území např. propojení místní komunikace u rodinných domků vpravo od
II/372 spojující č.p. 292 a č.p. 231 (MK bude vybavena oboustranným chodníkem). Pěší
komunikace nejsou součástí výstavby přeložek mimo zástavbu.
Nové rozvojové plochy, které nemají stanoven systém obslužných komunikací, nejsou řešeny ani z
hlediska pěší dopravy. Předpokládá se, že uliční prostor bude doplněn chodníky. V rozvojových
zónách, které sousedí s otevřenou krajinou, budou v podrobnějších prověřovacích dokumentacích
navrženy průchody ze zastavěné části do volné krajiny. Tyto pěší cesty budou určeny pro místní
obyvatele, aby byla zajištěna možnost rekreačních procházek.
Cyklistická doprava
Řešeným územím prochází jedna cyklotrasa, propojují město Chlumec nad Cidlinou se Starým
Bydžovem. Nově je navržená cyklostezka v rámci dopravní stavby č. 4, 9, 10 - K01-DS, K05-DS,
K02-DS- Chlumec nad Cidlinou – Nepolisy – Zadražany – Zachrašťany, která lemuje silnici II/327 a
umožňuje bezpečný pohyb cyklistů v blízkosti silnice II. třídy. Dále pak také cyklostezka spojující
Nepolisy a Lukovou v rámci dopravní stavby č. 2 - K04-DS.

3.e.6 Technická infrastruktura
Vodohospodářská koncepce
Zásobování pitnou vodou
Územní plán navrhuje zásobování vodou výhradně v zájmovém území obce Nepolisy. Návrhy jsou
plně v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje. Situace v území
je z hlediska zásobování pitnou vodou stabilizovaná. Územní plán navrhuje dostavbu vodovodních
řadů v rámci stávajícího skupinového vodovodu, umožňující zásobování rozvojových ploch pitnou
vodou, včetně potřeby požární vody. Územní plán nepředpokládá rozšíření zdrojů z hlediska
zásobování. Územní plán počítá i s postupnou rekonstrukcí vodovodní sítě.
Kanalizace
V rámci územního plánu byla navržena dostavba a výstavba splaškové kanalizace, která umožňuje
napojení nových rozvojových ploch a odvedení splaškových vod na ČOV Nepolisy a nově
navrženou kořenovou čistírnu odpadních vod v místní části Zadražany. Plochy které nelze napojit
na kanalizaci budou vybaveny bezodtokými akumulačními jímkami, jejichž obsah bude vyvážen na
nejbližší ČOV.
Územní plán současně zohledňuje nezbytné rekonstrukce a požadavky dostavby splaškové
kanalizace s ohledem na dosažení cílů environmentální kvality.
V případě dešťových vod je maximálně upřednostňována varianta vsakování tj. podpory
znovuobnovení funkce malého vodního oběhu (retenční schopnost krajiny) a revitalizace krajiny a
jako součást protipovodňových opatření.
Územní plán Nepolisy - Odůvodnění
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Vodní režim v území
Obec Nepolisy spadá do oblasti povodí Labe. Územím protéká řeka Cidlina, která je zařazena na
seznam významných vodních toků a Lužecký potok. V území se nalézá řada drobných vodních
nádrží z nichž nejvýraznější jsou Beran a Lukovský rybník.
Cidlina
Cidlina je řeka protékající Královehradeckým krajem. Její celková délka činí 89,7 km. Plocha
povodí měří 1167,0 km². Řeka pramení na západních svazích vrchu Tábor (678 m n. m.), poblíž
Lomnice nad Popelkou na okraji místní části Košov v nadmořské výšce 550 m. Pod Jičínem je
řeka středně až silně znečištěná. Pro vodní tok je typická rozkolísanost průtoků v průběhu roku. V
nadmořské výšce 187 m. u Libice nad Cidlinou se vlévá zprava do Labe. Řeka protéká městy:
Železnice (okres Jičín), Jičín, Vysoké Veselí, Nový Bydžov a Chlumec nad Cidlinou.
Mezi její levostranné přítoky patří: Dílecký potok, Valdický potok, Popovický potok, Úlibický potok,
Stříbrnice, Javorka, Králický potok, Bystřice, pravostranné pak tvoří: Doubravský potok, Ploužnice,
Holínský potok, Porák, Černý potok, Nemyčevský potok, Žeretický potok, Volanka, Zábědovský
potok, Lužecký potok, Olešnický potok, Milešovický potok.
- Územní plán navrhuje v souladu s Plánem oblasti povodí Labe revitalizaci koryta vodního toku
přírodě blízkým způsobem v oblasti jejího soutoku s vodním tokem Bystřice. Revitalizace by měla
pozitivně přispět jednak ke zlepšení ekologického potenciálu resp. stavu vodního toku a zařazení
tak zpět mezi přírodní útvary a dále by měla i napomoci stabilizaci průtoků v průběhu roku.
Současně územní plán přebírá ze stávajícího územního plánu resp. navrhuje obnovu malé vodní
nádrže na bezejmenném přítoku Cidliny.
Lužecký potok
Lužecký potok 1-04-02-060, měří více, jak 37 km, vytéká ze Žantovského rybníka, protéká
rybníkem Říha, odtud podél obcí Lužec nad Cidlinou, Nepolisy v Chlumci nad Cidlinou vlévá do
Cidliny.
- V rámci Lužeckého potoka územní plán navrhuje obnovení a výstavbu vodní nádrže
Vodní díla
Jak již bylo výše zmíněno, v zájmovém území se nalézá Lukovský rybník, který byl v průběhu
historie několikrát vysušen a znovu obnoven. V území sehrává úlohu nejen estetickou a
krajinotvornou, ale i protipovodňovou, která se projevila naposledy v roce 1997, kdy došlo
k zatopení zahrad a lučních částí východního území místní části Luková. V blízkosti Lukovského
rybníka se nachází rybník Beran.
ÚP respektuje stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu. Jde o
tyto stavby HOZ v povodí ČHP 1-04-02-060:
-

Zastrubněné HOZ Nepolisy z roku 1972 o délce 0,440 km, číslo ID 103000029211201000
Zatrubněné HOZ Nepolisy z roku 1972 o délce 0,310 km, číslo ID 1030000293112010000
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-

Zatrubněné HOZ Nepolisy z roku 1972 o délce 0,290 km, číslo ID 1030000294112010000
Zatrubněné HOZ Lužce nad Cidlinou z roku 1914 i délce 0,658 km, číslo ID
1030000206-112010000
Otevřené HOZ Lužce nad Cidlinou z roku 1914 o délce 2,085 km, číslo ID
1030000209-11201000

Jde o tyto stavby HOZ v povodí ČHP 1-04-02-059:
-

-

Otevřené HOZ Nepolisy z roku 1932 o délce 0,875 km, číslo 1030000290-11201000
Zatrubněné HOZ Chlumec N.M. z roku 1984 o délce 0,596 km, číslo ID 1030000090
s otevřenou části Nepolisy z roku 1932 o délce 0,210km, číslo ID 103000029111201000
Zatrubněné HOZ Chlumec N.M. z roku 1984, číslo ID 1030000091-11201000 o délce
0,124 km, ID 1030000092-11201000 o délce 0,430 km, s další zatr. částí Chlumec nad
Cidlinou z roku 1979 o délce 0,520 km evidovanou pod číslem ID 103000018011201000 a otevřenu částí z roku 1972 o délce 0,911 km evidovanou pod číslem ID
1030000125-11201000.

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je respektován nezastavěný manipulační pruh o
šířce 6 m od osy potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m široký oboustranný
manipulační pruh (měřeno od břehové čáry).
Městské koupaliště
V současné době obec Nepolisy nedisponuje veřejným koupalištěm. Nejbližší vody pro koupání a
rekreaci se nacházejí v nedalekém Chlumci nad Cidlinou, na soutoku řek Cidliny a Bystřice. Areál
městského koupaliště má rozlohu 3,36 ha a v roce 2010 prošlo generální rekonstrukcí.
Podzemní vody
Z hlediska hydrogeologického členění patří uvedené území do hydrogeologického rajonu č. 11.
Kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků. V zájmovém území lze zastihnout dva typy kolektorů
podzemní vody:
- Kvartérní kolektor nesoudržných štěrkopísků s průlinovou propustností a volnou hladinou
podzemní vody (lokálně také v jílovitých holocenních sedimentech s proplástky písků); jedná se o
infiltrační typ podzemních vod poříčního charakteru. Podzemní voda souvisle vyplňuje průliny v
dobře propustných štěrkopíscích.
- Křídový kolektor reprezentovaný tektonicky porušeným slínovcem s mírně napjatou hladinou
podzemní vody a s puklinovou propustností. Tento obzor je vázán na nepravidelně rozpukanou
zónu slínovců. Při uvolnění horizontu (po narušení izolátoru – silně zvětralých až rozložených
slínovců charakteru jílů) dochází k výstupu hladiny podzemní vody a k jejímu následnému
smíchání s kvarterní zvodní.
CHOPAV
Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
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Záplavová území, ochrana před povodněmi
Zájmovým územím protéká řeka Cidlina, která byla zařazena na seznam toků s vysokou
kolísavostí průtoků. U vodoteče byla stanovena aktivní zóna záplavového území, Q5, Q20 a Q100.
Povodeň odpovídající rozlivu vody při průtocích Q20 a Q100 zasahují do zájmového území.
ÚP plně respektuje stanovené zóny záplavových území odpovídající Q20 a Q100. Ponechává nivu
resp. prostor podél Cidliny a současně i Lužeckého potoka jako nezastavěný. Současně územní
plán navrhuje z hlediska zlepšení retenčních schopností krajiny, protipovodňových opatření a
současně i funkce krajinotvorné obnovu dvou vodních nádrží na bezejmenném přítoku Cidliny a
Lužeckém potoce a nadále revitalizaci vodního toku Cidliny v oblasti soutoku s Bystřicí z hlediska
obnovy přirozené přírodě blízké členitosti vodního toku.
Realizace revitalizačních opatření se pozitivně promítne do hydrologické bilance vodního toku tj.
stabilizuje rozkolísanost průtoků, která je kritická zejména v případě letních přívalových dešťů,
které způsobují rychlé navýšení objemů vody v korytě, rozliv a rychlý odtok vody, která posléze
v případě suchých období chybí.
V souladu s Plánem oblasti povodí Labe budou provedena další opatření zahrnující zlepšení
morfologického stavu vodotečí a celkové hydrologické situace v území. Z tohoto důvodu územní
plán trvá na nezbytném odstranění všech příčných překážek a objektů na vodních tocích v území,
které by mohly na jedné straně způsobit poruchy migrace živočichů, zamezit správě vodního toku
a nadále způsobit vzdutí vodní hladiny v případě zvýšených průtoků. V rámci vodních toků tak
bude zachováno volné manipulační pásmo 6-8 m od břehové hrany vodoteče.
Z hlediska zachování a posílení hydrologické bilance v území resp. prevence proti bleskovým
povodním je požadováno v rámci nakládání s dešťovými vodami, zasakování v místě spadu, resp.
zachycení a následné využití v rámci zalévání zahrad a daných pozemků s důrazem na podporu
přirozeného zasakování tj. doplňování zásob podzemních vod. V případě nevhodných podmínek budou
dešťové vody retenovány a následně s regulovaným odtokem vypouštěny do kanalizace a nejbližší
vodoteče.
Ochrana před povodněmi obce Nepolisy je zpracována v rámci povodňového plánu města Nový
Bydžov. V dokumentu je stanoven střední stupeň ohrožení z hlediska Lužeckého potoka, místní
kanalizace a dvou drobných nádrží Lukovský rybník a rybník Beran.
V rámci povodňového ohrožení byl stanoven seznam osmi ohrožených objektů (cca 15 osob),
které se nacházejí na východním okraji místní části Luková v západní části Nepolis.
V rámci obce Nepolisy se nenacházejí objekty jako jsou průmyslové areály, sklady, čističky
odpadních vod či čerpací stanice pohonných hmot v těsné blízkosti vodních toků či v jejich
záplavovém území a mohly by tak být potenciálně ohrožujícími či omezujícími z hlediska
odtokových poměrů.
Obec nemá ustanovenou povodňovou komisi.
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Zásobování pitnou vodou
Obec Nepolisy včetně místních částí Luková a Zadražany disponuje veřejným vodovodem, který je
součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Obec je zásobována z přivaděče Nový Bydžov –
Chlumec nad Cidlinou. Zásobování obce zajišťují rozvodné řady PVC, které odbočují z tohoto
přivaděče. V severní části obce pokračuje přívodní řad pro další obce směrem na Lužec nad
Cidlinou. Zástavba obce se nachází v tlakovém pásmu VDJ Prasek - 1500 m3 (281,84/286,84 m
n.m.). V současné době je na systém veřejného vodovodu obce napojeno cca 50% stálých
obyvatel, ostatní obyvatelé jsou zásobování vodou z individuálních zdrojů. Na rozvodu umístěné
hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je
VAK a.s. Hradec Králové.
Územní plánu potvrzuje rozmístění a charakter stávající vodovodní sítě včetně objektů
souvisejících s provozem a předpokládá nezbytné rekonstrukce vodovodních řadů.
Územní plán navrhuje zásobování rozvojových ploch v jednotlivých místních částech obce
Nepolisy napojením na místní stávající a navržené zásobovací řady vedené převážně ve
stávajících či navržených uličních profilech. Veškeré vyvolané investiční záměry budou z
kapacitních důvodů resp. nároků posouzeny a ověřeny v rámci stávající sítě provozovatelem.
Návrh zásobování pitnou vodou je v souladu s nadřazenou dokumentací a zohledňuje doporučení
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje.
Stávající i navrhovaná vodovodní síť v řešeném území je zakreslena v grafické příloze.
Navrhované vodovodní řady v rozvojových plochách navazují na stávající vodovodní síť, nové řady
budou kladeny ve veřejných prostorech (uličních profilech) dle ČSN 736005 Prostorová úprava
vedení technického vybavení a budou zokruhovány.
Navržená vodovodní síť bude řešena dle příslušných oborových norem a s přihlédnutím k ČSN
730873 (Zásobování požární vodou), tzn., že profily vodovodních řadů v obytném území budou s
výjimkou samostatných koncových úseků navrhovány minimálně DN 80 a vodovodní síť bude
osazena hydranty vzdálenými od sebe max. 240 m (maximální vzdálenost objektu od hydrantu je
150 m), v komerčních a industriálních plochách se minimální dimenze vodovodů pohybují od 100
do 200 mm v závislosti na zastavěné ploše a požárním zatížení objektů (vzdálenost hydrantů se v
nejméně příznivém případě snižuje na 80 m od objektu a 160 m mezi sebou) v objemu vydatnosti
6-9 l/s.
Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách uvedená v následující tabulce vychází z údajů
uvedených v PRVKKK:
-

specifická potřeba pitné vody: 100 l . os-1 . den-1
koeficient denní nerovnoměrnosti kd: 1,4
pro plochy určené k jiným účelům (OS) než bydlení byla uvažována potřeba 0,05 l/s/ha
koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh pro plochy bydlení : 2,1
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Tabulka 2 Bilance potřeb pitné vody v rozvojových plochách
INDEX_NP

Místní část

Bilance
obyvatel

Průměrná denní
potřeba (m3/den)

Max. denní
potřeba (m3/den)

Max. hodinová
potřeba (l/s)

P01-BI

Luková

18

1,80

2,63

0,05

Z11-BI

Luková

61

6,10

8,91

0,19

Z11-BI

Luková

62

6,20

9,05

0,19

Z11-BI

Luková

23

2,30

3,36

0,07

Z12-BI

Luková

11

1,10

1,61

0,03

Celkem

Luková

175

17,50

25,55

0,53

Z20-OS

Nepolisy

4,57

6,67

0,14

Z01-BI

Nepolisy

195

19,50

28,47

0,59

P01-BI

Nepolisy

9

0,90

1,31

0,03

Z10-BI

Nepolisy

49

4,90

7,15

0,15

Z10-BI

Nepolisy

20

2,00

2,92

0,06

Z10-BI

Nepolisy

9

0,90

1,31

0,03

Celkem

Nepolisy

282

28,20

41,17

0,86

Z12-BI

Zadražany

19

1,90

2,77

0,06

Z09-BI

Zadražany

9

0,90

1,31

0,03

P02-SV

Zadražany

6

0,60

0,88

0,02

Celkem

Zadražany

34

3,40

4,96

0,10

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s
vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.
Kanalizace
V místní části Nepolisy je v současné době poměrně rozsáhlá síť jednotné kanalizace, částečně
vybudované jako povrchové, do které byly vypouštěny splaškové vody po předčištění v septicích,
žumpách a vody drenážní. Odpadní vody ze starší části jednotné stokové sítě jsou napojeny na
splaškovou síť u prodejny a na návsi, kde jsou současně odděleny dešťové vody. Potrubí starší
jednotné kanalizace je dnes využíváno výhradně k odvádění dešťových vod. Převážná část
kanalizace je z betonových trub DN 300 až DN 600. Odpadní vody jsou z převažující části obce
odvedeny kmenovou stokou na ČOV Nepolisy (750 EO). Několik domů ze stávající zástavby obce
má svedeny odpadní vody do Lužeckého potoka, protékajícího západním územím obce.
Územní plán navrhuje odkanalizování rozvojových ploch v místních částech Nepolisy a Luková
napojením na stávající a nově navržené kanalizační stoky gravitační i tlakové kanalizace včetně
objektů čerpacích stanic a jejich odvedení na ČOV Nepolisy. Likvidace odpadních vod v místní
částí Zadražany bude provedena gravitačně na nově navrženou kořenovou čistírnu odpadních vod
v jihovýchodní části území. Konkretizace vedení stok v rámci jednotlivých rozvojových ploch bude
provedena v rámci zpracovaných územních studií a projektových dokumentací. V případě
nemožnosti napojení ploch na kanalizaci, územní plán zachovává stávající stav a navrhuje v rámci
rozvojových ploch vybudování bezodtokých akumulačních jímek, jejichž obsah bude pravidelně
vyvážen na nejbližší ČOV.
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Navržené kanalizační stoky budou vedeny převážně ve stávajících či navržených uličních
profilech. Nároky vzniklé v souvislosti s napojením splaškových vod na kanalizační síť budou
vzhledem ke kapacitě posouzeny a odsouhlaseny provozovatelem.
Územní plán až na výjimky neřeší likvidace dešťových vod, což bude předmětem a součástí
územních studií a konkrétních projektových dokumentací. Předpokládána je však přednostní
likvidace dešťových vod přímo na pozemcích jejich spadu, vsakováním (trend nakládání s
dešťovými vodami). V případech nevhodných podmínek pro zasakování je nezbytná retence a
další využití v rámci závlahy ploch, či využití při splachování toalet, popřípadě regulované
odvádění dešťových vod do vodoteče.
Návrh řešení likvidace odpadních vod je zpracován v souladu s doporučeními Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje. V rámci návrhu odkanalizování místní části
Zadražany pomocí kořenové čistírny resp. vodní dočišťovací nádrže je nezbytné PRVKHK
aktualizovat.
Stávající i navrhovaná kanalizační síť v řešeném území je zakreslena v grafické příloze.
Navrhované kanalizační řady v rozvojových plochách navazují na stávající kanalizační síť, nové
řady budou kladeny ve veřejných prostorech (uličních profilech) dle ČSN 736005 Prostorová
úprava vedení technického vybavení.
Bilance produkce splaškových odpadních vod v rozvojových plochách je uvažována v relaci k
maximální hodinové spotřeby vody, v souladu s ČSN 756101.

3.e.7 Energetická koncepce
Zásobování zemním plynem
V rámci řešeného území jsou plynofikovány všechny obce. Plynofikace urbanizovaných částí je
provedena středotlakým rozvodem zemního plynu, připojeným na VTL regulační stanici mimo
řešené území.
1. Rozvojové plochy v dosahu stávajících STL rozvodů budou napojeny samostatnými
přípojkami na přilehlé plynovody.
ÚP potvrzuje rozmístění stávajících funkčních ploch, zařízení a koridorů distribuční soustavy
zemního plynu.
ÚP respektuje stávající plynárenská zařízení vč. jejich OP a bezpečnostních pásem v souladu se
zákonem č. 458/2000Sb. (energetický zákon).
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Zásobování elektrickou energií
Hlavním napájecím bodem distribuční soustavy pro řešené území je rozvodna Nový Bydžov
110/35 kV. Provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie je ČEZ Distribuce, a.s.
Obrázek 3 Schéma přenosové soustavy v lokalitě

Zdroj: http://www.ceps.cz

Na úrovni vysokého napětí je distribuční soustava provozována na napěťové hladině 35 kV.
Zásobování elektrickou energií v řešeném území zajišťují rozvody VN, převážně realizována
nadzemním venkovním vedením.
Distribuce elektrické energie je v řešeném území zajišťována prostřednictvím distribučních
trafostanic jejichž celkový počet je 10
Tabulka 3 Rozdělení DTS
Rozdělení DTS
9 DTS - stožárové stanice a věžové stanice
1 DTS - kompaktní a zděné stanice
Zdroj: Územně analytické podklady

Licencované zdroje elektrické energie, které se nachází v řešeném území, jsou uvedeny
v následující tabulce. Celkový instalovaný výkon je 0,011 MW e.
Tabulka 4 Licencované zdroje elektrické energie v řešeném území
č.j.
1

Držitel licence
Milan Havlík
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1. Rozvojové plochy v dosahu stávajících rozvodů VN 35 kV budou připojeny samostatnými
přípojkami na tato vedení.
2. Rozvojové plochy v blízkosti stávajících distribučních
samostatným vedením VN 35 kV na tyto DTS.

trafostanic

budou

připojeny

3. Na procházejícím VN vedení je na návrhové ploše Z01-BI bude realizována samostatná
DTS umístěná dle územní studie.
4. Rozvojové plochy místní části Luková (P01-BI, Z11-BI, Z11-BI, Z11-BI) budou napojeny na
stávající sít novým kabelovým VN rozvodem.
5. Z ÚAP byl převzat návrh přeložky VN 35 kV probíhající z jihu na sever. Na realizaci této
přeložky je aplikováno věcné břemeno dle občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.
účinný od 1.1.2014).
6. Zásobování rozvojových ploch elektrickou energií bude provedeno kabelovými vedeními VN
uloženými převážně ve stávajících nebo navrhovaných uličních prostorech.
7. ÚP potvrzuje rozmístění stávajících funkčních ploch, zařízení a koridorů distribuční soustavy
elektrické energie. V případě zvýšených kapacitních či technických požadavků.
8. Zásobování rozvojových ploch elektrickou energií bude provedeno vedeními 22 kV
uloženými převážně ve stávajících, nebo navrhovaných uličních prostorech. Územní plán
potvrzuje rozmístění stávajících vedení a návazného zařízení souvisejícího s provozem
distribuční soustavy elektrické energie.
Zásobování teplem
V řešeném území nejsou provozovány ani navrženy licencované zdroje soustav centralizovaného
zásobování teplem. Zdroji tepla jsou lokální kotle na tuhá paliva, zemní plyn, elektrokotle apod.
Telekomunikace a radiokomunikace
Řešeným území prochází radioreléová trasa, která nijak zásadně neomezuje rozvoj území či
realizaci nové výstavby. Také se v jižní části území nachází radiová stanice na radioreléové trase.
Digitální rozvod místní telefonní sítě je kompletně řešen zemním kabelovým vedením a pokrývá
urbanizované části řešeného území. Kapacita sítě je pro potřeby lokálních uživatelů dostačující.
Produktovody
V rámci územního plánu se v oblasti dálkové přepravy hořlavých kapalin nebo jiných látek
nenavrhují žádná nová zařízení.
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3.e.8 Územní systém ekologické stability
Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících organismů a
jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů.
Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na území obce Nepolisy poskytuje koeficient
ekologické stability Kes tj. podíl výměry ploch relativně stabilních ku výměře ploch relativně
nestabilních (Míchal 1985)
Koeficient ekologické stability Kes v zájmovém území:
k.ú. Nepolisy 0,24 (vdb.czso.cz)
Klasifikace koeficientů Kes (Lipský, 1999):
Kes < 0.10: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí
být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy
0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a
vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů
(podle Novákové, 1987).
KES > 3.00:

stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur

Z výše uvedeného vyplývá, že krajinu obce Nepolisy tvoří území nadprůměrně využívané, se
zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy.
Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch v
minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické stability a
biologické rozmanitosti území. Je však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování
chybějících částí této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného
prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou stabilitu ani
biodiverzitu zajistit sama o sobě; je pouze jednou z nutných podmínek pro její zajištění.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, definuje územní systém
ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle
tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány územního
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plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského
půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je
povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 stavebního
zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z „předpokladů
zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“.
Zpracování Plánu ÚSES vycházelo z metodiky MŽP ČR "Rukověť projektanta místního územního
systému ekologické stability - metodika pro zpracování dokumentace", Jiří Löw a spolupracovníci a
z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje Brno "Metodika zapracování
ÚSES do územních plánů obcí, Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR"
a z učebnice „Metodické postupy projektování lokálního ÚSES“ Petr Maděra, Eliška Zimová (eds.),
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně a Löw a spol., Brno
Jako podklady pro zpracování plánu ÚSES byly použity ÚAP, ZÚR Královéhradeckého kraje a
údaje o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin.
Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav krajiny a časové parametry
vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupně za pomoci přirozené
sukcese. Uměle není možné přirozený porost vytvořit. Na základě empirických poznatků jsou
potřebná tato časová rozpětí pro regeneraci narušených nebo vznik nových typů ekosystémů.
1 - 4 roky

- společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna

8 - 15 let

- vegetace eutrofních stojatých vod

10 - 15 let

- vegetace mezí a větrolamů bez specializovaných druhů

desetiletí

- xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva a to často jen s neúplnou
druhovou garniturou

staletí

- vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik lesní geobiocenózy
včetně specializovaných lesních druhů vyšších rostlin

tisíciletí

- vznik vyspělých humusových profilů vývojově zralých půd reprodukce
zaniklého klimaxového společenstva s druhově nasycenými společenstvy v
dané krajině

Předkládaný plán místního územního systému ekologické stability je dalším krokem, který směřuje
k aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze
předpoklad k vymezení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), které by měly být základem pro
rozvíjení ostatních nutných prvků zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími
nutnými předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i
na zemědělské půdě, zajištění čistoty ovzduší, vod atd.
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Nadregionální prvky ÚSES
NRBK K 69 – mezofilní hájová osa propojuje jihozápadní částí Královéhradeckého kraje (kolem
Chlumce nad Cidlinou) mezofilní hájovou osu NRBK K 71 a NRBC 9 Lodín, vložené regionální
biocentra: H012 Mlékosrbský les, 977 Chlumecká Bažantnice, H010 Lišické a 978 U tří Závor.
Regionální prvky ÚSES
Regionální prvky ÚSES v řešeném území: RK1251 – část vedení regionálního biokoridoru,
spojující RBC 1774 U Vysočan s RBC 977 Chlumecká Bažantnice a dále pokračující jako RK
1269.
RBK 1251 propojuje dnem údolí Cidliny mezi Novým Bydžovem a Chlumcem nad Cidlinou RBC
1774 Na Cidlině a RBC 977 Luhy u Mlékosrb (vložené v mezofilní hájové ose NRBK K 69), téměř v
celé délce v rámci ochranné zóny NRBK K 69.
Obrázek 4 ÚSES

Lokální systém vychází, jak bylo řečeno výše, z platného ÚP včetně všech změn a metodických
postupů a stavu v daném území.
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Tabulka 5 ÚSES
NAZEV

FUNKCNOST

NADREGIONÁLNÍ PRVKY
K 69

navržený

K69_OZ

stávající

REGIONÁLNÍ PRVKY
RK 1251

navržený

LOKÁLNÍ PRVKY
LC 01

stávající

LC 02

stávající

LC 03

navržený

LC 04

navržený

LC 05

navržený

LC 06

navržený

LC 07

navržený

LK 01

navržený

LK 02

stávající

LK 02

navržený

LK 03

navržený

LK 04

navržený

LK 05

navržený

LK 06

navržený

LK 07

navržený

LK 08

navržený

LK 09

navržený

LK 10

stávající

LK 11

navržený

LK 12

navržený

LK 13

navržený

INTERAKČNÍ PRVKY
IP 01

stávající

IP 02

stávající

IP 03

stávající

IP 04

navržený

IP 05

stávající

IP 06

navržený

IP 07

navržený

IP 08

navržený

IP 09

navržený

IP 10

navržený

IP 11

navržený

IP 12

navržený

IP 13

stávající

IP 14

stávající

IP 15

navržený
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NAZEV

FUNKCNOST

IP 16

navržený

IP 17

stávající

IP 18

navržený

3f Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení
potřeby vymezení zastavitelných ploch
ÚP navazuje na stávající ÚPO Nepolisy včetně změn č. 1 a 3.
Urbanistická koncepce je vymezena současným ÚP a formát Zadání nezakládá možnosti
ani příčiny na provedení základních změn v území.
Rozvoj Nepolis dle ÚP je odpovídající. Odpovídá však také pozici obce vůči regionu. Mimo
jiné náleží Nepolisy dle politiky územního rozvoje ČR do rozvojové oblasti OB4 – OB4 Rozvojová
oblast Hradec Králové / Pardubice.
ZÚR stanovuje pro rozvoj území umístěného v rozvojové oblasti tato kritéria a podmínky
pro rozhodování o změnách v území (zejména):
a) DS49 II/327 – v prostoru Nepolis - Nepolisy, Zadražany
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Vývoj návrhových ploch:

legenda:
zastavěné území
převzaté plochy z platného ÚPNSÚ
nové vymezené plochy dle ÚP
převzaté rezervní plochy dle platného ÚPNSÚ
nově vymezené rezervní plochy
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Nepřevzaté záměry platného územního plánu sídelního útvaru jsou:
Tabulka 6 Nepřevzaté plochy platného ÚPO
Místní část

Nepolisy

Luková

Parcela
99/1
125/4; 125/2
21/1
160/19
391/19; 391/18; 391/17; 391/21
88; 65; 1055/1; 1128; 173; 1127; 1120; 316;
64; 309
101/1; 101/2; 95
181/6
32/1
36/2
123/3; 123/4
119/3
119/13
70/8; 78; 43; 69/2
66; 55/21; 55/14

Zadražany

7/174
275/2; 25/1; 25/2
21
40/1; 40/2

Územní plán Nepolisy - Odůvodnění

Důvod
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
místem prochází elektrické vedení
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
Ponechání přírodních prvků podél
plánované cyklostezky
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
záměr byl již realizován
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4 Náležitosti vyplývající z vyhlášky č. 500/2006 Sb., část II
odst. 1 a) až 1 d)
4a Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území
Postavení obce v systému osídlení:
Obec Nepolisy je obcí spadající pod ORP Nový Bydžov, nachází se v západní části okresu Hradec
Králové, severně od Chlumce nad Cidlinou. Obec Nepolisy se skládá ze tří částí, kterými jsou
Nepolisy, Zadražany a Luková. Obec je typická spíše venkovským rázem, čemuž odpovídá i
urbanisticko-architektonická dimenze, socioekonomické parametry a demografický stav. Z toho
důvodu je do jisté míry obec závislá na vyšších regionálních celcích, které nabízejí funkce a
služby, které není možné, vzhledem k výše uvedenému, umístit v řešeném území (jde především o
zdravotnické, sociální a vzdělávací občanskou vybavenost). Z tohoto pohledu jsou pro řešené
území nejvíce spádové vztahy směrem na město Nový Bydžov, příp. na Chlumec nad Cidlinou.
Dostupné je i krajské město Hradec Králové, kde jsou vztahy a služby nejintenzivnější.
Katastrem obce o výměře 13,52 km2 protéká Lužecký potok. Místní částí Luková protéká řeka
Cidlina. Terén je povětšině rovinatý, místy mírně svažitý. Uváděná průměrná nadmořská výška je
230 m. n. m. Severním směrem se území mírně zvedá a u lesa „Borek“ dosahuje nadmořské výšky
až 240 m. n. m.
Obec Nepolisy se nachází v otevřené krajině, umožňující další rozvoj sídla nad rámec územního
plánu a to v parametrech a tempu odpovídajícím potenciálu celé společnosti.
V řešeném území se nenachází letiště, resp. rozvojové plochy, umožňující jeho rozšíření pro
běžnou leteckou dopravu.
Záměry vyplývající z PÚR ČR 2008 a ZÚR Královehradeckého kraje jsou prověřeny v samostatné
kapitole.
Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury
Návrh dopravní infrastruktury v řešeném území úzce souvisí se širším územím, kde jsou vedeny
významné dopravní trasy. V následujících odstavcích je proveden popis zásadních dopravních
koridorů a napojení řešeného území, které je v rámci návrhu rozvoje dopravní infrastruktury obce
nutno respektovat a dále na ně navazovat.
Silniční síť
Základní komunikační systém obce Nepolisy je tvořen jako kompaktní, vzájemně propojený a
doplňující se systém státních silnic regionálního významu s významnými místními sběrnými
komunikacemi.
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Obrázek 5 Silniční mapa

Nadřazeným dopravním prvkem řešeného území obce Nepolisy je vedení silnice I/11 a dálnice
D11 s propojením na silniční síť mimoúrovňovými křižovatkami MÚK (exit 62) – připojení silnice
II/327 a MÚK (exit 68) – připojení silnice I/36. Tato dopravní napojení jsou významným prvkem pro
rozvoj navazující silniční sítě a průmyslových zón.
Dominantou dopravního systému v řešeném území je průběh silnice II/327 zařazené do sítě silnic
II. třídy, která orientuje hlavní směrování dopravy ve směru sever – jih.
Silnice II/327 je od silnice I/11 řešena jako dvoupruhová v kategorii S7,5/70. V územním plánu je
zakreslena přeložka silnice II/327, která má přesah i do sousedních katastrálních území. Jedná se
zejména o koridory územní rezervy, které jsou vedeny katastrálním územím Chlumec nad Cidlinou
a jeden z těchto koridorů je ukončen až na katastrálním území Nový Bydžov.
Železniční síť
Železniční doprava je v řešeném území zastoupena regionální tratí č.040 Chlumec nad Cidlinou –
Ostroměř – Lázně Bělohrad – Trutnov hlavní nádraží. Ve východní části Nepolis je železniční
zastávka Luková. ÚP respektuje OP dráhy č. 040 Chlumec – Trutnov.
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Obrázek 6 Železniční mapa

Turistické trasy
Pěší trasy značené klubem Českých turistů se v území nevyskytují.
Cyklostezky, cykloturistické trasy
Cyklotrasa č. 4285 je vedena po silnici III. třídy a po lesních a polních cestách.
Obrázek 7 Cyklotrasy
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Energetické trasy
Zásobování elektrickou energií
Hlavním napájecím bodem distribuční soustavy pro řešené území je rozvodna Nový Bydžov
110/35 kV. Provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie je ČEZ Distribuce, a.s.
Na úrovni vysokého napětí je distribuční soustava provozována na napěťové hladině 35 kV.
Zásobování elektrickou energií v řešeném území zajišťují rozvody VN, převážně realizována
nadzemním venkovním vedením.
Distribuce elektrické energie je v řešeném území zajišťována prostřednictvím distribučních
trafostanic jejichž celkový počet je 10.
V řešeném území je provozován jeden licencovaný zdroje elektrické energie – sluneční. Celkový
instalovaný výkon je 0,011 MW e.
Zásobování teplem
Zásobování teplem v řešeném území je decentralizované. Zdroji tepla jsou lokální kotle na tuhá
paliva, zemní plyn, elektrokotle apod. V řešeném území nejsou provozována licencovaná zařízení
pro rozvod a výrobu tepelné energie.
Zásobování zemním plynem
Urbanizované části řešeného území jsou plynofikovány. Zásobování zemním plynem je provedeno
středotlakým rozvodem připojeným na VTL regulační stanici, která se nachází mimo řešené území.
Spoje
Řešeným územím prochází radioreléová trasa, která nijak zásadně neomezuje rozvoj území či
realizaci nové výstavby. Digitální rozvod místní telefonní sítě je kompletně řešen zemním
kabelovým vedením a pokrývá urbanizované části řešeného území.
Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů
V řešeném území jsou vymezeny skladebné části všech úrovní ÚSES. Územní plán přebírá a
zpřesňuje vymezení skladebných částí nadřazeného systému ÚSES ze ZÚR kraje
Královehradeckého kraje. Vymezení skladebných částí lokálního ÚSES je také převzato
z dostupných odborných podkladů, zpřesněno na parcely a případně upraveno, nefunkční
skladebné části jsou vymezeny jako veřejně prospěšná opatření. Prověřena byla i jejich návaznost
na hranicích správního obvodu obce. Biokoridor LK09 je na území Nepolis veden po okraji orné
půdy (tak aby nedošlo k nevhodnému členění zemědělských pozemků). V aktualizaci ÚP
Záchrašťany bude LK 09 napojen tak, aby nedošlo k nevhodnému členění orné půdy.
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Nadregionální a regionální systém ekologické stability
Průběh nadregionálních a regionálních prvků systému ekologické stability je převzat ze ZÚR
Královéhradeckého kraje a obsahuje:
-

nadregionální biokoridor č K 69, K69_OZ
regionální biokoridor č. RK 1251

Navržený lokální systém ekologické stability je v souladu se sousedními urbanistickými jednotkami.
Chráněná území
V řešeném území se nenachází žádná maloplošná chráněná území, NATURA 2000 ani chráněná
území s národním významem.
Ochrana horninového prostředí
V území se nevyskytují dobývací prostory, chráněná ložisková území, ložiska ani prognózní zdroje
nerostných surovin, důlní díla, poddolované území.
Vodohospodářská infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Zásobování řešeného území pitnou vodou je realizováno prostřednictvím rozvodných řadů
napojených na přivaděč Nový Bydžov – Chlumec nad Cidlinou. Zásobovaná oblast je součástí
Vodárenské soustavy Východní Čechy. V severní části obce pak pokračuje přívodní řad pro další
obce směrem na Lužec nad Cidlinou. Provozovatelem a vlastníkem vodovodu je VAK a.s. Hradec
Králové. Návrh zásobování rozvojových ploch je zpracován v souladu s Plánem rozvoje vodovodů
a kanalizací Královehradeckého kraje.
Odvádění a likvidace odpadních vod
Likvidace odpadních vod probíhá lokálně, v rámci jednotlivých místních částí, bez vazby na širší
území. V případě místní části Nepolisy jsou z odkanalizovaných objektů odpadní vody sváděny
jednotnou a oddílnou splaškovou kanalizací na ČOV Nepolisy. Likvidace odpadních vod
pocházejících z objektů v jednotlivých místních částech, doposud neodkanalizovaných probíhá
pomocí septiků a žump. Majitelem a správce kanalizačních stok je Obec Nepolisy.
Vodní hospodářství
Zájmové území náleží do povodí Labe. Územím protéká vodohospodářsky významný vodní tok
Cidlina a nadále Lužecký potok. Územní plán navrhuje v souladu s Plánem oblasti povodí Labe
revitalizaci řeky Cidliny v oblasti soutoku s vodním tokem Bystřice. V území se nachází také
množství drobných vodních nádrží, jejichž počet územní plán navyšuje. ÚP plně respektuje
stanovené zóny záplavového území v rámci nichž nevymezuje zastavitelné plochy rozvoje.
Územní plán na základě zapracování všech relevantních opatření a doporučení vytváří podmínky
pro zlepšení retenční schopnosti resp. vodohospodářské situace v území, včetně rozvoje
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vodohospodářské infrastruktury, která zajistí napojení všech rozvojových ploch resp. zvýšení
komfortu pro obyvatele.

4b Vyhodnocení splnění požadavků Zadání
Zadání územního plánu Nepolisy bylo schváleno Usnesením zastupitelstva ze dne 28.3.2013,
usnesením číslo 30.
Jednotlivé body Zadání byly splněny takto:
Ad a) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ
ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A
OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,
JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
ÚP Nepolisy je v souladu s:
-

PUR ČR 2008

ZÚR Královehradeckého kraje (převzaty byly tyto body: regionální biokoridor RK
1251,nadregionální biokoridorem K69MH, přeložka DS49 - přeložka silnice II/327)
ostatními nadmístními materiály (Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 20062015, mikroregionu Cidlina)
ÚAP ORP Nový Bydžov
a) ÚP Nepolisy byly respektovány limity území
b) Záměr b.l. Přeložku silnice II třídy II/327 byl respektován
c) Byl respektován rozbor udržitelného rozvoje území:
-

Byly vytvořeny územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí:
V ÚP Nepolisy byly vymezeny plochy pro:
-

-

bydlení - (úměrně s ohledem na velikost a potřeby obce), preferovány byly - plochy
smíšené obytné umožňující funkci bydlení a občanského vybavení i podnikání
nesnižující kvalitu prostředí v daném území,
dopravní a technickou infrastrukturu, jejíž potřeba vyplynula z návaznosti na nově
vymezené plochy.
plochy veřejných prostranství navazující na:

1. Urbanistická koncepce
Návrh řešení vycházel z platné ÚPD Nepolisy, prověřil využitelné požadavky, které obsahuje
platná ÚPD. Přednostně byly vymezovány plochy o rozloze větší než 2000 m2, které byly
podrobněji členěny podle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.
ÚP Nepolisy byl navržen tak, aby nedošlo k narušení urbanistické koncepce ani koncepce
uspořádání krajiny. Bylo respektováno a rozvíjeno původní založení obce, společně s jejími
dominantami, hladinou zástavby a stávajícím charakterem sídla.
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Bylo respektováno a preferováno bydlení venkovského typu s přímou vazbou na přírodní a
krajinné zázemí. Zastavitelné plochy byly řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly a
minimalizovaly tím zábor krajiny. ÚP stanovil podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití (hlavní využití, pokud je bylo možné stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití,
popřípadě podmíněně přípustné využití).
Přednostně byly využívány plochy brownfields, nevyužívané objekty a plochy neexistující zástavby.
2. Koncepce veřejné infrastruktury Dopravní infrastruktura
Nově navržené zastavitelné plochy byly navrženy tak, aby navazovaly na stávající a prodloužené
místní komunikace.
V ÚP byly navrženy cyklostezky, jejichž součástí jsou komunikace pro pěší.
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu železniční dráhy
byly zařazeny objekty a zařízení, pro které zákon č. 258/2000 S. o ochraně veřejného zdraví
stanovuje hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného s podmínkou,
že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno dodržení maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.
Byla respektována přeložka DS49, silnice II třídy II/327, která je součástí ZÚR Královéhradeckého
kraje.
V koordinaci s ÚP Nový Bydžov vydaným v listopadu 2012, Generelem silniční dopravy
Královéhradeckého kraje z července 2011 a studií „Prověření vybraných variant koridoru přeložky
silnice II/327 Chlumec nad Cidlinou ↔ Nový Bydžov“ z roku 2014 bylo návrhovou plochou a
koridorem územní rezervy vymezeno možné vedení silnice II/327. Důvodem je zpracování studie
ve variantách. I přes doporučení výsledné varianty nelze předjímat, která z variant bude součástí
ZÚR KHK.
Technická infrastruktura
V koordinačním výkresu byla zakreslena ochranná pásma.
Zásobování vodou - byla respektována koncepce zásobování obce vodou ze stávajícího
skupinového vodovodu. Byla vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na návrh
zastaviteIných ploch. Byla zohledněna potřeba požární vody.
Dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zadržovat na
pozemku a uvádět do vsaku.
Byla respektována stávající koncepce odvádění a čištění odpadních vod.
Zásobování elektrickou energií - bylo vyhodnoceno zásobování elektrickou energií s ohledem na
návrh zastavitelných ploch a bylo navrženo doplnění a rozšíření.
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Zásobování plynem - bylo vyhodnoceno zásobování plynem s ohledem na návrh zastavitelných
ploch a navrhnuto doplnění a rozšíření. ÚP respektuje stávající plynárenská zařízení vč. jejich OP
a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000Sb. (energetický zákon).
Nakládání s odpady - nebyly navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Byl
respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu v sousedních
územích.
Byla stanovena ochranná pásma všech stávajících a nových elektroenergetických a plynárenských
zařízení, včetně stanovení ochranných pásem jejich podzemních rozvodů. V intravilánu obce
budou přednostně nové rozvody NN provedeny kabelizací.
Občanské vybavení
Byly respektovány stávající plochy občanského
navrhovaných ploch v platné ÚPD Nepolisy.

vybavení,

byla

prověřena

potřebnost

Veřejná prostranství
Stávající veřejná prostranství byla respektována.
3.Koncepce uspořádání krajiny
Byla prověřena síť účelových komunikací a bylo navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na
potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky.
Byl upřesněn a zapracován nadregionální a regionální územní systém ekologické stability,
vyplývající z nadřazené ÚPD, a navrženo řešení lokálního ÚSES, byla upřesněna a zapracována
lokalizace řešení místního ÚSES, vycházejícího z generelu lokálního ÚSES.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na jejich základě, se za
hodnoty považují: VKP, ÚSES
Dále jsou definicí funkčních ploch stabilizovány charakteristiky krajinného rázu, podpořeny a
posíleny přírodní plochy, prostupnost krajiny, její retenční funkce aj., a to především stabilizací i
doplněním jak sídelní, tak i krajinné zeleně. Nové plochy pro výstavbu větrných ani fotovoltaických
elektráren nejsou vymezovány.
Přírodní hodnoty území
Na území obce byly uplatněny prvky ÚSES nadregionálního, regionálního a lokálního významu.
Z lesů se na řešeném území vyskytují hospodářské lesy a lesy zvláštního určení.
Do řešeného území zasahuje migračně významné území.
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Zábor nejkvalitnější zemědělské půdy byl přípustný výjimečně, a to pouze v odůvodněných
případech – viz kapitola 4d.
Vodní toky a plochy byly respektovány.
Kulturní hodnoty území
Kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty:
Nepolisy:
Číslo rejstříku 100073 - čp. 13 venkovský dům - nemovitá kulturní památka
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha P. Marie Immaculata
Pomník obětem 1. a 2. světové války
Luková:
Kříž na návsi
Zděná zvonička
Zadražany:
Socha sv. Anny
Ukřižování
Kovový kříž na pískovcovém soklu
Pomník obětem 1. a 2 svět. války
Území s archeologickými nálezy – bylo respektováno
Ráz zástavby a stávající urbanistická struktura daná historickým vývojem byla respektována.
Do grafické části ÚP, byly zahrnuty limity využití území (koordinační výkres), zakresleny nemovité
kulturní památky, případně památkově hodnotné objekty. Objekty, které jsou předmětem
památkové ochrany, byly přesně specifikovány v návaznosti na funkci nejbližšího okolí a v textové
části návrhu byly popsány.
ÚP respektuje podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní a požární ochrany.
Plochy pro obytnou zástavbu byly navrhovány tak, aby nedocházelo k překračování hygienických
limitů hluku z dopravy ani stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru staveb.
Koncepce návrhu technické infrastruktury byla řešena v souladu s nadřazeným Plánem rozvoje
vodovodů a kanalizací. Návrhy zohledňují potřebu zásobování vodou pro požární účely.
Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení vodohospodářské situace v území, včetně rozvoje
vodohospodářské infrastruktury, která zajistí napojení všech rozvojových ploch resp. zvýšení
komfortu pro obyvatele.
Územní plán vyžaduje odstranění všech příčných i podélných překážek zastavujících prostor
bezpečného manipulačního pásma v šířce 6-8 m od břehové hrany vodních toků, které by mohly
jakkoliv zamezit průchodu vyšších průtoků a způsobit tak vzdutí hladin na vodotečích.
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Byla maximálně zohledňována ochrana zemědělské půdy. Pro nezemědělské účely byla
přednostně využívána nezemědělská půda, zejména nezastavěné a nedostatečně využité
pozemky v zastavěném území, nezastavěné plochy stavebních pozemků mimo toto území,
stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení.
V případech nezbytného odnětí byla co nejméně narušována organizaci a obhospodařování
zemědělského půdního fondu a pro záměry odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního
fondu.
Při záboru zemědělské půdy v nejvyšších třídách ochrany bylo podle zákona ZPF nutné provést
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to ve
srovnání s jiným možným řešením. Bylo nezbytné navrhnout, proč je navrhované řešení ve
srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
a ostatních zákonem chráněných obecných zájmu.
V návrhu řešení ÚP byly zohledněny pozemky s vydaným pravomocným územním rozhodnutím a
stavebním povolením.
Byl řešen způsob vedení tranzitní automobilové dopravy z Nového Bydžova do Chlumce nad
Cidlinou mimo obytnou zástavbu obcí Nepolisy, Zadražany a Luková, a to plochami K07-DS, R04DS (rezerva), R03-DS (rezerva).
Lokalita č. 4 v místní části Nepolisy v blízkosti truhlárny a bývalého střediska živočišné výroby byla
posouzena jako nevhodná pro funkci bydlení
ÚP respektuje zájmy bezpečnosti a ochrany státu, zejména pak ochranné pásmo nadzemního
komunikačního vedení, letiště včetně ochranného pásma, ochranné pásmo radiolokačního
prostředku a ochranné pásmo vojenského objektu.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
V územním plánu bylo třeba řešit urbanistické, dopravní a hygienické závady v území, vzájemné
střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení
území povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.
Urbanistické závady:
Pozemek p.č. 160/1 a sousední pozemky v místní části Nepolisy nebyl využit k funkci bydlení, byl
ponechán v současném stavu funkce NZ. Návrh rozvoje na bydlení je již v dostatečné kapacitě
realizovan na ploše Z01-BI. Vzhledem k velikosti obcí a současnému demografickému trendu není
tato plochy pro bydlení třeba.
Vedení komunikace II/327 centrální částí obce Nepolisy a Zadražany bylo v UP odstraněno
plochou K07-DS, R04-DS (rezerva) a R03-DS (rezerva).
Byla navržena bezpečná trasa pro cyklisty mezi Nepolisy a Zadražany K01-DS
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ÚSES byl řešen tak, aby navazoval na ÚSES sousedních obcí a byl funkční.
Navrhované plochy pro bydlení se navrhují na půdách s nižší bonitní hodnotou, proto by nemělo
docházet k dalšímu ohrožení zástavbou.
Problémy a střety záměrů na provedení změn využití území:
Ochrana území před vlivem dopravy z II/327 - v územním plánu budou vymezeny izofony silnice
II/327 a budou přijata opatření z hlediska ochrany území nebo pro vymezení prostoru pro
kompenzaci těchto vlivů.
Zákon č. 258/2000 S. o ochraně veřejného zdraví stanovuje hygienické hlukové limity pro
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
venkovních prostorech. V současné době nejsou izofony silnice II/327 dostupné. V dalším stupni
projektové přípravy bude prokázáno dodržení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech
Add b) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT
Byly vymezeny plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího využití pro
stanovený účel. R01-W, R02-W.
V řešeném území není třeba stanovovat pořadí změn v území etapizaci.
Add c)
POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT
VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO
V ÚP Nepolisy byly vymezeny veřejně prospěšné stavby (VPS), veřejně prospěšná opatření
(VPO)- viz kapitola 1g.
V souladu s § 101 a 170 stavebního zákona byly v ÚP Nepolisy použity veřejně prospěšné stavby,
veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Soupis
pozemků s předkupním právem provedl projektant podle mapy pozemkového katastru, před
vydáním ÚP bude seznam aktualizován.
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Add d) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU,
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI
Plochy a koridory vymezené pro pořízení a vydání regulačního plánu ÚP Nepolis nestanovuje.
Add e)POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
ÚP Nepolisy je zpracován invariantně.
Add f) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ
OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ
ÚP Nepolis dodržel obsah členění ÚP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
ÚP Nepolis byl zpracován digitálně nad aktuální katastrální mapou, v souřadnicově orientovaném
mapovém podklad (S-JTSK).
ÚP Nepolis je pro účely společného jednání odevzdán ve dvou vyhotoveních včetně CD, obsahuje
grafickou a textovou část ÚP ve formátu pdf.
I. ÚP obsahuje:
1) Textová část územního plánu obsahuje: všechny body dle zadání
Grafická část územního plánu obsahuje: všechny požadované výkresy dle zadání
. II. Obsah odůvodnění územního plánu
Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního
řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona: všechny relevantní body dle
zadání
Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje: všechny požadované výkresy dle zadání
Add h) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ
Podoba návrhových ploch svým charakterem nevyvolává nutnost zpracování dokumentace SEA.
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4c Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny
v zásadách územního rozvoje
Z hlediska kontinuity systému územního plánování je nezbytná koordinace obce Nepolisy se
sousedními územního jednotkami z hlediska územního systému ekologické stability. Jedná se o
funkční systémy, koordinace v území má tedy legislativní rámec (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny).
Z hlediska dopravní infrastruktury je dle ZÚR navržena přeložka II/327 – v prostoru Nepolis Nepolisy, Zachrašťany. Přeložka silnice II/327 v návrhové ploše dopravy, ale i v návrhových
koridorech územní rezervy má přesah do sousedních katastrálních území. Rozhodnutí o vedení
trasy přeložky – upřesněno v aktualizaci zásad územního rozvoje, bude mít v bezprostřední
návaznosti na řešené území vliv na územní plán Chlumec nad Cidlinou a Zachrašťany. Řešení
bylo se zástupci sousedních obcí projednáno. Tam, kde není na území sousedních obcí zajištěna
návaznost záměru, bude tak učiněno pořízením změn vydané územně plánovací dokumentace.

4d Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Z hlediska kontinuity systému územního plánování je nezbytná koordinace obce Nepolisy se
sousedními územními jednotkami z hlediska územního systému ekologické stability. Jedná se o
funkční systémy, koordinace v území má tedy legislativní rámec ( zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny ).
ÚP Nepolisy nevymezuje další záležitosti nadmístního významu a nezavádí jevy, které by
přesahovaly svoji povahou, ochranným pásmem či jiným omezením hranice řešeného území.

4e Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
4.e.1

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející
do zemědělského půdního fondu, údaje o druhu pozemku (kultuře)
dotčené půdy, údaje o zařazení zemědělské půdy do bonitovaných
půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně.

Návrh rozvoje řešeného území vychází z platného územního plánu Nepolis. Převádí rozvojové
plochy ÚP do návrhové části nového územního plánu. Dále jsou vymezeny nové rozvojové plochy
na podkladě vyhodnocení požadavků Zadání nového územního plánu, doplněny a upřesněny jsou
v průběhu zpracování územního plánu podle pokynů určeného zastupitele obce.
Dopad územního plánu na změny kultur pozemků je patrný na vyznačených lokalitách v grafické
části – Výkresu záborů ZPF, kde je zakreslena hranice zastavěného území, hranice BPEJ, rozvoj
území.
Za jednotlivé místní části jsou sledovány zábory dle následujících kritérií: celkový zábor PUPFL,
celkový zábor ZPF, zábory dle jednotlivých tříd ochrany a BPEJ, dle funkčního využití, jejich
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lokalizace vně nebo uvnitř zastavěného území, dále byl identifikován zásah do stávajících investic
do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení).
Půdy jsou podle BPEJ rozděleny dle přílohy k vyhlášce č.48/2011 Sb. Vyhláška o stanovení tříd
ochrany – prováděcí předpis zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Nejvyšší ochranu
má půda I. a II. třídy ochrany, kterou je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně. Půdy V. třídy
ochrany jsou zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností, většinou jde o půdy pro
zemědělské účely postradatelné.
Územním plánem není zásadně dotčena síť zemědělských účelových komunikací, přístupnost
ploch zemědělské půdy je nedotčena. Navrhované zábory neovlivní využití stávajících areálů
zemědělské výroby.
Zábory ZPF jsou vyhodnoceny invariantně.
Celkový zábor ZPF bude v důsledku plánovaného rozvoje představovat 36 ha plochy, a to
převážně kultur orné půdy (81%). Zábor navržený pro funkci bydlení BI představuje 31,4%.
Významnou složkou jsou dopravní plochy DS 52% z celkového záboru.
Tabulka 7 Kvantifikace důsledků navrhovaného řešení na ZPF - souhrnná tabulka
Kultura zemědělské
půdy

Výměra
celkem

Orná
Trvalé travní porosty
Chmelnice
Vinice
Ovocné sady
Zahrady
Ostatní

29,230
3,043

II.
0,331
2,106

III.
25,041
0,773

0,207
3,438
0,109

0,207
0,968
0,088

2,470
0,021

3,699

28,305

36,267

celkem

Z toho třída ochrany č. podle BPEJ v ha
I.

0

IV.
3,859
0,404

V.

4,263

0

Tabulka 8 Kvantifikace důsledků navrhovaného řešení na ZPF – dle jednotlivého funkčního využití
Z toho třída ochrany č. podle BPEJ v ha

Funkční využití
I.

III.

IV.

BI

0,663

9,815

0,835

11,312

DS

0,777

16,124

1,847

18,749

NL

0,004

1,581

1,584

OS

V.

Výměra
celkem

II.

1,057

1,057

PV

0,030

0,051

0,081

SV

0,142

0,374

0,516

TI

1,059

0,126

1,184

ZS
Celkový
součet

0,785

0,998

1,783

3,459

28,545

0
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Tabulka 9 Podrobná kvantifikace důsledků navrhované řešení na ZPF
Výměra
Lokalita Navrhované
celkem
číslo
využití
[ha]

Z toho půda náležející do ZPF v ha
Mimo
V současně
současně
zastavěném
Celkem
zastavěné
území obce
[ha]
území obce
[ha]
[ha]

Druh ZPF
podle katastru
nemovitostí

BPEJ

Výměra
Třída
zemědělské Nezemědělská
Katastrální území Meliorace
ochrany půdy podle
půda [ha]
BPEJ [ha]

P01-BI

BI

0,439

0,439

0,000

0,439

zahrada

31300

III.

0,439

0,000

Z11-BI

BI

1,517

1,516

0,000

1,516

zahrada

31300

III.

1,071

0,001

zahrada

34501

III.

0,224

0,000

zahrada

36200

II.

0,221

0,000

31901

III.

0,480

0,000

Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Zadražany

31300

III.

0,099

0,000

31300
31300
31300

III.
III.
III.

0,119
4,299
0,366

36100

II.

32212
31300

0,075

platný ÚP

0,000

platný ÚP

0,000

platný ÚP

0,000

platný ÚP

0,000

platný ÚP

Zadražany

0,000

platný ÚP

0,000
0,000
0,000

Zadražany
Nepolisy
Zadražany

0,000
0,000
0,000

platný ÚP
platný ÚP
platný ÚP

0,227

0,000

Nepolisy

0,000

platný ÚP

IV.
III.

0,835
0,488

0,047
0,000

Nepolisy
Nepolisy
Luková nad
Cidlinou
Nepolisy
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Nepolisy
Nepolisy
Zadražany
Luková nad
Cidlinou
Nepolisy
Luková nad
Cidlinou
Nepolisy

0,000
0,000

platný ÚP
platný ÚP

0,000

platný ÚP

0,000

nový ÚP

0,564

platný ÚP

0,000

platný ÚP

0,000
0,000
0,000

nový ÚP
nový ÚP
nový ÚP

0,027

platný ÚP

0,000

platný ÚP

0,030

platný ÚP

0,025

platný ÚP

Z12-BI

BI

0,480

0,480

0,000

0,480

Z09-BI

BI

0,219

0,219

0,000

0,219

Z01-BI

BI

4,665

0,000

4,665

4,665

P01-BI

BI

0,227

0,000

0,227

0,227

Z10-BI
Z10-BI

BI
BI

0,882
0,488

0,000
0,000

0,835
0,488

0,835
0,488

zahrada
trvalý travní
porost
zahrada
orná půda
orná půda
trvalý travní
porost
orná půda
orná půda

Z11-BI

BI

1,553

0,000

1,553

1,553

orná půda

31300

III.

1,553

0,000

Z10-BI

BI

0,216

0,000

0,216

0,216

orná půda

30600

II.

0,216

0,000

Z11-BI

BI

0,577

0,000

0,577

0,577

orná půda

31300

III.

0,577

0,000

Z12-BI

BI

0,097

0,000

0,097

0,097

orná půda

31300

III.

0,097

0,000

K01-DS

DS

0,125

0,000

0,122

0,122

K02-DS

DS

0,104

0,000

0,104

0,104

orná půda
orná půda
orná půda

31300
32212
31300

III.
IV.
III.

0,066
0,056
0,104

0,003
0,000
0,000

K03-DS

DS

0,231

0,000

0,231

0,231

orná půda

31300

III.

0,199

0,000

orná půda

31300

III.

0,032

0,000

orná půda

31300

III.

0,030

0,000

orná půda

31300

III.

0,045

0,000

K04-DS

DS

0,075

0,000
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Výměra
Lokalita Navrhované
celkem
číslo
využití
[ha]
K05-DS

DS

0,137

K06-DS

DS

0,220

K07-DS

DS

19,760

Z toho půda náležející do ZPF v ha
Mimo
V současně
současně
zastavěném
Celkem
zastavěné
území obce
[ha]
území obce
[ha]
[ha]
0,000
0,134
0,134
0,001

0,000

0,163

17,918

0,165

17,918

P01-DS

DS

0,097

0,000

0,000

0,000

K01-NL

NL

1,713

0,000

1,584

1,584

Z20-OS

OS

1,057

0,000
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1,057

1,057

Výměra
Třída
zemědělské Nezemědělská
Katastrální území Meliorace
ochrany půdy podle
půda [ha]
BPEJ [ha]

Druh ZPF
podle katastru
nemovitostí

BPEJ

orná půda
orná půda

31300
31300

III.
III.

0,058
0,076

0,003
0,000

orná půda

31300

III.

0,025

0,055

orná půda

34501

III.

0,002

0,000

trvalý travní
porost

34501

III.

0,136

0,000

zahrada

34501

III.

0,001

0,000

orná půda

31300

III.

3,448

1,843

orná půda

36200

II.

0,055

0,000

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost

31300
32212
31300
32212

III.
IV.
III.
IV.

9,402
1,015
2,019
0,776

0,000
0,000
0,000
0,000

31300

III.

0,008

0,000

36200

II.

0,567

0,000

31300

III.

0,450

36200

II.

vodní plocha

36200

vodní plocha
trvalý travní
porost
orná půda
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
orná půda

Původ

Nepolisy
Zadražany
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Nepolisy
Nepolisy
Zadražany
Zadražany
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou

0,000
0,000

nový ÚP
nový ÚP

0,000

nový ÚP

0,000

nový ÚP

0,000

nový ÚP

0,000

nový ÚP

2,619

nový ÚP

0,002

nový ÚP

0,945
0,000
0,148
0,000

nový ÚP
nový ÚP
nový ÚP
nový ÚP

0,000

nový ÚP

0,000

nový ÚP

0,000

Zadražany

0,000

nový ÚP

0,128

0,000

Zadražany

0,000

nový ÚP

II.

0,028

0,000

0,000

nový ÚP

31300

III.

0,021

0,000

Luková nad
Cidlinou
Nepolisy

0,021

nový ÚP

34200

II.

0,000

0,097

Nepolisy

0,000

nový ÚP

32011

IV.

1,177

0,129

Nepolisy

0,000

nový ÚP

32011

IV.

0,404

0,000

Nepolisy

0,000

nový ÚP

36100

II.

0,004

0,000

Nepolisy

0,000

nový ÚP

31300

III.

1,057

0,000

Nepolisy

0,000

platný ÚP
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Výměra
Lokalita Navrhované
celkem
číslo
využití
[ha]
Z21-PV
Z22-PV
P02-SV

PV
PV
SV

0,030
0,051
0,307

Z27a-TI

TI

0,357

Z27b-TI

TI

0,316

Z25-TI

TI

0,046

Z26-TI

TI

Z24-TI

Z toho půda náležející do ZPF v ha
Mimo
V současně
současně
zastavěném
Celkem
zastavěné
území obce
[ha]
území obce
[ha]
[ha]
0,000
0,030
0,030
0,000
0,051
0,051
0,276
0,000
0,276
0,000

0,357

0,357

Druh ZPF
podle katastru
nemovitostí

BPEJ

Výměra
Třída
zemědělské Nezemědělská
Katastrální území Meliorace
ochrany půdy podle
půda [ha]
BPEJ [ha]

orná půda
orná půda
zahrada
zahrada
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
orná půda
trvalý travní
porost

30600
31300
31300
36200

II.
III.
III.
II.

0,030
0,051
0,134
0,142

0,000
0,000
0,031
0,000

31300

III.

0,070

0,000

31300

III.

0,009

36200

II.

36200

Původ

Nepolisy
Nepolisy
Zadražany
Zadražany
Luková nad
Cidlinou

0,000
0,000
0,000
0,000

nový ÚP
nový ÚP
platný ÚP
platný ÚP

0,000

nový ÚP

0,000

Zadražany

0,000

nový ÚP

0,002

0,000

Zadražany

0,000

nový ÚP

II.

0,275

0,000

0,000

nový ÚP

36200

II.

0,316

1,000

0,000

nový ÚP

31300

III.

0,046

0,000

Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Nepolisy

0,027

36100

II.

0,223

0,000

Nepolisy

0,000

0,316

0,316

0,000

0,046

0,046

0,223

0,000

0,223

0,223

TI

0,101

0,058

0,000

0,058

zahrada

30600

II.

0,058

0,043

Nepolisy

0,000

K03-ZS

ZS

0,794

0,000

0,785

0,785

orná půda
ovocný sad
zahrada

30600
30600
30600

II.
II.
II.

0,030
0,207
0,548

0,009
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

K04-ZS

ZS

0,160

0,000

0,160

0,160

orná půda

31300

III.

0,160

0,000

0,000

nový ÚP

K05-ZS

ZS

0,312

0,000

0,312

0,312

orná půda

31300

III.

0,171

0,000

0,072

nový ÚP

K02-ZS

ZS

0,526

0,000

0,526

0,526

31300
31300

III.
III.

0,142
0,526

0,000
0,000

0,001
0,000

nový ÚP
nový ÚP

Z23-SV

SV

0,243

0,243

orná půda
orná půda
trvalý travní
porost

Nepolisy
Nepolisy
Nepolisy
Luková nad
Cidlinou
Luková nad
Cidlinou
Nepolisy
Nepolisy

platný ÚP
záměr
města
záměr
města
nový ÚP
nový ÚP
nový ÚP

34200

II.

0,243

Nepolisy

0,000

nový ÚP

0,243

Zdroj: data ÚAP, ÚP, upraveno AF-CityPlan
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Rozvoj obce byl navrhován s ohledem na ochranu ZPF, tj. nebyla navrhována nová samostatná
sídla, byl ponechán a prověřován přístup na zemědělské pozemky, prioritně byly využívány plochy
v zastavěném území a vhodně pro přestavbu, revitalizaci stávajících nevyhovujících funkcí, rozvoj
byl prioritně navrhován v území navazujícím na stávající sídla. Dále byl rozvoj směrován do míst
dopravně a technicky dostupných jak dle stávajícího stavu využití území, tak dle navrženého
rozvoje obce, tj. nové dopravní koncepce.
Odůvodnění rozsahu záboru ZPF
ÚP je vyjádřením analýzy vstupních informací, požadavků na výstupní řešení v kombinaci
s vyhodnocením současného území, převzetí záměrů současného územního plánu s promítnutím
všeho do právního prostředí.
Argumentem je naplnění kompaktního rozvoje obce – přednostní využití volných ploch a proluk
zastavěného území, využití znehodnocených ploch. Důsledné využití prostoru vnitřní obce je dále
doplněno kompaktní obecní strukturou.
Dalším argumentem je minimalizace rozvoje solitérních místních částí, zde jsou de facto převzaty
zastavitelné plochy dle platného územního plánu a další rozvoj z hlediska žádostí fyzických a
právnických osob se omezuje výhradně na jednotlivé žádosti, do proluk zastavěného území a
výhradně po potřeby bydlení. Rozvoj dalších ploch individuální rekreace ve stávajících lokalitách i
vznik novotvarů je vyloučen.

4.e.2

Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní
úrodnosti (meliorační a závlahová zařízení apod.) a o jejich
předpokládaném porušení:

V rámci ÚP Nepolisy se jedná o zásah do půdy šesti návrhovými plochami, a to v místní části
Nepolisy a Luková
Tabulka 10 Zábory ZPF s investicemi po půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Výměra
celkem
[ha]

Druh ZPF
podle
katastru
nemovitostí

BPEJ

Třída
ochrany

Plocha s
investicí do
půdy [ha]

Původ

K03-DS

0,19894

orná půda

31300

III.

0,027147

platný ÚP

K04-DS

0,045208

orná půda

31300

III.

0,024907

platný ÚP

K04-DS

0,029747

orná půda

31300

III.

0,029747

platný ÚP

K07-DS

0,054931

orná půda

36200

II.

0,00244

nový ÚP

K07-DS

0,021172

vodní plocha

31300

III.

0,021172

nový ÚP

K07-DS

2,019406

orná půda

31300

III.

0,148102

nový ÚP

K07-DS

9,402306

orná půda

31300

III.

0,944901

nový ÚP

K07-DS

3,448149

orná půda

31300

III.

2,6194

nový ÚP

Z25-TI

0,045929

orná půda

31300

III.

0,027184

platný ÚP

Funkce
kód
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Funkce
kód

Výměra
celkem
[ha]

Druh ZPF
podle
katastru
nemovitostí

BPEJ

Třída
ochrany

Plocha s
investicí do
půdy [ha]

Původ

K05-ZS

0,141663

orná půda

31300

III.

0,001177

nový ÚP

K05-ZS

0,170598

orná půda

31300

III.

0,072023

nový ÚP

P01-BI

0,439269

zahrada

31300

III.

0,074817

platný ÚP

Z11-BI

0,577301

orná půda

31300

III.

0,564343

platný ÚP

4.e.3

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a
zemědělských usedlostech a o jejich předpokládaném porušení:

Areály zemědělské výroby jsou zachovány, s ohledem na hospodaření vlastníka resp. nájemce
zemědělské půdy, jde o několik ploch v jižní části Nepolis , a jižní části Lukové na hranici zástavby,
na severovýchodě území v Zadražanech.

4.e.4

Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu v území, opatřeních k
zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech
vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a o jejich
předpokládaném porušení:

Navrhované zastavitelné plochy jsou umístěny mimo prvky ochrany přírody, citované v příslušné
stati textové části územního plánu.
Zpětná vazba mezi navrhovanými zastavitelnými plochami a ochranou vodních toků a území před
znehodnocením vlivem změny vodohospodářského uspořádání není v řešeném území aktuální.
Zástavba se nachází mimo údolnice vodních toků. Sklon rostlého terénu na zastavitelných
plochách nezakládá možnost eroze zemědělské půdy.

4.e.5

Odůvodnění záborů půdního fondu v I. a II. stupni ochrany:

Princip řešení:
V návrhu rozvojových ploch obce Nepolisy byl rozsah případných záborů půdního fondu ve
vysokém stupni ochrany rozhodujícím kritériem. Výsledkem tohoto přístupu je následující bilance:
ha
-

zábor půdního fondu celkem ( ha )
z toho:
• zábory půd v I. stupni ochrany
celkem
• zábory půd v I. stupni ochrany převzaté
•
•
•
•

zábory půd v I. stupni ochrany nově vymezené
zábory půd v II. stupni ochrany
celkem
zábory půd v II. stupni ochrany převzaté
zábory půd v II. stupni ochrany nově vymezené

Územní plán Nepolisy - Odůvodnění
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0
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Při hodnocení nového územního plánu je nutné akceptovat rozsah zastavitelných ploch, který je
převzat z platného územního plánu. Nutnost převzetí vyplývá z ustanovení § 102 stavebního
zákona, který umožňuje – v případě vypuštění zastavitelných ploch dle platného územního plánu –
možnost finančních kompenzací majitelům pozemků. Převzetí, resp. akceptování již vymezených
zastavitelných loch se jeví jako v tomto smyslu jako pragmatické rozhodnutí.
Vymezené zábory půdního fondu v 2. stupni jsou dílčími zábory do 1000 m2, v rozhodujícím
rozsahu jako část zastavitelných ploch, při jejich vymezení pak byla rozhodující pozice zastavitelné
plochy vůči zastavěnému území, morfologii terénu a přírodním útvarům tak, aby výsledný
urbanistický útvar odpovídal nárokům na pozici sídla v krajině.

4.e.6

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným
řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů.

Ponecháním současného stavu podle schválené dokumentace je společensky únosné do naplnění
ploch. Nové plochy jsou vymezeny nad rámec platného rozměru územního plánu, jsou však
logickým pokračování obce ve vytýčeném urbánním směru rozvoje s optimálním napojením na její
urbanistickou strukturu, veřejnou, dopravní a technickou vybavenost.
Návrhem je zkoumáno a předkládáno toto řešení.
Zábory ZPF:
Tabulka 11 Celkové zábory ZPF
Z toho třída ochrany č. podle BPEJ v ha
I.

II.

III.

IV.

V.

Výměra
celkem

0,000

3,459

28,545

4,263

0,000

36,267

Funkční využití
Celkový součet-

Zábory PUPFL:
Tabulka 12 Celkové zábory PUPFL
plocha PUPLF
[ha]

Návrh

4.e.7

0,569

Údaje o záboru lesního půdního fondu

Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhového řešení na zábor pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL – zákon. č. 289/1995 Sb., lesní zákon) je shrnuto v následující tabulce.
Podrobný popis funkcí specifikovaných návrhových ploch (Index) je uveden v bodu c) výrokové
části územního plánu.
Zábory PUPFL se vzhledem k charakteru území týkají pouze kategorie hospodářských lesů.
Celkový zábor PUPLF bude v důsledku plánovaného rozvoje cca 0,6 ha plochy.
Územní plán Nepolisy - Odůvodnění
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Tabulka 13 Zábor PUPFL
Funkce
kód

index
plochy

návrhová
plocha
celkem

druh pozemku

Místní část

plocha PUPLF
[ha]

DS

K07-DS

19,760

Lesní pozemek

Zadražany

0,569

5 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
Námitky po společném jednání:
Tabulka 14 Podané žádosti a podněty na úpravy v novém územním plánu

1

Žadatel

Předmět žádosti

Lokalita

Výsledek

Vlastník
nemovitosti

plán výstavby zahradního
domku

876/3 v m. č. Nepolisy

realizováno

2

Vlastník
nemovitosti

výstavbu 1 RD

838/5 v m. č. Nepolisy

částečně
realizováno
návrhovaná
plocha nezabírá
celou parcelu
838/5

3

Vlastník
nemovitosti

výstavby RD

73/2 v m. č. Zadražany

nerealizováno

4

Vlastník
nemovitosti

lokalitu pro 6 RD

27/3 a částí p. p. č. 905, 906
a 1112 dle PK v m. č.
Nepolisy

nerealizováno

5

Vlastník
nemovitosti

stavební parcely

49/2 a 49/10 v m. č.
Zadražany

nerealizováno,
parcely již nyní
této funkci
slouží

6

Obec
Nepolisy

pro výstavbu zachovat
stávající stav lokalit jako
je v platném územním
plánu naší obce

7

Obec
Nepolisy

výstavbu RD

55/5 a 55/11 v m. č.
Zadražany

8

Obec
Nepolisy

lokalita pro přírodě blízká
opatření, založení lesa

p. č. 639/4, 641 a 1092 v m.
č. Nepolisy

9

Obec
Nepolisy

dočišťovací nádrže v
místní části Luková a
místní části Zadražany

Územní plán Nepolisy - Odůvodnění

respektováno
nerealizováno,
parcely již nyní
této funkci
slouží
nerealizováno,
ponecháno
současné
zemědělské
funkci
realizováno
částečně,
plocha schopná
tohoto využití je
realizována v
Zadraženech
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Žadatel

10

Obec
Nepolisy

11

Obec
Nepolisy

Předmět žádosti
cyklostezky Nepolisy Zadražany, územní
rezervu pro regionální
cyklostezku Chlumec n.
Cid. - Nový Bydžov
místní komunikace do
bývalého areálu JZD,
později ZEM a.s., do
veřejně prospěšných
staveb

Lokalita

Výsledek
realizováno,
ovšem formou
návrhu, nikoli
plochou rezervy

900/3, 900/9, 900/10,
900/11, 910/6 a další
dotčené pozemky

realizováno

Tabulka 16 Vyhodnocení námitek a připomínek k návrhu ÚP
Orgán/odbor

Stanovisko

Reakce zpracovatele

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje se sídlem v
Hradci Králové

soulad ÚP s se zákonem č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví

zapracováno

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
souhlasné stanovisko, bez připomínek
odbor životního prostředí a zemědělství

zapracováno

řešení silnic II. a III. třídy jsou v souladu se
zásadami úz. rozvoje Královéhradeckého kraje a
Generelem silniční dopravy KHK (sledována
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, varianta územní rezervy pro přeložku silnice
zapracováno
odbor dopravy a silničního hospodářství II/327 vedenou západně od Chlumce nad
Cidlinou a navazující na východní obchvat
Nepolis. Tato územní rezerva není v návrhu UP
Nepolisy zohledněna)
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor územního plánování a
stavebního řádu

podmínky akceptovány a zapracovány

zapracováno

Městský úřad v Novém Bydžově, odbor
dopravy

nemá připomínek

zapracováno

Vyjádření státní památkové péče

vymezení dotčených kulturně historických
hodnot území, soulad z hlediska historického
urbanismu a archeologie

zapracováno

Ministerstvo dopravy

železniční doprava - pož. respektovat ochranné
pásmo neelektrizované žel. trati č. 040 Chlumec
nad Cidlinou - Trutnov, k ploše LUK-BI-2 pož.
prokázat splnění podmínek pro hygienické
hlukové limity

zapracováno

Správa železniční dopravní cesty, státní
dtto
organizace

zapracováno

Česká republika - Ministerstvo obrany

zapracováno

Ministerstvo průmyslu a obchodu

bez připomínek

zapracováno

Ministerstvo zdravotnictví ČR

bez připomínek

zapracováno

Ministerstvo životního prostředí

bez připomínek

zapracováno
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Orgán/odbor

Stanovisko

Reakce zpracovatele

Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického se
sídlem v HK

bez připomínek

zapracováno

Státní energetická inspekce, Uzemní
inspektorát pro Královéhradecký a
Pardubický kraj

souhlasí

zapracováno

Státní pozemkový úřad, oddělení
správy vodohospodářských děl

v řešeném území se nacházejí stavby vodních
děl - pož. respektovat a zachovat jejich
funkčnost, doplnění tras HOZ do koordinačního
výkresu

zapracováno

Český telekomunikační úřad, odbor pro
východočeskou oblast

bez připomínek

zapracováno

Národní památkový ústav územní
odborné pracoviště v Josefově

ÚP schválen odbornou organizací státní
památkové péče, dotčené kulturně historické
hodnoty území, doporučeno provést záchranný
archeologický výzkum (při realizaci se zemními
pracemi)

zapracováno

Povodí Labe, státní podnik

k předloženým zastavitelným plochám a
plochám přestavby bez připomínek

zapracováno

RWE

pož. 1. respektovat stávající plynárenská
zařízení včetně jejich ochranných a
bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č.
458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zapracováno
energetickým zákonem, 2.zakreslit plynárenská
zařízení v aktuálním stavu v detailech části ÚP,
při respektování podmínek souhlasí

Námitky po veřejném projednání:
V průběhu veřejného projednání podle § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny žádné námitky.
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6 Vyhodnocení připomínek
Při projednání návrhu ÚP Nepolisy dle ustanovení § 50 odst. 2 a § 52 odst. 3 stavebního zákona
nebyly u pořizovatele uplatněny žádné připomínky.
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Příloha 1 Převodní tabulka starých a nově značených indexů ploch
Původní značení ploch

Nové značení ploch

NEP-BI-1
LUK-BI-1
NEP-BI-2
NEP-BI-3
LUK-BI-2
NEP-BI-4
LUK-BI-3
ZAD-BI-1
ZAD-BI-2
NEP-BI-5
LUK-BI-4
LUK-BI-5
NEP-DS-1
NEP-DS-2
ZAD-DS-2
LUK-DS-1
LUK-DS-2
ZAD-DS-1
LUK-DS-3
NEP-DS-3
NEP-DS-4
NEP-DS-5
NEP-OS-1
NEP-NL-1
ZAD-SV-1
NEP-W-2
NEP-W-1
LUK-TI-1
NEP-TI-1
NEP-TI-2
NEP-TI-3
LUK-TI-2
LUK-TI-1
NEP-PV-1
NEP-PV-2
NEP-ZS-1
NEP-ZS-2
LUK-ZS-1
LUK-ZS-2

Z01-BI
Z02-BI
Z03-BI
Z04-BI
Z05-BI
Z06-BI
Z07-BI
Z08-BI
Z09-BI
Z10-BI
Z11-BI
Z12-BI
Z13-DS
P01-DS
Z14-DS
Z15-DS
Z16-DS
Z17-DS
Z18-DS
Z19-DS
R04-DS
R03-DS
Z20-OS
K01-NL
P02-SV
Z23-SV
R02-W
R01-W
Z27a-TI
Z24-TI
Z25-TI
Z26-TI
P03-TI
Z27b-TI
Z21-PV
Z22-PV
K02-ZS
K03-ZS
K04-ZS
K05-ZS
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