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V TEXTOVÉ ČÁSTI "A" (VÝROKOVÁ ČÁST)
ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ BEŘKOVICE
Pozn.: V příloze č. 1 jsou vyznačeny části textu ÚP Dolní Beřkovice, které jsou změnou č. 3 rušeny
(modře přeškrtnuto), a červeně části textu, které jsou doplněny. Srovnávací text odpovídá výrokové
části územního plánu Dolní Beřkovice po změnách č. 1 a 2.
Kromě toho je barevně odlišeno i doplnění textu předchozími změnami: Změnou č.1 a Změnou č. 2.
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1

A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
Aa) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo vymezeno samostatně dle § 59 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního
zákona) k 2. 1. 2008. Po uskutečnění místního šetření bylo vydáno formou opatření obecné povahy.
Vymezení zastavěného území odpovídá metodickému doporučení odboru územního plánování MMR
z 27. 4. 2007. Zastavěné území je přehledně znázorněno ve výkresu č. B1 – Výkres základního
členění území, č. D3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu a rovněž v dalších výkresech.
Změna č. 1: Zastavěné území je vymezeno platným územním plánem. V rámci zpracovávaného
návrhu změny č. 1 nedochází k jeho úpravě (mění se jen zastavitelná plocha). Zastavěné území je
přehledně znázorněno ve výřezech hlavního výkresu pro jednotlivé řešené lokality.
Změna č. 2: Zastavěné území je vymezeno platným územním plánem. V rámci zpracovávaného
návrhu změny č. 2 dochází k jeho úpravě následovně: lokalita 2Z2 se celá zahrnuje do zastavěného
území vzhledem k tomu, že se jedná o součást průmyslového areálu a předchozí vymezení územního
plánu nebylo zcela přesné. Do zastavěného území se nově zahrnuje i část ploch NX, jež jsou využity
stávajícím areálem recyklačního střediska (tzn. plocha mezi návrhovou lok. 2Z1 a cyklostezkou při
Labi. Zastavěné území je přehledně znázorněno ve výřezu hlavního výkresu pro řešené lokality.
Změna č. 3: Zastavěné území je vymezeno k datu 30. 1. 2017 nad katastrální mapou platnou k
23. 1. 2017 (k. ú. Vliněves), resp. k 30. 1. 2017 (k. ú. Dolní Beřkovice).
Ab) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Ab1) Rozvoj území obce
Upravený návrh územního plánu vymezuje menší plochy než návrh z prosince 2007. Na
základě stanovisek dotčených orgánů byly z návrhových ploch odstraněny všechny lokality v aktivní
zóně a podstatně byly omezeny rozvojové plochy v Q100 (zůstala jen malá část – v odůvodněných
případech). Kromě toho došlo k redukci v rozsahu největší obytné lokality (její podstatná část byla
přesunuta do územní rezervy). Tím bylo dosaženo reálně dosažitelnějšího počtu nových bytů, jenž
lépe odpovídá požadavku zadání (celkem návrh cca 165 RD). Nadále platí, že budoucí využití bude
postupné. V ucelených lokalitách bude výstavba umožněna etapově v logických celcích jen na
zainvestovaných pozemcích. Bude přitom záležet na zájmu stavebníků, na technických podmínkách
připojení na sítě. V případech lokalit s horšími podmínkami pro výstavbu je uvedeno upozornění na
potenciální nedostatky a z toho vyplývající možné komplikace pro výstavbu (např. podmíněně možná
zástavba kvůli poloze v záplavovém území).
Z dalších záměrů je kromě doplnění ploch občanské vybavenosti navrženo rozšíření jedné
výrobní plochy (další dříve navržené průmyslové plochy a transformace areálu bývalého kravína na
výrobní a skladové využití již byly realizovány).
Po ukončení těžby ve Vliněvsi dojde k rekultivaci a využití vytěžených jezer částečně pro
rekreaci (tzn. v souladu se zájmy ochrany přírody jen omezeném rozsahu, bez intenzivního
rekreačního využití, s vyloučením pobytové rekreace).
Změna č. 1: Jednotlivé podněty (návrhy) vesměs nejsou v kolizi se záměry platné ÚPD ani
s celkovou urbanistickou koncepcí. Jejich zařazením do územního plánu budou koncepční zásady
buď jen drobně korigovány (v prvním případě – návaznost na zastavěnou část sídla Vliněves,
konkrétně část Posadovic), nebo se celkové koncepce vůbec nedotknou (druhý případ, spočívá
v upřesnění – uvedení do souladu se skutečným stavem).
Změna č. 2: Jednotlivé podněty (návrhy) vesměs nejsou v kolizi se záměry platné ÚPD ani
s celkovou urbanistickou koncepcí. Oba dva záměry spolu souvisí – jde o sousední plochy jižně od
bývalého cukrovaru. V případě plochy 2Z1 jde o rozšíření pobřežního pásu specifické plochy –
deponie a těžby, u plochy 2Z2 se jedná o upřesnění funkce plochy v souladu se skutečným využitím –
tj. plochy výroby a skladování – lehký průmysl. Obě plochy navazují na zastavěné území, resp. plochy
obdobného využití.
Změna č. 3 především upřesňuje vymezení stávajících i rozvojových ploch na základě
skutečného stavu (zastavěné plochy), změny limitů (uvolnění ploch pro zástavbu vlivem kabelizace
venkovního VN vedení) a doplňuje několik drobných ploch na základě uplatněných požadavků.
Veškeré změny jsou v souladu s platnou koncepcí ÚP.
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Ab2) Ochrana a rozvoj hodnot
Ochranu a rozvoj hodnot je nutné zajistit pro existující i potenciální kulturní památky včetně
archeologických, dále i jiné hodnotné stavby. K zásadám ochrany architektonicky hodnotných staveb
patří také hledisko urbanistických souvislostí, tzn. snaha o příznivé začlenění jejich okolí. Rovněž je
nutné chránit lokality s navrženými památnými stromy, prvky územního systému ekologické stability
krajiny a další, ve smyslu zásad ochrany krajiny a přírody. Podrobněji viz příslušná kapitola Cf6) části
Odůvodnění územního plánu.
Změna č. 1: Základní podmínky pro ochranu stávajících hodnot budou vytvořeny splněním
požadavků na zachování a ochranu charakteristické urbanistické struktury usedlosti Posadovice.
Návrh respektuje tuto skutečnost, podrobnější řešení lokality bylo prověřeno pomocí podkladové
studie ke změně č. 1.
Záměry řešené Změnou č. 1 nebudou snižovat hodnotu kulturních památek a nebudou měnit
jejich ochranná pásma. Žádný ze záměrů se těchto památek a jiných hodnot území nedotkne. Zvláštní
požadavky v tomto smyslu proto nebyly v zadání stanoveny.
Celé ř. ú. je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického
dědictví.
Obě lokality jsou v blízkosti páteřního systému ÚSES, bezprostředně se těchto prvků ale
nedotýkají: Cca 50 m východně od okraje lok. 1Z1 (a rovněž lok. 1Z2) je okraj nadregionálního
biokoridoru NRBK 35 / NRBK 10, jež tvoří tok Labe. Obdobně je vymezena evropsky významná
lokalita Labe – Liběchov (kód CZ0213038) - předmětem ochrany je populace hořavky duhové. V obou
případech se ale nejedná o střet.
Ani jedna lokalita se nenachází v blízkosti lesa.
Severní část území zahrnující lokalitu 1Z2 se nachází v oblasti CHOPAV Severočeská křída,
kterou stanovilo Nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb. Tento obecně závazný předpis stanoví zákazy
některých činností a staveb.
Změna č. 2: Ochrana stávajících hodnot spočívá hlavně v zachování pobřežního pásu zeleně
s novou cyklostezkou. Základní podmínky byly formulovány v zadání změny. Orgán ochrany životního
prostředí požadoval prověření vhodnosti záměru jednoduchou podkladovou studií pro zajištění
souladu s krajinným rázem a ochranou životního prostředí. Tento požadavek byl splněn souběžně
zpracovanou podkladovou studií ke změně č. 2 územního plánu, pro území zahrnující rozšíření areálu
recyklačního střediska KVD Plus.
Záměry řešené Změnou č. 2 nebudou snižovat hodnotu kulturních památek a nebudou měnit
jejich ochranná pásma. Žádný ze záměrů se těchto památek a jiných hodnot území nedotkne. Zvláštní
požadavky v tomto smyslu proto nebyly v zadání stanoveny.
Celé ř. ú. je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem archeologického
dědictví.
Obě lokality jsou v blízkosti páteřního systému ÚSES, bezprostředně se těchto prvků ale
nedotýkají: Cca 50 m východně od okraje lok. 2Z1 (a rovněž v sousedství lok. 2Z2) je okraj
nadregionálního biokoridoru NRBK 35 / NRBK 10, jež tvoří tok Labe. Obdobně je vymezena evropsky
významná lokalita Labe – Liběchov (kód CZ0213038) - předmětem ochrany je populace hořavky
duhové. V obou případech se ale nejedná o střet.
Ani jedna lokalita se nenachází v blízkosti lesa.
Změna č. 3: Řešení změny respektuje všechny přírodní, kulturní i civilizační hodnoty.
Jednotlivé lokality jsou většinou drobného rozsahu a jejich začlenění do struktury osídlení je citlivé.

Ac) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně
Ac1) Urbanistická koncepce
Územní plán předpokládá více než přiměřený rozsah rozvojových ploch. K zástavbě je navrženo
celkem asi 16 ha ploch pro bydlení, převážně v návaznosti na zastavěné území Dolních Beřkovic,
menší část ve Vliněvsi, několik pozemků je navrženo v Podvlčí. Lokalita v jižní části Beřkovic navazuje
na zástavbu kolem ulice Horní Hájek a organicky propojuje tuto část se skupinou domů poblíž
cukrovaru. Další poměrně rozsáhlé nové plochy pro bydlení jsou navrženy mezi areálem základní
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školy a stávající zástavbou před nádražím. Vzhledem k rozsahu je nutné tyto plochy využít pro
zástavbu postupně. Značná část této lokality byla proto nově přeřazena do územní rezervy. Ve
Vliněvsi se doporučuje využít pro zástavbu jihovýchodní část sídla (k Posadovicům) v návaznosti na
stávající obytné plochy mezi silnicí a Labem. Kromě toho je ve všech třech sídlech navržena dostavba
volných parcel mezi zástavbou, případně využití části rozsáhlých zahrad. Kromě toho se ještě další
plochy předpokládají k využití pro zástavbu ve vzdálenějším výhledu.
Umístění několika výrobních a skladových ploch (poblíž křižovatky u býv. cukrovaru, u žel. přejezdu
jižně od nádraží) a areálů pro nerušící výrobu a komerci v Dolních Beřkovicích (za Vinařstvím, u
nádraží) bylo po společném jednání přehodnoceno a tyto plochy se v upraveném návrhu jiý
nevyskytují. Jediná výrobní a skladová plocha je navržena pro rozšíření dýhárny pás navazující na její
jižní okraj (od Křivenic směrem ke zdymadlu).
Největším záměrem pro sport a rekreaci mělo být připravované využití vytěžených pískoven v západní
části kat. území Vliněvsi – s nutnou částečnou rekultivací. Kvůli zájmům ochrany přírody a krajiny
bude nutné budoucí využití i pro rekreaci řešit samostatnou studií, která konkretizuje přijatelný rozsah
rekreace. V následujícím období by pak mohla být pro rekreaci využita po vytěžení lok. „Posadovický“
i tato rekultivovaná těžebna.
Podrobnější řešení urbanistického návrhu je popsáno v kapitole Cg3) části odůvodnění.
Změna č. 1 územního plánu nepatrně mění plošné uspořádání obce Dolní Beřkovice pouze
v k. ú. Vliněves. V návaznosti na usedlost Posadovice je navrženo rozšíření ploch pro bydlení v lok.
1Z1. Vymezení vychází z podnětu vlastníka a lze jej akceptovat podmíněně s tím, že se jedná o
plochu pouze pro jeden rodinný dům (k uspokojení potřeb rodiny vlastníka). Z urbanistického hlediska
je řešení přijatelné - s tím, že navazuje na stávající zástavbu. Podrobnější řešení prověřilo potenciální
narušení urbanistické koncepce, životního prostředí a krajinného rázu. Z toho důvodu souběžně
zpracovaná podkladová studie pro změnu č. 1 stanovuje podmínky zástavby nad rámec ÚPD.
Lokalita 1Z2 představuje pouze uvedení do souladu se skutečným stavem (plochy technické
infrastruktury -> sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích, resp. soukromá a vyhrazená). Nároky na
plošné a prostorové uspořádání jsou u ní bezpředmětné.
Změna č. 2 územního plánu pouze částečně mění plošné uspořádání obce Dolní Beřkovice, a
to v severní části k. ú. Vliněves. Západně od stabilizované plochy NX (specifická plocha - deponie a
těžba) se na v pásu směrem k silnici III/246/37 navrhuje rozšíření areálu recyklačního střediska KVD
Plus. Rozšíření sleduje nevyužívanou část zemědělského pozemku s částečnými navážkami a
náletovou zelení. Začleněním do areálu bude umožněno koncepční dotvoření střediska se založením
ozeleněného zemního valu směrem k silnici a obdobné odclonění z jižní strany. Zároveň – v souladu
s podkladovou studií – bude pomocí zeleně (především keřové) - zkultivována východní strana areálu
při nově vybudované cyklostezce. Vymezení vychází z podnětu vlastníka a lze jej akceptovat.
Z urbanistického hlediska je řešení přijatelné - s tím, že bude jasně vymezeno účelné využití a investor
při respektování přírodních hodnot území zajistí zkvalitnění prostředí v okolí bývalého cukrovaru
(výsadba zeleně, zpevněná příjezdová komunikace do areálu, kultivace zanedbaných zbytkových
ploch apod.).
Druhá lokalita (2Z2) mezi areálem recyklačního střediska a býv. cukrovarem představuje
upřesnění funkčního využití podle skutečného stavu – jedná se o součást sousedního průmyslového
areálu. Zařazení do ploch VL (výroba a skladování – lehký průmysl) lépe odpovídá náplni než NX
(specifická plocha – deponie a těžba).
Změna č. 3: Celkem je předmětem řešení 14 plošných změn, z toho ve většině případů jde o
změny funkcí a upřesnění v rámci zastavěného území či zastavitelných ploch. Pouze tři lokality
představují nové záměry (resp. rozšíření) zastavitelných ploch. U ploch pro bydlení jsou tyto návrhy
kompenzovány zrušením zastavitelnosti jiných méně vhodných ploch.

Ac2) Vymezení zastavitelných ploch
Nové zastavitelné plochy jsou uvedeny v následujícím seznamu. Jejich označení odpovídá
(kvůli přehlednosti a lepší identifikaci) původnímu číslování z předchozích fází ÚPD.


Nové zastavitelné plochy (rozšiřující zastavěné území):
Z2 (velká část lok.), Z6 (část lok.), Z7, Z10, Z11, Z17, Z20(část lok.), Z25, Z26, Z28, Z30, Z31,
Z35, Z38
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Nové zastavitelné plochy v rámci zastavěného území:
Z2 (malá část lok.), Z6 (část lok.), Z13, Z14, Z15, Z20 (část lok.), Z21, Z22, Z26, Z27, Z28,
Z32, Z34, Z36, Z37, Z40, Z41, Z42, Z43



Další záměry (změny funkcí, liniové záměry, soulad se stavem, apod.):
Z1, Z3, Z4, Z5, Z39 a další nečíslované záměry (viz součást kompletního seznamu dále).

Kompletní seznam ploch, liniových jevů a dalších záměrů, u nichž dochází k jakýmkoliv
změnám (rozšíření zastavitelného území, změny využití v zastavěném i nezastavěném území,
liniové záměry, uvedení do souladu se stavem, odstranění nepřesností a chyb, vč. zrušených
záměrů – s důvodem zrušení):
Připravované záměry (převzaté z jiné ÚPD, ÚPP nebo jinak konkretizované):
pův. č.lok.
ozn. plošných
změn:

popis záměru:

1.

Z1 Rekultivace uložiště popílku EMĚ (z větší části na k. ú. Křivenice a Horní Počaply) –
pozn.: nedochází k nároku na rozšíření zastavitelného území - realizovány tři nové záchytné
nádrže, popílek se až na výjimky neukládá

2.

-

Přípojka VVTL plynu pro záložní zdroj v lok. EMĚ – liniová stavba, rovněž na k. ú.
sousední obce Horní Počaply – záměr trvá (uveden již v předchozích fázích ÚPD), pozn.:
nejde o plošný záměr

3.
4.

-

Distribuční vedení VTL plynu (v souběhu s VVTL přípojkou – viz bod 2.) - již realizováno
VTL / STL regulační stanice plynu pro obec Dol. Beřkovice (u silnice směr Cítov) - již
realizováno

5.

-

Polabská cyklistická stezka – trasa využívající z větší části stávajících cest, příp. silnic
nižších kategorií . V některých úsecích je navržena úprava, resp. výstavba nových částí
trasy, pozn.: nejde o plošný záměr. - již realizováno

6.

Z2 D. Beřkovice, „U pivovaru”– rozvojová lokalita mezi ul. Mělnická a Horní Hájek, určená pro
výstavbu 56 RD, podle urbanistické studie (zprac. Atelier AUREA, s.r.o., 03/2003),
zpracované na podkladě rozpracovaného ÚPO. Vzhledem k výhodné poloze blízko centra a
dobrým předpokladům napojení na technickou infrastrukturu má tato lokalita zřejmě nejlepší
předpoklady k brzké realizaci. Nová obytná zóna bude napojena na stávající síť novými
místními komunikacemi, zástavba bude od hlavní (Mělnické) ulice odvrácena – zpřístupnění
pozemků je navrženo z opačné strany, Pozn.: záměr je již ve fázi ÚR, není vyhodnocován
z hlediska záborů ZPF. - částečně realizováno
Lokalita je sice částečně v záplavovém území Q100, vzhledem k již zahájené realizaci
(vydané ÚR, SP, částečně vybudovaná tech. infrastruktura) lok. zůstává v návrhových
plochách, s omezními vyplývajícími z požadavků Povodí Labe a vodoprávního úřadu
Rekultivace pískovny Vliněves – západ na vodní plochu s přírodní a rekreační funkcí
(rekreace jen omezeně formou rybaření, turistiky, …). Existující záměr dle urbanistické
studie Vliněves (zprac. Terplan. a.s., 1992) a studie rekultivace východní části písníku
(zprac. Ing. Mikyška, Atelier životního prostředí, Roztoky u Prahy, 1997) Pozn.:, vesměs se
jedná již o „stav”.

7.

-

8.

Z3 Těžba písku v lok. Vliněves – východ s následnou rekultivací na rekreační vodní plochu
(předpoklad ukončení těžby v části lokality – r. 2008, další část v r. 2015, rekultivační práce
cca 2 roky). Pozn.: nedochází k nároku na rozšíření zastavitelného území (návrh na smíšené
plochy nezastavěného území – ostatní plochy zeleně s přírodní a rekreační funkcí).

9.

Využití návrhových ploch kolem jezer se většinou omezuje na funkci “NSp - ostatních ploch
zeleně s přírodní funkcí” (bez rekreační funkce)
Z4 Vliněves – silniční obchvat. Záměr dle Urbanistické studie okresu Mělník (Ateliér U 24,
1999) který odstraňuje směrově nevhodný průjezd, především se zřetelem pro nákladní
dopravu od Mělníka do ČEZ - elektrárny Mělník v Horních Počaplech. Záměr byl rovněž
zakotven do ÚPN VÚC Pražského regionu, pozn.: nedochází k nároku na rozšíření
zastavitelného území (liniová stavba komunikace).V aktuální nadřazené ÚPD (ZÚR
Středočeského kraje) obchvat není obsažen z důvodu umístění na silnici III. tř.
Upřesnění trasy obchvatu podle dokumentace pro územní řízení (částečné oddálení
obchvatu od sídla ve střední části – tj. posun západním směrem)
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10. -

Mimoúrovňový železniční přejezd na silnici D. Beřkovice – Cítov, poblíž nádraží (vzhledem
k již realizované obnově I. žel. koridoru je realizace nepravděpodobná. Pozn.: v Zadání uváděné
záměry protihluková stěna a podchod v žst. Dol. Beřkovice již byly realizovány
Vzhledem k nereálnosti je záměr (mimoúrovňového přejezdu) zrušen

11. Z5 Záměr přeložky úseku silnice II/246 s napojením na sil. III/24050
Brozánkami (u křižovatky Brozánky – Mělnický most). Záměr byl rovněž
VÚC Pražského regionu – záměr trvá (uveden již v předchozích fázích
nadřazené ÚPD (ZÚR Středočeského kraje) je záměr rovněž obsažen,
jako veřejně prospěšná stavba.

mezi Vliněvsí a
zakotven do ÚPN
ÚPD). V aktuální
včetně vymezení

Potenciální rozvojové plochy a další záměry navržené I. resp. II. konceptem územního plánu:
12. Z6 D. Beřkovice, Nerudova ul. – doplnění zástavby v lokalitě RD
Ruší se část v ochranném pásmu dráhy, zůstává jen doplnění severně od stávající zástavby,
celkový rozsah předpokládané zástavby se snižuje na cca 12 RD. Z větší části již zastavěno.
13. Z7 D. Beřkovice, Tyršova ul. – doplnění zástavby v lokalitě u nádraží – cca 4 RD.
14. Z8 D. Beřkovice, u nádraží - plocha pro objekt(y) komerce, služeb, příp. i nerušící výroby
Záměr se ruší (pro nezájem vlastníka), zůstává NZ – plochy zemědělské – orná půda
15. Z9 D. Beřkovice, průmyslová plocha u žel. přejezdu - výrobní plocha pro uvažovanou
výstavbu tovární haly s příslušenstvím (Ohmega Electronics), cca 1,5 ha
Záměr se ruší z důvodu polohy v CHLÚ a pro nezájem potenciálního investora
16. Z10 D. Beřkovice, Nádražní ul. – nová lokalita pro bydlení mezi nádražím a školou. Poměrně
rozsáhlé území umožňující výstavbu cca 100 RD (orientačně – záleží na charakteru zástavby).
Zásadní přehodnocení reálně využitelných ploch, pro návrhové období zůstává část Z10a
(od školy západním směrem, z části na plochách býv. lok. Z11 a Z12) v rozsahu cca 20 RD
a část Z10b (proluka od horkovodu k nádraží) pro 1 – 2 RD. Větší část pův. lok. – celá
střední část zůstává jako územní rezerva.
(R6) Územní rezerva – střední část lok. Z10
17. Z11 D. Beřkovice, sportovní a rekreační plochy mezi navrženými plochami bydlení (lok. Z10)
a veřejné vybavenosti (lok. Z12), vhodné jako dětské hřiště pro každodenní neorganizované
využití, s parkovými úpravami a řešením parteru u budoucího nového vstupu do areálu
základní školy.
V souvislosti s přehodnocením ploch Z10 se plocha pro hřiště nově přesunuje do blízké
polohy za mateřskou školou
18. Z12 D. Beřkovice, plocha pro veřejné vybavení - určená pro případné rozšíření základní školy,
jiné veřejné vybavení, parkovou zeleň apod. V budoucnu by zde měl vzniknout nový
nástupní prostor do areálu základní školy. Plošné rozvržení orientační.
Ruší se s ohledem k předpokládané budoucí výstavbě objektu veř. vybavení na pozemku
školy - v rámci plochy OV stav (= obč. vybav. - veřejná infrastruktura, konkrétně školní
tělocvična nebo víceúčelový dům pro potřeby obce)
19. Z13 D. Beřkovice, Nádražní ul., záměr na přeměnu části plochy obč. vybavení – komerčních
zařízení (u sběrných surovin) na návrh bydlení (BI), 1 RD.
20. Z14 D. Beřkovice, ul. Nerudova – Nová (u hřiště) – doplnění zástavby cca 2 RD.
Drobná úprava – jižní část pozemku v zápl. území Q100 je využitelná jen s omezením (se
souhlasem a za dodržení požadavků Povodí Labe a vodoprávního úřadu)
21. Z15 D. Beřkovice, u hřiště - plocha mezi objektem „Vinařství“ a hřištěm, určená pro případné
rozšíření sportovního areálu, nebo jiné veřejné vybavení a parkovou zeleň.
Jako návrh se ruší, na ploše již jsou tenisové kurty
22. Z16 D. Beřkovice, za Vinařstvím – plocha určena pro výrobu a skladování – drobnou a
řemeslnou výrobu. Atraktivní poloha v centru obce, při silnici směr Křivenice
Ruší se kvůli poloze v zápl. území Q100 a pro nezájem obce.
23. Z17 D. Beřkovice, ke Křivenicům (Beřkovice – sever) – plocha navazující na lokalitu
montovaných RD, s navrženým propojením místní komunikací.
Ruší se pro kolizi s aktivní zónou a Q100, pro případ budoucího přehodnocení záplavové čáry
je orientačně ponechána jako územní rezerva
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(R7) Územní rezerva – pův. lok. Z17
24. P18 D. Beřkovice, bývalý kravín – areál určen pro přestavbu a využití pro účely výroby a
skladování – lehká výroba
Jako návrh se ruší, již realizováno (areál STATECH servis a půjčovna výsuvných plošin,
kolaudace v lednu 2009)
25. -

D. Beřkovice, rozšíření areálu býv. kravína. Plocha mezi kravínem a zástavbou obce –
vzhledem ke konkretizovanému záměru investora pouze na ploše býv. kravína (P18) byl
záměr zrušen.
26. (R1) D. Beřkovice, u zdymadla - plocha mezi silnicí a plavební komorou, navržená II. konceptem
na využití pro ovocné sady
Územní rezerva pro sady se ruší, v případě realizace sadů v lok. Z19 bude možnost dalšího
využití případně přehodnocena
27. (R9) D. Beřkovice, za Vinařstvím – další rozsáhlá plocha (24 ha) navazující na zastavěné území
obce, určená pro ovocné sady – záměr v návrhu označen Z19, přesunuto do územní rezervy
pro neaktuálnost záměru, pozn.: nedošlo by k nároku na rozšíření zastavitelného území.
28. Z20 Podvlčí – malá část lokality s navrženou dostavbou volných pozemků RD (smíšené bydlení,
příp. i rekreace) – ve volných prolukách možnost umístění celkem cca 5 RD (4 části: Z20a,
b, c, d), naprostá většina ploch leží v zastavěném území
29. Z21 D. Beřkovice, ul. Horní Hájek – navazující plocha na lok. č. 6 “U pivovaru”, určená pro cca
5 RD (mezi ul. Horní Hájek a břehem Labe) – část Z21a,b. Z důvodu polohy části lok. pod
hladinou stoleté vody je zde využití pro bydlení omezeno limity využití území z hlediska
záplavového nebezpečí (viz kap. Ci6). Jižní část (u potrubního mostu) je určena pro zřízení
dětského hřiště (Z21c).
Část 21a určená pro bydlení se upravuje tak, že část pozemku nezasahující do aktivní zóny
se podmínečně ponechává pro bydlení (pouze se souhlasem a při splnění požadavků
Povodí Labe a vodoprávního úřadu), část v aktivní zóně je vyčleněna pouze jako zahrada
(bez jakékoliv zástavby).
Části 21,b určené pro bydlení se ruší pro kolizi s aktivní zónou a Q100, pro případ budoucího
přehodnocení záplavové čáry jsou orientačně ponechány jako územní rezerva.
Část 21c (dět. hřiště) zůstává – s drobnou úpravou rozsahu.
(R8) Části 21,b určené pro bydlení se ruší pro kolizi s aktivní zónou a Q100, pro případ budoucího
přehodnocení záplavové čáry jsou orientačně ponechány jako územní rezerva
30. Z22 D. Beřkovice, plocha u horkovodu poblíž cukrovaru – úprava a využití pro zahrádky (v
západní části území již zahrádky existují) nebo veřejnou zeleň. V každém případě je nutná
rehabilitace tohoto zanedbaného území, leží v rámci zastavěného území.
Malá úprava na úkor části plochy navrženého dět. hřiště (Z21c)
31. Z23 D. Beřkovice, navržená směrová úprava vedení silnice III. tř. v prostoru podél cukrovaru,
před stávajícími rodinnými domky naproti cukrovaru prostor pro chodník
Jako návrh se ruší, chodník již realizován
32. Z24 D. Beřkovice, plocha pro výrobu a skladování – lehký průmysl, jižně od silnice vedoucí
od cukrovaru k nádraží. Poznámka: plocha leží uvnitř oblasti vymezené jako “výhradní
ložisko” (na jejím okraji)
Záměr se ruší z důvodu polohy v CHLÚ.
33. (R2) Výhledová lokalita Vliněves – sever, pro výstavbu rodinných domů (cca 7 RD), vzhledem
k budoucímu rekreačnímu využití pískoven přichází v úvahu i výstavba rekreačních domků
Územní rezerva se ruší
34. Z25 Vliněves – v zahradách, sever - lokalita umožňující výstavbu cca 10 RD (části Z25a,
Z25b).
Část 25a a sev. část 25b se ruší z důvodu polohy v zápl. území Q100, počet RD se snižuje na
cca 4 RD.
35. Z26 Vliněves – u přeložky, severozápadně od centra – větší část lokality pro rodinné domy,
příp. i rekreační domky, zástavba bude od navržené přeložky oddělena pásem izolační
zeleně (části Z26a, b, c).
Části 26a, 26b a malá část 26c se ruší z důvodu polohy v CHLÚ, počet RD se snižuje na cca
6 RD. Část již realizována.
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36. Z27 Vliněves – v zahradách, střed – lokalita pro možnou dostavbu volných proluk – cca 6 RD,
pozn.: leží v rámci zastavěného území.
Upřesnění na 5 RD. Část již realizována.
37. Z28 Vliněves – v zahradách, jihozápad – menší část lokality umožňující výstavbu celkem cca
27 RD (části Z28a, b, c).
Upřesnění na 22 RD, části 28a, 28b jsou v zast. území, část 28c je v nezastavěném úz.,
malá úprava rozsahu po projednání návrhu (viz rozhodnutí o námitkách – kap. Cr) v části
odůvodnění). Část již realizována.
38. (R3) Výhledová lokalita Vliněves – u přeložky, střed – určená pro rodinné nebo rekreační
domky, mezi zástavbou a navrženou přeložkou pás izolační zeleně
Územní rezerva se ruší
39. Z29 Parkoviště Vliněves s vybaveností - v návaznosti na zamýšlený rekreační areál s vodními
plochami vzniklými po vytěžení štěrkopísku (parking - Z29a, plocha obč. vybavenosti typu
motorest apod. - Z29b)
Záměr se ruší z důvodu polohy v CHLÚ.
40. R4 Výhledová lokalita Vliněves – u přeložky, jih – pro rodinné nebo rekreační domky,
izolační zeleň mezi zástavbou a navrženou přeložkou
Úz. rezerva navazující na lok. č. Z28c směrem k obchvatu Vliněvsi. Vymezení se částečně
zmenšuje podle upravené trasy, okraj lok. se posunuje do vzdálenosti cca 35 m od okraje
navržené komunikace
41. Z30 Vliněves – v zahradách, jih – lokalita pro rodinné a rekreační domky - cca 8 RD.
Omezení z důvodu kolize s CHLÚ, využitelná jen vých. část pro cca 3 RD, malá úprava
rozsahu po projednání návrhu (viz rozhodnutí o námitkách – kap. Cr) v části odůvodnění).
42. R5 Výhledová lokalita Vliněves – jih, u křižovatky při budoucím obchvatu, určena pro komerci
a služby, využitelné pro místní obyvatele i pro rekreační areál na ploše vytěžených pískoven
(motel, autocamping, obchodní středisko)
Úz. rezerva se omezuje na zahrady navazující na lok. Z30, čímž by se ve výhledu umožnilo
oboustranně obestavět místní komunikaci na jihu Vliněvsi.
43. Z31 Vliněves – k Posadovicům – lokalita navazující na stávající zástavbu, určená pro cca 7
RD. Výstavba vhodná i pro smíšené využití (bydlení + zemědělská výroba).
Podmíněně ponecháno v omezeném rozsahu (cca 7 RD), přestože leží v zápl. území Q100
(jen se souhlasem a za dodržení požadavků Povodí Labe a vodoprávního úřadu) – důvodem
je již zahájená příprava (zasíťování poz.), bezprostřední návaznost na zast. území a
nedostatek jiných využitelných ploch v sídle

Další plochy se změnou funkce a jiné záměry dle návrhu územního plánu:
44. Z32 Vliněves – využití býv. školy vč. pozemku, navazující zahradu a zahradu za čp. 96 pro
bydlení – celkem cca 5 nových RD. pozn.: leží v rámci zastavěného území.
Podmíněně ponecháno, přestože leží v zápl. území Q100 (jen se souhlasem a za dodržení
požadavků Povodí Labe a vodoprávního úřadu) – důvodem je poloha v zast. území –
uprostřed okolní zástavby, na pozemku navazujícím na zahradu školy již stojí dům, na malý
okraj pozemku zasahuje aktivní zóna – v této části nejsou povoleny jakékoliv stavby
45. -

D. Beřkovice – plocha u základní školy – vyčlenění pro sportoviště (jen uvedení do
souladu se skutečným stavem), dále formální změna funkce - začlenění části pozemku školy
rovněž do ploch „OV” (sjednocení ploch) - již provedeno v pův. návrhu (jako stav)

46. Z33 D. Beřkovice, Zahradní ul. – změna funkce ZS (soukromá a vyhrazená zeleň) -> BI (bydlení
v rodinných domech)
Nachází se v aktivní zóně, nelze dát do návrhu zůstává jako ZS (zahrady – stav)
47.

-

D. Beřkovice, u cukrovaru – změna funkce stávající plochy VZ (zemědělská výroba) -> VL
(výroba a skladování – lehký průmysl) – uvedení do souladu se stavem, funkce VL lépe
odpovídá skutečnému využití – již provedeno v pův. návrhu
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48. Z34 Vliněves, plocha jižně od návsi (poz. pí. Schovánkové) – změna funkce části plochy ZS ->
BI (umožnění výstavby 1 RD), pozn.: leží v rámci zastavěného území.
Podmíněně ponecháno, přestože leží v zápl. území Q100 (jen se souhlasem a za dodržení
požadavků Povodí Labe a vodoprávního úřadu) – z toho část poz. zasahující do aktivní zóny
bez jakýchkoliv staveb, jen jako zahrada
Náprava špatně vyznačené funkce plochy vedle kostela (jižně) - nejsou sklady VK, ale
hospoda, tzn. SM (smíšené obytné)
49. -

D. Beřkovice, cukrovar – vyčlenění části ploch pro bydlení, změna funkce VL -> BI
(uvedení do souladu se skutečným stavem).

50. Z35 D. Beřkovice, dýhárna – návrh rozšíření plochy dýhárny o cestu a plochu u Labe pro
umožnění záměru výstavby ČOV u areálu a další rozšíření areálu směrem ke zdymadlu.
Jde pouze o rozšíření ploch pro výrobu a skladování (ČOV je již uvnitř areálu)
51. Z36 D. Beřkovice, Nová ul. – změna funkce ZS -> BI (umožnění výstavby 1 RD). Již realizováno
52. -

D. Beřkovice, Klášterní ul. – změna funkce 2 parcel severně od areálu Velkovýkrmen
(plocha hasičské zbrojnice) BI -> SM (uvedení do souladu se skutečným stavem) – již
provedeno v pův. návrhu

53. Z37 D. Beřkovice, Komenského ul. – změna funkce ZV -> BI (vyčlenění části parkové plochy,
umožnění výstavby 1 RD s využitím stávajících sítí a komunikace).
3 proluky v zástavbě – celkem 3 RD
54. Z38 Podvlčí – vyčlenění malé plochy na severním okraji zástavby sídla pro technické vybavení
(budoucí čerpací stanice splaškových vod z Podvlčí na kanalizační systém obce).
Upřesnění: podle konkretizované dokumentace dochází ke změně koncepce odkanalizování
sídla Podvlčí (malá ČOV na sev. okraji sídla s vypouštěním vyčištěných vod do odtokového
kanálu z odkaliště EMĚ, tj. směrem na k. ú. Křivenice), pro vymezení ploch ÚP se rozšiřuje
pův. plocha pro ČS.
55. -

Vliněves – změna funkce stávajícího domu s částí pozemku na návsi SM -> OV (objekt pro
potřeby obce – zasedací a společenská místnost, byty, ubytovna).
56. Z39 D. Beřkovice, křižovatka komunikací III/24637 a 24639 (u Vinařství) – návrh řešení
problematického místa v centru obce pomocí okružní křižovatky. Již realizováno.
57. Z40 D. Beřkovice, náměstí – drobná úprava rozsahu plochy OM (stávající restaurace) –
rozšíření funkce OM směrem k Labi na plochu zahrady, pro umožnění vybudování zázemí
restaurace.
Vzhledem k poloze ve vymezené aktivní zóně záplavového území Q 100 se využití omezuje
na funkci OX – specifické plochy (loděnice apod.)
58. Z41 D. Beřkovice, náměstí – stabilizace plochy SM místo parkové plochy.
Podmíněně ponecháno (cca 3 RD), přestože leží v zápl. území Q100 (jen se souhlasem a za
dodržení požadavků Povodí Labe a vodoprávního úřadu)
59. Z42 D. Beřkovice, mezi školkou a zám. parkem – návrh objektu SM pro umožnění bytového
domu s možným využitím přízemí pro vybavenost (služby, obch. vybavenost apod.).
Zůstává (cca 8 bytů), s požadavkem hlukového posouzení v další etapě proj. dokumentace
60. Z43 D. Beřkovice, vybavenost cyklostezky – vymezení ploch OM v bezprostřední návaznosti
na bydlení pro umožnění sezónního využití (občerstvení se zahrádkou, informační stánek,
malé stanové tábořiště apod.).
Vzhledem k poloze ve vymezené aktivní zóně záplavového území Q 100 se využití omezuje
na funkci OX – specifické plochy (loděnice apod.)
-

-

-

-

Do stavu byla nově zakreslena plocha MVE při pravém břehu Labe (v prostoru zdymadla) –
SP nabylo práv. moci 2. 8. 2007
Upřesněno bylo funkční využití stávajících ploch v centru Vliněvsi (SM)
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Tab.: Lokality obytné výstavby - návrh
Číslo lok. Název lokality
Z2
Z6
Z7
Z10
Z13
Z14
Z36
Z21
Z37
Z41
Z42
Z20
Z25
Z26
Z27
Z28
Z30
Z31
Z32
Z34

U pivovaru
Nerudova ul.
Tyršova ul.
Nádražní ul.
U sběrných surovin
Ul. Nerudova – Nová
Nová ul.
Hor. Hájek
Komenského ul.
Náměstí - jih
mezi MŠ a parkem
Beřkovice celkem
Podvlčí
Podvlčí celkem
V zahradách sever
U přel., SZ od centra
V zahradách střed
V zahradách JZ
V zahradách jih
K Posadovicům
Poz. býv. školy
Jižně od návsi
Vliněves celkem
Obec celkem

Výměra (ha) /*
4,87
1,48
0,32
1,90
0,1
0,25
0,1
0,25
0,1
0,31
0,42
10,1
1,16
1,16
0,4
0,46
0,32
2,89
0,18
0,66
0,44
0,19
5,54
16,8

Průměrná vel.
pozemku (m2)
822
1233
1066
864
1000
1250
1042
2492
1042
1029
(527) - byty
1930 /**
1000
767
640
1313 /**
900
944
877
953

Počet bytů
56
12
3
22
1
2
1
1
1
3
8
111
5
5
4
6
5
22
3
7
5
2
54
170

Počet obyvatel
(poč. bytů x 2,6)
146
31
8
57
3
5
3
3
3
8
21
288
13
13
10
16
13
57
8
18
13
5
140
441

Pozn.: /* - Uvedené výměry jsou přibližné, v případě možného využití částí zahrad (Podvlčí, Vliněves)
jde pouze o orientační odhad
/**- Průměrná velikost pozemku je značně zkreslena zejména v případech potenciálního využití částí
zahrad (Podvlčí, Vliněves). Skutečný rozsah bude menší, právě tak jako počet domů na těchto
plochách
Od doby vydání územního plánu Dolní Beřkovice do června 2016 bylo zrealizováno cca 51 RD.
Změna č. 1: Rozšíření zastavitelné plochy je navrženo pouze u lok. 1Z1 (přibližně 0,25 ha
v návaznosti na zastavěné území usedlosti Posadovice). V případě lok. 1Z2 dochází jen ke změně
funkce v rámci zastavěného území. Celkový rozsah nových zastavitelných ploch je úměrný charakteru
a potřebám obce – jedná se jen o účelové rozšíření pro 1 RD vlastníka sousední usedlosti
Posadovice.
Změna č. 2: Rozšíření zastavitelné plochy je navrženo u lokalit: 2Z1 (přibližně 1,58 ha
v návaznosti na plochu NX). Kromě toho se změnou č. 2 navrhuje rozšíření zastavěného území o
celou lokalitu 2Z2 (přibližně 0,64 ha) a rovněž stávající část recyklačního střediska (od 2Z1
k cyklostezce na břehu Labe), jež byla dosud v nezastavěném území.
Celkový rozsah nových zastavitelných ploch odpovídá účelovému rozšíření a je úměrný
požadovanému charakteru.
Změna č. 3: K rozšíření zastavitelných ploch dochází jen u dvou lokalit: 3Z10 (VL v rozsahu
0,37 ha, v návaznosti na plochu VD) a 3Z14 (BI v rozsahu 0,53 ha v návaznosti na plochy obdobné
funkce, jde o část územní rezervy). Ostatní plochy jsou v zastavěném území, většinou jde o změny
využití, uvedení do souladu se skutečným staveb nebo upřesnění vlivem nových požadavků. Zároveň
jsou některé plochy rušeny (zcela nebo částečně), včetně přehodnocení ploch územních rezerv.
Podrobněji v tabulce v kap. Ac5).
Ac3) Vymezení ploch přestavby
Žádné přestavbové území není vymezeno (přestavba dříve vymezeného areálu býv. kravína
v severní části obce - mezi zástavbou a dýhárnou, východně od silnice směr Hor. Počaply – již byla
nedávno realizována).
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Změna č. 1: Žádné přestavbové území není změnou č. 1 navrhováno.
Změna č. 2: Žádné přestavbové území není změnou č. 2 navrhováno.
Změna č. 3: Jako přestavbová plocha pro bydlení je vymezena část lokality 3Z3 - bývalá sýpka
mezi Nádražní, Komenského a Nerudovou ul. Další plochy přestavby ve smyslu změn v zastavěném
území (neboť jsou to fakticky nezastavěné plochy) se navrhují např. pro smíšené městské využití lok.
3Z6, 3Z7.
Ac4) Systém sídelní zeleně
Návrh sídelní zeleně je založen na jejím doplnění ve vazbě na návrhové lokality a zejména na
zkvalitnění stávajících ploch. Důraz je přitom kladen na propojení jednotlivých ploch (např. stabilizací
uličních alejí).
Změna č. 1: Koncepce systému sídelní zeleně nebude žádným řešeným záměrem změny č. 1
podstatně dotčeno. U lok. 1Z2 se rozšiřuje sídelní zeleň z plochy TI (technická infrastruktura) na ZV –
sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích, resp. ZS - sídelní zeleň – soukromá a vyhražená. V tomto
případě jde ale pouze o uvedení do souladu se skutečným stavem (v rozsahu cca 0,15 ha).
Změna č. 2: Koncepce systému sídelní zeleně nebude žádným řešeným záměrem změny č. 2
podstatně dotčena. U lok. 2Z1 je navržen pás ochranné a izolační zeleně po západní straně plochy (v
menším rozsahu rovněž u jižní a východní hranice areálu), tento pás včetně zemního valu není
samostatně vyčleněn, tzn. je součástí plochy NX.
Změna č. 3: Koncepce zůstává zachována, drobné změny jsou navrženy u lokalit 3Z1 (využití
zahrad na OX), 3Z2 (plocha bydlení místo zeleně v koridoru bývalého el. vedení), 3Z3 (bydlení v části
plochy je kompenzováno jinými koncepčně založenými plochami veřejné zeleně), 3Z9 (bydlení na
ploše navážky, kde zeleň fakticky není), 3Z11 a 3Z13 (plochy zahrad se zahrnují do ploch bydlení),
3Z12 (ruší se návrh bydlení a část plochy se zahrnuje do veřejné zeleně v souladu s charakterem
stávajícího využití).
Ac5) Seznam lokalit řešených změnami
Tabulka lokalit (TAB1):
Změna č. 1:
č. lok. rozloha
lokality

současné využití území /
využití území dle platného
územního plánu

1Z1 0,245 ha NZ – plocha zemědělská
– orná půda
1Z2 0,147ha

navrhované funkční využití

upřesnění - poznámka

SM – plocha smíšená obytná

rozšíření zastavitelné plochy
u usedlosti Posadovice

TV - technická infrastruktura ZV – sídelní zeleň
– inženýrské sítě
– na veřejných prostranstvích
ZS – sídelní zeleň
- soukromá a vyhrazená

pouze drobná funkční změna
v zastavěném území – uvedení
do souladu se stavem

současné využití území /
využití území dle platného
územního plánu

navrhované funkční využití

upřesnění - poznámka

2Z1 1,58 ha

NX – plocha zemědělská
– orná půda

NX- plocha specifická –
deponie a těžba

rozšíření zastavitelné plochy
u stávajícího recyklačního
střediska (NX)

2Z2 0,647ha

NX- plocha specifická –
deponie a těžba

VL – výroba a skladování –
lehký průmysl (s charakterem
„stávající“ plochy)

pouze drobná funkční změna –
uvedení do souladu se stavem

Změna č. 2:
č. lok. rozloha
lokality
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Změna č. 3:
současné využití území /
využití území dle platného
územního plánu

navrhované funkční využití

upřesnění - poznámka

3Z1 0,4 ha

ZS - sídelní zeleň
- soukromá a vyhrazená

OX - občanské vybavení –
specifické (loděnice)

omezené využití ploch a staveb
(loděnice) slučitelných s polohou
v záplavovém území Q100

3Z2 0,8ha

ZP - zeleň – přírodního
charakteru
ZS - sídelní zeleň
- soukromá a vyhrazená

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

optimální doplnění zástavby RD
poté, co bylo sneseno vrchní
vedení VN; v jižní části je
parcelace již stanovena, severní
část bude komunikačně
napojena novou zaslepenou
komunikací od severu - z ul.
Nerudovy

3Z3 1,07 ha

VD - (stav)
ZV - zeleň – na veřejných
prostranstvích
BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské
DS - dopravní infrastruktura –
silniční
ZV - zeleň – na veřejných
prostranstvích

přestavbová plocha areálu býv.
sýpky a okolních poz. pro
soustředěnou výstavbu RD dle
jednotné koncepce - vč. nové
komunikace a ploch veřejných
prostranství a parkových ploch

3Z4 0,36 ha

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

SV - plochy smíšené obytné venkovské

pouze upřesnění zastavěné
plochy naproti nádraží, se
smíšenou zástavbou bydlení a
drobného podnikání; zařazení do
SV lépe odpovídá stavu a
umožní případné dostavby
odpovídajícího určení

3Z5 0,11 ha

DS - dopravní infrastruktura
– silniční (návrh)

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

jen drobná úprava v zastavitelné
ploše bydlení - dříve vymezená
plocha pro komunikaci se
sjednocuje, aby se nepředjímala
přesná poloha komunikace v
rámci plochy

3Z6 0,22 ha

BH - bydlení – v bytových
domech
OS - občanské vybavení –
tělovýchovná a sportovní
zařízení

SM - plochy smíšené obytné - drobná změna funkce v
městské
zastavěném území pro
umožnění výstavby penzionu pro
seniory

3Z7 0,14 ha

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské (návrh)

SM - plochy smíšené obytné - změna funkce zastavitelné
městské
plochy v zast. území - pro
nespecifikovanou občanskou
vybavenost komerční či veřejnou
(příp. i penzionu pro seniory)

3Z8 0,20 ha

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské (návrh)

VD - plochy výroby a
skladování - drobná a
řemeslná výroba

3Z9 0,54 ha

ZP - zeleň – přírodního
BI - bydlení – v rodinných
charakteru (BI - úz. rezerva) domech – městské a
příměstské

plocha navazující na stávající
zástavbu byla v úz. rezervě pro
bydlení z důvodu zasahující akt.
zóny zápl. území; díky
provedeným navážkám je nyní
pouze část plochy v Q100

3Z10 0,37 ha

NZ - plochy zemědělské –
orná půda (stav)

rozšíření výrobní plochy ke
stávajícímu areálu, při kom. III.
tř. (omezení ale vyplývá ze
střetu s dosavadní polohou v
CHLÚ, částečně i DP)

č. lok.

rozloha
lokality

VL - výroba a skladování –
lehký průmysl
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upřesnění skutečného stavu - v
ÚP nesprávně vymezené plochy;
jde o zachované Lobkowiczské
sklepy býv. pivovaru - určení pro
sklady ponechat

3Z11 0,1 ha

ZS - plochy systému sídelní
zeleně - soukromá a
vyhrazená (stav)

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

pouze drobná funkční změna
v zastavěném území –
odstranění nepřesnosti
(pozemek je zastavěn stavbou
pro ind. rekreaci), uvedení do
stavu umožňujícího stavbu RD

3Z12 0,39 ha

ZP - zeleň – přírodního
charakteru
BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské (návrh)

VK1 - výroba a skladování plochy skladování (bez staveb)
ZO - zeleň – ochranná a
izolační

rozšíření areálu na nezeměděl.
plochu "ostatní plocha - ost.
kom." , určení jen pro
odstavování techniky; v severní
části zachovat vzrostlou zeleň v kategorii ZO (vč. zrušení
zastavitelnosti pro bydlení)

3Z13 0,13 ha

ZS - plochy systému sídelní
zeleně - soukromá a
vyhrazená

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

pouze drobná funkční změna
v zastavěném území – zahrnutí
zahrady do ploch BI

3Z14 0,53 ha

ZS - plochy systému sídelní
zeleně - soukromá a
vyhrazená (stav) (BI - úz.
rezerva)

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské
DS - dopravní infrastruktura –
silniční

"náhrada" za rušenou
zastavitelnou plochu Z31, jde o
část úz. rezervy, s lepšími
podmínkami a zájmem vlastníků;
(omezení ale vyplývá ze střetu s
dosavadní polohou v CHLÚ a
DP)

Ruší se zastavitelné plochy vymezené platným územním plánem:
navrhované využití území
dle platného územního
plánu

současné využití území
(zůstane zachováno po změně upřesnění - poznámka
č. 3)

Z25b 0,21 ha
(část)

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

ZS - plochy systému sídelní
zeleně - soukromá a vyhrazená

část lokality pro bydlení ve
Vliněvsi - rozvoj tímto směrem
bude omezen, zbývající část
plochy bude určena pro rozšíření
navazujících ploch pro
odstavování techniky, resp. pro
ozelenění (pl 3Z12)

Z28c 0,07 ha
(část)

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

NZ - plochy zemědělské – orná
půda

upřesnění zastavitelné plochy ve
Vliněvsi, využity budou jen
ucelené pozemky, souvisí i s
dostatkem jiných vhodných
ploch v sídle

Z31 0,66 ha

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

NZ - plochy zemědělské – orná
půda

dostatečné množství
vhodnějších zastavitelných ploch
ve Vliněvsi, konkrétní zájem je v
jiných částech sídla

č. lok.

rozloha
lokality

Ruší se vymezení ploch územních rezerv:
č. lok.
R4

současné využití území
důvod zrušení, příp.
(zůstane zachováno po změně
upřesnění, poznámka
č. 3)

rozloha
lokality

účel územní rezervy dle
platného územního plánu

0,6 ha

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

NZ - plochy zemědělské – orná
půda

dostatečné množství
vhodnějších zastavitelných
ploch, rozvoj není nutné
vymezovat u budoucího
obchvatu Vliněvsi

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

NZ - plochy zemědělské – orná
půda

ruší se pouze část R5, druhá
část se převádí do etapy "návrh"
(viz plocha 3Z11)

R5 0,74 ha
(část)
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R6

11,46 ha BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

NZ - plochy zemědělské – orná
půda

největší potenciální rozvojová
plocha v obci je koncepčně
vhodná, objektivně je ale
realizace ve střednědobém
horizontu nereálná

R7

2,12 ha

BI - bydlení – v rodinných
domech – městské a
příměstské

NZ - plochy zemědělské – orná
půda

vlastník neuvažuje s
nezemědělským využitím

R8

0,54

ZP - zeleň – přírodního
charakteru

R9

22,29 ha NV – plochy zemědělské –
vinice, produkční sady

změna na zastavitelnou plochu
(viz plocha 3Z9)
NZ - plochy zemědělské – orná
půda

změna zemědělského využití (na
ovocné sady) nebyla dosud
konkretizována, není důvod
předjímat v ÚP takové využití

Ad) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování
Ad1) Doprava
Koncepce dopravy zůstává bez podstatných změn. Ze silniční sítě je v souladu s předchozí
nadřazenou ÚPD (ÚP VÚC PR) /* a se záměry Krajského úřadu Středočeského kraje navržena
přeložka silnice III/24637 ve Vliněvsi. Úpravou návrhu po společném jednání byla trasa obchvatu
upřesněna podle DÚR (jedná se mírné odddálení trasy od zástavby sídla, tj. západním směrem)..
V návrhovém období je uvažována přeložka silnice II/246 k sil. III/24637 a doplnění severní rampy pro
křižovatku sil. I/16 a sil. III/24637 (většina na k. ú. Brozánky). Kromě toho je v centru obce navrženo
vybudování okružní křižovatky (v prostoru Vinařství).
Návrh nové komunikační sítě obsahuje vesměs obslužné komunikace v rozvojových lokalitách.
V převažující míře ulic obytného charakteru bude uplatněno též uspořádání bez výškového rozlišení
vozovky, tj. s preferencí pěšího provozu (obytné ulice).
Návrh nového parkování a odstavování vozidel bude řešen v rámci nových zón, areálů, popř.
objektů.
Současný systém obsluhy hromadnou dopravou osob se v návrhovém období nijak výrazně
nezmění. Pro obsluhu již realizované dýhárny na severním okraji k.ú. Dolní Beřkovice je vhodné
uvažovat zřízení nové autobusové zastávky na silnici III/24050.
Pro cykloturistiku je navrženo komplexní řešení Polabské cyklistické cesty Mělník –
Libochovany, vedené podél levého přístupnějšího břehu Labe (od starého mostu v Mělníce) po
severní hranici okresu Mělník. Tato Polabská cyklistická cesta se stane součástí dálkových
(mezinárodních) tras, vedených z Německa. Návrh této cyklotrasy v dotčeném území předpokládá
samostatnou stezku, vedenou po navigaci řeky a odklon do uliční sítě nácestných sídel, tj. Vliněvsi a
Dolních Beřkovic.
Železniční a vodní doprava je v návrhu beze změn.
Změna č. 1: Lokalita 1Z1 (lok. Posadovice) bude dopravně napojena ze stávající účelové
komunikace odbočující z III/24637 mimo zastavěné území (zpřístupnění usedlosti Posadovice), tzn.
bez nároků na zřízení nového napojení. Navržená zástavba bude respektovat ochranné pásmo
komunikace (15 m). Zvláštní požadavky na dopravu v klidu nejsou uplatněny.
Druhá lokalita 1Z2 je z hlediska dopravy bezpředmětná (změna funkce na sídelní zeleň –
uvedení do souladu se stavem).
Pozn.: Podmínkou pro výstavbu RD v lok. Z1-4 je, že v dalším stupni projednávání (ÚR, SP)
bude prověřen dopad hluku z komunikace a možnost protihlukové ochrany ze strany stavebníka.
Z prostředků správců dopravní infrastruktury nebudou hrazena žádná opatření ke splnění hlukových
hygienických limitů u nově navrhované obytné zástavby.
Pozn.: /* V aktuální nadřazené ÚPD (ZÚR Středočeského kraje) obchvat není obsažen z důvodu
umístění na silnici III. tř.
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Změna č. 2: Lokalita 2Z1 bude dopravně napojena ze stávající účelové komunikace odbočující
z III/24637 mimo zastavěné území (vedené po jižní straně areálu býv. cukrovaru), tzn. bez nároků na
zřízení nového napojení. V souvislosti se záměrem dobudování recyklačního střediska se počítá
s jejím zkvalitněním ve stávajících parametrech (živičný povrch, doprovodná zeleň). Předpokládá se,
že bude mít charakter soukromé komunikace.
Druhá lokalita 2Z2 je z hlediska dopravy bezpředmětná (změna funkce stávající plochy – jen
uvedení do souladu se stavem).
Pro optimální využití recyklačního střediska bude využíváno i navážení materiálů
prostřednictvím lodí. K tomu účelu je v severní části stávající plochy NX vymezeno vykládací místo
plavidel, včetně již existující komunikace z areálu k břehu Labe.
Změna č. 3: Bez podstatných úprav, pouze drobné upřesnění v těchto lokalitách: 3Z3 (podle
navržené parcelace je stabilizována místní komunikace v ploše), 3Z5 (zobecnění plochy pro bydlení bez stabilizované místní komunikace, jejíž polohu v rámci BI upřesní až podrobné řešení).
Ad2) Vodní hospodářství
Zásobování vodou: Pro plochy vyčleněné pro zástavbu jsou navrženy řady napojené na
stávající či projektovanou síť. Pro Podvlčí je navrženo v souvislosti s předpokládanou stavbou cca 5
RD přivedení větve od hlavního řadu VKM z k. ú. Křivenice.
Odkanalizování: Návrhové lokality budou napojeny na nově vybudovanou kanalizační síť
(systém s výtlakem do mělnické ČOV). Kapacita ČOV Mělník vyčleněná pro obec Dolní Beřkovice
(1350 EO) odpovídá návrhovému počtu EO v obci (stav + zohlednění všech návrhových lokalit).
Výpočet EO je uveden v části C – odůvodnění.
Vlastní ČOV je provozovaná v nové dýhárně (areál na severu ř. ú. zasahující do k. ú. Křivenice).
Ke změně koncepce odkanalizování dochází u sídla Podvlčí, kde podle konkretizované dokumentace
je navržena malá ČOV na sev. okraji sídla s vypouštěním vyčištěných vod do odtokového kanálu
z odkaliště EMĚ, tj. směrem na k. ú. Křivenice.
Změna č. 1: Vzhledem k územně odloučené poloze nemá lokalita 1Z1 (Posadovice) nové
nároky na zajištění vody a odkanalizování. Zásobování vodou bude obdobně se stávající sousední
usedlostí Posadovice řešeno vlastní studnou, likvidace odpadních vod bude zajištěna jímkou na
vyvážení.
Změna č. 2: Vzhledem k minimálním nárokům lokality a vzdálenosti od příslušných sítí nemá
lokalita 2Z1 nové nároky na zajištění vody a odkanalizování. Zásobování vodou bude řešeno vlastní
studnou, likvidace odpadních vod bude zajištěna jímkou na vyvážení.
Změna č. 3: Sídla Dolní Beřkovice a Vliněves bez koncepčních změn. Napojení na vodovod a
splaškovou kanalizaci bude obdobné jako u ostatních ploch (lokality jsou malého rozsahu, nároky na
celkové kapacity se díky jiným rušeným plochám nezvyšují).
Pro sídlo Podvlčí je oproti původní koncepci navrženo odkanalizování s napojením na síť
Dolních Beřkovic (sběrač v souběhu s komunikací).
Ad3) Energetika
Elektroenergetika: V řešeném území se uvažuje s menšími úpravami stávajících vedení VN 22
kV v souvislosti se zástavbou nových obytných a komerčních ploch (podrobněji v části C –
odůvodnění). Návrh rozvoje uvažuje v D. Beřkovicích s osazením nových kabelových trafostanic
náhradou za stávající venkovní (TS Výkup, TS Hájek). Pro nové obytné a komerční plochy se
navrhuje zřízení nové kioskové trafostanice (TS U cukrovaru – 2 x 630 kVA), která je navržena
v rozvojové obytné lokalitě U pivovaru, napojení kabelovým vedením podél komunikace od nového
kabel. svodu k TS H. Hájek. Nová kabelová trafostanice TS Zámek je navržena pro posílení v centru
obce. Nová venkovní trafostanice se uvažuje v Podvlčí pro napájení nových RD v místě stávajících
zahrádek (TS U chaloupek). Pro nové obytné a komerční plochy je navrženo zřízení kabel.
trafostanice TS Zahrady v jižní části Vliněvsi.
Výsledný návrh reaguje na snížení rozsahu zastavitelných ploch zejména pro bydlení, komerci
a výrobu. Z toho důvodu se snižuje předpokládaná potřeba nových trafostanic (ruší se návrh TS U
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silnice – pro dříve uvažovanou komerční plochu pod nádražím, jedna TS pro rovněž dříve plánovanou
obytnou zástavbu mezi školou a nádražím a TS Zóna pro areál býv. kravína, neboť areál již byl nově
napojen z TS u zdymadla).
Teplo: Využití tepla z CZT je v území minimální, pouze několik objektů (ZŠ, MŠ atd.) je
napojeno na horkovod vedoucí z elektrárny EMĚ do Mělníka odbočkou od cukrovaru do výměníkové
stanice u MŠ. Tento stav zůstane zachován, s možností intenzivnějšího využití alespoň pro některé
nové koncentrované lokality.
Plyn: Obec je plynofikována středotlakým rozvodem z VTL / STL RS na západním okraji obce (u
silnice směr Cítov). Plán gazifikace i návrh územního plánu předpokládá možnost napojení všech
nových rozvojových lokalit.
Změna č. 1: V oblasti zásobování elektřinou platí, že nároky na připojení jsou úměrné
stávajícímu vedení – nová obytná plocha lok. 1Z1 bude zásobena ze stávající TS před usedlostí
Posadovice. Do této plochy zasahuje venkovní vedení VN 22 kV a trafostanice s ochrannými pásmy,
z toho důvodu je nutné respektovat příslušná ustanovení zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění
(energetický zákon) a další podmínky provozovatele – ČEZ Distribuce, a.s., vztahující se k umístění
stavby a k provádění činností souvisejících se zřízením a užíváním stavby.
Plyn v lokalitě 1Z1 není.
Změna č. 2: V oblasti zásobování elektřinou platí, že nároky na připojení jsou úměrné
stávajícímu vedení – přívod elektřiny bude NN kabelem.
Plyn v lokalitě 2Z1 není.
Změna č. 3: Bez koncepčních změn. Předmět řešení jednotlivých lokalit nezvyšuje podstatně
nároky na energie. Vzhledem k provedené kabelizaci VN 22 kV v Dolních Beřkovicích u hřiště je
navržena zástavba RD nově v lokalitě 3Z2 (dosud limitovaná ochranným pásmem VN).
Ad4) Veřejná občanská vybavenost
Změna č. 1: Minimální rozsah změny nevyžaduje zohlednění této problematiky (v jedné lokalitě
je navržen pouze 1 RD, druhá lokalita je určena pro změnu funkce na sídelní zeleň).
Změna č. 2: Minimální rozsah změny nevyžaduje zohlednění této problematiky (v jedné lokalitě
se rozšiřuje stávající plocha deponie, druhá lokalita je určena pro změnu funkce podle skutečného
využití).
Změna č. 3: Samostatné plochy veřejné vybavenosti nejsou navrženy. Změny využití dvou
ploch (3Z6, 3Z7 - plochy smíšené obytné - městské) umožňují využití k výstavbě penzionu pro seniory
(typově druh veřejného vybavení).
Ad5) Odpadové hospodářství
Změna č. 1: Bude bez zásadních změn. Platí, že likvidace odpadů bude řešena standardním
způsobem respektujícím platnou legislativu a příslušné normy.
Změna č. 2: Bude bez zásadních změn. Platí, že likvidace odpadů bude řešena standardním
způsobem respektujícím platnou legislativu a příslušné normy.
Změna č. 3: Platí stávající koncepce.

Ae) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod.
Ae1) Uspořádání krajiny vč. vymezení ploch a podmínky pro změny ve využití ploch
Navržené změny se týkají zejména plánovaných úprav okolí vytěžených pískoven v k. ú.
Vliněves, kde by měl být obnoven, resp. vytvořen typ krajiny s dominantní přírodní (omezeně i
s rekreační) funkcí (NSp).
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Dále plošně významně zastoupeným typem je navržené založení produkčních sadů severně od
zástavby Dolních Beřkovic. Tento záměr byl nově vyčleněn jako tzv. územní rezerva (nezávazné
výhledové vymezení).
Ostatní změny jsou menšího rozsahu a jsou patrné z grafické části a z popisu jednotlivých
záměrů.
Změna č. 1 nemění uspořádání krajiny, pouze drobně rozšiřuje plochu sídelní zeleně (lok. 1Z2viz kap. Ac4) Systém sídelní zeleně).
Změna č. 2: Změna č. 2 nemění uspořádání krajiny, pouze drobně rozšiřuje plochu sídelní
zeleně (lok. 2Z1- zemní val v rámci plochy NX, viz kap. Ac4) Systém sídelní zeleně).
Změna č. 3: Koncepce zůstává zachována. Územní rezerva produkčních ovocných sadů (R9)
se ruší. Uvažovaný záměr změny zemědělského využití nebyl dosud konkretizován, proto není důvod
předjímat v ÚP specifické využití.

Ae2) Ochrana přírody a krajiny
V řešeném území se nachází evropsky významná lokalita (EVL) Labe – Liběchov (kód
CZ0213039), zahrnující v daném úseku celý tok Labe. Předmětem ochrany je populace hořavky
duhové. Jedním z hlavních nebezpečí pro tento druh je stupeň znečistění vody. Ve vztahu k její
ochraně je podstatné, že stávajícím ani navrhovaným řešením územního plánu nedojde k žádnému
navýšení vypouštěných odpadních vod, ani vyčištěných. Stávající i všechny navrhované zastavitelné
plochy budou napojeny na kanalizaci směřující do městské ČOV Mělník na pravém břehu Labe (mimo
ř. ú.) s tím, že vyčleněná kapacita ČOV určená pro obec Dolní Beřkovice (1350 EO) postačuje pro
veškeré návrhové záměry obce. Jedinými dvěma výjimkami jsou stávající areál dýhárny (leží u Labe
v sev. části ř. ú., zčásti na k. ú. Křivenice), kde je v provozu vlastní ČOV a sídlo Podvlčí, kde je
navržena malá samostatná ČOV (cca 40 EO) s vypouštěním vyčištěných vod do odtokového kanálu
z odkaliště EMĚ (k. ú. Křivenice).
Pozn.: Změna č. 3 navrhuje změnu koncepce odkanalizování Podvlčí - napojení na splaškovou
kanalizaci Dolních Beřkovic.
Ae3) ÚSES
Regionální i lokální územní systémy ekologické stability pro řešené území jsou již zpracovány a
tvorbě plánu ÚSES byla maximálně možně respektována jejich koncepce. Návaznost prvků na
sousední katastry je dána respektováním Okresního generelu Mělník – jih a souladem s dokumentaci
ÚSES pro návrh územního plánu obce Horní Počaply.
Na zpracovávaném území se nacházejí tyto prvky ekologické stability nebo jejich části:


Nadregionální biokoridor toku Labe (NRBK 10) a jeho ochranná zóna s vodními a nivními
společenstvy, v okresním generelu je označen částí NRBK 35,



Regionální biokoridory RBK 629, v okresním generelu RBK 35 a RBK 36 a RBK 630, v okresním
generelu RBK 34,



Regionální biocentrum RBC 1912 – „Beřkovice“, v okresním generelu RBC 21 (Pozn.: Rozsah
RBC byl na základě požadavku OŽP KÚ Stč. kraje rozšířen na požadovaných min. 30 ha v rámci
zpracování návrhu úz. plánu)



Lokální biocentra vložená do nadregionálního biokoridoru toku Labe LBC 192, do regionálního
biokoridoru LBC 190 a 191 a do lokálních biokoridorů LBC 197 a 202 dle okresního generelu,



Lokální biokoridory 104, 112 a 114 dle okresního generelu.

Změna č. 1: Návrh místního ÚSES byl řešen v rámci územního plánu. Požadované zachování a
ochrana přírodě blízkých území (která tvoří páteřní systém ÚSES včetně jejich ochranných pásem) je
řešením změny respektováno. Řešené lokality se prvků ÚSES bezprostředně nedotýkají, pouze
v blízkosti obou lokalit (cca 50 m východně od okraje lok.) je okraj nadregionálního biokoridoru NRBK
35 / NRBK 10, jež tvoří tok Labe. V obou případech se ale nejedná o střet.
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Změna č. 2: Návrh místního ÚSES byl řešen v rámci územního plánu. Požadované zachování a
ochrana přírodě blízkých území (která tvoří páteřní systém ÚSES včetně jejich ochranných pásem) je
řešením změny respektováno. Řešené lokality se prvků ÚSES bezprostředně nedotýkají, pouze
v blízkosti obou lokalit (cca 50 m východně od okraje lok.) je okraj nadregionálního biokoridoru NRBK
35 / NRBK 10, jež tvoří tok Labe. V obou případech se ale nejedná o střet.
Změna č. 3:. Nadřazený ÚSES je v souladu se ZÚR Středočeského kraje, lokální úroveň ÚSES
zůstává rovněž beze změny.
Ae4) Prostupnost krajiny
Návrh územního plánu respektuje síť stávajících cest, které až na výjimky nebudou narušeny
(jedinou výjimkou je navržený komunikační obchvat Vliněvsi). Veškeré důležité komunikace zajišťující
spojení s územím kolem vytěžených pískoven (plochy s novou funkční náplní) budou obnoveny, resp.
navrženy v posunuté poloze tak, aby při splnění požadavků dopravy byla zachována jejich funkčnost a
bezpečnost dopravy.
Změna č. 1: Rozšíření zastavitelné plochy, k němuž dochází změnou č. 1 v jediné lokalitě,
nebude mít žádný vliv na prostupnost krajiny.
Změna č. 2: Rozšíření zastavitelné plochy, k němuž dochází změnou č. 2 v jediné lokalitě,
nebude mít žádný vliv na prostupnost krajiny.
Změna č. 3: Předmět řešení nemá vliv na prostupnost krajiny.
Ae5) Protierozní opatření
Vzhledem k charakteru řešených záměrů je návrh protierozních opatření v rámci návrhu
územního plánu bezpředmětný.
Změna č. 1: Vzhledem k charakteru řešených záměrů je návrh protierozních opatření v rámci
změny č. 1 bezpředmětný. Zástavbou pozemku lok. 1Z1 a ozeleněním zahrady dojde ke zlepšení
poměrů ve vztahu k možným erozním vlivům.
Změna č. 2: Vzhledem k poloze a charakteru řešených záměrů je návrh protierozních opatření
v rámci změny č. 2 bezpředmětný. Ozeleněním areálu s navrženým zemním valem dojde ke zlepšení
poměrů ve vztahu k možným erozním vlivům.
Změna č. 3: Předmět změny nevyžaduje řešit protierozní opatření.
Ae6) Ochrana před povodněmi
Povodňové nebezpečí představuje v řešeném území významnou hrozbu a z toho vyplývající
omezení pro využitelnost území. Požadavky na eliminaci potenciálních škod na majetku v případě
podobné situace, jaká nastala v r. 2002, musí vycházet zásadně z koncepce vyššího územního celku,
koordinovaně a v kontextu ochrany celého povodí, protože komplexně pojatá strategie může účinněji
čelit rizikům povodní. Vychází se z aktualizované záplavové čáry při průtoku Q 100 (stoletá voda)
stanovené opatřením Středočeského kraje ze dne 7.7.2006 (zn.92523/2006/KUSK) – o vymezení
záplavového území a aktivní zóny Labe v úseku Mělník - Horní Počaply, ř. km 97,00-110,35.
V případě sídel Dolní Beřkovice a Vliněves leží naprostá většina zastavěného a zastavitelného
území v rovině blízké kótě hladiny H100 = 160,6 m n. m. Bpv (zčásti pod, z větší části těsně nad
hladinou H100). Přitom v úvahu přichází jedině varianta (realistická) spočívající v důsledné realizaci
opatření a zásad eliminujících případné vlivy povodní. Vyplývá to i ze zájmů představitelů obce a ze
stanoviska správce povodí (Povodí Labe, s.p. Hradec Králové), společně formulovaných do „Limitů
využití území z hlediska záplavového nebezpečí” (viz kapitola Ci6) textové části odůvodnění.
Změna č. 1: Na území obce je vyhlášeno záplavové území - stanoveno opatřením
Středočeského kraje ze dne 7. 7. 2006 (zn.92523/2006/KUSK). Záplavová čára při průtoku Q 100
(stoletá voda) a aktivní zóna Labe jsou zakresleny v hlavním výkresu. Lokalita 1Z1 (rozšíření obytného
území Posadovice) leží mimo Q100 (i aktivní zónu). Lokalita 1Z2 je celá ve vymezené aktivní zóně.
Vzhledem k funkci plochy (sídelní zeleň) a poloze v zastavěném území nepředstavuje tento limit
překážku.
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Obecně bude dbáno na nezvyšování odtoku povrchových srážkových vod z řešených lokalit.
Stanovené regulativy určují, aby se nezvyšoval odtok povrchových srážkových vod z řešených lokalit a
aby se dodržovala další opatření, jejichž účelem je omezení rizika povodňového nebezpečí
(zadržování přívalových vod apod.).
Změna č. 2: Na území obce je vyhlášeno záplavové území - stanoveno opatřením
Středočeského kraje ze dne 7. 7. 2006 (zn.92523/2006/KUSK). Záplavová čára při průtoku Q 100
(stoletá voda) a aktivní zóna Labe jsou zakresleny v hlavním výkresu. Přibližně jižní polovina lokality
2Z1 (rozšíření recyklačního areálu) leží v Q100 (mimo aktivní zónu). Lokalita 2Z2 je téměř celá mimo
Q100. Vzhledem k funkci plochy nepředstavuje tento limit zásadní překážku. Pro využití ploch je nutné
dodržet požadavky Povodí Labe.
Obecně bude dbáno na nezvyšování odtoku povrchových srážkových vod z řešených lokalit.
Stanovené regulativy určují, aby se nezvyšoval odtok povrchových srážkových vod z řešených lokalit a
aby se dodržovala další opatření, jejichž účelem je omezení rizika povodňového nebezpečí
(zadržování přívalových vod apod.).
Změna č. 3: Záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území (AZZÚ) byly do Změny č.
3 převzaty z aktuálních ÚAP ORP Mělník (2016). Obě hranice se částečně liší od předchozího
vymezení - jako podklad pro zapracování do ÚPD jsou tato data závazná.
V území AZZÚ je pouze lokalita 3Z1 s využitím OX (regulativy pro tento typ plochy umožňují
pouze činnosti a využití slučitelné s polohou v aktivní zóně - tzn. žádné trvalé stavby, oplocení a
bariéry).
V území Q100 leží zčásti lokalita 3Z9 s využitím BI (důvody zařazení do zastavitelných ploch jsou
v části odůvodnění).
Ae7) Rekreace
Nadmístní význam bude mít Polabská cyklistická cesta Mělník – Libochovany, vedoucí po
levém břehu Labe celým řešeným územím.
Druhým významným záměrem je využití rozsáhlé plochy vytěžených pískoven v k. ú. Vliněves.
Územní plán v obecné rovině respektuje dříve zpracované ÚPP na využití pískoven a územním
vymezením vytváří základní předpoklad budoucího využití. Vzhledem k plošnému rozsahu, nutné
etapizaci výstavby (závislé m.j. na postupu těžby) a variabilitě možného využití si tento záměr nutně
vyžádá další detailní ověření.
Pro krátkodobou každodenní rekreaci je navrženo několik ploch v návaznosti na rozvojové
lokality.
Změna č. 1: Předmět změny č. 1 se rekreace netýká.
Změna č. 2: Předmět změny č. 2 se rekreace netýká.
Změna č. 3: Předmět změny č. 3 se rekreace netýká.
Ae8) Dobývání nerostů
Z hlediska ochrany nerostného bohatství jsou v řešeném území evidována následující
výhradní ložiska, chráněná ložisková území a dobývací prostory:
- Výhradní ložisko štěrkopísků B3 002400 Vliněves – Beřkovice se stanoveným dobývacím
prostorem 700661 Vliněves I a chráněným ložiskovým územím 00240000 Vliněves
- Výhradní ložisko štěrkopísků B3 002401 Vliněves – Beřkovice se stanoveným dobývacím
prostorem 700200 Vliněves, který je ze zákona rovněž chráněným ložiskovým územím
Údaje o probíhající těžbě jsou uvedeny v kap. Ci8) části odůvodnění.
Změna č. 1: Lokalita 1Z1 leží v blízkosti výhradního ložiska 3002401, avšak do něj nezasahuje
(hranice ložiska prochází západně od silnice III/24637).
Změna č. 2: Obě lokality leží mimo výhradní ložiska a CHLÚ, (hranice ložiska prochází
západně od silnice III/24637).
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Změna č. 3: Lokalita 3Z10 je v kolizi s výhradním ložiskem ložiskem štěrkopísků 3002400, na
jehož okraji je záměr navržen (hranice ložiska prochází podél silnice III/24636). Obdobná kolize je zde
i se shodně vymezeným chráněným ložiskovým územím 00240000 Vliněves.
Lokalita 3Z14 je limitována střetem s výhradním ložiskem štěrkopísků 3002401 Vliněves, s
netěženým dobývacím prostorem 70200 Vliněves a s CHLÚ 00240100 Vliněves. V tomto případě jde
o plochu mezi územně stabilizovaným návrhem obchvatu Vliněvsi a zástavbou sídla.
Ae9) Ochrana proti hluku
Změna č. 1: Pro obytná a smíšená území platí, že veškerá nová obytná zástavba bude
splňovat hlukové hygienické standardy (zejména limity hluku z dopravy pro venkovní chráněný prostor
staveb ve smyslu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací).
V dalším stupni projektové dokumentace k povolení stavby se bude požadovat doložení vlivu
hluku u lokality ležící v blízkosti potenciálního zdroje hluku z pozemní dopravy (z komunikace III.třídy)
a rovněž provozem v areálu přístavu Mělník.
Případná protihluková opatření pro lokalitu 1Z1 (Posadovice) budou realizovaná na náklady
stavebníka obytného objektu.
Změna č. 2: Řešená lokalita 2Z1 leží v dostatečné vzdálenosti od obytných a smíšených
území, které by mohly být potenciálně dotčeny provozem recyklačního střediska. Přesto na základě
požadavku KHS uplatněného k návrhu zadání změny bude v dalším stupni projektové dokumentace
prověřen možný dopad navrhované lokality 2Z1 z hlediska hluku a prašnosti.
Změna č. 3: Pro veškeré návrhové plochy platí obdobně výše uvedený požadavek, že veškerá
nová obytná zástavba bude splňovat hlukové hygienické standardy.

Af)

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití
s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)

Af1) Podmínky pro využití ploch vč. základních podmínek prostorového uspořádání
Limity využití území vyplývají z omezujících faktorů přírodních a technických prvků v území.
Další limity jsou vyjádřeny v závazných regulativech, která vymezují pravidla pro umísťování staveb
při konkrétním územním a stavebním řízení na konkrétních pozemcích. Tato pravidla se týkají
funkčního využití (rozhodnutí o přípustnosti určitého druhu stavby vzhledem k jejímu účelu a vlivům
na okolí) a prostorové regulace, která z hlediska ochrany estetických (prostorově – kompozičních),
kulturních a ekologických hodnot stanovuje pravidla pro prostorové utváření staveb a souborů.
Regulace funkčního využití
Navrhované využití posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad
v příslušném řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
„stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a vyhlášek.
Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se
schválenými regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, je nadále přípustné, pokud
nejsou dány podmínky pro opatření podle § 139, § 128 - 131 (údržba stavby, odstranění stavby) a
opatření stavebního zákona týkající se činností, které nad přípustnou míru poškozují životní prostředí.
Řešené území se člení na území a plochy s různými předpoklady a podmínkami pro jejich
využití. Tyto podmínky jsou určeny v následujících regulativech funkčního využití území a jsou
vymezeny ve výkresu B2 - hlavním výkresu.
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Kromě konkrétních podmínek využití jednotlivých ploch (viz dále) jsou pro celé řešené území
nepřípustné tyto funkce a jevy:
 skladování toxického odpadu
 výroby a technologie znečišťující povrchové a spodní vody
Pro zastavěné a zastavitelné území jsou dále nepřípustné:

výroby a technologie, u nichž škodlivé účinky (hluk, exhalace, prašnost) přesahují hranice
areálu
Pro stávající a navrhované zóny s obytnou funkcí jsou dále nepřípustné:

zdroje hluku přesahující hygienickou normu pro obytné území

výroby a technologie obtěžující zápachem a exhalacemi obytnou funkci na okolních
pozemcích

aktivity s předpokladem velkého obratu zboží a potřebou časté dopravní obsluhy
Pro obytná území jsou nepřípustné:

jakékoliv obtěžující zdroje hluku

jakékoliv stacionární zdroje zápachu a exhalací s výjimkou stávajících malých kotelen na
pevná a kapalná paliva

jakékoliv komerční aktivity, které předpokládanou hranicí svého atrakčního obvodu přesahují
hranice zóny

jakékoliv aktivity, které přímo nesouvisejí s obsluhou a funkcí obytné zóny
Zvláštní požadavky na využití území
Výstavba v území vymezeném záplavovou čarou při průtoku Q 100 je možná pouze se
souhlasem a za dodržení podmínek Povodí Labe, a.s. a vodohospodářského orgánu (viz kap. Ci6 –
Limity využití území z hlediska záplavového nebezpečí)
Výstavba v ochranných pásmech komunikací a liniových staveb technické infrastruktury
podléhá stanoviskům správců komunikací a zařízení.
Kolem všech přírodních vodotečí je nutno zachovat volný a nezastavěný pruh ochranného
pásma ve vzdál. min. 15m od břehové čáry. Výjimky může v odůvodněných případech povolit
vodohospodářský orgán.
Změna č. 1: Navržená změna zařazuje řešené lokality do ploch s rozdílným způsobem využití
podle stanovených podmínek územního plánu. Pro lokality změny č. 1 zůstává v platnosti regulace dle
opatření obecné povahy, kterým byl vydán územní plán (Územní plán Dolní Beřkovice byl vydán
zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2009). Pro konkrétní lokalitu 1Z1 (Posadovice) je regulace
prostorového uspořádání zpřesněna (viz níže).
Změna č. 1 navrhuje v příslušných lokalitách tyto kategorie ploch s rozdílným způsobem využití
(funkce):
SM – plochy smíšené obytné: lok. 1Z1
ZV – sídelní zeleň – na veřejných prostranstvích: lok. 1Z2
ZS – sídelní zeleň – soukromá a vyhrazená: lok. 1Z2
Změna č. 2: Navržená změna zařazuje řešené lokality do ploch s rozdílným způsobem využití
podle stanovených podmínek územního plánu. Pro lokality změny č. 2 zůstává v platnosti regulace dle
opatření obecné povahy, kterým byl vydán územní plán (Územní plán Dolní Beřkovice byl vydán
zastupitelstvem obce dne 14. 10. 2009). Pro konkrétní lokalitu 2Z1 (rozšíření recyklačního střediska)
je regulace doplněna o základní podmínky ochrany krajinného rázu (viz níže).
Změna č. 2 navrhuje v příslušných lokalitách tyto kategorie ploch s rozdílným způsobem využití
(funkce):
NX – plochy specifické – deponie a těžba: lok. 2Z1
VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl: lok. 2Z2
Změna č. 3: Zůstává v platnosti regulace platného územního plánu, jednotlivé řešené lokality
jsou zařazeny do existujících kategorií ploch s rozdílným způsobem využití (funkcí):
BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské: lok. 3Z2, 3Z3, 3Z5,
3Z9, 3Z11, 3Z13, 3Z14
SM – plochy smíšené obytné - městské: 3Z6, 3Z7
SV – plochy smíšené obytné - venkovské: 3Z4
VD – plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba: 3Z8, 3Z14
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VL
OX
DS
ZV
ZO

–
–
–
–
–

výroba a skladování – lehký průmysl: 3Z10
občanské vybavení – specifické (loděnice): 3Z1
dopravní infrastruktura – silniční: 3Z3
zeleň – na veřejných prostranstvích: 3Z3
zeleň – ochranná a izolační: 3Z12

Změna č. 3 zavádí novou subkategorii:
VK1 – výroba a skladování - plochy skladování (bez staveb): 3Z12
Z § 18 odst. 5 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) se výslovně vylučuje umístění staveb:
- pro lesnictví (budovy) ve vzdálenosti větší než 100 m od lesa – netýká se oplocení; stavby
musí mít zastavitelnou plochu do 50 m2 a výšku max. 5 m a bez obytných či pobytových
místností
- pro zemědělství – stavby podsklepené, zděné či betonové stavby se zastavitelnou plochou
větší než 50 m2 a výškou větší než 5 m; připouští se nepodsklepené stavby dřevěné do 50 m 2
(typu přístřešky pro zvířata, kůlny apod.) bez obytných či pobytových místností,
- pro těžbu nerostů blíže než 150 m od obytných staveb.
Z dopravní a technické infrastruktury lze realizovat pouze liniové stavby tedy např. silnice, cyklostezky,
vedení el. energie apod. Vylučují se plošné záměry typu parkoviště, ČOV apod.
Ve všech plochách s rozdílným způsobem využití lze připustit realizaci staveb a zařízení technické
infrastruktury, která je nezbytná pro využití těchto ploch, a další technicky a ekonomicky odůvodněnou
technickou infrastrukturu, a dále dopravní infrastrukturu do úrovně místních a účelových komunikací
(včetně).
U terénních úprav většího rozsahu (vyžadující rozhodnutí o umístění stavby) je nutné zpracovat
posouzení krajinného rázu. Tyto terénní úpravy není možné realizovat ve významných krajinných
prvcích registrovaných i ze zákona.
V nových rozvojových plochách budou povrchové vody z urbanizovaného území dle možností
přednostně řešeny možností zasakováním. Ověření vhodnosti zásaku bude prokázáno
hydrogeologickým posudkem.
Vymezení některých pojmů
Nerušící funkcí se rozumí takové činnosti, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení
nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách
a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení
musí být přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro
stavební povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
Negativními účinky a vlivy staveb a zařízení se rozumí zejména škodlivé exhalace, hluk,
teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod, oslňování, zastínění, elektromagnetické rušení
a záření.
Zastavěným územím se rozumí ta část řešeného území, která je vymezená hranicí současně
zastavěného území, jejíž průběh je znázorněn na výkresu B1 – Základní členění území a B2 - hlavním
výkresu.
Izolační zelení se rozumí vegetace a pro ni vymezená plocha, která má hlavní funkci ve
vytvoření izolační bariéry mezi zdrojem negativních účinků a vlivů a objekty hygienické ochrany.
Vegetace svými vlastnostmi má být schopna snížit, omezit nebo úplně eliminovat negativní vlivy a
účinky staveb a zařízení na okolní území. Výsledný efekt izolační zeleně závisí na plošném rozsahu a
odpovídající skladbě. Sortiment dřevin a způsob jejich výsadby musí odpovídat hlavní funkci plochy.
Omezujícími prvky přírodního charakteru jsou plochy přírodní zeleně, zejména prvky
územního systému ekologické stability, dále vodní toky a plochy včetně ochranných pásem, plochy
zamokřené a plochy chráněné podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
Omezujícími prvky technického charakteru jsou všechna vyznačená ochranná a
bezpečnostní pásma stávajících i navrhovaných staveb dopravní a ostatní technické infrastruktury.
Stavební činnost v těchto ochranných pásmech podléhá vyjádření správce chráněné infrastrukturní
stavby a je většinou upravena oborovými předpisy.
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V řešeném území se nachází výhradní ložisko štěrkopísků a dobývací prostor v k. ú. Vliněves
(vyznačeno v grafické části). Podrobněji viz příslušná kapitola „Vymezení ploch přípustných pro
dobývání ložisek nerostů a ploch pro jejich technické zajištění” v části C odůvodnění.
V řešeném území se nenacházejí poddolovaná ani sesuvná území.
Obec se nachází u řeky Labe s vymezenou aktivní zónou Labe. Tato aktivní zóna zasahuje do
stávající zástavby. Tuto aktivní zónu je nutné respektovat a nelze zde povolovat žádné nové stavby
ani přístavby, pouze lze opravit původní stavby. Zároveň značná část zastavěného území je
ovlivněna existencí záplavové zóny Q100, ve které lze povolovat za podmínek udělených správcem
povodí řeky Labe a příslušným vodoprávním úřadem.
V aktivní zóně se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou staveb
souvisejících s vodním tokem, dále je zde zakázáno provádět terénní úpravy zhoršující odtok
povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné
překážky, je možné povolit rekonstrukce stávajících objektů bez půdorysných změn.
Územní plán stanovuje několik kategorií ploch s rozdílným způsobem využití. Kategorie ploch
odpovídají metodice "MINIS" (zastoupeny jsou pouze vybrané kategorie, vyskytující se v řešeném
území).
Pro jednotlivé kategorie ploch (stávajících i navržených) jsou stanoveny následující podmínky
pro funkční využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, popřípadě nepřípustného využití nebo podmíněně přípustného využití těchto
ploch (= závazné regulativy funkčního využití území):
BH – bydlení – v bytových domech
CHARAKTERISTIKA
Plochy bytových domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu
URČENÉ VYUŽITÍ
- bydlení v bytových domech
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a
kvalitou bydlení vymezeného území,
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
rodinné domy
veřejná ubytovací a stravovací zařízení
zařízení pro výrobu, skladování a velkoobchod
jakákoliv zařízení technické, dopravní a veřejné vybavenosti, jejichž atrakční
okruh a význam přesahuje hranice vymezeného území
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 60%, max. procento zastavění 30%, výška
zástavby: nepřekračovat současnou výškovou hladinu objektů v daném území
(funkční ploše) s výjimkou stávajících dvoupodlažních domů, kde je přípustná
nástavba nebo půdní vestavba na celkem 3 nadzemní podlaží
BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské
CHARAKTERISTIKA
Plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu (s možností
umísťování funkcí pro obsluhu obyvatel nad rámec území vymezeného danou funkcí a
nerušících obytný charakter, včetně základního občanského vybavení). V tomto typu území je
rovněž možné bydlení venkovského charakteru s chovatelským a pěstitelským zázemím pro
samozásobení (s hospodářskou částí a částečně hospodářsky využívanými zahradami
s možností chovu hospodářských zvířat a drobné nerušící výroby).
URČENÉ VYUŽITÍ
- bydlení v rodinných domech v klidové obytné zóně s oplocenými zahradami pro
individuální rekreaci a možnou doplňkovou pěstební funkci
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a kvalitou bydlení
vymezeného území
- veřejná zeleň, dětská hřiště
- služby a provozovny nesmí narušit trvalé bydlení na sousedních pozemcích nad
normativy stanovené zvláštními předpisy
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bytové domy
- větší zařízení pro ubytování, stravování, obchod a ostatní služby, u nichž lze
předpokládat rušivý vliv na základní obytnou funkci (hlučnost, prašnost, exhalace,
nutnost časté dopravní obsluhy, nutnost obsluhy těžkou dopravou)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- zařízení pro výrobu, skladování a velkoobchod
- jakákoliv zařízení technické a dopravní vybavenosti, jejichž atrakční okruh a
význam přesahuje hranice vymezeného území
- zahrádkářské a pěstební plochy a zařízení s provozem hlučné mechanizace nebo
vyžadující obsluhu těžkou dopravou
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 55%, max. procento zastavění 30%, výška
zástavby: 2 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 10,5m
RZ – rekreace – zahrádkové osady
CHARAKTERISTIKA
Plochy zahrádkářských osad, ve kterých jsou povolovány „zahrádkové chaty”, pro které jsou
stanoveny specifické zejména prostorové regulativy
URČENÉ VYUŽITÍ
okrasné a užitkové zahradní kultury
pěší komunikace
drobné zahradní stavby (přístřešky, malé skleníky, apod.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zahradní chaty (výjimečně přípustné)
stavby a zařízení technického vybavení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- všechny ostatní činnosti
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura
CHARAKTERISTIKA
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti – sloužící např. pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva
(tyto plochy vyhovují dikci §2 odst. 1, písm. k, 3. stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)
URČENÉ VYUŽITÍ
- veřejná, technická a dopravní vybavenost komunálního charakteru (obecní úřad,
obecní a státní policie, hasičská zbrojnice, zařízení CO, ambulantní zdravotnická
zařízení, školy, školky a jesle, zařízení sociální péče, sběrné dvory, technické
služby obce)
- pomníky
- kaple a kostely
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- pozemní komunikace, odstavné plochy, garáže, doprovodná zeleň
- technická infrastruktura
- zařízení komerční vybavenosti (jen doplňkově - obchodní zařízení, veřejné
stravování, kanceláře, služby a drobné provozovny)
- ostatní veřejná vybavenost komerčního charakteru, jejíž umístění je v zájmu obce
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- průmyslová výroba, sklady, velkoobchod
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
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PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 50%, max. procento zastavění 30%, výška
zástavby: 3 nadzemní podlaží, max. výška 15m
OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední
CHARAKTERISTIKA
Plochy převážně komerční občanské vybavenosti – sloužící například pro administrativu,
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná
dopravní obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy a zařízení pro nerušící výrobu, sklady, velko a maloobchod, stravování a
další služby, pokud nevyžadují obsluhu těžkou dopravou a na hranicích areálu
nemají negativní hygienické vlivy na okolí
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- související technická a dopravní vybavenost (parkoviště)
- ochranná zeleň
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 30%, max. procento zastavění 45%, výška
zástavby: 2 nadzemní podlaží, max. výška 12m, případné technologické nároky
na vyšší objekty budou řešeny individuálně
OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
CHARAKTERISTIKA
Plochy pro tělovýchovu a sport, pro činnosti související se sportovním využitím veřejností
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy pro zařízení a stavby sloužící k tělovýchově a rekreačnímu sportu
- krytá a otevřená zařízení pro sport, rekreaci a zábavu
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- doprovodné stavby (šatny)
- doprovodné služby (veřejné stravování, obchod)
- doprovodná zeleň, pozemní komunikace, odstavné plochy, garáže
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
- průmyslová výroba, sklady, velkoobchod
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 30%, max. procento zastavění 40%, výška
zástavby: u krytých sportovišť - řešit individuálně, u otevřených sportovišť - 2
nadzemní podlaží, max. výška 7,5m s výjimkou tribun, osvětlení apod.
OH – občanské vybavení – hřbitovy
CHARAKTERISTIKA
Plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť se specifickou funkcí doplněnou o funkce
sadovnických úprav (estetickou a krajinně ekologickou).
URČENÉ VYUŽITÍ
- hřbitovy
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- ostatní veřejná zeleň vč. ochranné a izolační
- aleje a stromořadí v zastavěném území
- drobné stavby zahradní architektury
- zahradní prvky
- malé zpevněné plochy s lavičkami
- pěší cesty
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- parkoviště
- související technická vybavenost
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- jakékoliv jiné využití
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
OX – občanské vybavení – specifické (loděnice)
CHARAKTERISTIKA
Plochy účelových zařízení sloužící pro časově omezené využití loděnic, případně cyklistických
stezek. S ohledem k poloze v aktivní zóně pouze dočasné účelové stavby s povolením a
podmínkami správce vodního toku a vodoprávního úřadu.
URČENÉ VYUŽITÍ
- loděnice (dočasné) a minimální vybavenost cyklostezky vedené podél Labe
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- ostatní veřejná zeleň vč. ochranné a izolační – pouze nízká zeleň
- malé zpevněné plochy s lavičkami
- pěší cesty
- parkoviště
- související technická vybavenost
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- jakékoliv jiné stavby a využití nesouvisející s vodním tokem
- terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod
- skladování odplavitelného materiálu
- zřizování oplocení
- živé ploty a jiné podobné překážky
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
V aktivní zóně se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou staveb
souvisejících s vodním tokem, dále je zde zakázáno provádět terénní úpravy zhoršující odtok
povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné
překážky, je možné povolit rekonstrukce stávajících objektů bez půdorysných změn.
PV – veřejná prostranství
CHARAKTERISTIKA
Plochy, které mají obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba
samostatně je vymezit. Mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně, přičemž významné plochy
zeleně (např. parky) se začleňují do „ploch sídelní zeleně na veřejných prostranstvích”
URČENÉ VYUŽITÍ
- zpevněné a nezpevněné plochy mimo veřejné komunikace vytvářející prostor pro
shromažďování, každodenní rekreaci apod.
- veřejná a doprovodná zeleň
- pomníky, kašny, kapličky, kříže, boží muka
- dětská hřiště (odpovídajícího rozsahu)
- jiné prvky městského mobiliáře (autobusové přístřešky, lavičky, telefonní budky,
informační stojany, odpadkové koše a kontejnery, apod.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby pro dopravní vybavenost
- plochy pro odstavování vozidel
- technická infrastruktura
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
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SM – plochy smíšené obytné - městské
CHARAKTERISTIKA
Plochy smíšené obytné pro bydlení v bytových i rodinných domech (včetně domů a usedlostí
pouze s minimálním hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti
URČENÉ VYUŽITÍ
- obytné území uvnitř zástavby obce se smíšenou funkcí pro umístění veřejné
vybavenosti a dalších podnikatelských aktivit v libovolném poměru k bydlení,
pokud ostatní využití není v hygienickém rozporu s funkcí bydlení
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a
kvalitou bydlení vymezeného území
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo
obsluhy těžkou dopravou
lůžková zdravotnická zařízení
plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 50%, max. procento zastavění 30%, výška
zástavby: 2 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 10,5m
Změna č. 1: pouze pro plochu 1Z1: min. podíl nezpevněných ploch 70%, max. procento
zastavění 15%, výška zástavby: 1 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 8,0 m, objekt
bude svým hmotovým řešením, uspořádáním na pozemku a architektonickým
o
výrazem (tvar a sklon střechy – tzn. valbová střecha o sklonu cca 38 , barevnost,
užití materiálů, oplocení) v souladu s navazující hodnotnou usedlostí Posadovice
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (pro lok. 1Z1):
podél západní hranice pozemku (při silnici III/24637) bude vyčleněn pás pro
ochrannou a izolační zeleň, šíře a forma pásu se nepředepisuje (oplocení a
zazelenění keřovou a popínavou zelení, zemní val, gabionová ozeleněná zeď,
apod. /*), jižní a jihovýchodní hranice bude oplocena způsobem navozujícím
vazbu na usedlost Posadovice (kamenná gabionová zeď s kombinací domácích
druhů keřů, nízká zeď se zelení, plot s podezdívkou a dřevěnou výplní, apod.)
/* - konkrétní způsob odclonění pozemku od komunikace bude upřesněn v následném stupni PD
(nutný souhlas ČEZ Distribuce, a.s. s druhem odclonění a výškou keřové zeleně v OP VN 22 kV)

SV – plochy smíšené obytné - venkovské
CHARAKTERISTIKA
Plochy smíšené obytné ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných
domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící
výrobní činnosti
URČENÉ VYUŽITÍ
- obytné území uvnitř zástavby obce se smíšenou funkcí pro umístění veřejné
vybavenosti a dalších podnikatelských aktivit v libovolném poměru k bydlení,
pokud ostatní využití není v hygienickém rozporu s funkcí bydlení
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- nerušící technická, dopravní a veřejná vybavenost, související s obsluhou a
kvalitou bydlení vymezeného území
- veřejná zeleň
- dětská hřiště
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
průmyslová výroba, sklady, velkoobchod s nutností časté dopravní obsluhy nebo
obsluhy těžkou dopravou
lůžková zdravotnická zařízení
plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 50%, max. procento zastavění 30%, výška
zástavby: 1 nadz. podlaží + podkroví, max. výška 7m
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DS – dopravní infrastruktura – silniční
CHARAKTERISTIKA
Plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III. třídy a
místních komunikací I. a II. třídy, výjimečně též místních komunikací III. třídy, které nejsou
zahrnuty do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace,
například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodné a izolační zeleně, a dále pozemky
staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, terminály,
odstavná stání pro autobusy a nákladní automibily, hromadné a řadové garáže a odstavné a
parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot (viz
§ 9, odst. 2 písm. a, stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)
URČENÉ VYUŽITÍ
plochy pozemních komunikací všech kategorií,
plochy veřejných parkovišť, příp. parkovacích garáží (vč. nadzemních a podzemních),
plochy pronajímatelných parkovišť a garáží,
zastávky autobusů hromadné dopravy
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby technické vybavenosti
- plochy pro doprovodnou a ochrannou zeleň
- stavby pro dopravní vybavenost
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- všechny činnosti nesouvisející s přímým zabezpečením dopravy
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se - bude řešeno samostatně ve stavebním řízení, výška zástavby: 1
nadzemní podlaží, max. výška 6m
DZ – dopravní infrastruktura – drážní
CHARAKTERISTIKA
Plochy drážní dopravy zahrnují zpravidla obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí,
mostů, kolejišť a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, například
stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven,
vozoven, překladišť a správních budov (viz § 9, odst. 2 písm. b, stavebního zákona č.
183/2006 Sb.)
URČENÉ VYUŽITÍ
plochy pro železniční dopravu - železniční tratě, stanice a zastávky,
plochy překladišť, manipulačních ploch a skladů ve vazbě na železnici,
technické zázemí železnice (měnírny, zabezpečovací zařízení, depa, dílny, apod.).
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
vybavení žel. stanic a zastávek (nádražní restaurace, kiosky, hygienická zařízení,
čekárny apod.),
plochy parkovišť a garáží ve vazbě na železnici,
doprovodná, izolační a ochranná zeleň.
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- všechny činnosti nesouvisející s přímým zabezpečením dopravy
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se - bude řešeno samostatně ve stavebním řízení, výška zástavby: 1
nadzemní podlaží, max. výška 6m
DV – dopravní infrastruktura – vodní
CHARAKTERISTIKA
Plochy vodní dopravy zahrnují zpravidla pozemky vodních ploch, určené pro vodní cesty,
například kanály a splavněné úseky řek, pozemky nábřeží pro vodní dopravu, pozemky
přístavů, zdymadel, překladišť a související pozemky dopravní a technické infrastruktury (viz §
9, odst. 2 písm. d, stavebního zákona č. 183/2006 Sb.).
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy pro vodní cesty (kanály, splavněné úseky řek – zpravidla jen části bez
vodohospodářského významu)
- přístavy
- zdymadla
- překladiště
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PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- související dopravní a technická vybavenost
- pohotovostní byty
- garážování a odstavování vozidel
- ochranná zeleň
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- většina nesouvisejících činností
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se - bude řešeno samostatně ve stavebním řízení, výška zástavby: 1
nadzemní podlaží, max. výška 6m
TI – technická infrastruktura – inženýrské sítě
CHARAKTERISTIKA
Plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny
vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, rozvodny vysokého
napětí, malé vodní elektrárny, plochy větrných elektráren), telekomunikační zařízení a další
plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem
využití
URČENÉ VYUŽITÍ
- stavby pro odkanalizování území (stoky a povrchové sběrače dešťových vod,
stoky pro odvádění splaškových odpadních vod, přečerpávací stanice odpadních
vod, čistírny odpadních vod)
- vodárenské zdroje, ochranná pásma a vodovodní řady (na vymezené ploše
ochranných pásem lze umístit pouze účelové vodárenské stavby, místní
komunikace, tyto pozemky lze zemědělsky obhospodařovávat za podmínky
nenarušování vodárenské funkce)
- stavby pro zásobování elektrickou energií - trafostanice včetně vedení VN a NN
- stavby pro telekomunikace (kabelová vedení, síťové a účastnické rozvaděče)
- stavby pro středotlaké plynovody
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- pozemní komunikace
- technická infrastruktura
- zeleň a travní porosty
- v koridorech ochranných pásem elektrického vedení VN 22 kV jsou přípustné
pozemní stavby (kůlny, přístavby a nástavby stávajících objektů v souladu
s výjimkou, která bude udělena příslušným orgánem státní správy)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se - bude řešeno samostatně ve stavebním řízení
VL – výroba a skladování – lehký průmysl
CHARAKTERISTIKA
Plochy výrobních areálů lehkého průmyslu, skladů, služeb a podnikatelských dějů. Negativní
vliv nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu.
URČENÉ VYUŽITÍ
- zařízení a areály průmyslové výroby, skladů a komerce s odpovídající technickou
a dopravní vybaveností včetně možnosti obsluhy těžkou dopravou
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- doprovodná veřejná nebo vyhražená vybavenost
- manipulační plochy
- komerční občanská vybavenost a služby
- obchody a pohostinství
- garážování a odstavování vozidel
- místní komunikace
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- technická infrastruktura
- ochranná zeleň
- pohotovostní byty
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 30%, max. procento zastavění 40%, výška
zástavby: 2 nadzemní podlaží, max. výška 12m, případné technologické nároky
na vyšší objekty budou řešeny individuálně
VD - plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (dříve – pův. označení: NK - část)
CHARAKTERISTIKA
Plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby. Negativní vliv
nad přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu.
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy a zařízení typu drobná a řemeslná výroba svým charakterem umožňující
polohu v sídlech
- další služby, pokud nevyžadují obsluhu těžkou dopravou a na hranicích areálu
nemají negativní hygienické vlivy na okolí
- drobná průmyslová výroba
- přidružená zemědělská výroba
- sklady a kombinované provozy menšího rozsahu
- komerční občanská vybavenost a služby
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- související technická a dopravní vybavenost (parkoviště)
- pohotovostní byty
- obchody a pohostinství
- garážování a odstavování vozidel
- místní komunikace
- technická infrastruktura
- ochranná zeleň
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (pouze výjimečně - doplňkově)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
min. podíl nezpevněných ploch 30%, max. procento zastavění 45%, výška
zástavby: 2 nadzemní podlaží, max. výška 12m, případné technologické nároky
na vyšší objekty budou řešeny individuálně
VK – výroba a skladování - plochy skladování
CHARAKTERISTIKA
Skladové areály bez výrobních činností. Negativní vliv nad přípustnou mez nepřekračuje
hranice areálu.
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy a objekty skladového hospodářství
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- příslušné komunikace a parkovací a garážovací plochy
- příslušné technické vybavení (trafostanice, regul. stanice, úpravny odpad. vod –
odlučovače, aj.)
- ochranná a izolační zeleň
- lokální stravovací zařízení a specifické služby
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
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jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
- min. podíl nezpevněných ploch 40%, max. procento zastavění 40%, výška
zástavby: 2 nadzemní podlaží, max. výška 10m, případné technologické nároky
na vyšší objekty budou řešeny individuálně
Změna č. 3: VK1 - výroba a skladování - plochy skladování: z určeného a přípustného využití
VK se vylučují objekty, tzn. určení je pouze pro plochy skladování bez staveb
-

ZV – zeleň – na veřejných prostranstvích
CHARAKTERISTIKA
Významné plochy zeleně v sídlech, většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se
o plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch.
URČENÉ VYUŽITÍ
- parkové porosty okrasné a přírodě blízké
- veřejná zeleň ochranná a izolační
- drobné prvky městského parteru (lavičky, altány, vybavení dětských hřišť)
- komunikace pěší, účelové
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stávající drobné stavby (kapličky, přístřešky, trafostanice apod.)
- stavby a zařízení technického vybavení
- pozemní komunikace, odstavné plochy
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
ZS - plochy systému sídelní zeleně - soukromá a vyhrazená
CHARAKTERISTIKA
Plochy většinou soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které
v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch, např. bydlení.
URČENÉ VYUŽITÍ
- samostatné plochy zahrad u rodinných domů (s možností využití pro drobnou
zemědělskou výrobu, pro umístění kolen, na plochách lze umísťovat stavby
sloužící k řádnému užívání pozemků)
- souvislé plochy zeleně u bytových domů, škol s charakterem poloveřejného
využití
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- v rámci samostatných ploch zahrad u rodinných domů možnost garážování
vozidel a odstavování zemědělské techniky
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
ZO – zeleň – ochranná a izolační
CHARAKTERISTIKA
Plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech a v jejich zázemí. Mohou to být například
významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech průmyslu. Pozn.: Ozelenění
komunikací se zahrnuje obvykle do ploch dopravní infrastruktury.
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URČENÉ VYUŽITÍ
- liniové a plošné keřové nelesní stromové porosty sloužící odclonění
(v ochranných pásmech průmyslu, apod.)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- izolační zeleň v případě odclonění od ploch dopravy je možné zahrnout v případě,
že účelem je ochrana zejména obytných ploch
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- většina jiných činností
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
ZP – zeleň – přírodního charakteru
CHARAKTERISTIKA
Plochy zeleně v sídlech, které nelze zařadit do předchozích typů ploch a je třeba jim stanovit
specifické podmínky. Nelesní dřevinné porosty (remízy, staré sady, liniové volné a
doprovodné porosty), plnící v krajině funkci ekologicko - stabilizační, protierozní a estetickou,
plochy veřejné zeleně přírodního charakteru (neoplocené) bez vyšších nároků na údržbu.
URČENÉ VYUŽITÍ
výsadba dřevin,
část ekologické kostry na nelesní půdě, která není zahrnuta do ÚSES,
parky a ostatní veřejná zeleň mimo zastavěné či zastavitelné území
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
mimoprodukční zemědělská výroba,
rekreace nepobytová je možná pouze v případě, kdy nepoškozuje přírodní
hodnoty území,
rekreace pobytová ve stávajících stavbách, které existují v souladu se stavebním
zákonem a ostatními právními předpisy,
nezbytně nutné stavby pro údržbu těchto ploch,
účelové komunikace, cesty, pěšiny,
výstavba liniových staveb technického vybavení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
tyto plochy jsou nezastavitelné
jakékoliv jiné využití,
oplocování pozemků ve volné krajině s výjimkou 1. ochranného pásma vodních zdrojů,
intenzivní hospodaření na pozemcích,
převod pozemků do kultur orná půda a zahrada
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
VV - plochy přírodní a vodohospodářské
CHARAKTERISTIKA
Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné
pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití (viz vyhl. č. 501/2006 Sb.).
URČENÉ VYUŽITÍ
- plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou hladinou, které plní hydrologické,
ekologicko – stabilizační, estetické funkce
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- úpravy koryt vodních toků
- vodohospodářské stavby (jezy, hráze apod.)
- umělé vodní nádrže (plochy)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
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NZ – plochy zemědělské – orná půda
CHARAKTERISTIKA
Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky
staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické
infrastruktury (viz vyhl. č. 501/2006 Sb.). Pozn.: Zemědělská účelová výstavba – areály
živočišné a rostlinné výroby se do tohoto typu nezahrnují, jsou v typu ploch „výroba a
skladování – zemědělská výroba”. Naopak stavby nezbytné pro obhospodařování zem. půdy
v nezastavěném území, pastevectví apod. (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek) mohou být do
tohoto typu zahrnuty (viz § 18, odst. 5 stavebního zákona).
URČENÉ VYUŽITÍ
- zemědělská prvovýroba na ZPF - pěstební plochy na orné půdě
- údržba a obnova krajinných prvků (meze, protierozní stavby a terénní úpravy)
- soliterní a liniová zeleň
- stavby a činnost sloužící ke zvýšení produkce (meliorace apod.)
- údržba a ochrana chráněných prvků vymezených v pozemkových úpravách
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby přístřešků pro uskladnění rostlinných produktů
- stavby přístřešků pro hospodářské zvířectvo (pastevní hospodářství)
- liniové stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury
- účelové komunikace,
- liniové stavby za podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody a
ZPF,
- investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti (meliorace),
- izolační a ochranná zeleň,
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- oplocování pozemků ve volné krajině s výjimkou 1. ochranného pásma vodních
zdrojů a území těžby
- zneškodňování odpadů
- skladování jakýchkoliv komunálních i průmyslových odpadů tuhých i tekutých
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
NV – plochy zemědělské – vinice, produkční sady
CHARAKTERISTIKA
Plochy orné půdy, speciálních kultur (sadů a vinic) a speciálních staveb (skleníky) pro
ovocnářství, zelinářství, květinářství a školkařství
URČENÉ VYUŽITÍ
intenzivní ovocnářské, zelinářské a květinářské kultury
školky ovocných a okrasných dřevin
skleníkové areály
stavby pro drobný prodej (stánky)
liniové a plošné sadovnické porosty
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zařízení na výrobu zahradnických potřeb a zahradnické služby (vazárny,
kompostárny, opravny zahradnické techniky) – výjimečně přípustné

sklady hnojiv a chemických přípravků – výjimečně přípustné

stavby pro skladování plodin (sušičky, sila) – výjimečně přípustné

zařízení administrativní (účelové kanceláře)

stavby a zařízení pro provoz a správce

stavby a zařízení technického vybavení
stavby pro mechanizační prostředky
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
všechny ostatní nesouvisející činnosti
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
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NL - plochy lesní
CHARAKTERISTIKA
Plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci. Pokud podmínky využití ploch umožňují
umísťování staveb, pak tyto stavby musí vyhovovat § 18, odst. 5 stavebního zákona).
URČENÉ VYUŽITÍ
- hospodaření v lesích podle platného lesního hospodářského plánu
- zalesnění pozemků, které nejsou součástí lesa, je možno připustit v souladu se
stanoviskem příslušných orgánů státní správy
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- stavby sloužící pro obhospodařování lesa
- stavby sloužící pro myslivost
- liniové stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
NP – plochy přírodní - louky
CHARAKTERISTIKA
Plochy luk, pastvin a ostatních travních porostů, které slouží k hospodaření na zemědělském
půdním fondu (ZPF), dále v krajině plní zejména funkci ekologicko - stabilizační a protierozní.
Některé tyto plochy mohou být VKP a články ÚSES mimo zastavitelné území, umísťovat lze
pouze nadzemní nebo podzemní liniové stavby
URČENÉ VYUŽITÍ
zemědělská prvovýroba na ZPF - pěstební plochy na drnovém fondu
ohrady pro výběh hospodářského zvířectva (chov dobytka)
hospodářské využití pokud možno přizpůsobit mimoprodukčním funkcím
(ekologická, estetická, protierozní)
zemědělská produkce rostlinná (hlavní výtěžek seno, resp. určení luk ke spásání)
údržba a obnova krajinných prvků (meze, protierozní stavby a terénní úpravy)
soliterní a liniová zeleň
údržba a ochrana chráněných prvků vymezených v pozemkových úpravách
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
účelové komunikace
liniové stavby za podmínek stanovených příslušným orgánem ochrany přírody a ZPF
umísťování provizorních staveb pro letní odchov hospodářských zvířat, telat, letní
pastva na žír, letní výběhy, mobilní včelíny apod.,
dočasné oplocování pozemků související s hospodářským využitím pozemků
investice do půdy za účelem zlepšení úrodnosti (meliorace),
izolační a ochranná zeleň
rekreační využití v případě, kdy nepoškozuje přírodní hodnoty v území
stavby a činnost sloužící ke zvýšení produkce (meliorace apod.)
stavby přístřešků pro uskladnění rostlinných produktů
stavby přístřešků pro hospodářské zvířectvo (pastevní hospodářství)
liniové stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
jakékoliv nadzemní a podzemní stavby, vč. staveb pro zemědělskou prvovýrobu,
kromě staveb uvedených v § 18, odstavec 5 stavebního zákona,
trvalé oplocování pozemků ve volné krajině s výjimkou 1. ochranného pásma
vodních zdrojů,
zneškodňování jakýchkoliv odpadů,
skladování jakýchkoliv komunálních i průmyslových odpadů tuhých i tekutých
jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
plochy a zařízení pro individuální rekreaci
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PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
NX – plochy specifické - deponie a těžba
CHARAKTERISTIKA
Plochy pro objekty a zařízení pro nakládání s odpadem, pro těžbu, dlouhodobě devastované a
nevyužívané plochy (jejichž charakter vylučuje okamžité jiné využití – např. vlivem ukládání
nebezpečných odpadů v minulosti).
URČENÉ VYUŽITÍ

těžební plochy

stavby a zařízení pro nakládání s odpady (sběrné dvory, třídírny, kompostárny,
spalovny)

odkaliště, deponie

plochy určené k rekultivaci (ve středně nebo dlouhodobém časovém horizontu)
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

doprovodné objekty průmyslové výroby a skladů

objekty skladového hospodářství

příslušné komunikace a parkovací a garážovací plochy

příslušné technické vybavení (trafostanice, regul. stanice, úpravny odpad. vod –
odlučovače, aj.)

ochranná a izolační zeleň
- parkoviště a dopravní zařízení
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- všechny nesouvisející činnosti
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
Změna č. 2: ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (pro lok. 2Z1):
podél západní hranice pozemku (směrem k silnici III/24637) bude vyčleněn pás
pro ochrannou a izolační zeleň tvořený zemním valem šířky cca 8m, výšky cca
3m,
jižní hranice areálu bude řešena obdobně (ozeleněný val)
východní hranice areálu recyklačního střediska bude ozeleněna keřovými porosty
podél cyklostezky uvnitř areálu (za oplocením), ve vyčleněném pásu šířky cca 2 –
2,5m
Pozn.: řešení bude vycházet z podkladové studie ke změně č. 2 úz. plánu
(rozsah a rozvržení ploch pro ozelenění, užití doporučených dřevin)
NSp – plochy smíšené nezastavěného území - ostatní plochy zeleně s přírodní funkcí
CHARAKTERISTIKA
zahrnují ostatní plochy ve volné krajině, remízky, úvozy, pěšiny apod.
URČENÉ VYUŽITÍ
- liniové a plošné keřové nelesní stromové porosty pro ekologickou stabilizaci
krajiny (stromořadí, remízy, meze, keřové pláště aj.)
- břehové porosty vodních toků
- ochrana ploch proti vodní a větrné erozi
- podpora ekologické stability území (je částí ekologické kostry na nelesní půdě,
která již není zahrnuta do ÚSES)
- ochrana přírody
- pozitivní estetické ovlivňování krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
 cesty pro pěší a cyklisty
 travní porosty (extenzivní)
 drobná sadovnická architektura (lavičky, plastiky, informační panely)
 drobné vodní toky (přirozené, upravené i umělé)
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci

35

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
Pozn.: NSpr – plochy s přírodní a rekreační funkcí: totéž, pouze u přípustného využití se doplňuje
koupání, využití pláže ke slunění a rekreaci (nikoliv pobytové). Nepřípustné jsou jakékoliv stavby.
NE – plochy přírodní – s funkcí ÚSES
CHARAKTERISTIKA
zahrnují plochy biocenter a biokoridorů
URČENÉ VYUŽITÍ
- biocentrum lokální
- biokoridor lokální
- interakční prvky
- tvorba, ochrana a obnovování přírodních prvků
- ochrana technického zařízení v biokoridorech
- revitalizace krajiny
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- liniové stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury v biokoridorech a
interakčních prvcích
NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
- bydlení (s výjimkou bytu správce)
- zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení
- jakékoliv činnosti vyžadující obsluhu těžkou dopravou nebo činnosti, které by
svými negativními hygienickými vlivy obtěžovaly okolí
- plochy a zařízení pro individuální rekreaci
PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ
nestanovuje se
Af2) Podmínky prostorového uspořádání
Regulace hmotové struktury (prostorová regulace) slouží k zachování kvality obytného prostředí
obce ve smyslu estetickém, kulturním a krajinářském. Vztahuje se na všechny funkční plochy zástavby
pro celé řešené území tak, jak jsou uvedeny v grafické části územního plánu Dolních Beřkovic.
Pro stavební činnost podléhající stavebně správnímu řízení jsou předepsány na plochách
s rozdílným způsobem využití určených k zastavění minimální podíl (procento) nezpevněných ploch
(zeleně) na pozemku a maximální výška objektu.
V některých případech mohou být podmínky doplněny pro příslušnou lokalitu dalšími
konkretizovanými ustanoveními.
Dále platí pro všechny lokality, že v případě etapového řešení musí být minimálních podílů
zeleně dosaženo i v rámci jednotlivých etap.
Podíl nezpevněných ploch je vyjádřen minimálním procentem zeleně (nezpevněné plochy) na
pozemku pro individuální výstavbu nebo v jednotlivém areálu, přičemž zbytek plochy mohou tvořit
stavební objekty a zpevněné plochy (parkoviště, chodníky, manipulační plochy). V některých
případech je jako nepřekročitelný ukazatel uvedeno též maximální procento zastavění stavebními
objekty (objekty vystupující min. 1m nad terén).
Maximální výška zástavby je dána maximálním počtem nadzemních podlaží, event. výškou
nejvyššího bodu hlavní hmoty objektu (hřebene nebo vrcholu sklonité střechy, horní hrany atiky ploché
střechy, atp.) a je vztažena k nejvyššímu bodu stávajícího rostlého terénu bezprostředně souvisejícího
pozemku, na kterém objekt stojí.
Konkrétní územní zpřesnění maximálních výškových hladin zástavby může být provedeno
v podrobnější územní dokumentaci zón (regulační plány).
Hlavní architektonické zásady pro novou výstavbu a přestavbu objektů
Při návrhu nové soustředěné obytné zástavby (rodinné domy) bude respektována historická
hodnota středu obce a okolí památkově chráněných objektů a souborů. Nové průmyslové a komerční
zóny musí být (spolu s návrhem izolační zeleně) navrženy tak, aby opticky nerušily původní historicky
cenné prostředí.
Základní podmínky prostorového uspořádání jsou uvedeny pro jednotlivé plochy s rozdílným
způsobem využití, v rámci předchozí kapitoly Af1) Podmínky pro využití ploch vč. základních
podmínek prostorového uspořádání.
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Af3) Podmínky ochrany krajinného rázu
Základní podmínky ochrany krajinného rázu, jako je např. například výšková regulace zástavby,
intenzita využití pozemků v plochách, jsou uvedeny v předchozí subkapitole.
Mimo zástavbu obce budou respektovány historické cesty, tvořící páteř dochované kulturní
krajiny. Novou výstavbu je nutno uvádět do souladu s dochovaným krajinným rázem, přičemž za
nejhodnotnější krajinný prvek lze považovat břeh Labe se zbytky lužního lesa.

Ag)

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Návrh územního plánu žádné takové plochy a ani koridory nenavrhuje.
Změna č. 1: Změnou č. 1 nejsou navrhovány žádné veřejně prospěšné stavby a opatření.
Záměry rovněž nevyžadují asanační opatření.
Změna č. 2: Změnou č. 2 nejsou navrhovány žádné veřejně prospěšné stavby a opatření.
Záměry rovněž nevyžadují asanační opatření.
Změna č. 3: Do kategorie veřejně prospěšných staveb určených k vyvlastnění se zařazují:
dopravní infrastruktura:
VD1 - přeložka silnice III/24637 – obchvat Vliněvsi
VD2 - přeložka úseku silnice II/246 v k. ú. Vliněves a Brozánky (odpovídá vymezení veř.
prosp. stavby v nadřazené ÚPD – ZÚR Středočeského kraje)
založení prvků ÚSES:
VU1 - RBK 35 (629) – za severním okrajem zástavby D. Beřkovic – v ose vrchního vedení VN,
mezi Vejčinou a zdymadlem
VU2 - LBK 112 – severojižním směrem po západním okraji adm. území obce
VU3 - LBK 114 – propojení v ose odvodňovacího kanálu z Vliněveských jezer do Labe – pod
Posadovicemi (JV okraj adm. území obce)
Ah)

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo

W“ - Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva (dle §101 a §170 SZ)
dopravní infrastruktura:
WD1 - přeložka silnice III/24637 – obchvat Vliněvsi (odpovídá vymezení veř. prosp. stavby
v nadřazené ÚPD – VÚP VÚC Pražského regionu, pod. ozn. D086), Změnou č. 3 se
převádí na VD1, pozn.: V aktuální nadřazené ÚPD (ZÚR Středočeského kraje) obchvat
není obsažen z důvodu umístění na silnici III. tř.
WD2 - přeložka úseku silnice II/246 v k. ú. Vliněves a Brozánky (odpovídá vymezení veř.
prosp. stavby v nadřazené ÚPD – VÚP VÚC Pražského regionu, pod. ozn. D082),
Změnou č. 3 se převádí na VD2, pozn.: V aktuální nadřazené ÚPD (ZÚR
Středočeského kraje) je záměr rovněž obsažen
WD3 - cyklistická stezka podél Labe - již realizováno
WD4 - úpravou návrhu se ruší (přeložka úseku silnice III/24637 u cukrovaru -napřímení)
WD5 - kruhový objezd na kom. III/24637 v centru obce (křižovatka s Nádražní ul.)- již
realizováno
WD6 - místní komunikace v sídlech D. Beřkovice a Vliněves, v rozvojových lokalitách Změnou č. 3 se ruší (část již realizována, ostatní návrhy není nutné vymezovat jako
veřejně prospěšné stavby)
technická infrastruktura:
WT1 - trafostanice N-TS1-7 pro návrhové lokality (úpravou návrhu se snižuje počet TS)Změnou č. 3 se ruší (návrhy není nutné vymezovat jako veřejně prospěšné stavby)
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WT2 - navržené přeložky vzdušného vedení VN 22 kV - Změnou č. 3 se ruší (návrhy není nutné
vymezovat jako veřejně prospěšné stavby)
WT3 - navržené trasy kabelového vedení VN 22 kV- Změnou č. 3 se ruší (část již realizována,
ostatní návrhy není nutné vymezovat jako veřejně prospěšné stavby)
WT4 - navržené vodovodní řady pro návrhové lokality
WT5 - navržené kanalizační řady pro odvádění splaškových vod v sídlech D. Beřkovice a
Vliněves pro návrhové lokality- Změnou č. 3 se ruší (návrhy není nutné vymezovat jako
veřejně prospěšné stavby)
WT6 - navržená kanalizace Podvlčí vč. ČOV (úpravou návrhu se mění koncepce – nebude
výtlačné potrubí do D. Beřkovic)
WT7 - středotlaký plynovod – doplnění rozvodů v rozvojových lokalitách sídel D. Beřkovice a
Vliněves - Změnou č. 3 se ruší (návrhy není nutné vymezovat jako veřejně prospěšné
stavby)
založení prvků ÚSES:
WU1 - RBK 35 (629) – za severním okrajem zástavby D. Beřkovic – v ose vrchního vedení VN,
mezi Vejčinou a zdymadlem- Změnou č. 3 se převádí na VU1
WU2 - LBK 112 – severojižním směrem po západním okraji adm. úz obce- Změnou č. 3 se
převádí na VU2
WU3 - LBK 114 – propojení v ose odvodňovacího kanálu z Vliněveských jezer do Labe – pod
Posadovicemi (JV okraj adm. úz. obce)- Změnou č. 3 se převádí na VU3
Změna č. 3: Plochy WD1 a WD2 dosud uvedené v kategorii s možností vyvlastnění i uplatnění
předkupního práva se mění na VD1 a VD2, tzn. pro plochu nově platí pouze institut vyvlastnění.
Důvodem této změny je zamezení situaci, kdy po nabídnutí pozemků k odkoupení nebude toto právo
využito v zákonem stanovené lhůtě (6 měsíců) a již nebude možné uplatnit institut vyvlastnění.
Plochy WU1, WU2 a WU3 obdobně dosud uvedené v kategorii s možností vyvlastnění i
uplatnění předkupního práva se mění na VU1, VU2 a VU3, tzn. pro plochy nově platí pouze institut
vyvlastnění. Důvodem této změny je novela zákona č. 183/2006 Sb. (SZ) která připouští pro veřejně
prospěšná opatření pro zvyšování retenční schopnosti území a založení prvků ÚSES pouze institut
vyvlastnění (dle § 170 SZ).
Všechny ostatní plochy (WD3 - WD6, WT1 - WT7) se Změnou č. 3 ruší.
„P“ - Plochy a koridory pouze s možností uplatnění předkupního práva (dle §101 SZ)
Návrh územního plánu žádné takové plochy a ani koridory nenavrhuje.
„V“ - Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění (dle §170 SZ)
Návrh územního plánu žádné takové plochy a ani koridory nenavrhuje.
Změna č. 1 žádné takové veřejně prospěšné stavby nenavrhuje.
Změna č. 2 žádné takové veřejně prospěšné stavby nenavrhuje.
Změna č. 3: - viz předchozí kapitola Ag)

Ai)

Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické
části

Textová část (A) územního plánu, vč. části odůvodnění (C) obsahuje 98 stran, grafická část (B)
obsahuje 7 výkresů, grafická část odůvodnění (D) obsahuje 3 výkresy.
Údaje budou aktualizovány v rámci právního stavu po vydání Změny č. 3 územního plánu.
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Aj)

Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Jako územní rezervy jsou vymezeny plochy R4, R5, R6, R7, R8 a R9. Jejich vymezení je
nezávazné. Grafické vyznačení je ve výkresu č. B1 – Základní členění. Popis je v rámci textové části
C – odůvodnění. Podmínky pro jejich prověření se nestanovují.
Změna č. 1: Předmět změny takové vymezení nevyžaduje.
Změna č. 2: Předmět změny takové vymezení nevyžaduje.
Změna č. 3: Část územní rezervy R5 se převádí do etapy "návrh" (- jako plocha 3Z11). Ruší se
plochy územních rezerv R4, R6, R7, R8, R9 a část plochy R5.

Ak)

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní
studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně
plánovací činnosti

Návrh územního plánu nevymezuje žádnou takovou plochu.
Změna č. 1 nevymezuje žádné plochy ani koridory vyžadující prověření územní studií.
Pozn.: Dle požadavků zadání byla souběžně s návrhem změny č. 1 prověřena vhodnost
umístění nově navržené zástavby v řešené lokalitě 1Z1 podrobnějším urbanistickým řešením tak, aby
respektovalo a zachovalo stávající urbanistickou strukturu usedlosti Posadovice (viz samostatná
podkladová studie ke změně č.1 ÚP Dolní Beřkovice). Závěry této studie jsou zapracovány do
regulativů prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu.
Změna č. 2: Změna č. 2 nevymezuje žádné plochy ani koridory vyžadující prověření územní
studií.
Pozn.: Na základě požadavku MěÚ Mělník, odboru životního prostředí a zemědělství, byla
souběžně s návrhem změny č. 2 prověřena vhodnost rozšíření recyklačního střediska v řešené
lokalitě 2Z1 jednoduchou podkladovou studií pro potřeby životního prostředí a krajinného rázu (viz
samostatná podkladová studie ke změně č.2 ÚP Dolní Beřkovice). Závěry této studie jsou
zapracovány do regulativů prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu.
Změna č. 3 nevymezuje žádné plochy ani koridory vyžadující prověření územní studií.

Al)

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu
v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhl. č. 500/2006 Sb.,

Návrh územního plánu nevymezuje žádné plochy ani koridory vyžadující zpracování
regulačního plánu.
Změna č. 1 nevymezuje žádné plochy ani koridory vyžadující zpracování regulačního plánu.
Změna č. 2 nevymezuje žádné plochy ani koridory vyžadující zpracování regulačního plánu.
Změna č. 3 nevymezuje žádné plochy ani koridory vyžadující zpracování regulačního plánu.

Am) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Předmět územního plánu nevyžaduje stanovení etapizace.
Změna č. 1: Předmět změny č. 1 nevyžaduje stanovení etapizace.
Změna č. 2: Předmět změny č. 2 nevyžaduje stanovení etapizace.
Změna č. 3: Předmět změny č. 3 nevyžaduje stanovení etapizace.
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An)

Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný
architekt

Platí ustanovení § 158 zákona č. 183/2006 Sb.
Změna č. 1: Změna č. 2: Změna č. 3:

Ao)

Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst. 1
stavebního zákona

V rámci návrhu územního plánu se takové lokality nevymezují.
Změna č. 1: Změna č. 2: Změna č. 3: -
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