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VYHoDNoceruí KoRDlNAcE wuŽÍvÁttíÚzennÍ z nleolsKA
vzrnnŮ v ÚzeuÍ včerruĚ soULADu s Úpo
ŠtnŠícn
VYDANOU KRAJEM

A.

t.

ÚP je navrŽen v souladu s nadřazenou Úpo

2006:

o

.
il.
ilt.

B.

-

Úp vÚc Střední Polabí schválený

Prověřenítrasy silnice II/329
Průběh byl upřesněn na základě poŽadavků zadáni a poŽadavků obce na rozvoj,

zejména napojení rozvojových lokalit. upřesnění průběhu podjezdem pod tratí silnicí
ll12 a vazbou na sousední obce Vrbčany a Radim. Upřesnění trasy je popsáno v kpt.
c.1.2
IJpřesnění trasy regionálního biokoridoru z platné Úeo *raie

Regionální biokoridor ie navrŽen.
ÚR ie v sóuladu s PÚR čn zoog. Podrobný popis uplatnění priorit a poŽadavků pro rozhodování na rozvojovou oblastje v kpt 82.
Soulad s ÚRp oRP Kolín (dále ÚAP).PoŽadavky vyplývajícíz ÚRp byly promítnuty do zadání ÚP; splnění poŽadavků vyváŽenosti a poŽadavků rozboru Úneje popsáno v kpt'B.

Úorue o spu.tĚní zaoÁrtí

B.í PoDKLADY A KoNzULTAGE
l. Změna je zpracována nad digitální katastrální mapou 912009
ll' Úp vÚc Střední Polabí -schválený V roce 1212006
lll. Vydaná ÚR v souladu s platným ÚP
lV' Rozbor místa krajinného rázu UAP Kolín
V. Únp oRp rolin
Vl. Prověřovací variantní studie vedení přeloŽky, silnice lll329v prostoru
2008)
Vll. PÚR ČR 2008
Vlll. Konzultace Řso a kraje pro vedenísilnice ll/329
lX. Studie prověření trasy v ÚP - studie PRoM|KA 2009
X. Akustická studie součást SEA
B.2

V roce

oRP Kolín (PRoMlKA

SPLNĚNi PoŽADAVKŮ znoÁní

B.2.1 Potitika územníhorozvoje čn eÚn čn)
Řešenéúzemísenachází v rozvoiové ose dle Politiky územníhorozvoje Čn zooa v oS4 a oS5
oS4 Rozvojová osa Praha-Hradec Králové/Pardubice - Trutnov - hranice ČR/Polsko (- Wroclaw).
Vvmezení:

obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnici D11, koridory připravovaného pokračování dálnice D11 a připravované rychlostní silnice Rl1 aŽelezničnítrat'č.
010 v úseku Praha-Pardubice.
Důvodv vvmezení:

Území ovlivněné dálnicí D11 a jejím připravovaný-m pokračováním do Jaroměře, připravovanou rychlostní silnicí R11 Jaroměř - Trutnov - hranice ČR/Polsko, Železniční trati č. 010 vúseku Praha Pardubice (l. tranzitní Železničníkoridor) a spolupůsobením center Nymburk' Poděbrady, Kolín, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Navazuje na rozvojovou osu V zahraničí.

oS5 Rozvojová osa Praha- (Kolín)-Jihlava-Brno
Vvmezení:

obce mimo rozvojové oblasti, svýraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnici D1, silnice
ÚP Plaňany -odůvodnění po veřejném projednání
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Legenda
mimoúrovňová křiŽovatka na dálnici

dálnice D11
silnice

l/'12

silnice ll/329
trasa přeloŽky silnice ll/329 v Úp

ir+
-Jtttt,

tr
ffi
N

vÚc

nová trasa - rezerva ate ÚP Plaňany

ostatní silnice
silnice lll. třídy - záměr
plocha CHLÚ
plochy těŽby

regionální biokoridor
regionální biocentrum
cyklotrasy v okolí řešeného území

cyklotrasy - záměr

ffi
E

trasa VRT

"*f**+-

Železnice

regionální skládka
vodní toky
vodnÍ plochy

l/38 (S8) a tt12.

Důvodv vvmezení:

Uzemíovlivněné dálnicí D1 v úseku Jihlava-Brno, v úseku HavlíčkůvBrod_Jihlava rozvojovým záměrem kapacitnísilnice a centry Kolín, Kutná Hora, Čáslav, HavlíčkůvBrod a Velké Meziříčí.
Požadavek:
Při respektování republikových priorit územnÍhoplánování umožňovat v rozvojových obtastech a
rozvojových osách intenzivnÍ vyuŽÍvání územÍvsouvls/osÍi s rozvojem veřejné'infřastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách výváiet podmínky pro umÍstěni aktivit
mezinárodního a republikového významu s poŽadavky na změny v územía tim přispÍvat k zachovánÍ charakteru územÍmimo rozvojové obtasti a rozvojové osy'
ÚR elaRany výváří podmínky pro iozvoj výroby a služeb a rózvoi bydlení v souvislosti s vývojem za
posledních 20 |et, kdy Plaňany jsou rozvojové sídlo, Blinka, Hrádónín a Poboří jsou stabilizovaná
sídla bez rozvoje.

Požadavek:
Úkoty, stanovené pro jednottivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musÍ být převzaty do Územně plánovací dokumentace krajŮ a obcÍ'

Úe Rtanany splnil poŽadavek koordinovaného rozvoje v rámci Rozvojové oblasti oB1.

B.2.2 priority PÚR cn zooa

u| e!19ny l'o-u9iiu

né v PUR

cR 2008'

zpracuje republikové priority Územního plánování pro zajištění URU obsaŽe-

PoŽadavek:

(14)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přÍrodní, civilizační a kulturní hodnoty Území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictvÍ' Zachovat ráz jedinečnéurbanistické
struktury ÚzemÍ, struktury osídlenía jedinečnékutturni krajiny, které jsoú výrazem identity územÍ, jeho historie a tradice. Tato Území mají značnou hodnotu, např' ijako turistické atrixtivity.
Jejich ochrana by měla byt provázána s potřebami ekonomického a sóciálního rozvoje, soríadu s principy udržitelnéhorozvoje' V někteých přÍpadech je nutná cítená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných přÍpadech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je
živým včase proměnným celkem, kteý vyŽaduje tvůrčÍ,avšak citlivý přÍstup kíyvážénému
-hodnoty.
všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejníkulturnÍ, přírodní a užitné
Bránit upadání uenkovské krajiny jaj<o dŮsledku nedostatku lidských zásahŮ. (Viz také 1JAEU,
část lll.6 čl. 25, 27; viz také čl. 19 PÚR Čazooa1

UP Plaňany koncepčně rozvinul ráz kulturní krajiny návrhem a ochranou zeleně podpořenou

poŽadavky vodohospodářskými a ochranou přírody zejména v k.ú' Blinka

Požadavek:

(16) Při stanovovánÍ zpŮsobu

vyuŽití ÚzemÍ vÚzemně p!ánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňovánÍm jednostranných htedisek a poŽadavkŮ, které ve svých dŮsledcích zhoršujÍ stav i hodnoty územÍ'Při řešení ochrany hodnot územÍjenezbytné zohledňovat také poŽadavky na zvyšovánÍ kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje územi. Vhodná řešenÍ Územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spotupráci s obyvateli ÚzemÍ i s jeho uŽivateti
(viz také čl. 20 PUR CR 2006) a v souladu s určeníma charakterem oblastÍ, os, ploch a koridorŮ
vymezených v PUR CR.

(17)

Vývářet v územípodmÍnky k odstraňování dŮstedků náhlých hospodářských změn tokalizací
zastavitelných ploch pro vytváření pracovnÍch přÍležitostÍ,zejména v regionech strukturátně post1žený9| a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení probtémův těchto územÍch' (Viz také
čl. 21 PUR CR 2006)..

ÚR rtanany navrhuje komplexní řešení:
rozvoj bydlení v Plaňanech
rozvoj zdrojů pracovních příleŽitostí ve výrobní obsluŽné zóně v platanech

ÚPPtaňany-odůvodněnípoveřejnémprojedndní
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Požadavek:

(20( Rozvojové záměry, které mohou významně

ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktnÍch lokalit a následně podporovat potřebná kompenzačnÍ opatření. S ohtedem na to při
územně plánovacÍ činnosti, pokud je to moŽné a odŮvodněné, respektovat veřejné zájmy např.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životníhoprostředÍ, zejména formou dŮsledné ochrany
zvláště chráněných Území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadŮ, ochranných pásem vodních

zdrojŮ, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědětského a lesního půdníhofondu. Vývářet ÚzemnÍ podmÍnky pro implementaci a respektováni
územnÍchsystémůekologické stability a zvyšování a udržovánÍ ekologické stabiliý a k zajištěnÍ
ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územÍch,zvyšování a udržovánÍ rozmanitosti venkovské krajiny. V
rámci územně plánovaci činnosti vývářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na
cílovécharakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. (Viz také
Evropská Úmluva o krajině)
Návrh na revitalizaci krajiny a údolípotoka Blinka je navrŽeno v souladu s poŽadavkem.

PoŽadavek:

(21)

Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž Území je krajina negativně poznamenána lidskou činností,s využitÍm její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného územív bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročnéformy
krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj le9níc'll porostŮ a zachovánÍ prostupnosti krajiny'
(Viz také Lipská charta, část tt.; viz také čt. 23 PÚR Ča zooa1
Zelené pásy jsou navrŽeny

PoŽadavek:

(22)

Vývářet podmÍnky pro rozvoj a vyuŽití předpokladŮ ÚzemÍ pro různéformy cestovního ruchu
(např' cykloturistika, agroturistika, poznávacÍ turistika), při zachování a rozvoji hodnot Území.

Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňujÍ celoročnívyužitípro rŮzné formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). (Viz také
čl. 24 PÚR

Čazooa1

ÚP navrhnul rozšířenísilnice ll/329 do Radimi, o jednostranné samostatné cyklistické pásy pro
zlepšenípodmínek pro cykloturistiku a moŽnost cykl. dopravy do školy v Plaňanech.
Požadavek:

_r
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(23)

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepšídostupnost územÍa zkvalitněnÍ dopravnÍ a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umÍsťovánÍ dopravnÍ a
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek Účelné'umísťovat tato zařízenÍ souběžně. (Viz také
čt. 25 PÚR Čn zooq NepřÍpustné je vytváření nových Úzkých hrdet na trasách dátnic, rychtostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy' jsouJi součástítransevropské silničnísítě, volit tak,
aby byly v dostatečnémodstupu od obýné zástavby hlavnÍch center osídlení.
Současná fragmetace není významná pouze zemědělská výroba zruŠilaněkteré cesty
obnovuje řadu cest v krajině'

-

návrh

Požadavek:

(24)

Vývářet podmínky pro zlepšovánídostupnosti Území rozšiřovánim a zkvalitňováním dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdravÍ,
zejména.uvnitř rozvojových oblastÍ a rozvojových os. (Viz také Lipská chafta, bod ll.2; viz také
čl. 26 PUR cR 2006). Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravnÍ infrastruktury a veřejné dopravy' Vývářet podmínky pro zvyšo'
vání bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho
ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v územípodmínky pro environmentálně šetrnéformy dopravy (např. železniční,cyklistickou)'

ÚP Plaňany _odůvodněnípo veřejném projednóní
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(Yiz téŽ poŽadavek 22). Na územíje vedena železničnídráha, která umoŽňuje Plaňanům

jíŽd'ku do pracovních center Kolín a Praha.

do_

PoŽadavek:

(25)

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu ÚzemÍ a obyvatelstva před potenciálními riziky

a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuyy pŮdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah přÍpadných škod' Zejména zajistit Územní ochranu ploch potřebných pro umíst'ování staveb
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení Území určených k řízeným rozlivům povodnÍ. Vytvářet podmÍnky pro zvýšenÍpřirozené retence sráŽkových vod v ÚzemÍ s ohledem na
strukturu osidlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod' (Viz také UAEU, část
lll. 5 čl. 23' 24; viz také čl. 27 PUR CR 2006).
V zastavěných územícha zastavitelných plochách vytvářet podmÍnky pro zadržování, vsakovánÍ
i využívánídešťovýchvod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinkŮpovodní.

Podmínky jsou navrŽeny v regulativech, návrhem zeleně na erozních územích (Blinka)a návrhem revitalizace části údolípotoka Blinka pro zvýšení akumulace dešťovýchvod.
PoŽadavek:

(26)

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územÍch a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášt' odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemÍstění zástavby z Území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových
škod. (Viz také čl' 27 PÚR Čn zooa1.

V hranicích záplavy, ani v hranicích údolnínivy nebyla navrŽena zastavitelná plocha
Požadavek:

(27)

Vývářet podmÍnky pro koordinované umÍst'ovánÍ veřejné infrastruktury v Území a její rozvoj a
tÍm podporovat její účelnévyužívánÍv rámci sídelnístruktury. Vývářet rovněž podmÍnky pro
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálnÍmi centry v územÍ
tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmÍnky pro rozvoj
okolních obcÍ ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. (Viztaké UAEU, část lll.1 čl' 14,15)

Při řešení problémŮ udržitelnéhorozvoje Území vyuŽívat regionálních seskupení (klastrŮ)
k dialogu všech partnerŮ, na které majÍ změny v Území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu
Územi investicemi ve prospěch ÚzemnÍho rozvoje' (Viz také UAEU' část lll. 3 čl' 18' 19)'

ÚP na základě bilance ploch pro oV

ve- veřejném zájmu (školství'zdravotnictví, sociálni zařizejako podmínku dalšíhorozvoje.
pro
plochy
MS
novou
ní, kultura)vymezil

PoŽadavek:

(28)

Zvtáštní pozornost věnovat návaznosti rŮzných druhŮ dopravy. S ohledem na to vymezovat
ptochy a koridory nezbýné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umoŽňujícíÚčelné propojení ptoch bydlení, ploch rekreace, občanskéhovybavení, veřejných prostranství, výroby a
dalšíchptoch, s poŽadavky na kvalitní životníprostředí' Vývářet tak podmÍnky pro rozvoj účinného a dostupného systému, kteý bude poskýovat obyvatelŮm rovné možnosti mobility
a dosažitetnosti v Území' S ohledem na to vývářet podmínky pro vybudování a uŽÍvánÍ vhodné
sítě pěších a cyklistických cest. (Viz také Lipská charta, bod t'; viz také čt. 26 PÚR Čn zooa)

Rozšířenícyklotras a samostatně vedených chodníkůpodél komunikacíje navrŽeno.
PoŽadavek:

(2g)

Vývářet Územní podmÍnky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečnévýroby energie
z o-bnovitelných zdrojŮ, šetrnék Životnímu prostředí, s cÍlem minimalizace jejich negativnÍch vlivŮ a rizik pn respektovánÍ přednosti zajištění bezpečného zásobování Území energiemi. (Viz ta'
ké Lipská charta, bod l.2)
Plochy výrobně obsluŽné zóny umoŽňují vyuŽít střechy budov pro slunečníenergii'
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B.2.3 Požadavky na řešení vyplý,vající z územně analytických podktadů

Rozbor a analýza vymezita týo závady k řešení v ÚP:

t.

přetvořené
koýo vodního toku potoka Blinka v zastavěném územía na horním toku
'v
Úe ;e navrŽena revitalizace toku ve vazbé na návrh ÚSES a obnovy Údolní nivy

ll'

chybí retence deŠťovýchvod v povodí potoku Blinky
v Úe ;e navrŽena retence a lokalita Z2 a ENV6 (ozn. ve výkrese) základního členěníÚzemí

lll.

zdrojhluku silnice l/12, kamenolom

tV.

Hradenín, Blinka, ZábořÍ nemají ČoV

V.

ÚsEs nefunkčnícca 50%
navrŽen Úses t zaloŽeni

ÚP navrhuje protihluková opatření _ plochy Z v hlavním výkrese, návrh ploch bez trvalého bydlení. Hluk z kamenolomu nepřekračuje hranici CHLU (podklad ElA k rozšířenítěŽby.
navrŽen způsob likvidace splaškových vod - vyváŽeníjímek.

Vt.

chybí ttvalé travnÍ porosty a doprovodná zeleň u vodotečí
navrŽena revitalizace potoka Blinka včetně TTP a doprovodné zeleně

Wt. chybí cesty v krajině _ prŮchodnost mimo silnice
navrŽeny účelovékomunikace - obnova původníchcest
vlll.

málo rozptýlené zeleně v krajině
navrŽena doprovodná zeleň komunikací a USES k zaloŽení, zejména plochy ENV 2' 3,11' 12'
13,14, (označeníve výkrese základního členění)

lX.

eroze na ZPF
navrŽena plocha ENV 14' 11' 13

aZ2 (označenívevýkrese základního členění)

X.

průjezd obcí Il/329
navrŽen obchvat pro nové místníkomunikaci a rezerva koncepčního řešení ll/329 včetně nadjezdu
Železničnídráhy a mimoúrovňovékřiŽovatky s l/12

Xt.

zceta chybí inženýrská infrastruktura Hradenín, Blinka, Poboří

Xll'

není zde rekreačníoblast

síd la nebudou rozvojová, technická infrastrukturana stávající úrovni.

navrŽeny cesty pro turisty a cykloturisty

Xttt. málo pracovních přÍležitostívmístě
navrŽeny plochy výrobně obsluŽné v Platanech

Xtv.

brownfields Blinka, Poboří (rozpadlé statky)

navrŽeno vyuŽití Území

Rozbor a analýza ÚAPo vymeziIa tyto nadmístnízáméry k řešení v ÚP
l. rozšířenísilnice l/12
rozšÍřenínavrŽeno na čtyřpruh

lt.

koridor sitnice ll. třídy tt/329 Pečky _ Kouřim včetně mimoúrovňové křižovatky,napojenÍ Vrbčan

návrh je jako rezerva, navazuje na ÚP Vrbčany a Radim

tlt.

zrušenÍ lomu v Plaňanech
navrŽená nová plocha těŽby, stávající lom na doŽití dle likvidačníhoplánu

Plaňany -odůvodnění po veřejném projednání

lv'

Úsps

navrŽen, lokální

Úses

v Území nefunkční

V.

hustšÍ sÍťtras pro pěšía cyklisty
navrŽeno
zvýšení retenčníschopnosti krajiny
navrŽeno vizad (závady k řešeníkpt. Vll|.' lX.)

vl.

Rozbor a analýza Únpo vymezila tyto daIšízáměry k řešení v ÚP

l.

revitalizace ÚdolnÍch niv
navrŽeno na potoce Blinka

ll.

nezastavitelné ÚzemÍ místa krajinného rázu - ÚdolÍ Výrovky
navrŽeno, část navrŽena k zalesnění

lll.

funkčnÍa obslužnépropojení s Vrbčany a Radimí
navrŽeno v rámci

lV.

rozvojpracovnÍpřÍležitosti

navrŽeny plochy výrobně obsluŽné zÓny

V.

rozvoj ploch pro bydlení
navrŽeny plochy pro bydlení rozsahu cca 300 bj

PoŽadavek na pIošnéa prostorové uspořádání území(urbanistickou koncepci a koncepci

uspořádání krajiny)
Požadavky na urbanistickou koncepci:
l' vymezit zastavěné územídle$ 58 zákona č.183/2006 sb..

Vymezeno k datu 9/2009. Popis je součástí návrhu.

Il. Stanovit jasné členěnÍfunkčnÍchploch v souladu s vyhláškou č. 501/2006 sb'' s 3Stanoveno s podrobnějším členěnímz důvodu specifických podmínek a charakter Území
Ill'

objekty architektonicky a historicky významné, navrhnout k ochraně a stanovit zpŮsob jejich

ochrany.

Kromě kulturní nemovité památky jsou v územípředevším urbanistické hodnoty. Koncepce řešení je
navrŽena v podmínkách pro prostorového uspořádání.

lV.

Zachovat kulturní a přírodní hodnoty územÍ.

Dalšímihodnotami je část údolíVýrovky,jeho hodnota je chráněná vymezením RBK a návrhem pří-

rodních ploch'

PoŽadavek na koncepci uspořádání krajiny:

Respektovat přírodnÍ hodnoty Území charakterizované v příloze místo krajinného rázu:
návrh nebo obnova plochy pro doprovodnou zeleň podél vodoteče (návrh do podrobnosti parcely nad KM).
Návrh řeŠil podmínkami a zvýšením rozlohy ploch

l.

ll.

vymezení údolnínivy dle platného územnÍhoplánu obce jako trvale nezastavitelné Území a

návrh podmÍnek pro využitív takto vymezeném Území'

Plocha nivy byla převzata z ÚPD obce

lll.

návrh konkrétnÍch ploch ke zvýšeníretenčnífunkce ÚzemÍ formou opatření v krajině (např. zatravněné pásy, drobné vodnÍ plochy a plochy pro rozliv)
Plochy zeleně s retenční funkcí byly navrŽeny na změnu kultury z orné půdy.

lV.

návrh podmÍnek pro využitÍúzemÍÚsEs v krajinářském celku jako územítrvale nezastavitelné
vč. interakčnÍch prvků'
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y'y&fliJÍ:::iů3ť.:''z platné ÚPD

obce, zohledněn návrh ÚP

vÚc streoní Polabí a

prověřen

B.2.4 Požadavky na řešení veřej né i nfrastru ktu
ry
PoŽadavky dopravn í infrastruktury:
l'
ZákladnÍ koncepce dopravý v obcije.dán'a stávajícÍmi
komunikacemi,

budou proto respektovány stávající dopravntí trašy
$ilnicé ttt' třídy, ,ištňi á iěéiůá'rrrriirZZěii,i"rru ochranného pásma' V přÍpadě napo1eňi naurnova.nyc'n t"iáii
pÁ-íňá;;;';;;i;;;;'r?istarajici komunikace lll.tř. bude počet výjezdŮ minimatizóván.
Stávající silnice jsou stabilizovánýj počet vjezdů ze
silnice minimalizován
.

ll'

Určit parametry n,ormové parametry pro šířku
silnice so 7,5no i komunikacÍ
a navrhnout plochy pro rozšÍřenÍná normové purur"try
(téŽ jako VPS).

,"::ai}ilť'

lll.

formou piocn fir'esta"ov

při

nové výstavbě

.ii"r.t''ou páteřních mistňicrr komunikací a silnic s návrhem

na

Navrhnout obchvat obce pro sitnici ll/32g

Návrh vychá zí z dopravní studie'

Požadavky na občanskou vybavenost:
StávajicÍ koncepce občanskě vybavenosti obce bude prověřena.
objekty občanskévybavenosti mohou být v ÚP event' doptn9y ó aurci iýiuvenost, případně
budou pro doplněnÍ vytvořeny podmÍnky
(zejména kapacita ZŠ,sociálnÍ péčea kltturnÍ
zařizen'í).
Návrh vymezil plochy pro oV ve veřejném zě4mu. Rooóonc;si
popis v kpt.c odůvodnění.
P

ožadavky na tech nickou vybavenost:
Úp fuae posouzeno řešení stávajÍcíhotechnického

V návrhu

vybavení, event' navženo rozšÍřenÍ do
lokalit (kanalizace, vodovod, elektro)'
Návrh technické infrastruktury je součástíÚP, podkladem
byl především rozbor odtokových poměrů
součást vyhodnocení koncepce na Žp{zv.SEA.
19vÝch

-

Požadavky na nakládání s odpady:

nadáte počítats.orgánizovaným svozem odpadu
na regionálnÍ skládku.
Problematiku odpadů řešízákon č.185/2001 So.
o oápaieci, v'p,oanixatelské sféře vsouladu se zástanovenými zákonem o odpadech.
?3!uri
UP neřeŠíorganizaci svozu.
J1; nu.tno i

B.2.5 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Požadavek:
I!.1 bude respektovat historickou urbanistickou
strukturu v obci.
Historickou strukturu reprezentuje zástavba Poboří preoewm
' v' podmínkách
vyuŽití území- pravir
dlech pro prostorové uspořádání
o koncepci

ochrany.

Požadavky na respektováni a ochranu hodnot návrhem podmínek
pro využitíploch:
' přÍrodní hodnotv v Území popisované v rozboru uni;. óni iako silné
stránky ochrany přírody,
ochrany ZPF a lesa

a vodního režimu
kulturní hodnotv
nemovité kulturní památky v obci
objekty architektonicky a historicky cenné _dokladujícÍ
|iýort! obce jsou vymezené ve výkrese limitů (podkladem byl prŮzkum
yrUs9 a aóiiiuiici průzkum zpracoiatete)
ÚP navrhuje ochranu v piavidlech p'o'u'poraoa ní Územía timitecn
navrŽených

.

-

ÚP.

Požadavek na Úses:
oo ÚP bude prověřen a navržen do podrobnosti parcel územní
systém ekotogické stability
, z ÚP vÚc streani Polabí
-Úses:
) upřesněn a navržen lokální
z ptatné ÚpD obce vč' interakčnÍch prvků a údolnÍ nivy
^IJSES
Návrh vymezu1e ÚSeS dle podkladů,
údolnínivy a dalšíinteratěni |rvry.

1l
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PoŽadavek na ochranu půdy:
V Úp buae zpracováno vyhodnocenÍ navrhovaných záborů zPF.
bude postupováno podle právnÍch předpisůl

l.

Z

htediska ochrany

ZPF

Součást odůvodnění, kpt. E

ll.

V případě, že Územně plánovacÍ dokumentace nebude navrhovat dotčeníPUPFL, tato skutečnost bude výslovně uvedena (např. v části vyhodnocení návrhŮ). V případě navrhovaného
přímého dotčenÍPUPFL je třeba uvést Údaj o rozsahu ptánovaného odneií PUPFL (trvaté, dočasné)v členěnípodle Účelu budoucÍho využitÍ,zdŮvodnění navrhovaných řešenÍ (vyhotdnocení variant) z hlediska zájmŮ chráněných tesnÍm zákonem, druh a zpŮsob rekultivabí apod.
Při plánování jiného vyuŽití lesních pozemků než je ptnění funkcÍ tesa je nutno postupovat
podle povinností stanovených $13 lesního zákona'
DotčenÍ PUPFL není v ÚP navrŽeno

lll'

Bude respektována vzdálenost 50m od hranice lesa.
Respektována

8'2.6 Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Seznam veřejně prospěšných staveb, opatření a případně asanacÍ bude součástínávrhu a seznamu
p' č', které jsou VPS a VPo dotčeny.
Součást návrhu dle poŽadavku.
B.2.7 Dalšípožadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů
(např.: požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilnÍ ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany
Iožisek nerostných surovin, geologické stavby Území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými

přírodnÍmijevy)
Z hlediska civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu budou prověřeny požadavky dle přístušnévy-

hlášky
Součástíodůvodnění ÚR

1e t<pt'

civilní ochrany a poŽární ochrany

B.2.8 Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Hlavní střety a zájmy jsou v ÚP řešeny a navrŽeny. Hlavním problémem v územíje střet rozvoje a
záboru zPF _ tento střet je řešen rozvojem územína ,,úkoť'ZPF a zdůvodněn po zváženi zpracovatele.

I
I
I
I
I
I

I
I

B.2.9 Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sídelnístruktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojoyé ose

Do zastavitelných ÚzemÍ Územního plánu budou navíc prověřeny a případně navrženy tyto tokatity (viz
schéma):

B.3

PoŽADAVKY oBcE V ZADÁNí ÚP

Plocha pro bydleni vč. návrhu technické in_
frastruktury
Plocha pro bydlenívč,návrhu technické infrastruktury

4'

Plocha pro bydlení vě, návrhu technické in-

NavrŽena plocha bydlení včetně mistních
komunikací a veřejného prostranství
NavrŽena plocha bydlení včetně mistních
komunikací a veřejného prostranství u potoka
jako veřejná zeleň údolnínivy
Navžena plocha bydlení včetně místních

''s 4, 5 zákona ČruR o. 334/1gg2 Sb., o ochraně zemědětského pŮdnÍho fondu (Úplné zněnívyhlášeno č' 231/1999 sb.) a podle $ 3, 4 a přÍtohy č.3 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. o podrobnostech
ochrany ZPF, a metodickými pokyny MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. ooLP/l067/96 k odnÍmání pŮdy
ze ZPF
*
lokalita 4 se nachází v hranici údo|nínivy vymezené ve změně č. 1 ÚPo Plaňany a zasahuje do lokálního biokoridoru na potoce Blinka. Obojí vyuŽitíje v rozporu s limity územía závěry ÚRe (územne
ÚP Ptaňany -odůvodnění po veřejném projednání
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I
I

frastruktury

t

^x
o

část pozemků poŽaduje vlastník na vybudo_
vání fotovoltaické elektrárny
Plocha pro bydlení

komunikacía veřejného prostranství u potoka
jako veřejná zeleň údolnínivy

Navžena plocha bydlení včetně místních

komunikacía veřejného prostranství u potoka
jako veřejná zeleň údolninivy

T
T
T

Plocha pro bydlení
10

Plocha pro bydlení"''

s protihlukovým opatřením

NavrŽena plocha bydlenís vedením komunikaci a zahrad v Op wn
NavrŽena omezená plocha vzhledem
k hlukové zátéŽize silnice l/12
,*j

t

I
t
I

5

il

I
I

I

t
t

I
I
I
I

Požadavek po schváleni zadání
PoŽadavek na zarovnání ploch zastavitelného územímezi lokalitami
2 a 7. Plochy navrŽeny
s nástavbou býů
nad rámec poŽadavků zadání.

Výroba, sluŽby, občanskévybavení
ozn. Využití,popis

í

Plocha pro rozvoj stávající výroby a zpracavání kamene
sxxxx ŘešenívyuŽití ploch zemědělského areá|u
tak aby negativně neovlivňovalo zónu byd_
lení
8
Obslužná zóna (majetek obce)
9
Fotovoltaika

11

Plocha výroby popř. obsluŽná sféra

NavrŽeno s vazbou na řešení dopravy
NavrŽeno v podmínkách vyuŽití území
navrŽeno
PJocha pro fotovoltaniku navrŽena východně od

obce v dostatečnérozloze
Návrh ovlivnilo upřesnění RBK a návrh komunikačníhoobchvatu

analytických podkladů)

oP silnice ll12bude budoucnu rozšířena na čtyřpruh směrem k lokalitě 6
plocha z poloviny v oP silníce ll12v zatíženíhlukem zé silničnídopravy.
Silnice lt12bude
v budoucnu rozšířena na čtyřpruh směrem k lokalitě 10
""** Zemědělský areál ie vyúzivan pro chov prasat bezvymezeného
PHo
^"'plocha v
*^"
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c.

Krajský úřad středočeského kraje, Zborovská 11,
150 21 Praha 5, koordinované stanovisko ze dne
26.05.2010 _ ochrana ZPF uděluje souhlas

s nezemědělským vyuŽitím navrhovaných lokalit dle
tabulky na str' 19 a 20 odůvodněnÍÚP, orgán posuzovánÍ vlivŮ na ŽP vydat souhlasné stanovisko

Jednotlivé záměry navrhované v posuzovacích lokali- Podmínky posouzení na ElA jednotlivých
tách a uvedené v příloze č. 1 zákona budou posoulokalit nepodmiňuje Ú PD.
zeny z htediska vtivů na ŽP, v rámci posouzení ElA
rozšířenítěžbyna cutÚ Ptaňany po ukončenítěžby
odstranění důlnÍchškod v souladu s plánem asanace
a rekultivace a vyloučit významné uplatnění felonie

L

t

L
L

t

pro plochy 81, so1 podminit výstavbu nových RD
v blÍzkosti silnice l/12; plochy Z7 a Z8 ochránit proti
hluku ze silnice l/12 například pásem zeleně a protihlukovou funkcí nebo stěnou
realizace nízkopodlažníhobydlenÍ v okolí plochy ZZ
podmínit zpracovánÍm pachové studie a jejího kladného závěru ve smyslu splnění přÍslušných limitŮ

C

tr

h

t

UP

Plocha ZZ neni určena k chovu zemědělských, hospodářských zvířat. Tím není
třeba stanovovat podmínky pro pachovou
zónu.
Zastavěnost je stanovena v podmínkách

řešit likvidaci splaškových vod na pozemcích
s výjimkou srážkových vod na plochách veřejných

PoŽadavek v podmínkách vyuŽití územi

pro plochu MK (malý obchvat _ konkrétnÍparametry
protihlukové ochrany musí být navrženy na základě
modelového výpočtu hluku z dopravy na této komunikaci a ověřeno splnění hlukových limitů pro hluk
z dopravy, ověřit výskyt zvláště chráněných druhŮ živočichův rámci přípravy stavby, vyhodnotit imisní zatíŽenÍvlivem navrženékomunikace v rámci přípravy

PoŽadavek lze řešit v následné dokumentaci a ElA, obsah ÚP neumoŽňuje řešení
na zák|adě podrobných, modelových a
průzkumných prací.

pro plochu V2 _ realizaci výrobně obslužnézóny u
silnice l/12 na jihozápadě k.ú' Plaňany podmínit provedením biologického prŮzkumu se zaměřením na
výskyt zvláště chráněných druhů Živočichů(zejména

L

h
F

stanovit maximálni zastavěnost pozemků

Lokality jsou chráněny proti hluku pásmem
zeleně s protihlukovým opatřením v návrhu

funkcí a minimalizovat odvod dešťovýchvod do deš-

{.

t
L
t

sPLNĚNÍ poŽnoavxŮ oorčeruÝcn oncÁrvŮ srÁrruí
spnÁw A sousEoruícn oecÍ Po PRoleoruÁrtí

C

PoŽadavek lze řešit v následné dokumen-

tacia ElA, obsah ÚP neumoŽňuje řešení
na základě podrobných, modelových a

průzkumných prací'

plochu výrobně obsluŽné zóny u nové místnÍkomunikace oddělit od obytné zástavby pásem ochranné zeleně, stanovit maximální zastavěnost pozemkŮ, řešit
likvidaci srážkových vod na pozemcích a minimalizovat odvod vod do dešťovékanalizace
provést kauzálnÍ vyhodnocenÍ vlivu na krajinný ráz
v přÍpadě realizace konkrétnÍho záměru na ploše výrobně obslužnézÓny u silnice l/12 na jihozápadě k'Ú'

Plocha byla navrŽen a na základé poŽadavku na smíšenéúzemíSo2
s podmínkami vyuŽití území

pfo plochu PT těžba kamene _ otvírku nového ložiska iv případě zvýšení ročníhoobjemu těžby
v kamenolomu realizovat ve vazbě na zprovoznění
nové mÍstníkomunikace _ obchvat Plaňan _ sníženi
dopravY, podél plochv budoucÍch felonÍ

Podmínka je vloŽena do návrhu textu

ÚP Ptaňany -odůvodnění po veřejném projednánÍ

Krajinný ráz je posuzován v případě povo- ne v ÚP

lování stavby
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koncepce ÚR etaRany
Žádáme ....zvětšit na dvojnásobek šÍřky a détky tak, aby plocha zasahovala spiše údotnici a
neleŽela přílišv bočnímsvahu.
Plocha byla vymezena jako problémová v rozboru ÚP a v Úne.aya Vymezena jako údolnínivní půda
a v souladu s výškopisem:

lt.

V grafické části neníměněna nazákladě tohoto poŽadavku, je upraven text podmínek pro vyuŽití

Území''' Plochu lze zvětšit na dvojnásobek šířky i délky vymezené plochy dle podrobnějšího projektu"

lll.

ProtieroznÍ opatření VPo1 a VPo2 -nevyskytují se zde parcely 500/1, 509/1, 620.Žádáme
upřesnit a zapra'covat podmínku Že přesné umístěnÍ tohoto opatřenÍ lze upřesnit dle podrobného projektu KPÚ.
Parcely byly vyjmuty s přehledu dotčených parcel veřejně prospěšným opatřením a upřesněny podmínky prostorového uspořádání pro obě plochy.

lV' revitalizace Blinky ponechat na parcelách KN 227, 228/1, 232, 236/1 jako stávajícÍ liniový prvek
Ponecháno dle návrhu.Jedná se o nový prvek, kteý nenÍ stávající ani nenÍ funkční.
V'

obnova a revitalizace krajinného prvku a Údolní nivy na parcelách k.Ú. Plaňany KN 786/1,
758/3,578/2,k.Ú.Blinka KN 158/1' 158/3, 158/5, 219/1, 252/2.Parcely se zde nevyskýují
Parcely byly vyjmuty s přehledu dotčených parcel veřejně prospěšným opatřením

Vl.

rozšířenÍsilnicel/12 zasahuje ido parcelKN 158/2,127/1.

V návrhu Úr

E.

p

taxto označeno'

PoŽADAVKY NA VYHoDNocENí VLvŮ ÚzemrtíHo PLÁNU NA
UDRŽITELNÝ RozVoJ ÚzevÍ, PoKUD DoTčENÝ oncÁN VE
sVÉMsTANoVlsKU K NÁVRHU ZADÁNí uplnrnu
PoŽADAVEK NA zPRAcovÁttí VYHoDNocENí z HLEDIsKA
VLvŮ NA ŽIVoTNI PRosrŘeoí NEBo PoKUD NEVYLouČll

yýzrueunÝ vI_lv NA EVRoPsKY yýznamNou LoKALlTu čl
PTAČíoBLAsT
Vyhodnocení zpracovánojako příloha č. 1 a 2 Odůvodnění
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KoMPLExttí zoŮvoottĚttí pŘunrÉno ŘeŠer.rívČ.
VYHoD Noce N í pŘeopoxt_ÁonnÝcn o Ůs le oxŮ ronoro
ŘeŠeruíze.luÉnn VE VZTAHU K RozBoRu uonŽlrelr.r-Énb
ROZVOJE UZEMI

F.1

zoŮvoot'tĚHí pŘunrÉno ŘsŠerrí

F.1.1 Koncepce
Území obce je rozvojové svojí polohou a vybaveností' Splňuje několik předpokladů, důleŽitých pro
rozvoj.Jedná se o centrum výrobně obsluŽné vázané na dopravní strukturu.

Nová koncepce Úr tedy navrhuje kvantitativně nový rozvoj Území - bydlení a výrobně obsluŽné zóny.Koncepce je založena na

_revitalizaci údolípotoka Blinka'
-dostavby výrobně obslužnézóny dopravně napojené na významnou komunikaci ll12 novou
mimoúrovňovou křiŽovatkou ll7 a lll329'Yýrobně obsluŽná zónaje v současné době realizována
a v ÚP se jedná o její rozšíření(EKOBETi.
-revitalizace krajinné zeleně v náhorních polohách, které jsou v současnédobě zemědělskou
půdou a doprovodná krajinná zeleň, lesy nebo trvalé travní porosty chybí.

- návrhu

nových ploch pro bydlení

F.1.2 Podmínky pro využitíúzemí
Koncepce je vyjádřena koncepcíjednotlivých funkcí a podmínkami pro vyuŽití území,které jsou

navrŽeny v souladu s koncepcí.

Bydlení

|.
ll.
lll.

91 - Živnosti, na ochranu vlastnictví sousedních zahrad a stávajících staveb RD se nepovolují
Šířkakomunikace a uličníčáry dle zachování hodnot území,koncepci veřejného prostranství
pro dopravu pěšía cyklistickou v odpovídajícímprostředí

Velikost parcel 800 m'z odpovídá lokalitě venkovské zástavby s důrazem na zahradu, hustotu
zástavby pro bydlení a moŽnosti výsadby stromů, které svým vzrŮstem odpovídajíhodnotám

venkovského prostředí
Jednosměrná doprava je opatření ve stávaiících územích jako opatření při zachování bezpečného provozu. Jinak zvyšuje dopravní zátěŽv území s jinak malou intenzitou a v Úp není podporována'

lV'

Plochy smišenéobýné
Plochy smíšenéobýné jsou upraveny s podmínkami pro vyuŽití v původníchzemědělských
stavbách kde je moŽnost hospodaření ve stávajících hospodářských objektech.Hospodařeníje limi'
továno vel|kostí provozních ploch vzhledem k tomu, Že se jedná o plochy v zastavěném územía
s negativními vlivy na okolní zástavbu. Nově jsou plochy navrŽeny v dotyku s páteří komunikací směr
Cerhenice, kde je vhodné umoŽnit podnikání.

Plochy občanskéhovybavení

Členěnína plochy pro oV ve veřejném zájmu nezbýné pro navrhovaný počet obyvatel a ostatní plochy pro obsluŽnou sféru a smíšenécentrální Územi, které jsou založeny na komerčnímzákladu vŽdy a
nejsou nezbytné pro obec, zkvalitňujíjejí obsluhu obce.

Nároky na Územi vyplývajícíz předpokládaného počtu účelovýchjednotek:
- účelová jednotka (ú. j.) pro zařízeníškolstvía výchovy = 1 místo
- účelová jednotka (ú. j.) pro ubýovací zařízeníškolstvía výchovy = 'l lůŽko
- počet ú. j'l1000 obyvatel je odborným odhadem pro případnéstanovení potřebné plochy nového zařizení v rámci řeŠenéhoÚzemi
Předškolní výchova:
- počet ú. j./1000 obyvatel = cca40
- na 1 ú. j. připad á 12 m2 podlaŽní plochy a 35 m2 pozemku
ZákladnÍ vzdělávání:

-

počet ú. j./1000 obyva^tel = 136
ú. j. připad 8,3 m2 podlaŽní plochy a 35 m2 pozemku

na 1

ÚP PIaňany -odůvodnění po veřejném projednání
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PLOCHY

POZEMKY

UsPoŘÁDÁNí ZÁSTAVBY NA
POZEMKU

Pozemky mateřských a malotřídních základních škol

Mateřské a malotřídní základní

Plochy zastavěné 20-300Á

Plochy volné zpevněné 2o%

Zařizení
školství

Plochy volné nezpevněné 5060o/o

Pozemkv základních škol
Plochv zastavěné 10-1 5%

Plochy volné zpevněné 45-50%
Plochv volné nezpevněné 40%

Kz

školy

objekty mateřské a malotřídní
základní školv
obsluŽné komunikace, manipulačníplochv
Případně odstavná stánÍ a parkovací plochv

0,2-0,3

Hřiště

Zeleň

Základní školv

obiektv základní školv
obsluŽné komunikace, manipulačníolochv
Případně odstavná stání a parkovací o|ochv

0,'1-0,15

Hřiště

Zeleň

počet obyvatel _ současný stav
počet obwatel- navrhovanÝ

počet

celkem

KOEFICIENT

zAsTAVĚNí

í690
645

2335

Předškolní výchova

účelovýchjednotek
potřebná podlaŽní plocha
potřebná plocha pozemku

93
1116 m2

3255 mz

Základní vzděIání

účelovýchjednotek
potřebná podlaŽní plocha
potřebná plocha pozemku

Plaňanv

-

317
2631 m2
11095 m2

vÝrobně obslužná sféra

Počet ha

Eo - počet ekvivalentních obyvatel

11,735 ha
292

Nároky na územívyplývajícíz předpokládaného poětu úěelových jednotek:

-

účelová jednotka (ú. j.) pro zařízení školstvía výchovy = 1 místo
účelová jednotka (ú. j.) pro ubýovací zařízeni ško|ství a výchovy = 1 lůŽko
počet ú. j'l1000 obyvatel je odborným odhadem pro případnéstanovení potřebné plochy nového zařízení v rámci řešeného území
Předškolní výchova:
počet ú. j./1000 obyvatel = cca 40
na 1 ú' j. připad á 12 m2 podlaŽní plochy a 35 m2 pozemku

Základní vzdělávání:
- počet ú. j./1000 obyvatel = 136
- na '1 ú. j. připad 8,3 m2 podlaŽní plochy a 35 m2 pozemku
- rioai ČSÚ ke dni

31

.12.2008

ÚP Plaňany -odůvodnění po veřejném

projednání
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Plochy výroby a skladování
Čtencnísrůznými podmínkami pro vyuŽitíploch V1, PT, so2,
ze1ménapravidly pro prostorové
uspořádání (výškou
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zástavby)
Plochy mají stanovene podminky pro umist'ování konkrétních
staveb nebo zařizení, změnu vlivu
navyužiti území, změnu vyuŽití Území a ochranu zájmů v
území'
Plochy veřejných prostranství jsou stabilizované š rozvo;em ploch
v navrhovaných plochách
severně od obce.

Doprava
Silnice lll329 - navrhované řešení Úpravy trasy přeloŽky silnice
lll329 včetně tvarových úprav
křiŽovatky bylo pracovně projednáno se zástupti Řsb-óď"'i'ute
,pr""ovatele
projektu a uplatněné
připomínky byly následn ě zapracovány'

Širší
komunikaění souvislosti

Záměr vedení přeloŽkové trasy silnice lll329

je
.vycházi a zakotven ve schváleném Územním plánu
tohoto zámě'irJe vytuóření nového tomunitáeíího
tahu, který by
v širšíchÚzemních a dopravních souvislostech-v kvaljťatiuÁJ
i"ósi"n návrhových parametrech zajišt,oval
páteřních komunikačních tras radiálně směřujícící
oá'uy"noou t<u píaze - tiiall, ol1, ll12, ll2
:!"B?""'

vÚc strední Polabí' Hlavním motivem

Navrhovaná trasa přeloŽky silnice llt329 v širšíchvazbách
byla ověřována v práci ,,Prověřovací variantní studie vedení přeloŽky siÍnice lll329 v prostoru oRP
Kolín" vypracované firmou Atelier PR.MlKA
s'r'o' V loňském roce.-Navrhované čtyři varianty přeloŽkové trásý
ovv veoený ža,p^aÁí^sektorem území
postupně od severu procházely kátástrálním tzsÁimbĎcí
Peety' iuái', prunany, vro;aný

:i5š*}"

Je sledován úsek trasy, který navazuje na již realizovaný úsek
obchvatové

trasy silnice lll329
v Pečkách' Prostorem jiŽně od peeek je silnióe M3ž9, v
parametrech trasy, vedena do
Radimi' PřestoŽe průjezdníúsek v Raáimije v současnosti
'.ruřuňJ'oourých
veden ve velmi dobrých parametrech

, zásadním problémem současnéhostavu však já narůstajícíiátiz""l]ru"y
těŽkou nákladní dopravou ve vztazích k regionální skládce odpa'dů' která je situováňa n"
|ó."'"i"h jiŽně od zastavěného územíobce.
Tato situace je velmi nepříznivá jak z hteáiska bezpečnosiiiJnoiri"yih
účastníků
šitnienino provozu, tak
především z hlediska negativníóh dopadů
silňiční
dopiavy
na
Životní
prostředí celé obce. Návrh
územníhoplánu obce Radlm předpokládá.zedalšírozšířéni
šttaorového prostoru severním směrem
k zastavěnému územía to skládkovou činnost také
časově próJiuzu.;". s orlteoem n" oo.1"ttiuní potřebu
zmírněnídopadů z této těŽké průjezdnédopravy
ie v rizemnim půnúnuoi'i navrrrovň přeloŽka trasy

silnice lll329 vedená po východním obvodu zastavěného Území
obce.
Za prostorem regionální skládky silnice.lll329 vstupuje do katastru
městyse Plaňany a podél skladového areálu klesá obýnou rodinnoú zástavbou oo ceniráobce.
Průjezdníúseksilnice lll329 vevcelku
dobrých parametrech prochází zastavěným územímměstvseá-smoru;e
na;irr [|ripo;Jňi n" trasu silnice
ll12, kde je v mimoúrovňovékřiŽovatce typu delta ukončen.
DalšímnepřÍznivým faktorem z hlediska dopadů ze silničnínákladní dopravy na Žiíotníprostředí,
ie těíá nakladní doprava vyvolaná provozem
kamenolomu' Kamenolom- je situován západně oo centia pranirl' prostor_u
v
stoupajícím zÚdolíVýrovky
za Železničnítratí do prostoru Na Melounici. Komunikačne;e r<ámenolom připojen
na trasu bývalé ,,kolínské" silnice, která je dnes však jižvyřazenaze.silnič'ní sítě,'a
tó vprostoru u stávajícího Úrovňového přejezdu regionální Železničnítratě. V grafické přílozejsou
zachyceny uzemni rimitý lámenolomu vlastní
dobývací prostor a dále vyhlášená oóhranná pásma'_ preiiaÉipóotluou
Úpo Éraňaní.'

Návrh vedení přeložkové trasy silnice ll/329
PřeloŽková trasa silnice lll329 je vsouladu snávrhem kategorizace
silnic ll. a lll. třídyve Středočeskémkraji navrŽena'v návrho-ve kaiegorii s9,5/70. v soutaou s
ustanovením ČsN za otot
iri"lusn1i'
Projektování silnic a dálnic můŽ9 být přo směrové ueo"niti"sy
uitutncn
směrového
oblouku v doporučenéhodnotě R=375m. S ohledem na mírně rovinatý
aŽ 'iniňáinipoiomc,"
mírně iurnány
území
můŽe b)ýt z hlediska výškového vedení trasy uplatněn největJi dóvolený
"hurakter
uy.r"áňý'.tton
u hodnotě

v=7,5o/o.

Šířkovéuspořádání
1a^vfované kategorie q9.5i7o je dvoupruhové pro obousměrný provoz a skládá se ze dvou jízdníchpruhů
š=3,50 m, dvóu vodicích piouŽků š=0,25 m a oáte ná*ániii"i zpevněné
a
nezpevněné krajnice v šířkách š=0,50 m.
Navrhovaná přeloŽková trasa silnice llt329 začínáa navazu)e na již
realizovaný
úseku obchvatové silniční-trasy procházejicí po západním oou"o" Éeček.-PřeloŽková závěrjiŽního
trasa je vedena
v dlouhé přímé,trasa mostem délky 3x27= 5'1 metrů překračuje tóŘ
v11rovty a oostavJ se do polohy výÚP Plaňany -odůvodn,iní po

veře1ri;

p-kd"árí
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chodní obchvatové trasy obce Radim. PřeloŽka je dále vedena směrem na jih podél
východní hranice
budoucího rozšířeníregionální skládky odpadů.-Navrhovaná poloha přeloŽkové

trasy silnice ll/329
v katastru obce Radim je potvrzena schváleným ÚP.
V dalšímprůběhu přeloŽková trasa silnice lll329 směřuje na jih a vstupuje do katastrálního
území
městyse Plaňany. Trasa v hlubokém zářezu překonává lokálnívrchótv p'o.tdi.i"Č"iná]ia
klesá ke křiŽovatce se stávající stopou silnice ll/329 před jejím vstupem do zastavěného Území.
Bariera zářezu silničního tělesa bude v budoucnu, v souladu se zárměry územního plánu, překonávánalávkou pro
pěŠíacyk-

listický provoz. Navrhovaná přeloŽková trasa klesá a je dále vedena po západním
obvodu městyse Plaňany, v podstatě sleduje stopu navrŽenou v minulém schváleném úzómniň ptanu óoce, pro
kterou jsou
jiŽ připravovány výkupy pozemků a místníkomunikace. V etapovém
období se prerózŘova trasa obloukem o poloměru R=120 metrů, kteý bude vyŽadovat lokální sníŽeníjízdnírychloštivtomto
úseku, připojuje do stopy staré silnice. a výškově se připojuje na niveletu stavajíóího
úróvňovéÁo prá;ezou Železnični
tratě č- 012 Pečky- K9uřim, Dále trasa po stávajícím-mostě překiačuje tok Výrovky
á šioupa kolem výrobny betonových prvků k připojení na trasu silnice l/12.
Z hlediska dlouhodobých záměrů je v předkládané dokumentaci sledována územní rezerva pro

návrh mimoúrovňového křÍŽeni přeloŽkové trasy silnice lll32g

se

ŽelezničnítratÍ č'o12, Úze-

mím regionálního biokoridoru procházejícího podél toku Výrovky a také polní cesty zajis
u1ici komunikačni vazby na levém břehu řeky.
estakáda přes údolíVýrovkymá déltu zsO metrů.
'Navrhovaná
V souladu se záměry vÚc
streoní Polabí je křiženi s hlavní trasou silnice ll12 realizováno mimoÚrovňovou křiŽovatkou osmičkového typu' PřeloŽková trasa silnice llt329 je vedena pooiážo"' pod
hlavní
trasou ll12, která ve smyslu rozvojových plánů silničnísítě je uvaŽována;iz ve eiyr|iurrovém
směrově
děleném rychlostním uspořádání.Navrhovaná přeloŽková traša pokračuje žápaoníň směrem připojení
k
na stávajícítrasu silnice llll3344 severně obce Miskovice a dále pot<raeú1e v jejístopě ve
směru na Kouřim' Součástínavrhované osmičkové křiŽovatky se silnicí ll12 je rovněz navřn'pripójovacicn
komunikač_
ních větví pro zajištěnívazeb k obci Vrbčany (v souladu se z-áměry projednaného'Úp- Vrbčany)
a také
vazeb k obcím leŽících jiŽně od hlavní trasy s.ilnice ll12 a tojsou Zaléšaný, viskovice a Žaoonosý.
Celková délka navrhované přeloŽkové trasy silnice lll329 je asi 5.968 metrů. Návrh přbloŽkové
trasy je rovněŽ doložen podélným řezem v měřítku 1:10.000/'1.00-0, který prokazuje dodrŽení pristusn1icn
limitů výškového vedení trasy ve smyslu příslušných ustanovení ČsN ze ot ot.

Plochy tech n ické vybavenosti
v některých případech jsou označenév hlavním výkrese indexem konkrétní funkce z důvodu jediného
moŽného využitíplochy

Plochy smíšenénezastavěného území
Plochy mají funkci ochrannou ( zejména proti vodní a větrné erozi a šířenípoletavého prachu),
krajinotvornou a estetickou vyplývající zrozboru Únp a návrhu obnovy hodnot v krajině, biologickou
á
ekologickou pro zvýŠeníekologické stability Územi.-Území slouŽíjako bchrana před ízájemn17ňi negatlynj11vlivy jednotlivých částíúzemí s rozdílnými funkcemi, které se navzá4eň rušía jáko rieinn1yěoplněk funkce Území, činnostíastaveb
PIochy vodohospodářské
Důvodem vymezeníje:
. ochrana stávajících vodních ploch
' Plochy revitalizace údolípro dominantní přírodnífunkci-údolí potoka a návrh na jeho úplnou revitalizaci, kde není moŽné stanovit podmínky pro vyuŽití plochy.

F.1.3 Limity navrženéúzemnímplánem

Úses

Pro účelnávrhu USES je vyuŽito biogeografické členěníúzemÍČR. Aby sít' biocenter, bookori_
dorů a interakčních prvků byla úplná, byly navrŽeny plochy, které vývářejí siť ploch, které zastupují
celou škálu stanovišt'vyskýujícíchse v území.Takto vymezená biocentra jsou navrŽena na propojeňi
biokoridory tak, aby jejich funkce nebyla narušena přírodními nebo ,,antropickými2" barierami a dbplněna s ohledem na maximální moŽnou délku biokoridorů mezi biocentry. Vzhlědem k hierarchickému
uspořádání biogeografických jednotek, které pokývají územíČR tak, Žejednotky niŽšíhořádu vyplňují
't'1' lidmi vývořenými
ÚP Ptaňany -odůvodnění po veřejném projednání
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jednotky vyššíhořádu' má i ÚsEs 2 hierarchické úrovně. místní
či lokální, vyššíregionální. Biocentrum vyššíhořádu je
pro uchování a obnovu populací organLmů (o'óminu;icim citem
'1"]9YýTjl':tem
je biodiversita), sít' místních
Úses a interakčních prvků spíšezprostředkóvavá prí)nlvJ působenína
intensivně vyuŽívanou krajinu (dominujícímcílem je poopoia ekoíogickéstability).
být vedeny přes bariéry znemoŽňující ne-bo omezujíci'je;rch prostupnost pro
".. Uzemní..systém vychází zpotenciálního
^.^^^,*|o.'idorY_nesmí
organlsmy
stavu přírody a katiuaínímu st"uu Vegetace
,,pouze" přihliží' ProtoŽe se ekosystemy váz91é na určitý typ stanóviště nedochovaly a v tradičním
pohledu zde tedy není co chránit, je v rámci ÚSES vybráňa šit' ptoch v minimálním
rožsahu pro jejich
obnovu nebojako interakčníprvek.

I
I

Interakčníprvky

lnterakční prvky' přesto Že nemqi oporu V současně platné legislativě, ale pouze V
metodice
navrhování' tvoří součást místního Úsrs Jat<o jedna ze skladebních částí.Jedná sě o
ekologicky významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, která vytvářejí existenčnípodmínky rostlinám a Živočichůma jako takové významně ovlivňují fungování ekošystému kulturní
t<ra;iny.
Na lokální úrovni interakčníprvek jako krajinný segmeht obúykle zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částíÚsES (biocenter a biokoridoro; na btotni méně siabilni
krajinu
zejména u izolovaných krajinných prvků.
Za interakčníprvet< ÚSES tak můŽeme povaŽovat např' i navrŽenou doprovodnou zeleň podél
komunikace, i pokud nespojuje Žádná biocentra. Dále jsou jako interakčníprvky skupiny
stromů, solitérně ros'toucí stromy v polích, aleje a dalšíkrajinne segmeňty, které výváři exišteneni podmínky
rostlinám a Živočichům(lnlerakční prvky často umoŽňují trúalou áxistenci lrčitých oruhů oriánismů,
majících menšíprostorové nároky; vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, orobřycrr hlodavc'ů,
hmyzožravců'ptáků, obojŽivelníkůatd.), kterým slouŽíjako potravní zá*taaÁa, místo ú'krytu, místo
k
rozmnožovánÍ a i pro orientaci'

I

I
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Návrh a vymezení interakčníchprvků
Pro návrh a vymezení interakčních prvkŮ (lP) byla nutná znalost zájmového územi; s vyuŽitím
hodnocení ekologické stability (kostry Úses; a současně mapových pooŘtaoů aktuálního mapování
krajiny a erozního ohroŽení území'
V rámci tohoto návrhu bylo územíposouzeno komplexně, se snahou zapo1it do systému interakčníprvky, jako nedílnou součást fungování krajiny. V řešeném územíjsou io naprittáo plochy
i

údolníchniv a doprovodná zeleň komunikací.
Jak jiŽ bylo výše' uvedeno, interakčníprvky nejsou legislativně závazným limitem Úses. Některé ztěchto interakčních prvků však podléhajíjinému stupňi ochrany dle zákona č. 114l1gg2
Sb., o
ochraně přírody a krajiny' v platném znění.

F.1.4 Limity využitíúzemívymezené v doptňujících průzkumech a rozborech obce
Limit je navrŽen na základě průzkumůa rozborů Úpo, rtere předcházely zadáni Úe.v nicn oyt
zpracován elaborát s vymezením hranice.Zadání^potvrdilo vymezení a poŽadóvalo návrh opatřeníá
podmínky. pro
tohoto území,které má různéfunkce'Podmínky jsou stanoveny na základě
ochrany Udolní'vyuŽiti
nivy jako významného prvku ochrany přírody.Území v údolnínivě předsiavuje potenciál pro zvýšenírevitalizace nebo revitalizaci neznamená tedy, Že předmětné ÚzemijiŽ v současnosti
plní dominantní přírodní funkci nivy.Niva má dalšífunkce v území a to ochranu uzemi pro rozliv,
zvýšeníretenčníschopnosti Území azmírněníŠkodzpůsobených vodní erozí
Údotní niva

VKP ze zákona' Byla definována geomorfologicky, pedologicky, hydrologicky a ekolo.,
gtcky-.
V obci se jedná o územív mnoha případech jiŽ urbanizované' ProtoŽe se však jedná o limit
"\iy".j9

'

|o.oug to územídovoluje. Významnou bariérou je silnice lt7. Také interakční prvek nad levobŽeŽním svahem Únetického
j-e napojený a vytváří velmi křehkou soustavu zbytků suchomilných
společenstvo.
" NlVA (talfláche, valley plain), rovinný povrch údolníhodna. Zpravidla je pokryta
nivní neboli povodňovou hlínou, která je aluvi_
álního (holocenního) stáří a vzniké sedimentací při náplavech (inundacích). ... Nivní hlíny pokýají štěrkopískovénáptavy
vyplňující vlastní údolnídno a představují nejmladŠí(nejhlubŠí) říčníterasu pleistocenního siaii. ruáuený slovnik zemědělský č.
P919!a

UWl, Praha 1972
NIVA' Údolí - inundace, luh. Je nejniŽší terasou nad řečištěm zaplavovanou vodou po tání zimních sněhů. ... Podklad tvoří
většinouštěrkyap.ískysrelativněvysokouhladinoupodzemnívody,
jejíŽúroveňjeovlivňovánavodnímtokem....Zahradnický
slovnik naučný 4,ÚZPl, Praha 1999
5,
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VyuŽití Území daný obecně závazným právním předpisem (váahuje se na ni ochranný reŽim VKPs), je
j9jí vymezení zaneseno do výkresu limitů.Vymezení nivy bylo navrŽeno před zadánim ÚP v platné
UPD s tímto regulativem:

HLAVNíwuŽtrí:
Část územízásadně významná pro ekotogii, geomortobgii, vodnÍ režim povrchových vod a esteticky hodnotnou část krajiny' Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj
přírodních společenstev' obnovu luk a pastvin a zachování inundačnífunkcev územímimo stá_
vajícízástavbu'Jejich zachováni podmiňuje stabilizaci a obnovu retenčníschopnosti krajiny. V
Území, kde je stávající zástavba' budou navrŽena opatření na ochranu nemovitostí. Na území
platí zároveň všechny limity vyuŽití územi, vyplývající z obecně platných předpisů a limity stanovené v závazné části územníhoplánu. Územije trvale nezastavěné.

pŘipusrnÉ VYUŽIí Úzevi

l.
ll.
lll.

l

lV.
V.

I
I
I

I

l

I
I

l

I
I
I

l

I

ÚdrŽba a ochrana chráněných prvků přírody

Úarzoa a ochrana chráněných kulturních a technických památek
Údrzba a ochrana technického zařizeni (např. vysokého vedení, ČoV, čerpacíchsta-

nic)

Nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení zejména pro

zařízeni retenční schopnosti

kraj

iny

Vlll.

Výstavba Účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyŠováníterénu nebo jiných překáŽek odtoku vody a bránících záplavě
Revitalizace říčníchtoků
Zakládání zahrad a pastvin bez umělého zvyšováníterénu nebo jiných překáŽek bránícich záplavě s moŽností výstavby dočasných zemědělských staveb bez podsklepení, určených pro zemědělskou činnost bez moŽnosti přívodu inŽenýrských sítí;
Rozebíratelné oplocení

l.
ll.
lll.

Jakékoliv nové stavby a stavební činnost
Úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní reŽim územínebo zvyšují uměle terén
Výkopky i ukládání a skladování stavebního materiálu

Vl.
Vll'

NEPŘíPUsTt'tÉwuŽrí uzevi

F.2

KoMPLExNiwnooruocENíDŮSLEDKŮ
UDRŽITELN ÉnoRozvo..le

ŘeŠeruíÚp ve VZTAHU K RozBoRU

Vyhodnoceni je zpracováno v samostatné příloze č.2 návrhu ÚP

G'

INFoRMACE o yÝsleDcícH VYHoDNCENí VLIVŮ NA
UDRZITELNY ROZVOJ UZEM!

Návrh územního plánu je v souladu se zákonem o územním plánu a stavebním řádu vypracován v jedné variantě a to na základě Zadáni, projednávání územního plánu a ex-ante posuzování vlivů
na Životní prostředí'
Základním krokem pro zapracování cílůochrany Životního prostředí v Úe je formulace zadání
územníhoplánu, v němŽ jsou uvedeny poŽadavky na Vypracování územního plánu' Týo poŽadavky
zohledňujíjiŽ v tomto kroku cíle přijaté v rámci Politiky Územního rozvoje Českérepubliky a rámcově
zahrnují i poŽadavky na ochranu krajiny a dalších hodnot v území.
Vyhodnoceni vztahu územně plánovací dokumentace k cílůmochrany Životního prostředí přija_
tým na vnitrostátní úrovni je uvedeno v kapitole 1.přílohy. Zde byly identifikovány střety mezi cíly (poŽadavky) územníhoplánu (dle Zadáni) a vnitrostátními cíly. Jednalo se zejména o následující střety
(záporné interakce):

.
o

u

ochrana půdy Vs' Vymezení zastavitelných ploch
Prostupnost krajiny vs. nové liniové dopravní stavby

5 4 odst.

2zákonač.114 t 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny' ve znění pozdějších předpisů

ÚP Plaňany -odůvodnění po veřejném projedndní
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VYHoDNocENí oŮsleorŮ ruevnHovANÉno ŘeŠeruírun

H.í

PUPFL

t

pŮotví FoND

ochranu lesa není nutné vyhodnocovat, protoŽe urbanistické řešení nenavrhuje plošný rozvoj
na lesní půdě. Naopak vrámci RBK na toku Výrovka je navrŽen les vrozloze sna, p.e.iazl2'(ostatni
plocha), 18711 (ostatní plocha), 174,16313 (orná půda), 174 (ostatní plocha), 17512 (louka)'
Umístění staveb v 50m pásmu od lesa bude hodnoceno dle právních předpisů, doporučení
vzdálenosti od okraje lesních pozemků je 25m.

H.2
l.

Ill.

I
I

Zachování rázu jedinečnéurbanistické struktury území,struktury osídlenía kulturní krajiny vs.
vymezení zastavitelných ploch

H.

r;

T

SniŽování vlivu dopravy na Životní prostředí a zdravi obyvatel vs. nové liniové dopravní stavby a
vymezení zastavitelných ploch

ných a budoucích generací, Že nedojde ke sníŽenírozmanitosti přírody a nebudou narušeny přirozené
funkce ekosystémů.
Podmínky souhlasu s realizací ÚP se z hlediska jeho dopadů na ZP jsou v příloze č. 1

ll.

t
t
t

ochrana před potenciálními riziky a přírodními katastrofami Vs. Vymezení zastavitelných ploch

Souhlasný závěr. vyhodnocení Vyp|yvá i z odpovědí na otázky ohledně dopadu na udrŽitelný
rozvq, formulované v Uvodu vyhodnocení' Zpracovalel vyhodnocení se domnívá, Že realizace Územního plánu pravděpodobně nemá významný vliv na uspokojení základních Životních potřeb součas-

l;

f

ZlepšovánÍ podmínek pro existenci rostlin a Živočichůzvl' chráněných vs. lntenzivní zemědělská rostlinná výroba

lV.
V.
Vl.
Vll.

zEMĚDĚLsxÝpŮotrtíFoND
Vyhodnocení tvoří samostatná grafická příloha v měřítku 1 : 5000 - výkres č. 7, textový komentář a tabulkové přehledy' které jsou součástítextu. Vyhodnoceníje zpracováno tak, Že
umoŽňuje posoudit urbanistické řešení z hlediska ochrany zemědělského půdníhofondu.

V grafické příloze je vyznačena hranice a plocha zastavěného území.Vyhodnoceny jsou ty
plošnéa liniové urbanistické záměry, které jsou umístěny vně i uvnitř hranice zastavěného
územísídla.
V tabulkách je uveden přehled jednotlivých lokalit návrhového období z hlediska dotčených
druhů(kultur) pozemku. Dále je z tabulky patrné navrŽené funkčnívyuŽití, které je podrobne1i
charakterizované v ostatních kapitolách textu Návrhu'

V rámci ÚRR nyly Vymezeny limity (- údaje o odvodněných plochách). lnformace byly zakres-

leny do měřítka 1:5 000. Meliorace v severní části územíu Pazderny jsou navrŽeny k asanaci.
Urbanistický rozvoj není navrŽen na plochy vymezeného ÚsEs. To dokumentuje hlavní výkres a koordinačnívýkres, ve kterých je zakreslena urbanistická koncepce. Urbanistické řešeníje charakterizováno a zdůvodněno v části zprávy týkajícíse urbanistické koncepce.a rozvoje urbanistických funkcí. Proto jiŽ v této kapitole nejsou informace opakovány.
V k. ú. Plaňany, Hradenín,. Poboří nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)'
v k.ú. Blinka se provádí KPÚ..

V tabulkových přehledech jsou seřazeny jednotlivé lokality urbanistického řešení s uvedením
výměr dotčených kultur a zemědělská půda je charakterizována stupněm třídy ochrany, který
zatřid'uje BPEJ v daném klimatickém regionu do Sti stupňů' Hodnocení má klesajícítendenci.
BPEJ zařazené do stejné třídy jsou srovnatelné v celé ČR. Toto kritérium se využívá zejména
v případech, že je v řešeném územívíce klimatických regionů a je potřebné vzájemně porov-

nat pozemky zemědělské půdy v rozdílných přírodnÍch podmínkách' Urbanistické řešení zabírá celkem zemědělské půdy:
vně zastavěného území(tab.í)
40,20 ha
uvnitř zastavěného území(tab.2)
0,64 ha

-

Pro revitalizaci krajiny změny ku|tury katastru orná půda na jinou kulturu, zejména TTP a |ouky:
Iokality změny kultur katastru nemovitostí (tab. 3)
20,28 ha
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Tabulka I

-

vně zastavěného územi

t

I
I
I
I
I

NízkopodlaŽní bydlení + účelová
Učelová komunikace
ná zeleň

+

doprovod-

Akum ulačníooatření retence
Silnice l. třídy rozšířenína čtyřpruh

NízkopodlaŽní bydlení včetně

t
t

NízkopodlaŽní bydlení včetně
místních komunikací, částečně
smíšenévenkovské území
NízkopodlaŽní bydlení včetně
místních komunikací, částečně
smíšenévenkovské územía ve-

n

NízkopodlaŽní bydlení včetně
místních komunikací a veřejné

I

t
t
;
:

ll

t

t

2.01.00
2.22.12
2.61.00
2.61.00
2.60.00
2.01.10
2.56.00
2.02.10

Smíšenéúzemívčetně účelové

2.01.00
2.01.10

NízkopodlaŽní bydlení včetně
Učelová komunikace včetně doUčelová komunikace včetně do_

2.01.10
2.01.00

obchvat

2.01.10

-

místníkomunikace

Plocha těŽby kamene (otvírka
Výrobní zÓna včetně obsluŽné
komunikace
Výrobní zÓna včetně obsluŽné

2.02.10
2.08.50
2.01.10
2.08.50
2.01.10

3,0

0,84
0.80

Výrobní zóna včetně obsluŽné
komunikace
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Stránka 22

I
tl

I
Ů

t
t
t
tl

I

t

t
t
I
;

I

Tabulka 3

-

navrzene na

I

t
t

kulturu

Plocha UsEs _ nelesnízeleň

s dominantní ořírodní

ífunkcí-ÚsEs

Nelesní zeleň s dominantní
ní funkcí - Úses
Doprovodná zeleň š' 5m

;

t
t

revitalizaci

Nelesní zeleň s dominantní
Nelesní zeleň s dominantní

přírodnífunkcí-

Úses'

in-

2.29.14
2.08.10
2.01.00
2.01.10
2.02.00

2.03.00
2.08.10
2.01.00

Nelesní zeleň s dominantní
přírodní funkcí_ ÚsEs

kzaloženi

Nelesní zeleň s dominantní
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I
I
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I

xl0

k obnově

Nelesní zeleň s dominantní
přírodní funkcí - Úses 1lac,
LBK) k zaloŽeni
x11 ochranná zeleň
x12 lnterakčníprvek USES' doprovodná zeleň na ochranu
ořed větrnou erozí
xl3 Nelesní zeleň s dominantní
přírodní funkcí- Úsrs

1lar)

kzaloŽení
x14 Nelesní zeleň s dominantní
přírodní funkcí- Úses
kzaloŽení

x15 ochranná zeleň
x16 Doprovodná zeleň

x17

s ochrannou funkcí před prachem z téžbya drcení kamene
Nelesní zeleň s dominantní
přírodnífunkcí - ÚSES regionální biokoridor k doplnění

2.01.00
2.01.10

lr

2.O1.OO

I

3,5

t.

,,,,3t,5
:':l,,,::l:..,,rl'

0.02
0,40
0,06

2.01.00
2.01.10

il

2.01.00
2.01.10

t.

1,20

il.

0,60

2.01.10

il.

2.O2.00

t.

0,90
0,02

2.01.00
2.08.10

I

007

il.

L

1,80

0,92
ll:llu.i*

0,52

t.

2.60.00

I

0,02

0,33

0,35

-l.--......

&:2A

celkem

21.O9

sPLNĚNí poŽaonvxŮ co A poŽÁnruÍ ocnnnruy

t.

w u ezeN Í Áp tnvovÝc

tl, o n

noŽeuÝc n n

o cu ne u uÝ c

u oa

tnsrí

V územíje vymezena údolníniva, hranice záplavy je stanovena' Správce toku ZVHS Kutná Hora.

NÁvnu uxnwÍosoa

I
I

Ubýování evakuovaných osob je moŽné provizorně v prostorách školy

tl

o07

ru:l,Tlilll$7r:r

0,52

t

I
I

o.o2
0,46

ť),':'.ť!2,

V územířešeném ÚP nemá obec zpracovaný elaborát improvizovaného ukrýí obyvatel.

I
I

3,5

'

NÁVRH UKRYTÍA UBWoVÁNÍ EVAKUoVANÝaH

osoB

MoŽnost nouzového ubýování osob v zařizenich s 50 a více lůŽky, přehled ubytovacích kapacit.

HR,MADNÁ sTRAvoVAcí znŘízeNÍ A VÝVAŘ)VNY

restaurace _ pohostinství v obci Plaňany, nebo Školníjídelna
NÁwRH MÍsT SKLADIVÁNÍ MATERIÁLU ctVILNÍ ocHRANy
Skladovacím a výdejním místem materiálu Co a humanitární pomocije oÚ'

RAVIT N c KÉHo zAB EzP Ec E N í o BwAT ELsTvA
Pro zabezpečení obyvatelstva je k dispozici areál nemocnice v Kolíně a v Nymburce. V obci není

N ÁVR H zD

t

Žádné ůŽkovézd ravotn ické zařÍzení.
l

?HARAKTERI sTIKA oBJ EKTŮ sKLADUJÍcÍcu u rerzp ečuÉLÁTKY
(z hlediska druhu skladovaných nebezpečných látek a vlivu na okolí)
MoŽná havárie na stávajícísilnici l/12 a odtok do potoka Blinka' Citlivá oblasIzasaŽení - údolní
niva potoka a soukromé vodní zdroje
Skládka Radim - neohroŽuje katastrální územíobce. Skládka je určena pro ukládání odpadů kategorie ostatníodpad, jejichŽ vodný výluh nepřekračuje v Žádném zukazaÍelŮ limitní hodnoty výluhové
třídy č. lll.
ÚP Plaňany -odtivodnění po veřejném projednání
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Trasy přepravy nebezpečných látek jsou všechny silnice na územíobce dle mapy ADR
Plocha těŽby :objem skývkových materiélů z nové otvírky se blíŽí870 000 m", z toho v prvních
Sti letech těŽby má být uloŽeno cca 140 000 m'Sklad nebezpečných látek zůstane na k.ú. Plaňany

MoŽNosTt vwEzENÍA USKLADNĚNÍ NEBEZPEčNÝaH LÁTEK MIMI HRANIIE zÁsrevav
Nebezpečné látky likviduje na územíobce firma DEKoNTA Kladno na biodegradačníchplochách.

NejbliŽšíplocha je v Libenici v objektu firmy SHB.
Ropné havárie se likvidují na místě Rrmy ČeeRo Nové Město u Plaňan a spalováním (Bioterm, bývalé KoRAMo).

U regionální skládky jsou monitorovací studně.

NÁVRH ŘeŠeltÍuouzovÉHo zÁsoBovÁNÍ aBwATELSTVA VoDoU
Území lze zásobovat pitnou vodou z cisterny nebo balenou vodou.

NÁVRH ŘeŠeruíruo UzoVÉHo zÁso BovÁttÍ ÚzeuÍ etEKTRtcKoU EN ERGIí zD RoJ E EL.
ENERGIE s UVEDENÍM vÝxottu
Nouzové zásobování el. energiíje moŽné pouze z generátorů, vodní elektrárna na Územi obce není.
NÁVRH aDBĚRNÝaH MÍsT PRo zÁsoaovÁNÍ VoDoU K HAšENÍPoŽÁRŮ
Jako zdroj uŽitkové vody k hašeníje moŽné vyuŽívat poŽárni nádrŽv sídlech Plaňany' Hradenín
a Poboří na potoce Blinka.
NÁVRH MísT PRo DEKaNTAMINAaI osoB, ZVÍŘAT, KoLoVÝcH A KoLEJoVÝcH VoztDEL
Pro dekontaminaci lze vyuŽit stávající čerpacístanici pohonných hmot, která má zařizení pro usazo-

vání nečistot _ nejbliŽší na silnici ll12 v k'Ú' Vrbčany.

t
I
T

t
t
T

I

NÁVRH PLocH WUŽtTELNÝcu xÁcunnNNÝM LIKVIDAčNÍM, oBNoVoVAcÍM PRAIÍM A,
pŘeZrÍ oBWATELSTVA
Plochy jsou vázány na základní komunikační systém obce. Pro týo potřeby mohou slouŽit prostory
návsi.

NÁVRH MÍsT A PLocH PRo ŘEŠENÍBEZaDKLADNÝaH PaHŘEBNÍaH SLUŽEB
Pohřební sluŽby lze realizavat na stávajícím hřbitově v Poboří.

NÁVRH PLocH PRo LtKVlDAct lJHYNULÝcu zvÍŘer
V případě havarijního stavu řídílikvidaci okresní nákazová komise dle pohotovostního plánu. Zahraboviště jsou výipována dle konkrétní situace a hydrologicky posouzena.
Sběrná místa:

_
-

PaŽADAVKY PaŽÁRNÍ aaHRANY
l. Řešenírozvodů inŽenýrských sítív zastavitelných plochách bude v následných projektech pro
realizaci- ÚŘ.

ll.
l|l.

J.

obsluŽné komunikace jsou navrŽeny v dostatečných parametrech pro komunální techniku (viz.
podmínky pro vyuŽití) dle koncepce dopravy.
DostatečnémnoŽství požární vody bude v následných projektech pro ÚŘ z vodovodu.

ZKRATKY
BPEJ

co
CR

T
rl

I
I
I

ulice Třídvorská Kolín, bývalá kafilérie
Kafilérie ASAP s.r'o' - věŽ okres HavlíčkůvBrod

čov
EO

KPÚ
LBC
MK
MŠ
NP
OP

-

bonitovaná půdníekologická jednotka
civilní ochrana
cestovní ruch
čistírnaodpadních vod
ekvivalentní počet obyvatel
komplexní pozemkové Úpravy
lokální biokoridor
místníkomunikace
mateřská škola

_

ochranné pásmo

nadzemnípodlaŽí
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- obec s rozšířenou působností
- občanskévybavení

čn

- politika územníhorozvoje

RD

- rodinný dům

Řso

- ředitelství silnic a dálnic

sz

- stavební zákon č. 183/2006 Sb.

TUR
Únp
ÚRp onp
Úp
Úp vÚc
Úpo
Ún
ÚŘ

- trvale udrŽitelný rozvoj

- územně analýické podklady
_

územně analýické podklady obce s rozšířenou působností

- územníplán
_

Územní plán velkého územníhocelku

- územně plánovací dokumentace
- územnírozhodnutí

- Územniřizeni

Úses

- územni systém ekologické stability

VPS

- veřejně prospěšné stavby

zÚn

- zásady územního rozvoje
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