DOBÿÍ“
(KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBÿÍ“)

ODŸVODNÃNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ »ÁST

PAFF - architekti
Ing. arch. Ladislav Bareö
LISTOPAD 2011

POÿIZOVATEL:

MÏstsk˝ ú¯ad Roudnice nad Labem

413 01
SPRÁVNÍ ORGÁN
VYDÁVAJÍCÍ ÚZEMNÍ PLÁN:

adresa:
MÏstsk˝ ú¯ad Roudnice nad Labem
Ú¯ad územního plánování
Karlovo nám. 21
Roudnice n. Labem

Obec Dob¯íÚ

413 01
PROJEKTANT:

adresa:
Obec Dob¯íÚ
Obecní ú¯ad Ë. p. 55
poöta Roudnice n. Labem
Ing. arch. Ladislav Bareö, »KA 03 123
atelier:
PAFF - architekti
Ing. arch. Ladislav Bareö
Ing. arch. Michaela ätádlerová

101 00

adresa:
PAFF - architekti
Na Zájezdu 18/1946
Praha 10
tel./fax: 737 778 952
email: paff@post.cz

................................................................................
Ing. arch. Ladislav Bareö

OBSAH:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území
a.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
a.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané krajem
a.3) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP Roudnice nad Labem
(vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k rozboru udrûitelného rozvoje území)
a.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
a.5) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Údaje o splnÏní zadání
Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení
c.1) Základní údaje o ¯eöeném území
c.2) Obyvatelstvo
c.3) Stavební a bytov˝ fond
c.4) Návrhová velikost
c.5) Ekonomická základna
c.6) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Dob¯íÚ)
Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území
Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
e.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území
e.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na PUPFL
f.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
f.2) Ochrana les˘
f.3) Navrhovaná opat¯ení
Návrh ¯eöení poûadavk˘ obrany státu, poûární ochrany a civilní ochrany
g.1) Poûadavky obrany státu
g.2) Poûadavky poûární ochrany
g.3) Poûadavky civilní ochrany

1

3
3

13
14
19

20

PÿÍLOHA: P¯ehled limit˘ vyuûití území (koordinaËní v˝kres)
1)
2)
3)
4)

Zp˘sob vyuûití území
Limity vyuûití území vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
Limity vyuûití území stanovené v p¯edpisech a rozhodnutích
Dalöí omezení v území

21
21
21
22

SEZNAM V›KRESŸ:
4
5
6

název
KOORDINA»NÍ V›KRES
äIRäÍ VZTAHY
V›KRES PÿEDPOKLÁDAN›CH ZÁBORŸ PŸDNÍHO FONDU

PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ:
-

-

mapové podklady:
- základní mapa »R M 1 : 25 000,
- základní mapa »R M 1 : 10 000,
- mapy KN M 1 : 2 880,
- základní vodohospodá¯ská mapa »R M 1 : 50 000,
- silniËní mapa »R M 1 : 50 000,
- turistická mapa K»T M 1 : 50 000
- ortofotomapy (GEODIS BRNO a. s.)
Obecní ú¯ad Dob¯íÚ
Územní plán sídelního útvaru Dob¯íÚ (zpracovatel: STUDIO KAPA, Ing. arch. Petr Vávra)
Politika územního rozvoje »eské republiky (Praha, 2006)
ÚP VÚC okresu LitomÏ¯ice (TERPLAN, 1996)
Zadání zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (Ústí nad Labem, 2007)
Katastrální ú¯ad Ústeckého kraje, pracoviötÏ LitomÏ¯ice
Dr. Antonín Profous: Místní jména v »echách (Praha 1957)
PhDr. Karel DoskoËil: Berní rula - Popis »ech roku 1654
Aleö Chalupa a kol.: Tereziánsk˝ katastr (PlzeÚsk˝ kraj)
Augustin SedláËek: Místopisn˝ slovník historick˝ (Praha 1908)
I. Vojenské mapování - Josefské (Státní úst¯ední archiv »R)
II. Vojenské mapování - Frantiökovo (Státní úst¯ední archiv »R)
III. Vojenské mapování - Frantiöko josefské (Mapová sbírka UK Praha, Praha)
IndikaËní skica (Státní úst¯ední archiv »R, Praha)
Státní archeologick˝ seznam (Národní památkov˝ ústav, Praha)
Seznam kulturních památek (Národní památkov˝ ústav, Praha)
Retrospektivní lexikon obcí »R (»SÚ a MV »R)
Statistick˝ lexikon obcí »R 1992 (»SÚ a MV »R)
V˝sledky sËítání lidu, dom˘ a byt˘ 2001 (»SÚ)
»esk˝ hydrometeorologick˝ ústav (»HMÚ)
Jaromír Demek a kol.: ZemÏpisn˝ lexikon »SR, Hory a níûiny (Academia 1987)
VlËek a kol.: ZemÏpisn˝ lexikon »SR, Vodní toky a plochy (Academia 1987)
VÚV T. G. M., Praha
ÚSES (I. M. Rothbauer - projekËní atelier, Ústí nad Labem)
Löw a spol.: Typologie Ëeské krajiny
Zdenka Neuhäuslová a kol.: Mapa potenciální p¯irozené vegetace »eské republiky (Praha 1998)
F. Jonáö a kol.: Pozemkové úpravy
vÏstník MéP »R (roËník 1996, Ëástka 4)
ZemÏdÏlská vodohospodá¯ská správa, pracoviötÏ LitomÏ¯ice
Antonín Alt, Kozlovice
OPRL 2007 (ÚHÚL Brand˝s nad Labem)
Loûiska nerostn˝ch surovin, registr sesuv˘ a jin˝ch svahov˝ch deformací (Geofond »R)
V˝sledky sËítání automobilové dopravy (ÿSD, Praha 2005)
Index radonového rizika (»eská geologická sluûba)
Program rozvoje vodovod˘ a kanalizací Ústeckého kraje,
SeveroËeské vodovody a kanalizace, a. s.
»EZ Distribuce a. s.
SeveroËeská plynárenská a. s.
»EPRO a. s., Digitální atlas »R
Telefónica O2 CZECH REPUBLIC a. s.
»eské radiokomunikace a. s.
Vodafone Czech Republic a. s.
VUSS LitomÏ¯ice

ODŸVODNÃNÍ ÚP DOBÿÍ“ (LISTOPAD 2011)

ODŸVODNÃNÍ ÚP DOBÿÍ“ - TEXTOVÁ »ÁST
a)

Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

a.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
Vláda »R schválila Usnesením Ë. 929 z 20. Ëervence 2009 Politiku územního rozvoje »eské
republiky, která stanovuje republikové priority územního plánování pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje
území, vymezuje rozvojové oblasti a osy, vymezuje oblasti se specifick˝mi hodnotami a se specifick˝mi
problémy mezinárodního a republikového v˝znamu, vymezuje plochy a koridory dopravní a technické
infrastruktury mezinárodního a republikového v˝znamu a stanovuje ve vymezen˝ch oblastech kriteria a
podmínky pro rozhodování.
Správní obvod ORP Roudnice na Labem je souËástí rozvojové osy OS2 Praha - Ústí nad Labem
- hranice »R (Dresden), která odpovídá propojení západní Ëásti »R s v˝chodními oblastmi SRN vËetnÏ
Berlína. Tato orientace (spolu s efektem nové dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – SRN a jiû existujícím
pr˘tahem I. tranzitního ûelezniËního koridoru) z¯ejmÏ vyvolá mezinárodní inovaËní a rozvojové podnÏty v
p¯ilehlém územním pásu. Kritéria a podmínky pro rozhodování o zmÏnách v území jsou Politikou
územního rozvoje definována zejména zlepöováním podmínek pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí v území. V
oblasti územního plánování je definován poûadavek na vytvá¯ení podmínek pro ¯eöení protipovodÚové
ochrany v sev¯eném údolí Labe a pro ¯eöení negativních dopad˘ pohledovÏ exponovan˝ch, velkoploön˝ch
území po tÏûbÏ nerost˘.
Z hlediska sítí dopravní infrastruktury je politikou územního rozvoje sledován stávající I. tranzitní
ûelezniËní koridor, dálnice D8 a koridor vodní dopravy Labe (VD1) a koridor vysokorychlostní ûelezniËní
dopravy (VR1). ÿeöené území není specifickou oblastí.
Vyhodnocení: ÚP Dob¯íÚ jsou vymezeny zejména zastavitelné plochy urËené pro bydlení, sport
a obËanskou vybavenost komerËního charakteru. Jejich rozsah odpovídá umístÏní obce v rozvojové ose a
umístÏní sídla v rámci öiröích vztah˘, kde sídlo Dob¯íÚ sv˝m v˝znamem tvo¯í p¯edmÏstí Roudnice nad
Labem. Územní plán chrání p¯írodní hodnoty v území a podmínky pro p¯íznivé ûivotní prost¯edí v území
zejména vymezením systém˘ ekologické stability, funkËním návrhem sanace ploch tÏûby ötÏrkopísk˘ a
stanovením koncepce funkËního vyuûití ploch nezastavÏného území.
Územním plánem jsou vytvo¯eny p¯edpoklady pro zajiötÏní moûností ochrany sídla p¯ed
povodnÏmi. Intravilán obce je zasaûen záplavou jiû od úrovnÏ Q20 (dvacetileté povodnÏ). Záplava
zasahuje v intravilánu obce zejména území bydlení venkovského charakteru a v menöím rozsahu pak
plochy v˝roby. V oblasti protipovodÚové ochrany zastavÏného území ÚP Dob¯íÚ vymezuje koridor pro
v˝stavbu protipovodÚového opat¯ení - zemní hráze tak, aby dlouhodobÏ zajistil územní p¯edpoklady pro
jeho realizaci. VÏtöina vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch je navrûena tak, aby nezasahovala do
záplavového území s v˝jimkou Ëásti plochy Z1 (viz. od˘vodnÏní níûe).
Vzhledem k dlouhodob˝m rozvojov˝m koncepcím, kdy jsou plochy pro v˝robu soust¯edÏny v
západní Ëásti území na hranici s mÏstem Roudnice nad Labem, je obytná zástavba uû od zaËátku 20.
století rozvíjena smÏrem na v˝chod. Tuto koncepci zachovával i ÚP SÚ Dob¯íÚ z 90. let, kter˝ na
v˝chodním okraji zastavÏného území navrhoval zástavbu rodinn˝mi domy a tuto základní koncepci
rozvoje zachovává i tento územní plán. Rozvoj obytné zástavby je tedy soust¯edÏn na v˝chodní okraj
zastavÏného území do klidnÏjöí Ëásti obce ménÏ zatíûené limity vyuûití území. Ve st¯ední Ëásti této lokality
se nachází vymezené záplavové území. ÿeöením ÚP je pot¯ebná zastavitelná plocha v záplavovém území
rozmÏrovÏ minimalizována a na své p¯eváûné ploöe vymezena jako plocha ve¯ejné zelenÏ, v˝stavba v
rozsahu záplavového území je podmínÏna realizací protipovodÚov˝ch úprav, která posunou hranici
záplavového území. Kompenzace úbytku plochy v této Ëásti lokality je zajiötÏna mírn˝m protaûením
severní Ëásti lokality ve v˝chodním smÏru.
Koridory dopravní a technické infrastruktury jsou koncepcemi územního plánu chránÏny.
a.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚPD vydané krajem
SouËasnÏ platnou nad¯azenou územní dokumentací je ÚP VÚC okresu LitomÏ¯ice (Terplan a. s.,
Praha), kter˝ byl schválen usnesením Vlády »R Ë. 110/1996 dne 7. února 1996 a závazná Ëást byla
vyhláöena na¯ízením Vlády »R Ë. 64/1996 Sb. (upravené znÏní ÚPD, platné od 1. 1. 2007). Pro ¯eöené
území z této dokumentace vypl˝vají zejména poûadavky zachování krajinného rázu, poûadavky na ochranu
p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje území a obecné poûadavky na ¯eöení technické a dopravní
infrastruktury (ochrana stávající dopravní a technické infrastruktury).
Z hlediska navrûen˝ch limit˘ vyuûití území jsou poûadavky, které plynou z nad¯azené ÚPD pro
¯eöené území do ÚP Dob¯íÚ zapracovány:
-

vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES:
regionální biocentrum Ë. 1298,
osa nadregionálního biokoridoru K 10,
regionální biokoridor RK 623.

Vzhledem ke zmÏnám legislativního rámce územního plánování bylo zpracováno a dne 7. 11.
2007 zastupitelstvem Ústeckého kraje schváleno Zadání zásad územního rozvoje Ústeckého kraje. Ze
zadání vypl˝vají nové priority rozvoje kraje definované poûadavky zejména na revitalizaci krajiny a obnovu
její ekologické stability, vytvá¯ení podmínek pro vznik nové ekonomické struktury kraje odpovídající
ekonomick˝m a technologick˝m trend˘m 21. století v prost¯edí Evropské unie, rozvoj lidsk˝ch zdroj˘ a
p¯izp˘sobení nad místní dopravní a technické infrastruktury nov˝m strategick˝m cíl˘m.
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Prioritním cílem je zásadní ozdravÏní ûivotního prost¯edí sídel a krajiny. Jedná se o podmínku
pro dosaûení vöech ostatních cíl˘ a dílËích program˘.
Vyhodnocení: ÚP Dob¯íÚ plnÏ respektuje limity vyuûití území a dalöí omezení v území
vypl˝vající z ÚP VÚC okresu LitomÏ¯ice. Územní plán je zamÏ¯en na zachování historického charakteru
sídla tím, ûe stanovuje prostorové a dalöí regulativy funkËního vyuûití území v závislosti na charakteru
uspo¯ádání zástavby jednotliv˝ch Ëástí sídla.
V rámci poûadavk˘ vypl˝vajících z platné legislativy je zajiötÏna ochrana archeologick˝ch
nález˘ a zajiötÏní archeologického pr˘zkumu. Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu
p¯írody a trvale udrûitelného rozvoje území jsou zajiötÏny zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v
závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou
ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi). Územním
plánem je vymezen územní systém ekologické stability v trasách, které odpovídají schválenému ÚP VÚC.
a.3) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z ÚAP ORP Roudnice nad Labem
(vyhodnocení d˘sledk˘ ¯eöení ve vztahu k rozboru udrûitelného rozvoje území)
ÚzemnÏ analytické podklady pro území ORP Roudnice nad Labem byly zpracovány ke dni 31.
12. 2008. Z ÚAP pro ¯eöené území vypl˝vají poûadavky na respektování stávajících limit˘ vyuûití území a
dalöích omezení v území v oblasti sledovan˝ch jev˘:
-

památková ochrana
archeologické nálezy a historické památky
CHOPAV
ochranné pásmo dráhy a silnice
ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV
ochranné pásmo plynovodu
ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ
ochranné pásmo lesa

Vyhodnocení: Známé limity vyuûití území jsou zachyceny v koordinaËním v˝krese a v textové
Ëásti od˘vodnÏní. Návrh koncepce rozvoje ¯eöeného území je existenci limit˘ vyuûití p¯izp˘soben. V
od˘vodnÏn˝m p¯ípadech je, jako podmínka ¯eöení, navrûena p¯eloûka Ëástí tÏchto sítí.
Ze zpracovaného Rozboru udrûitelného rozvoje území vypl˝vají pro území obce Dob¯íÚ tyto
známé p¯íleûitosti a hrozby:
-

Systém dopravní a technické infrastruktury je v†podstatÏ funkËní a nevykazuje kritické hodnoty.
Stav silnic III. t¯ídy odpovídá jejich v˝znamu, tzn. ûe vykazuje obvyklé problémy se smÏrov˝m a
prostorov˝m vedením. Tento stav neumoûÚuje bezpeËn˝ provoz cyklist˘ a chodc˘.
Rozvoj sídel bude generován spontánním nár˘stem obyvatel a ploön˝ rozvoj není ûádoucí. Ve
st¯ednÏdobém horizontu je spoleËenskou pot¯ebou stabilizace sídel na souËasné úrovni, resp.
v†takovém rozsahu, kter˝ umoûní stabilizaci sídel a správu a údrûbu krajiny.
ProspÏön˝m pro rozvoj území se jeví z¯ízení dalöích hospodá¯sk˝ch Ëinností, vyuûívajících nap¯.
öiröí spektrum Ëinností a profesí. BÏûné obory drobné v˝roby a sluûeb lze integrovat jako
podmínÏnou funkci do venkovské zástavby.

Vyhodnocení: ÚP Dob¯íÚ je v oblasti koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury zamÏ¯en na
ochranu stávajících tras. Celková koncepce obsluhy území se vlivem navrûeného rozvoje nebude mÏnit.
Tím jsou vytvo¯eny dobré p¯edpoklady pro rozvoj dopravní obsluhy vymezen˝ch zastaviteln˝ch ploch.
Koncepce likvidace splaökov˝ch vod p¯edpokládá napojení vöech navrûen˝ch staveb na
stokov˝ systém oddílné splaökové kanalizace zaústÏné do Ëistírny odpadních vod. Návrhem funkËního
ËlenÏní, které vymezuje ve stávajících Ëástech zastavÏného území rozsáhlé plochy smíöen˝ch obytn˝ch
území, jsou vytvo¯eny p¯edpoklady pro umísùování za¯ízení obËanského vybavení a neruöící v˝roby.
Koncepce rozvoje sídla zamÏ¯ená na obytnou zástavbu a v˝stavbu obËanského vybavení
komerËního charakteru, v navrûeném rozsahu, je dána polohou sídla v rámci öiröích územních vztah˘.
Obec Dob¯íÚ tvo¯í sv˝m v˝znamem p¯edmÏstí Roudnice nad Labem, navrûené plochy obËanské
vybavenosti p¯ímo navazují na zastavÏné území Roudnice nad Labem.
-

-

ÿeöené území je z†hlediska ochrany p¯írody v†podstatÏ bezproblémové. P¯i dominantním podílu
orné p˘dy jsou p¯írodní spoleËenství ovlivÚována expansí plevel˘ a hmyzu, vázaného na urËité
odr˘dy zemÏdÏlsk˝ch plodin.
Aplikace genetick˝ch druh˘ zemÏdÏlsk˝ch plodin není provÏ¯ena v†rozsahu, kter˝ by vyluËoval
riziko mutací p˘vodních druh˘ ûivoËich˘ a rostlin.
V˝mÏry lán˘ je ûádoucí dále fragmentovat, p¯i tomto procesu souËasnÏ provÏ¯it trasy územního
systému ekologické stability a pÏöí resp. cykloturistické trasy.
P¯íznivé ûivotní prost¯edí je v†¯eöeném území dominantní. P¯írodní sloûky jsou stabilní a jejich
p¯ípadné poruöení je chránÏno systémem právních p¯edpis˘ a rozhodnutí, p¯edevöím vöak
nejsou zjevné zdroje ohroûení této stability. Stabilita území je podpo¯ena srovnateln˝mi
hodnotami v†navazujícím území mimo ORP.
P¯i tvorbÏ krajiny je doporuËeno provÏ¯it pr˘chodnost pro pÏöí turistiku a cyklostezky a
kombinovat tyto koridory s†vedením ÚSES, vodního toku a liniové zelenÏ.
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Vyhodnocení: Ochrana krajinného rázu a dalöí poûadavky na ochranu p¯írody jsou zajiötÏny
zejména ËlenÏním funkËního vyuûití území v závislosti na poûadavcích na ochranu p¯írodních hodnot
území (od ploch p¯írodních, kde bude prioritou ochrana ekologick˝ch funkcí, aû po plochy zemÏdÏlské, s
bÏûn˝mi zemÏdÏlsk˝mi Ëinnostmi).
Územním plánem je zajiötÏny územní podmínky sanace ploch tÏûby nerostn˝ch surovin .
ötÏrkopísk˘. Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability, kter˝ je ve své regionální
Ëásti zamÏ¯en na ochranu stávajících p¯eváûnÏ lesních porost˘. V Ëásti místního systému ekologické
stability jsou navrûená biocentra a biokoridory vymezeny p¯eváûnÏ jako urËené k zaloûení. »ásti takto
vymezen˝ch biocenter a biokoridor˘ jsou vymezeny také jako ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení.
V oblasti dalöího ËlenÏní zemÏdÏlské p˘dy na jednotlivé pozemky, vËetnÏ zajiötÏní p¯ístupov˝ch
komunikací a doprovodné liniové zelenÏ, jsou územním plánem vytvo¯eny podmínky pro ¯eöení v
návazn˝ch pozemkov˝ch úpravách. Zastavitelné plochy jsou ¯eöeny vûdy v souvislosti se zastavÏn˝m
územím. Základní síù úËelov˝ch komunikací, slouûící k zajiötÏní pr˘chodnosti území je chránÏna a
vymezena jako plocha dopravní infrastruktury.
a.4) Poûadavky na ¯eöení ÚPD sousedních obcí vypl˝vající z návrhu ÚP
Z hlediska po¯izování ÚPD sousedních obcí je t¯eba sledovat koordinaci poûadavk˘ vypl˝vající z
platné nad¯azené ÚPD (systémy regionálního a nadregionálního ÚSES). Z hlediska navrûen˝ch koncepcí je
t¯eba sledovat koordinaci ¯eöení tÏchto sítí ve¯ejné infrastruktury:
-

trasa zásobovacího vodovodu, stoky oddílné splaökové kanalizace a STL plynovodu mezi
osadou Kaleöov a Roudnicí nad Labem
realizace protipovodÚov˝ch opat¯ení v k. ú. Záluûí u Roudnice (dle Studie protipovodÚov˝ch
opat¯ení 2004)

a.5) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Územní plánování ve ve¯ejném zájmu chrání a rozvíjí p¯írodní, kulturní a civilizaËní hodnoty
území, vËetnÏ urbanistického, architektonického a archeologického dÏdictví. P¯itom chrání krajinu jako
podstatnou sloûku prost¯edí ûivota obyvatel a základ jejich totoûnosti. S ohledem na to urËuje podmínky
pro hospodárné vyuûívání zastavÏného území a zajiöùuje ochranu nezastavÏného území a nezastaviteln˝ch
pozemk˘. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru vyuûití
zastavÏného území.
Vyhodnocení: Územní plán je zpracován pro pot¯eby ¯eöení aktuálních problém˘ obce tak, aby
byl umoûnÏn územní rozvoj v souladu se zájmem o v˝stavbu rodinn˝ch dom˘, za¯ízení obËanského
vybavení, za¯ízení urËen˝ch pro v˝robu a zájmem o zdokonalování ¯eöení technické obsluhy území.
V˝sledkem po¯ízení územního plánu je závazn˝ dokument vytvá¯ející p¯edpoklady pro
vyváûen˝ rozvoj vöech funkËních sloûek v ¯eöeném území a regulaci jejich optimálních územních vztah˘.
Návrh je zamÏ¯en na ¯eöení územnÏ technick˝ch, urbanistick˝ch a architektonick˝ch podmínek vyuûití
území, stanoví p¯ípustné, nep¯ípustné, pop¯. podmíneËné funkËní vyuûití a uspo¯ádání území a ploch a
jejich základní prostorovou regulaci.
b)

Údaje o splnÏní zadání
Poûadavky vypl˝vající ze Zadání ÚP Dob¯íÚ (schváleno usnesením zastupitelstva obce 18. 2.
2009) jsou v návrhu ÚP dle v˝znamu splnÏny, ¯eöeny Ëi respektovány.
c)

Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení

c.1) Základní údaje o ¯eöeném území
ÿeöené území se nachází v jiûní Ëásti okresu LitomÏ¯ice, na v˝chodním okraji Roudnice nad
Labem (cca 3 km od st¯edu mÏsta). Obec je tvo¯ena sídlem Dob¯íÚ, osadou Kaleöov, nÏkolika
samostatn˝mi v˝robními areály v sousedství mÏsta Roudnice nad Labem a izolovan˝m areálem tÏûby
nerostn˝ch surovin. V souËasné dobÏ plní sídlo zejména funkci obytnou (v malé mí¯e i individuálnÏ
rekreaËní), doplnÏnou v˝znamnÏ o funkci v˝robní. ObËanská vybavenost odpovídá souËasné velikosti a
v˝znamu sídla (s p¯ihlédnutím k blízkosti Roudnice nad Labem).
Terén ¯eöeného území tvo¯í öiroká niva vodního toku Labe, která v jiûní a západní Ëásti p¯echází
do vyv˝öené KrabËické ploöiny. Území je st¯ednÏ zalesnÏno. V˝znamné plochy les˘ se nacházejí v nivÏ
vodního toku Labe (Dob¯íÚsk˝ háj), dalöí plochy les˘ tvo¯í poz˘statky (vlivem tÏûby ötÏrkopísk˘) v
severov˝chodní Ëásti ¯eöeného území. St¯ední Ëást ¯eöeného území zabírají orné p˘dy, jiûní Ëást ¯eöeného
území je vyuûívána pro ovocná¯ství.
Dopravní vazby jsou zajiötÏny ûelezniËní dopravou, st¯edem území prochází I. tranzitní
ûelezniËní koridor (celostátní ûelezniËní traù Ë. 090 Kralupy nad Vltavou - Ústí nad Labem - DÏËín). SilniËní
doprava je zastoupena pouze silnicemi III. t¯ídy. ÿeka Labe, která tvo¯í západní okraj ¯eöeného území, je
celostátnÏ v˝znamnou vodní dopravní cestou.
Úhrnné hodnoty druh˘ pozemk˘ (údaje v ha):
zemÏdÏlské pozemky:
lesní pozemky:
vodní plocha:
zastavÏná plocha:
ostatní plocha:
celkem:
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k. ú. Dob¯íÚ
308,0167
97,6500
28,2511
16,4904
155,2466
605,6548
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budovy s Ëíslem popisn˝m:
budovy s Ëíslem evidenËním:
budovy bez Ëísla popisného nebo evidenËního:
rozestavÏná budova:

187
29
104
15

Sousední územní obvody
ÿeöené území sousedí s obcemi (vöechny Ústeck˝ kraj, okres LitomÏ¯ice, POÚ a ORP Roudnice
nad Labem):
obec
Roudnice nad Labem
KrabËice
Bechlín

katastrální území
Roudnice nad Labem
KrabËice u Roudnice nad Labem
Bechlín
P¯edonín
Záluûí u Roudnice nad Labem
Kyökovice
VÏdomice

Záluûí
Kyökovice
VÏdomice
P¯ísluönost k vybran˝m ú¯ad˘m státní správy
Obec s povÏ¯en˝m obecním ú¯adem (POÚ):
Obec s rozöí¯enou p˘sobností (ORP):
Obec se stavebním ú¯adem:
Obec s finanËním ú¯adem:
Obec s matriËním ú¯adem:

Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem

c.2) Obyvatelstvo
V˝vojovou ¯adu poËtu obyvatel lze rozdÏlit do dvou základních etap s mezníkem na zaËátku 20.
století. První etapa ukonËená údaji z roku 1900 je charakteristická pozvolnÏ nar˘stajícím poËtem obyvatel
v té tobÏ p¯eváûnÏ zemÏdÏlského sídla. Druhá etapa vymezená obdobím od roku 1910 se vyznaËuje
v˝razn˝m nár˘stem poËtu obyvatel, kter˝ souvisí s rozvojem pr˘myslu. Od 80. let poËet obyvatel
stagnoval, v poslední dobÏ vöak zase v˝znamnÏ nar˘stá (je dokonËována v˝stavba skupiny rodinn˝ch
dom˘ s p¯edpokládan˝m bydlením cca 50 obyvatel).
1869 1880 1890 1900 1910
190 232 286 319
662

1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
651 699 585 603 591 530 478 462

V souËasnosti (prosinec 2007) v obci trvale ûije 501 obyvatel.
c.3) Stavební a bytov˝ fond
V sídle byly provedeny pr˘zkumy zachycující aktuální stav objekt˘, co se t˝Ëe jejich funkËního
vyuûití, technického stavu a památkové ochrany. Tyto pr˘zkumy byly vyuûity zejména pro stanovení
zastavÏného území obce a dále pak jako podklad pro urËení p¯evaûujícího funkËního vyuûití území a
ploch.
ObecnÏ lze konstatovat, ûe technick˝ stav objekt˘ obytné zástavby, obËanské vybavenosti i
v˝roby je velmi dobr˝.
V˝voj poËtu dom˘:
Ze statistick˝ch údaj˘ vypl˝vá, ûe v sídle je poËet trvale obydlen˝ch dom˘ dlouhodobÏ
stabilizován a dochází ke stálému nár˘stu, kter˝ je dán p¯edevöím nabídkou stavebních parcel.
1869 1880 1890 1900 1910
38
35
43
49
96
Pozn.:

1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
106 136 153
156 151
149 182

Tabulka uvádí pouze trvale obydlené domy. Domy a byty statisticky evidované jako neobydlené
jsou vÏtöinou obydleny p¯echodnÏ (4 byty) nebo jsou vyuûívány pro rekreaci (14 byt˘).

c.4) Návrhová velikost
PoËet obyvatel v navrûen˝ch plochách (plochy p¯estavby a zastavitelné plochy s hlavní funkcí
pro bydlení):
sídlo
Dob¯íÚ
Kaleöov
Dob¯íÚ
Dob¯íÚ
Dob¯íÚ
Kaleöov

oznaËení
plochy
P2
P3
P6
Z1
Z2
Z3
celkem

poËet obyvatel
(odhad)
7
12
12
190
42
7
270

4

poËet staveb pro bydlení
(doporuËen˝)/min. - max.
(2)/2 - 3
(4)/4 - 6
(4)/1 - 8
(55)/40 - 70
(12)/10 - 15
(2)/2 - 4
79/59 - 106
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c.5) Ekonomická základna
V ¯eöeném území jsou zastoupeny v˝znamné podniky regionálního charakteru na jiûním okraji
¯eöeného území. Zastoupena je chemická v˝roba, potraviná¯ství i tÏûba nerostn˝ch surovin.
Podstatná Ëást zemÏdÏlské p˘dy je vyuûívána pro pÏstování speciálních plodin (ovocná¯ství). V
samotném sídle se nachází zemÏdÏlská farma a nÏkolik za¯ízení drobné a ¯emeslné v˝roby.
-

skladov˝ areál (odkaz Ë. 7, majitel: VITANA, a. s.),
areál chemické v˝roby (odkaz Ë. 8, majitel: Glazura s.r.o.),
areál potraviná¯ské v˝roby (odkaz Ë. 9, majitel: Procházka s.r.o.),
pískovna (odkaz Ë. 10, majitel: Holcim »esko a. s.),
areál zemÏdÏlské v˝roby FARMA DOBÿÍ“ (odkaz Ë. 11, majitel: soukromé osoby),
areál zemÏdÏlské v˝roby (odkaz Ë. 12, majitel: soukromá osoba),
dalöí menöí provozovny (nap¯. BALIMEX - v˝roba obal˘).
c.6) DoplÚující informace a zd˘vodnÏní (ve ËlenÏní textové Ëásti ÚP Dob¯íÚ)

Ochrana hodnot vypl˝vajících z historického a urbanistického v˝voje
Urbanisticky hodnotná je zejména zástavba v rozsahu do poloviny 19. století kolem návsi
(památkovÏ chránÏn˝ d˘m Ë. p. 4) s extenzemi do okolních ulic, z nichû urbanistickou hodnotu má
zejména kompaktní zástavba v RaËické ulici. PozdÏjöí zástavba byla situována kolem existující uliËní sítÏ.
Vzhledem k morfologick˝m podmínkám a v˝raznému omezení rozvoje ûelezniËní tratí, probíhalo
rozöi¯ování sídla p¯edevöím na jeho severním okraji a jiûním okraji. SouËasnÏ byla smÏrem od Roudnice
rozöi¯ována zástavba areálu v˝roby. V˝raznou zmÏnou v krajinÏ bylo otev¯ení tÏûby ötÏrkopísk˘ v
severov˝chodní Ëásti ¯eöeného území. Nová zástavba od poloviny 20. století pomÏrnÏ zda¯ile navazuje na
p˘vodní uliËní síù vybudováním nÏkolika p¯íËn˝ch ulic (ulice Krajní, Sokolská, Labská a Zahradní). Za tratí
se nachází pomÏrnÏ zda¯ilá modernistická vila ze 30. let 20. století.
V˝öková úroveÚ zástavby je vyrovnaná, ûádnou ze staveb obytn˝ch nebo staveb obËanského
vybavení není moûno povaûovat za stavební dominantu. Stavební dominantou místního v˝znamu je
objekt skladu v areálu VITANA a. s. na jihozápadním okraji ¯eöeného území s charakteristickou sedlovou
st¯echou.
Ochrana archeologick˝ch nález˘ a zajiötÏní archeologického v˝zkumu:
Správní území obce Dob¯íÚ je územím s archeologick˝mi nálezy ve smyslu zákona Ë. 20/1987
Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní. P¯ed zahájením jak˝chkoli zemních zásah˘ musí b˝t v
p¯edstihu zajiötÏn a proveden záchrann˝ archeologick˝ v˝zkum se vöemi náleûitostmi dle zákona Ë.
20/1987 Sb., v platném znÏní.
Ochrana hodnot vypl˝vajících z p¯írodních a dalöích podmínek území
Ochrana ovzduöí
ÿeöené území je zahrnuto do oblastí se zhoröenou kvalitou ovzduöí vzhledem k imisním
limit˘m pro ochranu zdraví. V˝znamné zdroje zneËiötÏní ovzduöí (REZZO 1) jsou provozy firem Procházka
s. r. o. a Glazura a. s. Dalöími zdroji zneËiötÏní ovzduöí v ¯eöeném území je zemÏdÏlská v˝roba,
automobilová doprava na silnicích I., II. a III. t¯ídy a spalování tuh˝ch fosilních paliv v lokálních topeniötích.
P¯i vöech Ëinnostech v ¯eöeném území musí b˝t dodrûována práva a povinnosti vypl˝vající ze
zákona Ë. 86/2002 Sb., na¯ízení vlády Ë. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb. a z vyhláöek MéP Ë. 355/2002 Sb. 358/2002 Sb. V území obce musí b˝t dodrûována úroveÚ zneËiötÏní ovzduöí tj. hodnoty imisních limit˘,
meze tolerance a Ëetnost p¯ekroËení pro jednotlivé zneËiöùující látky (§6 zákona, na¯ízení vlády Ë.
350/2002 Sb.), vËetnÏ respektování emisních strop˘ (dle Na¯ízení vlády Ë. 351/2002 Sb.).
Obci se doporuËuje zpracovat program sniûování emisí, ve kterém bude stanoveno a zajiötÏno
dodrûování opat¯ení k udrûení dobré kvality ovzduöí (§7 zákona Ë. 86/2002 Sb.). Dále má obec moûnost
vydat na¯ízení, ve kterém bude zakázáno pouûívání nÏkter˝ch druh˘ paliv v mal˝ch zdrojích zneËiöùování
(§50, odst. 1, g) zákona Ë. 86/2002 Sb.; p¯íloha Ë. 11). U nov˝ch staveb nebo p¯i zmÏnách stávajících
staveb budou, za p¯edpokladu, ûe je to technicky moûné a ekonomicky p¯ijatelné (§3, odst. 8 zákona Ë.
86/2002 Sb.), vyuûity centrální zdroje tepla, pop¯. i alternativní zdroje.
V p¯ípadÏ v˝skytu svÏtelného zneËiötÏní ovzduöí je moûné vydat na¯ízení dle ustanovení §50,
odst. 1, k) zákona Ë. 86/2002 Sb., kter˝m se stanoví opat¯ení k omezení, Ëi p¯edcházení v˝skytu
svÏtelného zneËiötÏní.
Ochrana zdraví p¯ed úËinky hluku
Hlavním zdrojem hluku v ¯eöeném území je ûelezniËní a automobilová doprava a Ëinnosti ve
v˝robních za¯ízeních. Nejv˝znamnÏjöím zdrojem hluku je ûelezniËní doprava na celostátní trati Ë. 090, která
je I. tranzitním koridorem. Traù prochází po okraji zastavÏného území (v Ëásti jsou vybudována
protihluková opat¯ení - stÏny).
Z hlediska ochrany zdraví p¯ed nep¯ízniv˝mi úËinky hluku bude v navrûen˝ch rozvojov˝ch
lokalitách obytné zástavby poûadováno dodrûení max. hlukového zatíûení dle §11 Na¯ízení vlády »R Ë.
502/2000 Sb. Dopravní zatíûení (T - tÏûká vozidla, O - osobní vozidla, M - motocykly, S - celkem) na
silniËních komunikacích:
silnice
24050
24049

sËítací úsek
4-4350
4-4360

T
131
979

O
M
358 23
2952 28

S
zaËátek úseku
512
Dob¯íÚ, Ë. 24622
3959 Ë. 246

5

konec úseku
RaËice, Ë. 24049
Ë. 24622
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V p¯ípadÏ pr˘tahu komunikací v tÏsném kontaktu se stávající zástavbou je doporuËena v˝mÏna
bÏûn˝ch oken za okna protihluková, dalöí moûností je provedení dispoziËních zmÏn v p¯ípadÏ stavebních
úprav objekt˘ (pobytové místnosti a loûnice p¯emístit do zklidnÏn˝ch prostor ap.). Vhodn˝m zp˘sobem
protihlukové obrany je pouûití kvalitních kryt˘ vozovky, které mají nízkou akustickou emisní vydatnost.
Pozn.:

Dle §30 zákona Ë. 258/2000 Sb., o ochranÏ ve¯ejného zdraví (ve znÏní novely zákona Ë.
274/2003 Sb.) má správce pozemní komunikace povinnost technick˝mi, organizaËními a
dalöími opat¯eními zajistit, aby hluk nep¯ekraËoval hygienické limity upravené provádÏcím
právním p¯edpisem pro ochranu venkovních prostor. ChránÏn˝m venkovním prostorem se
rozumí prostor do 2 m okolo bytov˝ch dom˘, rodinn˝ch dom˘, staveb pro ökolní a p¯edökolní
v˝chovu a pro zdravotní a sociální úËely (a funkËnÏ obdobn˝ch staveb).

Radonové riziko
Sídlo Dob¯íÚ se nachází v p¯echodném stupni rizika v˝skytu radonu, osada Kaleöov se nachází v
nízkém stupni rizika v˝skytu radonu. V ¯eöeném území bude moûné p¯i vybran˝ch stavebních Ëinnostech
vyûadovat provedení radonového pr˘zkumu (stanovení radonového indexu pozemku dle vyhláöky Ë.
307/2002 Sb., o radiaËní ochranÏ, v platném znÏní).
Pozn.:

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

Pásma hygienické ochrany staveb
Na severním okraji sídla Dob¯íÚ se nachází ve¯ejné poh¯ebiötÏ s ochrann˝m pásmem v öí¯ce
100 m (zákon Ë. 256/2001 Sb., o poh¯ebnictví).
Dopravní infrastruktura
éelezniËní doprava
St¯ední Ëástí ¯eöeného území prochází celostátní elektrizovaná dvoukolejná traù Ë. 090 (Kralupy
nad Vltavou - Ústí nad Labem - DÏËín) se zastávkou Dob¯íÚ, která je souËástí I. tranzitního koridoru.
K¯íûení tratÏ se silniËními komunikacemi (silnice III. t¯ídy Ë. 24050 a Ë. 24622) je zajiötÏno zabezpeËen˝m
úrovÚov˝m p¯ejezdem.
SilniËní doprava
St¯ední Ëástí ¯eöeného území prochází mimo zastavÏná území silnice III. t¯ídy Ë. 24049
Roudnice nad Labem - RaËice, která je komunikací zajiöùující spojení ve smÏru Roudnice nad Labem ätÏtí. SevernÏ od ní prochází silnice III. t¯ídy Ë. 24050 Roudnice nad Labem - Dolní Be¯kovice. Tato
komunikace, procházející st¯edem sídla Dob¯íÚ, zajiöùuje dopravní obsluhu menöích sídel podél vodního
toku Labe (Dob¯íÚ, Záluûí, RaËice). Tyto komunikace propojuje kolmo silnice III. t¯ídy Ë. 24622 Dob¯íÚ Bechlín.
Místní komunikace
Stávající síù místních komunikací je logicky koncipovaná a dostateËnÏ kapacitní. V sídlech jsou
vedeny jako hlavní dopravní osy silnice III. t¯ídy, která zde plní i funkci místních komunikací (funkËní
skupina B, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu B 2). Ostatní místní komunikace jsou za¯azeny do funkËní
skupiny C - obsluûné s funkcí obsluûnou, podrobnÏji dle dopravního v˝znamu C 3 (uvnit¯ obytn˝ch
útvar˘). Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluûné komunikace (MO). V intravilánu
sídel jsou trasy místních komunikací smÏrovÏ Ëlenité a jsou p¯izp˘sobeny okolní zástavbÏ.
Stávajícími úËelov˝mi komunikacemi je dostateËnÏ zajiötÏn p¯ístup k vybran˝m pozemk˘m a
stavbám v souËasnÏ zastavÏném území obce, k pozemk˘m zemÏdÏlského p˘dního fondu a PUPFL.
Dopravní obsluha ¯eöeného území musí, v souladu s ustanovením §10 zákona Ë 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znÏní, a v souladu s vyhláökou Ë. 104/1997 Sb., v platném znÏní,
splÚovat poûadavky »SN 73 6110 Projektování místních komunikací, vËetnÏ p¯ipojení navrûen˝ch
komunikací na stávající komunikace dle »SN 73 6102. Zvláötní d˘raz bude kladen na minimální poËet
k¯iûovatek se silnicemi.
Doprava v klidu
V zastavÏném území jsou p¯imÏ¯enÏ uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel. U
za¯ízení v˝roby a obËanské vybavenosti je zajiötÏno odstavování vozidel na vlastních pozemcích nebo na
ve¯ejnÏ p¯ístupn˝ch plochách. Odstavná stání pro území obytné zástavby jsou zajiötÏna na pozemcích
rodinn˝ch dom˘.
Pot¯eba odstavn˝ch stání (O) a parkovacích stání (P) v místech navrûené zástavby bude ¯eöena
podle »SN 73 6056 (Odstavné a parkovací plochy silniËních vozidel pro motorovou dopravu).
ZnaËené turistické a cyklistické trasy
ÿeöen˝m územím prochází Labská stezka (trasa Ë. 2) äpindler˘v Ml˝n – Hradec Králové –
Pardubice – Kolín – Nymburk – MÏlník – LitomÏ¯ice – Ústí nad Labem – DÏËín. V ¯eöeném území je trasa
soubÏûná s EuroVelo Ë. 7 (Dresden - Praha - Linz).
ObÏ trasy jsou nadregionálního v˝znamu. V severní Ëásti ¯eöeného území je trasa vedena málo
zatíûenou silnicí III. t¯ídy, p¯es zastavÏné území a smÏrem do Roudnice je cyklotrasa vedena místními
komunikacemi.
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Ve¯ejná doprava osob
Hromadná doprava osob je zajiötÏna kombinovanÏ ûelezniËními spoji na trati Ë. 090 (Kralupy
nad Vltavou - Roudnice nad Labem - Ústí Nad Labem) a zejména v pracovních dnech autobusov˝mi spoji
na trase ätÏtí - Roudnice nad Labem a MÏlník - Roudnice nad Labem.
Vodní doprava
Po západním okraji ¯eöeného území prochází celostátnÏ v˝znamná vodní dopravní cesta Labe
za¯azená do t¯ídy Va., která je urËena pro dopravu plavidel s délkou do 95 - 110 m, öí¯kou do 11,40 m,
ponorem do 2,5 - 2,8 m a nosností do 1500 - 2 400 t nebo pro dopravu tlaËn˝ch sestav s délkou do 95 110 m, öí¯kou do 11,40 m, ponorem do 2,5 - 2,8 m a nosností do 1600 - 1850 t.
Pro vodní dopravní cestu jsou stanoveny jednoznaËné nejmenöí rozmÏry parametr˘ plavební
dráhy: nejmenöí öí¯ka p¯ímé plavební dráhy v hloubce odpovídající ponoru návrhového plavidla Ëiní 50 m,
nejmenöí plavební hloubka tvo¯ená souËtem p¯ípustného ponoru plavidla a bezpeËné vzdálenosti nade
dnem Ëiní 3,1 m nebo 3,3 m u novÏ upravovan˝ch cest, nejmenöí polomÏr zak¯ivení plavební dráhy Ëiní
650 m.
Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturu tvo¯í vedení a stavby a s nimi provoznÏ související za¯ízení
technického vybavení (vodovody, vodojemy, kanalizace, Ëistírny odpadních vod, stavby a za¯ízení pro
nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikaËní vedení ve¯ejné komunikaËní sítÏ,
elektronické komunikaËní za¯ízení ve¯ejné komunikaËní sítÏ a produktovody).
Pozn.:

ÿeöené území je souËástí zpracovaného Plánu rozvoje vodovod˘ a kanalizací Ústeckého kraje.

OdvodnÏní území, sráûkové odpadní vody
Sráûkové odpadní vody jsou v zastavÏném území u jednotliv˝ch nemovitostí zvládány s
pouûitím vsaku nebo akumulaËních prvk˘ (s následn˝m vyuûíváním nap¯. pro zavlaûování zelenÏ).
Nevsáknuté sráûkové vody, zejména z komunikací, jsou do nejbliûöího recipientu odvádÏny p¯eváûnÏ
systémem rigol˘, struh a propustk˘, v sídle Dob¯íÚ pak kanalizaËní sítí zaústÏnou do Labe.
Pozn.:

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

Splaökové odpadní vody
Nakládání s odpadními vodami musí splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o
ukazatelích a hodnotách p¯ípustného zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení
k vypouötÏní odpadních vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.
Ve vÏtöí Ëásti obce je deöùová kanalizace, na kterou jsou p¯es septiky p¯ipojeny jednotlivé
objekty. Kanalizace je v dobrém stavu a bude vyuûívána jako jednotné kanalizace. NovÏjöí stoky byly
budovány ve dvou etapách v období 1980 – 1983 a II. etapa v roce 1989. P¯edËiötÏné odpadní a deöùové
vody jsou odvádÏny do Labe. KanalizaËní síù je v majetku i provozu obce Dob¯íÚ.
Deöùová kanalizace z betonov˝ch a plastov˝ch kanalizaËních trub profilu DN 200 aû DN 800 v
celkové délce 3,210 km byla v pr˘bÏhu let 1997 - 98 rekonstruována a v souËasné dobÏ jiû vyhovuje
poûadavk˘m pro jednotnou kanalizaci.
Závod Glazura Roudnice nad Labem má vlastní kanalizaci, jejíû mladöí Ëást pochází z roku 1968.
»ást odpadních vod je odvádÏna na »OV podniku Procházka s. r. o. Roudnice nad Labem a Ëást je ËiötÏna
ve vlastních septicích a sedimentaËních jímkách a vypouötÏna do Labe. Vitana a. s. má vlastní »OV (100
EO) s vypouötÏním vyËiötÏn˝ch odpadních vod do Labe.
Celkové hodnoty produkce splaökov˝ch odpadních vod (pro obytné stavby) a hodnoty p¯ínosu
zatíûení na potenciální »OV:
sídlo (stav/návrh)
Dob¯íÚ
Kaleöov
Pozn.:

Qd (m3/den)
61,75/31,63
12,60/2,52

BSK5 (kg/den)
32,73/13,50
6,68/1,34

NL (kg/den)
27,79/14,26
5,67/1,13

CHSKCr (kg/den)
56,19/52,70
11,47/2,29

Mnoûství vypouötÏn˝ch odpadních vod se rovná hodnotám pot¯eby vody ve smyslu ustanovení
§30, odst. 1 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb., v platném znÏní. Nakládání s odpadními vodami musí
splÚovat poûadavky na¯ízení vlády »R Ë. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách p¯ípustného
zneËiötÏní povrchov˝ch vod a odpadních vod, náleûitostech povolení k vypouötÏní odpadních
vod do vod povrchov˝ch a do kanalizací a o citliv˝ch oblastech.

Zdroje vody, zásobování vodou
Sídlo Dob¯íÚ je zásobováno ze skupinového vodovodu (OZ - SK. LT .010.24) Roudnice nad
Labem. Z vodojemu HostÏraz - nov˝ 2x 2500 m3 (247,80/242,12) je voda vedena potrubím DN 300 p¯es
redukËní ventil do Roudnice nad Labem DTP a odtud potrubím DN 100 p¯es öachtu s dochlorováním do
sídla. Rozvodná síù pokr˝vá celé zastavÏné území a zásobuje 95 % obyvatel. Zásobovací ¯ad vodovodu pak
za sídlem pokraËuje potrubím DN 80 a zásobuje obce Záluûí a Kozlovice. Vodovod je v majetku SVS a. s.,
provozovatelem jsou SeveroËeské vodovody a kanalizace, a. s.
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Pozn.:

Kvalita vody ve ve¯ejném vodovodu musí odpovídat poûadavk˘m obecnÏ závazn˝ch p¯edpis˘
(Vyhláöka MZ »R Ë. 252/2004 Sb., kterou se stanoví poûadavky na pitnou vodu a rozsah a
Ëetnost její kontroly).
Bilance pot¯eby pitné vody
Pot¯eba pitné vody (pro obytné stavby) stanovená dle p¯ílohy Ë. 12 vyhláöky Ë. 428/2001 Sb.:
specifická roËní pot¯eba vody
(m3/rok na obyvatele)
46,0
46,0

sídla
Dob¯íÚ
Kaleöov

mÏrné jednotky
(stav/návrh)
490/251
10/20

pr˘mÏrná denní pot¯eba vody (m3/den) v sídle Dob¯íÚ:
pr˘mÏrná denní pot¯eba vody (m3/den) v sídle Kaleöov:

roËní pot¯eba
(stav/návrh v m3)
22540/11546
460/920
Qd = 61,75/31,63
Qd = 12,60/2,52

Zásobování energií - vytápÏní
Pro vytápÏní je vyuûíváno p¯edevöím spalování zemního plynu.
Elektrifikace
Páte¯í rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV, smÏ¯ované do distribuËních
trafostanic. Rozvodná NN síù je realizována p¯eváûnÏ jako podzemní kabelové vedení. Vlastníkem a
provozovatelem elektrické distribuËní soustavy je »EZ Distribuce a. s.
P¯edpokládaná spot¯eba elektrické energie pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a
plochách p¯estavby (Pb1 = 5,5 x nb x 0,7; Pb2 = 18 x nb x 0,3):
sídla
Dob¯íÚ
Kaleöov

nb
73
6

Pb1 (kW)
281,1
23,1

Pb2 (kW)
394,2
32,4

Dálkové plynovody
V˝znamn˝m plynovodem p¯epravujícím zemní plyn v ¯eöeném území je plynovod DN 500, PN
63 Hospozín - Liberec, kter˝ je v úseku Hospozín - Dob¯íÚ je provozován jako velmi vysokotlak˝ (dále do
Liberce jako vysokotlak˝). Prochází po v˝chodním okraji ¯eöeného území a pro odbÏry v území není
vyuûíván. ZmÏna tlaku je provádÏna v RC Dob¯íÚ (ve st¯ední Ëásti ¯eöeného území). Z regulaËní stanice je
vybudována odboËka VVTL plynovodu Dob¯íÚ - HnÏvice DN 200, PN 63.
Dalöí regulaËní stanice se nachází v areálu chemické v˝roby Glazura s. r. o., která zakonËuje VTL
plynovod smÏ¯ovan˝ z Roudnice nad Labem.
Plynofikace
V sídle Dob¯íÚ realizována ploöná plynofikace. St¯edotlaká plynovodní síù je napojena na
plynovodní síù v Roudnici nad Labem. Potrubí zásobovací a rozvodné sítÏ je vedeno místními
komunikacemi (p¯ednostnÏ p¯idruûen˝mi dopravními prostory), p¯ípadnÏ p¯ilehl˝mi ostatními plochami a
zemÏdÏlsky vyuûívan˝mi pozemky. Plynovodní p¯ípojky jsou ukonËeny v uliËní Ëá¯e stavebních parcel nebo
v obvodov˝ch zdech objekt˘ hlavním uzávÏrem (HUP). Provozovatelem plynovodní soustavy je
SeveroËeská plynárenská a. s.
P¯edpokládan˝ odbÏr zemního plynu pro obytné stavby v zastaviteln˝ch plochách a plochách
p¯estavby:
sídla
Dob¯íÚ
Kaleöov

va¯ení jídel a TUV
73 x 720 m3 = 59 760
6 x 720 m3 = 4 320

vytápÏní
58 x 3000 = 174 000
5 x 3000 = 15 000

celkem (m3/rok)
233 760
19 320

Produktovody
Jiûní Ëástí ¯eöeného území procházejí trasy dnes nevyuûívan˝ch produktovod˘ (HnÏvice Litvínov).
Telekomunikace
ÿeöené území p¯ísluöí k místnímu telekomunikaËnímu obvodu LitomÏ¯ice, základní
telekomunikaËní sluûby jsou zajiötÏny prost¯ednictvím spoleËnosti TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC a. s
ÿeöen˝m územím prochází podél silnice III. t¯ídy Ë. 24049 kabely p¯enosové i p¯ístupové sítÏ
(dalöí kabely p¯ístupové sítÏ jsou vedeny i podél dalöích komunikací a jsou zakonËeny v ATÚ na
v˝chodním okraji sídla).
VÏtöina rozvodn˝ch kabel˘ v sídle je vedena podzemní kabelovou trasou. Ve¯ejná hovorna se
nachází ve st¯ední Ëásti sídla. V ¯eöeném území se nachází základnová stanice operátora mobilních sítí
(T-mobile a. s.).
V zastaviteln˝ch plochách bude ¯eöena telekomunikaËní síù a p¯ipojení objekt˘ podzemní
kabelovou trasou. Navrûené obytné objekty budou p¯ímo napojeny na stávající místní síù (samostatn˝mi
staniËními kabely) s kapacitou min. 2 x 2 páry/1 rodinn˝ d˘m resp. bytovou jednotku.
Ve¯ejné osvÏtlení a místní rozhlas
V sídle Dob¯íÚ je zajiötÏno ve¯ejné osvÏtlení a poslech místního rozhlasu.
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Prostorová koordinace vedení technického vybavení
Prostorové uspo¯ádání sítí technického vybavení v prostoru silnic a místních komunikací musí
odpovídat p¯ísluön˝m »SN. SítÏ vedené v soubÏhu se silnicemi a místními komunikacemi v intravilánu
sídla budou p¯ednostnÏ ukládány do zeleného pásu nebo chodníku.
K¯íûení silnic s vedením sítí technického vybavení budou realizována, pokud to technické
podmínky v území dovolí, bez poruöení vozovek (uûitím bez v˝kopov˝ch technologií). V extravilánu sídel
budou vedení sítí technické infrastruktury realizovány mimo tÏlesa silniËních komunikací, doporuËeno je
soust¯edÏní tras dálkovod˘.
ObËanské vybavení
ObËanské vybavení tvo¯í stavby, za¯ízení a pozemky slouûící pro vzdÏlávání a v˝chovu, sociální
sluûby a péËi o rodinu, zdravotní sluûby, kulturu, ve¯ejnou správu a ochranu obyvatelstva.
DÏti dojíûdÏjí do základní ökoly v Roudnici (3 km). Nejbliûöí mate¯ská ökola je v Roudnici a v
BezdÏkovÏ. Za¯ízení pro poskytování základní zdravotní péËe v obci není. Zdravotní a sociální sluûby jsou
zajiöùovány v Roudnici (3 km). Nejbliûöí lékárna se nachází v Roudnici.
Obecní ú¯ad sídlí ve vlastním objektu Ë. p. 55 (kancelá¯, zasedací místnost, knihovna, odkaz Ë.
1). Prodejna smíöeného zboûí Ë. p. 71 se nachází ve st¯ední Ëásti sídla (majitel: Obec Dob¯íÚ, provozovatel:
soukromá osoba, prodejní plocha: cca 80 m2, odkaz Ë. 2). V sousedním objektu Ë. p. 109 se nachází
pohostinství (majitel a provozovatel: soukromá osoba, cca 20 míst u stolu, odkaz Ë. 2). V blízkosti
ûelezniËní zastávky se nachází modernistická vila Ë. p. 118, dnes vyuûívaná jako administrativní objekt
(majitel: INFINEX CZECH a. s, odkaz Ë. 3).
Poöta (PS» 413 01) a sluûebna Policie »R je v Roudnici nad Labem. U ûelezniËní trati se nachází
sportovnÏ rekreaËní areál s dÏtsk˝m h¯iötÏm (majitel: Obec Dob¯íÚ, stavební pozemek KN Ë. 171, odkaz Ë.
4). V sousedství se nachází fotbalové h¯iötÏ TÏlov˝chovná jednota ChemiËka Dob¯íÚ s objektem öaten
(majitel: soukromá osoba a TÏlov˝chovná jednota ChemiËka Dob¯íÚ, odkaz Ë. 5).
Rekreace se uskuteËÚuje formou pobytové krátkodobé rekreace (chalupa¯ení). Ubytování je
umoûnÏno v Penzionu Zátiöí Ë. p. 35 (6 - 10 l˘ûek).
Nejbliûöí kostel se nachází v Roudnici nad Labem (3 km). Severov˝chodnÏ od sídla se u silnice
III. t¯ídy nachází ve¯ejné poh¯ebiötÏ (majitel: Obec Dob¯íÚ, odkaz Ë. 6). Na návsi a u silnice III. t¯ídy Ë.
24049 se nacházejí pamÏtní k¯íûe.
Nakládání s odpady
Skládky
V ¯eöeném území nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpad˘.
ZneökodÚování odpad˘
Systém sbÏru, t¯ídÏní a zneökodÚování komunálního a stavebního odpadu i nebezpeËn˝ch
sloûek odpadu je upraven ObecnÏ závaznou vyhláökou Ë. 1/2005.
-

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

ChránÏná území p¯írody
V˝znamné krajinné prvky jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné Ëásti
krajiny, které utvá¯ejí její typick˝ vzhled nebo p¯ispívají k udrûení její stability. Vyuûívat je lze pouze tak, aby
nebyla naruöena jejich obnova a nedoölo k ohroûení jejich stabilizaËní funkce. Umisùování staveb,
pozemkové úpravy, zmÏny kultur pozemk˘, odvodÚování, úpravy vodních tok˘ a tÏûba nerost˘ podléhají
závaznému stanovisku orgánu ochrany p¯írody.
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, v p¯ípadÏ ¯eöeného území, lesy, vodní toky a údolní nivy
(dle ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní). V ¯eöeném území se dále nacházejí
památné stromy:
druh:
dub letní (Quercus Robur)
dub letní (Quercus Robur)

pozemek KN:
549
542

ochranné pásmo:
7,5 m
7,5 m

K vyhláöení je p¯ipravena P¯írodní památka (PP) Dob¯íÚsk˝ háj (na pozemcích KN Ë. 34/2, 542,
547/5, 552/1, 560, 611, 626) o celkové ploöe 21,2 ha. P¯edmÏtem ochrany je p¯írodÏ blízká lesní vegetace
podsv. Ulmenion v aluviu Labe s masov˝m v˝skytem snÏûenky podsnÏûníku (Galanthus nivalis) a
v˝znamn˝m v˝skytem ohroûen˝ch druh˘ xylobiontního hmyzu, zahrnující rovnÏû zbytek starého
stromo¯adí s p¯evahou dubu letního.
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Cílem vyhláöení je udrûení dochovaného stavu luûního lesa p¯eváûnÏ p¯irozené druhové
skladby s trval˝m zastoupením porostních skupin nejvyööích vÏkov˝ch t¯íd, podpora místní populace
snÏûenky p¯edjarní (Galanthus nivalis), jilmu vazu (Ulmus laevis) a dále lesáka rumÏlkového (Cucujus
cinnaberinus) a ostatních vzácn˝ch druh˘ hmyzu se z¯etelem na saproxylické druhy. P¯i ochranÏ území je
t¯eba zamezit sniûování podílu mrtvého d¯eva v porostech a zajistit trvalou existenci dutinov˝ch listnat˝ch
strom˘, zejména dubu, lípy a jilmu, a to p¯i zachování bezpeËného p¯ístupu do porost˘. Dále je ûádoucí
zabránit ploön˝m zmÏnám v druhové skladbÏ lesa p¯i zachování jeho pr˘bÏûné obnovy a pr˘bÏûnÏ tlumit
expanzi ke¯ového patra.
Pozn.:

V ¯eöeném území se dále nachází alej dubu letního (Quercus Robur) na pozemcích KN Ë. 550 a
560.

Stanovení podmínek pro územní systém ekologické stability
Podle zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody a krajiny, se ochrana p¯írody a krajiny zajiöùuje
také ochranou a vytvo¯ením územních systém˘ ekologické stability (ÚSES) krajiny.
Biogeografické ËlenÏní krajiny
ÿeöené území leûí v Polabském regionu (1.7), kter˝ se rozkládá se v nejniûöí Ëásti »eské tabule
a zabírá Terezínskou, MÏlnickou a Nymburskou kotlinu, a v jiûní Ëásti v ÿipském bioregionu (1.2).
1.2.1

Biochora ploöin a ploch˝ch pahorkatin na mezozoick˝ch aû kvartérních sedimentech (p¯evaûují
p˘dy Ëernozemního a hnÏdozemního typu).
Zastoupené STG: 2B3 - typické bukové doubravy, 2BD3 - lipové bukové doubravy.

1.7.2

Biochora ¯íËní nivy s STG tvrdého luhu a podruûn˝m zastoupením olöin.
Zastoupené STG: 2C4 - javorové doubravy n. st.

1.7.3

Biochora ötÏrkopískov˝ch ¯íËních teras na propustn˝ch a chud˝ch písËit˝ch p˘dách se
zastoupením borov˝ch doubrav.
Zastoupené STG: 2AB2 - borové doubravy na píscích v. st., 2AB3 - (kyselé) bukové doubravy,
2BC3 - lipojavorové bukové doubravy.

P¯irozená vegetace
P¯írodÏ relativnÏ blízké vegetaËní formace se v ¯eöeném území zachovaly v podobÏ poz˘statk˘
p˘vodního luûního lesa v Labské nivÏ, zahrnut˝ch do regionálního biocentra Ë. 1298 „Baûantnice
Kyökovice - Dob¯íÚsk˝ háj“. Z p˘vodních lipov˝ch doubrav, které tvo¯ily vÏtöinu ostatních lesních porost˘,
byl umÏl˝mi zásahy vytÏsnÏn dominantní dub a ostatní listnáËe tak, ûe se vÏtöinou jedná o Ëisté bory (s
charakterem borov˝ch doubrav).
Niva vodního toku Labe (v rozsahu daném plochou biochory 1.7.2) je zahrnuta v mapovací
jednotce 4 - Topolová doubrava, st¯ední Ëást ¯eöeného území je souËástí mapovací jednotky 8 - Lipová
doubrava. Jiûní okraj ¯eöeného území (v rozsahu daném plochou biochory 1.2.1) je souËástí mapovací
jednotky 36 - Biková doubrava.
Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability:
V úrovni nadregionálního a regionálního ÚSES je závazn˝m podkladem schválen˝ ÚP VÚC
okresu LitomÏ¯ice. »ást ¯eöeného území je souËástí regionálního biocentra Ë. 1298, ¯eöen˝m územím
prochází osa nadregionálního biokoridoru (dle metodologie ÚTP ÚSES »R jako osa vodní a osa nivní) K 10
a regionálního biokoridoru RK 623.
OznaËení v mapÏ:
Název:
Biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:
STG:
Statut ochrany:
Velikostní parametry:
Typ cílového spoleËenstva:

K 10
Labe (St¯íbrn˝ roh - Polabsk˝ luh)
Biokoridor nadregionální, osy vodní a nivní, ËásteËnÏ funkËní
1.7
Ë. 2
2BC4
osa vodní: öí¯ka 70 aû 150 m, délka 3,5 km v ¯eöeném území
osa nivní: öí¯ka 150 aû 220 m, délka 8,8 km v ¯eöeném území
habrojilmová jasenina.

Návrh opat¯ení:
Obnova plné funkËnosti nivní osy K 10 na pravém labském b¯ehu v ¯eöeném území je
dlouhodobÏ problematická vzhledem k jejímu p¯eruöení stávající zástavbou. V reálném Ëase je t¯eba
soust¯edit úsilí na ochranu dochovan˝ch zbytk˘ b¯ehov˝ch porost˘ a navazujících ploch pro jejich
potenciální rozöí¯ení. Znamená to p¯edevöím neumoûnit dalöí zástavbu prvého b¯ehu v k. ú. VÏdomice.
Zlepöení ekologick˝ch charakteristik vodní osy Labe je otázkou komplexního ¯eöení celého toku.
OznaËení v mapÏ:
Název:
Biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:

1298
Baûantnice VÏdomice - Dob¯íÚsk˝ háj
Biocentrum regionální, vymezené, reprezentativní
1.7
Ë. 2, Ë. 3
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STG:
Statut ochrany:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

2C4, 2BC4, 2AB3, 2AB2
minimální: 170,47 ha, vymezená: 170,47 ha
javorová doubrava, habrojilmová jasenina, borová doubrava.

Návrh opat¯ení:
Hospoda¯ení v lesních porostech pod¯ídit prioritní ekologické funkci obou lesních masiv˘.
Eliminovat cizorodé taxony, zejména trnovník akát, ale i javor jasanolist˝, dub Ëerven˝ a smrk ztepil˝.
OznaËení v mapÏ:
Název:
Biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:
STG:
Statut ochrany:
Velikostní parametry:
Typ cílového spoleËenstva:

RK 623
Propojení regionálních biocenter 1299 a 1298
Biokoridor regionální navrûen˝ k zaloûení
1.7
Ë. 3
2BC3, 2AB2
öí¯ka: 40 - 50 mm délka: 100+880+200 m
lípo javorová buková doubrava - borová doubrava na píscích.

Návrh opat¯ení:
V úseku sledujícím bezejmennou vodoteË vytvo¯it lesní pás, jehoû kostru budou tvo¯it dub
zimní i letní, javor mléË, habr obecn˝ a lípa srdËitá. Z ke¯˘ lze pouûít lísku obecnou, ptaËí zob obecn˝, svídu
krvavou, hloh jednosemenn˝ a kalinu tuöalaj. Ve vöech ostatních úsecích vycházet z druhové skladby
propojovan˝ch vloûen˝ch biocenter. To je p¯edevöím dub zimní s borovicí lesní. Pro zajiötÏní druhové
diverzity lze podle detailních podmínek za¯adit i habr obecn˝, b¯ízu bílou, je¯áb obecn˝, jívu, Ëi topol
osiku.
Místní územní systém ekologické stability:
Návrh ¯eöení je koncipován tak, aby byly v maximální moûné mí¯e respektovány nároky vöech
uûivatel˘ území (osídlení, doprava, zemÏdÏlská v˝roba, tÏûba nerostn˝ch surovin ap.). Stávající zástavba a
dopravní trasy jsou plnÏ respektovány. Nároky zemÏdÏlské v˝roby jsou zohlednÏny minimalizací
poûadavk˘ na zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond.
OznaËení v mapÏ:
Název:
Biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:
STG:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

6
Na spáleném
Biocentrum lokální, vymezené
1.7
Ë. 3
2AB2
minimální: 3,48 ha, navrhovaná: 3,48 ha
Borová doubrava na píscích.

Návrh opat¯ení:
Hospoda¯ení v lese pod¯ídit prioritní ekologické funkci vymezeného biocentra. P¯edevöím
eliminovat rozmáhající se trnovník akát. Zv˝öit zastoupení dubu zimního v lesním porostu ve srovnání se
souËasností. Druhovou diverzitu posílit o habr obecn˝, b¯ízu bílou, je¯áb obecn˝, p¯ípadnÏ i lípu srdËitou.
OznaËení v mapÏ:
Název:
Biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:
STG:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

7
U Jezera
Biocentrum lokální, navrûené k zaloûení
1.7
Ë. 3
2AB3
minimální: 5,79 ha, navrhovaná: 5,79 ha
Borová doubrava na píscích

Návrh opat¯ení:
Zaloûení a dopÏstování lesního porostu v dané lokalitÏ by mÏlo probÏhnout, v souladu se
zákonem, plnÏ v reûii tÏûební spoleËnosti jako souËást zahlazení d˘sledk˘ tÏûby. Stanoviötní podmínky pro
vegetaci nebudou p¯íliö odliöné od p˘vodních. Proto lze doporuËit druhovou skladbu charakteristickou pro
borovou doubravu. To je p¯edevöím dub zimní s borovicí lesní. Pro zajiötÏní druhové diverzity lze podle
detailních podmínek za¯adit i habr obecn˝, b¯ízu bílou, je¯áb obecn˝ Ëi topol osiku.
OznaËení v mapÏ:
Název:
Biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:
STG:
Velikostní parametry:
Typ cílového spoleËenstva:

f
P¯ipojení biocentra Ë. 10 za hranice ¯eöeného území
Biokoridor lokální, navrûen˝ k zaloûení
1.7
Ë. 3
2AB2
öí¯ka: 15 m, délka: 2x 200 m v ¯eöeném území
Borová doubrava na píscích

11

ODŸVODNÃNÍ ÚP DOBÿÍ“ (LISTOPAD 2011)

Návrh opat¯ení:
P¯i tvorbÏ biokoridoru pouûít druhy charakterizující borovou doubravu na píscích to jsou
p¯edevöím dub zimní s borovicí lesní. Podíl dubu zimního doporuËujeme alespoÚ dvout¯etinov˝, stejnÏ
jako u lesní rekultivace vlastního ostrova. Pro zajiötÏní druhové diverzity lze podle detailních podmínek
za¯adit i habr obecn˝, b¯ízu bílou, je¯áb obecn˝ Ëi topol osiku.
OznaËení v mapÏ:
Název:
Biogeografick˝ v˝znam:
Bioregion:
Biochora:
STG:
Cílová v˝mÏra:
Typ cílového spoleËenstva:

10
Ostrov v pískovnÏ
Biocentrum lokální navrûené k zaloûení
1.7
Ë. 3
2AB2
minimální: 3, 00 ha, navrhovaná: 3,79 ha
Borová doubrava na píscích

Návrh opat¯ení:
P¯i lesní rekultivaci ostrova pouûít druhy charakterizující borovou doubravu na píscích to jsou
p¯edevöím dub zimní s borovicí lesní. Podíl dubu zimního doporuËujeme alespoÚ dvout¯etinov˝. Pro
zajiötÏní druhové diverzity lze podle detailních podmínek za¯adit i habr obecn˝, b¯ízu bílou, je¯áb obecn˝
Ëi topol osiku.
InterakËní prvky:
InterakËní prvky jsou ekologicky v˝znamné krajinné prvky nebo ekologicky v˝znamná liniová
spoleËenstva niûöích parametr˘ neû místní biocentra a biokoridory, která vöak mají nezastupitelnou úlohu
pro zlepöení vodohospodá¯sk˝ch funkcí území a jeho protierozní ochrany a pro zv˝öení celkové ekologické
stability krajiny. Stávající interakËní prvky budou doplnÏny v˝sadbou nov˝ch stromo¯adí (nejlépe s
ke¯ov˝m patrem), v˝sadbou etáûov˝ch b¯ehov˝ch porost˘ a z¯ízením travnat˝ch mezí.
Zkratky:

BOL - borovice lesní,
DBP - dub p˝¯it˝,
JAD - jabloÚ domácí,
JVJ - jasan jasanolist˝,
LPS - lípa srdËitá,
TP» - topol Ëern˝,
bzË - bez Ëern˝,
pzo - ptaËí zob obecn˝,

BÿB - b¯íza bradaviËnatá,
DBZ - dub zimní,
JML - javor mléË,
JVM - javor mléË,
MBO - mod¯ín opadav˝,
VRB - vrba bílá,
d¯o - d¯ín obecn˝,
rûö - r˘ûe öípková,

DBL - dub letní,
HRO - hruöeÚ obecná,
JSZ - jasan ztepil˝,
HBO - habr obecn˝,
SMZ - smrk ztepil˝,
bre - brslen evropsk˝,
hlj - hloh jednosemenn˝,
svk - svída krvavá.

Stanovení podmínek pro ochranu p¯ed povodnÏmi
Pro dolní tok Labe jsou (Opat¯ení KÚ Ústeckého kraje ze dne 18. 3. 2004) aktualizovány
hranice záplavového území (hranice Q100 sleduje pr˘bÏh poslední známé povodnÏ - srpen 2002), vËetnÏ
vymezení aktivní zóny záplavového území. Z d˘vodu polohy sídla v tÏsné blízkosti koryta Labe se na území
obce nacházení Ëásti aktivní zóny záplavové oblasti (která je souËástí pr˘toËné zóny p¯i pr˘chodu
povodnÏ).
Pozn.:

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

Poûadavky na stavební Ëinnosti v záplavovém území (v min. rozsahu dle Vyhláöky Ë. 268/2009
Sb., o technick˝ch poûadavcích na stavby):
-

konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území, musí b˝t
navrûeny na mimo¯ádné zatíûení, zejména p¯i povodni a jejím opadnutí,
technologická za¯ízení objekt˘ (kotle, kotelny, vzduchotechnika, elektrorozvadÏËe ap.) vËetnÏ
energetick˝ch p¯ipojovacích bod˘ navrhovat 0,5 m nad vyööí z úrovní návrhové nebo nejvÏtöí
pozorované povodnÏ,
p¯i povodni musí stavebnÏ technické ¯eöení staveb umoûÚovat gravitaËní odtok vody z
nejniûöího podlaûí nebo musí b˝t navrûeno za¯ízení pro jednoduché odËerpávání vody z budov,
nejniûöí obytné podlaûí se navrhuje tak, aby nosná konstrukce podlah byla nad úrovní hladiny
rozhodné pro stanovení záplavového území,
typ oplocení pozemku a pouûit˝ materiál nesmí zhoröovat pr˘bÏh povodnÏ, oplocení pozemku
musí b˝t zejména snadno demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umoûnit snadn˝
pr˘chod povodÚov˝ch pr˘tok˘.
Stanovení podmínek pro dob˝vání nerost˘
Dob˝vací prostor:
IdentifikaËní Ëíslo:
Název:
Organizace:
Nerost
Stav vyuûití:
Plocha:
Povolení:

70824
DP Dob¯íÚ
Holcim (»esko) a.s., Ëlen koncernu, Prachovice
ötÏrkopísek†
tÏûené
230,77201 ha
113/99 ze dne 20. 4. 1999 (OBÚ Most)
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Pr˘mÏrná mocnost loûiskové akumulace v západní Ëásti loûiska Ëiní 8 - 12 m, p¯eváûná Ëást se
nachází pod hladinou podzemní vody. Hladina podzemní vody je vázána na deprese v reliéfu k¯ídového
podloûí a kolísá v závislosti na hladinÏ v Labi.
Vzhledem k nep¯íznivému hydraulickému spádu (ve smÏru toku Labe) dochází k
ovlivnÏní†hladiny podzemní vody v†okolí loûiska. Dob˝vací prostor Dob¯íÚ je tÏûen od západního i
v˝chodního okraje z vody. V úpravnÏ je tÏûená surovina upravována drcením, t¯ídÏním a praním. Odpadní
materiál z prádla je ukládán do kalov˝ch polí ve vytÏûeném prostoru. Expedice suroviny je zajiöùována
lodní, ûelezniËní a automobilovou dopravou.
Pozn.:

Do ¯eöeného území dále zasahují nev˝hradní loûiska nerostn˝ch surovin: Dob¯íÚ - jih,
Dob¯íÚ - jih 1, Dob¯íÚ - jih 2 (tÏûba ötÏrkopísku).

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

plochy zastavÏného území a zastaviteln˝ch ploch:
plochy smíöené obytné - historické jádro venkovsk˝ch sídel (SV1)
plochy smíöené obytné - venkovské (SV2)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy bydlení - bytové domy (BH)
plochy rekreace - zahrady (RZ)
plochy v˝roby a skladování (V)
plochy v˝roby a skladování - zemÏdÏlská v˝roba (VZ)
plochy v˝roby a skladování - tÏûba nerost˘ (VN)
nezastavitelné plochy (v zastavÏném území a zastaviteln˝ch plochách):
plochy ve¯ejn˝ch prostranství - ve¯ejná zeleÚ (ZV)
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
(plochy jsou vymezeny z d˘vodu ochrany ploch zahrad a dalöích pozemk˘ zemÏdÏlského
p˘dního fondu souvisejících se zastavÏn˝m územím, na kter˝ch není nap¯. vzhledem k
moûnostem obsluhy území a limit˘m vyuûití území vhodné umísùovat stavby)

-

plochy ve¯ejné infrastruktury:
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)
plochy dopravní infrastruktury - dráhy (DZ)
plochy dopravní infrastruktury - silniËní komunikace (DS)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DK)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy technické infrastruktury (TI)

-

plochy nezastavÏného území:
plochy p¯írodní (NP)
plochy lesní (NL)
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NS)
plochy zemÏdÏlské (NZ1)
plochy zemÏdÏlské - zahrady a sady (NZ2)
plochy vodní a vodohospodá¯ské (VV)
asanace a rekultivace ploch tÏûby nerost˘ - vodní plochy (NV)
asanace a rekultivace ploch tÏûby nerost˘ - krajinná zeleÚ (NK)
asanace a rekultivace ploch tÏûby nerost˘ - rekreace (NR)

d)

Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území
Územním plánem nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní.
Krajsk˝ ú¯ad Ústeckého kraje jako dotËen˝ správní orgán z hlediska posuzování vliv˘ koncepce
na ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 100/2001 Sb., vydal k návrhu zadání územního plánu Dob¯íÚ
samostatné stanovisko, ze dne 11. 12. 2008, Ë. j. 3229/08/ZPZ-SEA, Ë. ev. 197/389/2008, s v˝sledkem –
„Územní plán Dob¯íÚ“ není nutno posoudit z hlediska vliv˘ na ûivotní prost¯edí.
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e)

Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
e.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území

Charakteristika geomorfologick˝ch podmínek
Geomorfologicky spadá ¯eöené území do provincie »eská vysoËina, soustava »eská tabule, pod
soustava St¯edoËeská tabule, do celku Dolnooharská tabule a dvou pod celk˘: Terezínská kotlina (okrsek:
Roudnická brána) a podcelku ÿipská tabule (okrsek: KrabËická ploöina).
Nejvyööím bodem ¯eöeného území je vyv˝öenina (228 m n. m.) na jiûním okraji ¯eöeného
území. Nejniûöím místem ¯eöeného území je b¯eh Labe na západním okraji ¯eöeného území (152 m n. m.).
ZastavÏné území sídla Dob¯íÚ se pohybuje v rozmezí 154 - 158 m n. m., osada Kaleöov se nachází ve
v˝öce 210 m n. m.
Charakteristika geologick˝ch podmínek
Geologické podloûí ¯eöeného území na vÏtöinÏ plochy nivní uloûeniny, fluviální písËité ötÏrky,
naváté písky a spraöové hlíny. »ást ¯eöeného území, která je souËástí KrabËické ploöiny, je tvo¯ena
nepravidelnÏ rozmístÏn˝mi okrsky opuk a slínovc˘, spraöemi, slíny a ötÏrkopísky.
Charakteristika hydrogeologick˝ch podmínek
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Plocha hydrogeologického rajonu :
Oblast povodí:
Hlavní povodí:
Skupina rajon˘:
Geologická jednotka:

4530
Roudnická k¯ída
405,81 km2
Oh¯e a Dolní Labe
Labe
K¯ída Oh¯e a St¯edního Labe po LitomÏ¯ice
Sedimenty svrchní k¯ídy

Charakteristika klimatick˝ch podmínek
ÿeöené území je souËástí teplé klimatické oblasti A, klimatického okrsku A2 (tepl˝, such˝ s
mírnou zimou), kter˝ je charakteristick˝ pr˘mÏrnou teplotou 8,5 °C, pr˘mÏrnou teplotou vegetaËního
období 14,8 °C, pr˘mÏrn˝m roËním úhrnem sráûek 489 mm a pr˘mÏrn˝m úhrnem sráûek za vegetaËní
období 324 mm. VegetaËní období je delöí neû 160 dní, pr˘mÏrn˝ sluneËní svit Ëiní 1 700 hodin roËnÏ,
snÏhová pokr˝vka leûí pr˘mÏrnÏ 35 dn˘ v roce. Dle ËlenÏní na klimatické regiony je ¯eöené území
souËástí teplého, suchého regionu (T1).
Kód regionu:
symbol regionu:
oznaËení regionu:
suma teplot vzduchu nad 10 °C:
pr˘mÏrná roËní teplota vzduchu °C:
roËní úhrn sráûek (mm):

1
T1
tepl˝, such˝
2600 - 2800
8-9
< 500.

Charakteristika hydrologick˝ch podmínek
Hlavním recipientem je Labe se sv˝m p¯ítokem Dob¯íÚskou strouhou. Labe (vodní tok I. ¯ádu,
v˝znamn˝ vodní tok dle vyhláöky Ministerstva zemÏdÏlství »R Ë. 470/2001 Sb., v platném znÏní) má v
¯eöeném území v celé délce upravené koryto, b¯ehy jsou opevnÏny kamennou rovnaninou a pod úrovní
hladiny záhozem lomov˝m kamenem. Správcem vodního toku je Povodí Labe a. s.
Dob¯íÚská strouha má v celé délce upravené koryto, v Ëásti protékající zastavÏn˝m územím je
zatrubnÏna. Správcem toku je ZemÏdÏlská vodohospodá¯ská správa s. p.
Z hlediska struktury vyööích hydrologick˝ch po¯adí spadá ¯eöené území do: 1-12-03 (Povodí
Labe, Labe od Vltavy po Oh¯i). Hydrologické ËlenÏní dílËích povodí v ¯eöeném území:
kód
1-12-03-037
1-12-03-038
1-12-03-039

rozloha (v km2)
69,889 (42 284,320)
13,753
29,918 (42 327,991)

vodní tok
Labe
Dob¯íÚská strouha
Labe

Charakteristika zemÏdÏlské v˝roby
ÿeöené území je souËástí v˝robní podoblasti (ÿ 2 ÿepa¯ská 2) a chmela¯ské oblasti ÚötÏcko
(Vyhláöka Ministerstva zemÏdÏlství Ë. 318/2000 Sb.). Podíl zemÏdÏlské p˘dy v ¯eöeném území Ëiní 51 %.
V˝mÏry ploch zemÏdÏlského p˘dního fondu (v ha) v ¯eöeném území:
Katastrální území (údaje v ha):
orná p˘da
chmelnice
zahrada
ovocn˝ sad
travní porosty
celkem

Dob¯íÚ
160,8514
9,8725
6,3731
127,9071
3,0126
299,8071
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ÿeöené území je dle Na¯ízení vlády Ë. 500/2001 Sb. za¯azeno do ménÏ p¯ízniv˝ch oblastí. K. ú.
Dob¯íÚ je v rozsahu 309 ha ménÏ p¯íznivou oblastí O4 (ostatní ménÏ p¯íznivá oblast dle §8 odst.1).
Vyhláöka Ë. 465/2005 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi pr˘mÏrn˝mi
cenami zemÏdÏlsk˝ch p˘d odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území hodnotu:
k. ú. Dob¯íÚ
Pozn.:

3,57 KË/m2

V jiûní Ëásti ¯eöeného území byly zpracovány pozemkové úpravy.

Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
VÏtöinu ¯eöeného území tvo¯í hnÏdé p˘dy, rendziny a nivní p˘dy na píscích. Ve vyööích
polohách pak p¯echázejí do rendzin˘ a rendzin˘ hnÏd˝ch na opukách, slínovcích a vápenit˝ch svahov˝ch
hlínách. P¯ehled BPEJ zastoupen˝ch v ¯eöeném území:
k. ú. Dob¯íÚ
1.01.00
1.19.04
01
19
21

1.19.11

1.19.51

1.21.10

Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
ËernozemÏ (typické i karbonátové) na spraöi; st¯ednÏ tÏûké, s p¯eváûnÏ p¯ízniv˝m vodním
reûimem,
rendziny a rendziny hnÏdé na opukách, slínovcích a vápenit˝ch svahov˝ch hlínách; st¯ednÏ
tÏûké aû tÏûké, se ötÏrkem, s dobr˝mi vláhov˝mi pomÏry, avöak nÏkdy krátkodobÏ p¯evlhËené,
hnÏdé p˘dy a drnové p˘dy, rendziny a ojedinÏle i nivní p˘dy na píscích; velmi lehké a silnÏ
v˝suöné.

Ochrana ZPF
Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle metodického
pokynu MéP ze dne 1. 10. 1996 (Ë. j.: OOLP/1067/96):
I. t¯ídy ochrany:
II.t¯ídy ochrany:
III. t¯ídy ochrany:
IV. t¯ídy ochrany:
V. t¯ídy ochrany:

1.01.00
1.19.04
1.21.10

1.19.11

1.19.51

Investice do zemÏdÏlské p˘dy
Na malé Ëásti plochy zemÏdÏlského p˘dního fondu na v˝chodním okraji ¯eöeného území jsou
provedeny ploöné meliorace - drenáûe a navazující hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ) o celkové délce 1,901
km zaústÏné do Dob¯íÚské strouhy.
Pro vÏtöinu zemÏdÏlsk˝ch p˘d v ¯eöeném území byly vybudovány zemÏdÏlské závlahy.
Zásobování vodou pro zemÏdÏlské závlahy zde bylo ¯eöeno jako Ëást rozsáhlého systému VLTAVA VII, 2.
etapa (provozovatel: Antonín Alt, Kozlovice). Voda pro zavlaûování je odebírána Ëerpáním z Labe na
severozápadním okraji sídla Dob¯íÚ (C 4 Dob¯íÚská). Povolen˝ roËní odbÏr vody Ëiní 20 000 m3.
Eroze
Erozní Ëinnost proudící vody se na p˘dách ¯eöeného území uplatÚuje v menöí mí¯e, p¯edevöím
pak po p¯ívalov˝ch deötích. V ¯eöeném území je uvádÏno st¯ední ohroûení zemÏdÏlsk˝ch p˘d vodní erozí,
tedy potencionální smyv p˘dy mezi 3,1 aû 4,5 t/ha za jeden rok.
e.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
V sídle Dob¯íÚ i osadÏ Kaleöov p¯evaûuje obytn˝ charakter území. V samotném sídle se nachází
pouze zemÏdÏlská farma s chovem králík˘ (odkaz: 11),dalöí skladov˝ areál se nachází v osadÏ Kaleöov
(odkaz: 12). V obou p¯ípadech je ÚP navrûena zmÏna funkËního vyuûití (plochy smíöené obytné) s
posílením obytn˝ch funkcí. Podstatná Ëást p˘dy je vyuûívána pro ovocná¯ství.
ÚP Dob¯íÚ p¯edpokládá umístÏní nové zástavby v okolí zastavÏného území. Z hlediska moûnosti
naplnÏní rozvojov˝ch pot¯eb je navrûené ¯eöení pokládáno za nejlepöí s p¯ihlédnutím k tomu, ûe dalöí
moûná území pro rozvoj jsou silnÏ ovlivnÏna dalöími limity vyuûití území, morfologií terénu, pop¯. v nich
nejsou podmínky pro efektivní zajiötÏní dopravní Ëi technické obsluhy.
Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch
pozemk˘, je zachován p¯ístup k polní trati. Vymezením zastaviteln˝ch ploch nedochází k naruöení
celistvosti blok˘ zemÏdÏlsk˝ch p˘d a nejsou vytvá¯eny tÏûko obdÏlavatelné enklávy, mezi stávajícím
zastavÏn˝m územím a novÏ navrhovan˝mi plochami budoucí v˝stavby.
Stávající trasy sítí technické infrastruktury (vËetnÏ tras potrubí zemÏdÏlsk˝ch závlah) procházející
navrûen˝mi plochami budou chránÏny tak, aby byla zajiötÏna jejich celková funkËnost, nebo budou
navrûeny p¯eloûky nevyhovujících úsek˘ sítí tak, aby byla zachována jejich celková funkËnost.
ÿeöením ÚP Dob¯íÚ nedochází ve vztahu k p¯ísluönému dílËímu povodí k ovlivnÏní
hydrologick˝ch a odtokov˝ch pomÏr˘ v území (nap¯.: p¯evodem deöùov˝ch vod z jednoho dílËího povodí
do druhého). Sráûkové odpadní vody v zastaviteln˝ch plochách budou z ve¯ejn˝ch prostranství odvádÏny
vyuûitím upraven˝ch sklon˘ zpevnÏn˝ch povrch˘ a pomocí odvodÚovacích ûlábk˘ do nové oddílné
deöùové kanalizace.
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Pozn.:

Pro zastavitelné plochy, plochy p¯estaveb a dalöích opat¯ení je provedeno zd˘vodnÏní a
vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë.
334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném znÏní a vyhláöky MéP Ë.
13/1994 Sb. ve znÏní pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.

P1 - P3
P4
P5

Seznam pozemk˘ ZPF - plochy p¯estavby (P):
66
49/1, 41/10

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9

Seznam pozemk˘ ZPF - zastavitelné plochy (Z):
378/1, 378/26, 378/29, 378/37, 518/1
370/2 - 13, 370/22
127/1
378/1
253/1, 253/6, 253/7
60/5, 60/6, 74/7, 253/1, 253/7 - 17
88/7, 231/8, 231/10, 231/71 - 73, 231/78 - 80
41/21

VD1
VD2
VD3
VD4

Seznam pozemk˘ ZPF - plochy dopravní infrastruktury (VD):
74/1
312/5
283/1, 301/2, 302/2, 308/1
113/4 - 9, 113/11 - 13, 231/13

VU1
VU2
VU3
VU4
VU5
VU6
VU7
VU11

Seznam pozemk˘ ZPF - plochy navrûen˝ch opat¯ení - vymezení ÚSES (VU):
378/1
370/2
373/2, 373/12
308/1
287
283/1, 283/3 - 7
261/4
305/1, 305/3, 308/1, 308/6, 373/12

-

Zkratky pro funkËní vyuûití ploch:
plochy smíöené obytné - historické jádro venkovsk˝ch sídel (SV1)
plochy smíöené obytné - venkovské (SV2)
plochy bydlení - rodinné domy venkovské (BV)
plochy sídelní zelenÏ - soukromá a vyhrazená zeleÚ (ZS)
plochy obËanského vybavení - ve¯ejná infrastruktura (OV)
plochy obËanského vybavení - sport a rekreace (OS)
plochy obËanského vybavení - h¯bitovy a církevní stavby (OH)
plochy obËanského vybavení - komerËní za¯ízení (OK)
plochy dopravní infrastruktury - místní a p¯ístupové komunikace (DK)
plochy ve¯ejn˝ch prostranství (PV)
plochy technické infrastruktury (TI)
plochy p¯írodní (NP)
plochy smíöené nezastavÏného území - krajinná zeleÚ (NS)
asanace a rekultivace ploch tÏûby nerost˘ - vodní plochy (NV)
asanace a rekultivace ploch tÏûby nerost˘ - krajinná zeleÚ (NK)
asanace a rekultivace ploch tÏûby nerost˘ - rekreace (NR)
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1,8190

0,2515

0,3685

3,1680

P3

P4

P5

celkem

17

13,2530

3,5105

0,7640

0,4680

2,4980

7,1465

5,5550

0,6330

0,2540

34,082

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

Z9

celkem

(ha)

celková plocha

0,6815

P2

ozna!ení

0,0475

(ha)

celková plocha

P1

ozna"ení

PUPFL

PUPFL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ha)

ZPF

(ha)

ZPF

32,5935

0,2540

-

5,5550

7,1465

2,4980

0,2655

0,1200

3,5015

13,2530

0,6285

0,3685

0,2515

-

0,0085

-

(ha)

-

-

-

0,6200

0,3685

0,2515

26,6645

-

-

-

7,1465

2,4980

0,2655

-

3,5015

13,2530

orná p"da

(ha)

orná p#da

(ha)

-

5,9290

0,2540

-

5,5550

-

-

-

0,1200

-

-

0,0085

-

-

-

0,0085

zahrady a sady

(ha)

zahrady a sady

-

-

-

-

-

-

(ha)

TTP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zastavitelné plochy (Z)

(ha)

TTP

Plochy p!estavby (P)

BPEJ

BPEJ

-

1.21.10

-

1.21.10

1.21.10

1.21.10

1.21.10

1.19.11

1.21.10

1.21.10

-

1.21.10

1.21.10

-

1.21.10

-

stupe# p$ednosti

stupe$ p!ednosti

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-

5

5

-

5

-

(ha)

z toho plochy
plo%n&ch meliorací

(ha)

z toho plochy
plo%n&ch meliorací

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OV

-

32,5935

0,2540

PV
TI

-

0,9245
OK

PV

0,1845

PV

4,6305

0,6035
OK

6,3585
DK

2,4980

0,2655
OK

OS

OH

0,1200

1,2275

ZS

0,8755

ZS

2,2740

3,2650

ZV
BV

9,1125

(ha)

v&m(ra ZPF dle
funk!ního vyu'ití

3,1680

BV

SV2

funk!ní vyu'ití

-

0,0940

PV

0,2515

1,8190

0,6815

0,0475

0,2745

(ha)

v&m(ra ZPF dle
funk"ního vyu'ití

OK

OK

SV2

SV2

funk"ní vyu'ití

5,7475

0,0250

-

0,3050

-

1,5500

-

-

2,5500

0,3000

-

-

-

0,1925

-

-

0,8250

(odhad v ha)

zastav(ná plocha

0,3675

0,0500

0,0500

0,0700

0,1500

0,0475

(odhad v ha)

zastav(ná plocha
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1,2455

0,4210

3,7350

6,2375

2,0375

0,7085

0,3950

4,0800

0,4135

0,3280

2,5800

19,2735

VU2

VU3

VU4

VU5

VU6

VU7

VU8

VU9

VU10

VU11

celkem

(ha)

celková plocha

VU1

ozna"ení

1,7945

0,9235

VD3

celkem

0,3400

VD2

0,4305

0,1005

VD1

(ha)

celková plocha

VD4

ozna!ení

PUPFL

PUPFL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ha)

ZPF

(ha)

ZPF

5,1850

2,5085

-

-

-

0,3950

0,7085

0,1210

1,7125

0,3600

0,4210

1,4670

1,4955

0,4175

0,7380

0,3400

-

(ha)

-

1,0650

-

0,7250

0,3400

5,1850

2,5085

-

-

-

0,3950

0,7085

0,1210

1,7125

0,3600

0,4210

1,4670

orná p#da

(ha)

orná p"da

(ha)

-

-

-

(ha)

TTP

0,0130

-

0,0130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(ha)

TTP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plochy opat!ení - vymezení ÚSES (VU)

0,4175

0,4175

zahrady a sady

(ha)

zahrady a sady

Plochy dopravní infrastruktury (VD)

BPEJ

BPEJ

-

1.21.10

-

-

-

1.21.10

1.21.10

1.21.10

1.21.10

1.21.10

1.21.10

1.21.10

-

1.19.11

1.21.10

1.21.10

-

stupe$ p!ednosti

stupe# p$ednosti

-

5

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

-

5

4

5

-

(ha)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,045

-

-

-

-

0,0450

z toho plochy
plo%n&ch meliorací

(ha)

z toho plochy
plo%n&ch meliorací

funk"ní vyu'ití

funk!ní vyu'ití

1,7945

0,4305

0,9235

0,3400

0,1005

-

6,3705

1,3230

NS

-

-

-

0,3950

0,7085

0,1210

1,7125

0,3600

0,4210

1,4670

1,1855

(ha)

v&m(ra ZPF dle
funk"ního vyu'ití

(ha)

NK
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f)

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

f.1) Vöeobecné údaje o lesích v ¯eöeném území
Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí p¯írodní lesní oblasti 17 - Polabí. Pro oblast je zpracován a
schválen oblastní plán rozvoje les˘ s platností do roku 2019. Lesy v ¯eöeném území jsou souËástí lesního
hospodá¯ského celku LitomÏ¯ice, Lesní správa LitomÏ¯ice - Velemín, revír Roudnice n. Labem. LHC
LitomÏ¯ice má zpracován LHP s platností do 31. 12. 2016.
ZalesnÏna je severozápadní Ëást ¯eöeného území v nivÏ vodního toku Labe. Dále je zalesnÏna i
Ëást severov˝chodní, kde vöak podíl les˘ klesá ve prospÏch tÏûby ötÏrkopísk˘. V jiûní Ëásti ¯eöeného území
se nacházejí pouze drobné lesíky rozmístÏné mezi ovocn˝mi sady. Lesy se nacházejí v 1. vegetaËním
stupni. Celková v˝mÏra les˘ v ¯eöeném území:
Katastrální území (údaje v ha):
lesy
z toho les s budovou
lesnatost (%):

Dob¯íÚ
97,6500
16

Dle soubor˘ lesních typ˘ jsou v ¯eöeném území zastoupeny: 1L - jilmov˝ luh (v nivÏ vodního
toku Labe), 1M - borová doubrava (vÏtöina plochy ¯eöeného území). OjedinÏle jsou zastoupeny: 1V vlhká habrová doubrava a 1H - spraöová habrová doubrava. Dle zastoupení cílov˝ch hospodá¯sk˝ch
soubor˘ se v ¯eöeném území nacházejí: 13 - p¯irozená borová stanoviötÏ (vÏtöina plochy ¯eöeného území),
19 - luûní stanoviötÏ (v nivÏ vodního toku Labe), 25 - ûivná stanoviötÏ niûöích poloh (úboËí KrabËické
ploöiny). Lesy v ¯eöeném území pat¯í do kategorie les˘: hospodá¯sk˝ les. Pásmo ohroûení imisemi v
¯eöeném území je D (imisní zatíûení 200 - 400 mg SO2/m3).
Druhová skladba - Dob¯íÚsk˝ háj:
V dílci 6C se nachází dvouetáûov˝ strukturnÏ pestr˝ porost víceménÏ p¯irozené druhové skladby
o v˝mÏ¯e zhruba 5 ha, jehoû vyööí etáû dosahuje stá¯í 150 let. Vedle jasanu ztepilého, dubu letního, lípy
malolisté, javoru mléËe a jilmu vazu jsou vtrouöeny rovnÏû nep˘vodní druhy – akát a topol kanadsk˝.
Tento porost obklopuje umÏlou obnovou zaloûenou porostní skupinu jasanu stá¯í 40 let a porostní
mezeru v zamok¯ené depresi záplavového území. Zejména na okrajích této mok¯iny se v druhovém
spektru d¯evin místy uplatÚuje zv˝öenou mÏrou jilm vaz. JiûnÏ od obecní komunikace v dílci 6E p¯evládají
na zhruba 13 ha smíöené porosty o stá¯í 90 - 40 let s p¯evahou jasanu a v˝znamn˝m podílem (cca 20%)
hybridního topolu. S vÏkem porostních skupin roste podíl dubu letního, u nejstaröí porostní skupiny
dosahuje 50 %. Ve v˝chodní polovinÏ dílce 6E se v˝znamnÏ uplatÚují nárosty bezu Ëerného. V˝chodní
hranici lesa tvo¯í po celé jeho délce mezernaté stromo¯adí dubu letního s vtrouöenou lípou malolistou a
jilmem vazem, které zahrnuje zhruba 60 mohutn˝ch strom˘, star˝ch zpravidla p¯es 200 let, z vÏtöí Ëásti s
otev¯en˝mi dutinami.
Pozn.:

Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ informací ÚHÚL Brand˝s
nad Labem - Stará Boleslav (OPRL 2010). Zahrnuje pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa ve
smyslu ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b) zákona Ë. 289/95 Sb., o lesích, v platném znÏní.

f.2) Ochrana les˘
Dle §14, odst. 2, zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní, je t¯eba souhlas orgánu
státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V této vzdálenosti se nachází
pouze Ëásti zastavitelné plochy Z1 a Z8.
f.3) Navrhovaná opat¯ení
V ¯eöeném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez
jejich odnÏtí plnÏní funkcí lesa (pomocí institutu odlesnÏní), podle d¯íve platn˝ch p¯edpis˘.
V rámci rekultivaËních prací se v DP Dob¯íÚ p¯edpokládá zaloûení 158 ha vodní plochy,
rekreaËní pláû 2,5 ha a 75 ha lesních ploch (z toho 27,1 ha v ¯eöeném území). Sanace je provádÏna v
pr˘bÏhu tÏûby podél b¯ehov˝ch partií (svahování tÏûebního ¯ezu) a dále zalesnÏním kalového pole. Po
ukonËení tÏûby je sanace provádÏna zavezením zemin a následn˝m zalesnÏním. Po ukonËení tÏûby v
dob˝vacím prostoru je plánována sanace a likvidace technologick˝ch objekt˘, budov a zbytkov˝ch ploch.
Jako plochy urËené k zalesnÏní jsou navrûeny nÏkteré plochy opat¯ení (VU1 - VU11, pro zaloûení
systém˘ ekologické stability, viz. tabulková Ëást). Dalöí plochy urËené k zalesnÏní se nachází v plochách
asanace a rekultivace ploch tÏûby nerost˘ - krajinná zeleÚ (NK). Jako druhová skladba rekultivací je
doporuËena borová doubrava (borovice lesní, dub zimní).
P¯ehled lesních rekultivací DP Dob¯íÚ a prvk˘ ÚSES navrûen˝ch k zaloûení:
ozn.
RBK 263
LBC 7
LBC 10
LBK F
IP1
IP2

plocha (ha)
7,3
6,2
4,1
0,75
1,35
1,25

funkce (cílov˝ hospodá¯sk˝ soubor)
zaloûení regionálního biokoridoru (p¯irozená borová stanoviötÏ)
zaloûení lokálního biocentra (p¯irozená borová stanoviötÏ)
zaloûení lokálního biocentra (p¯irozená borová stanoviötÏ)
zaloûení lokálního biokoridoru (p¯irozená borová stanoviötÏ)
zaloûení interakËního prvku (p¯irozená borová stanoviötÏ)
zaloûení interakËního prvku (p¯irozená borová stanoviötÏ)

27,1

lesnická rekultivace dob˝vacího prostoru DP Dob¯íÚ
(p¯irozená borová stanoviötÏ)
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g)

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

g.1) Poûadavky obrany státu
Územním plánem nejsou dotËeny objekty a pozemky v majetku Ministerstva obrany »R.
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
ÿeöen˝m územím prochází radioreléov˝ spoj Armády »R s vymezen˝m ochrann˝m pásmem.
Pro vyuûití Armádou »R je chránÏn brod p¯es vodní tok Labe severnÏ od sídla Dob¯íÚ.
g.2) Poûadavky poûární ochrany
Haöení poûár˘ je zajiötÏno v˝jezdem HasiËského záchranného sboru z Roudnice n. Labem,
p¯ípadnÏ Sborem dobrovoln˝ch hasiË˘. Pot¯eba poûární vody je kryta kombinovanÏ: odbÏrem z vodního
toku Labe (zpevnÏn˝ p¯íjezd se nachází na dvou místech severnÏ a jiûnÏ od sídla) a z hydrant˘ osazen˝ch
na ve¯ejném vodovodu. P¯ístupové komunikace pro poûární techniku jsou totoûné se stávajícími a
navrûen˝mi komunikacemi v této hierarchii: silnice III. t¯ídy, místní komunikace, p¯ístupové komunikace.
Problematika poûární a havarijní ochrany v areálech v˝roby je ¯eöena vnit¯ními ¯ády a
opat¯eními.
P¯i vöech Ëinnostech v obci je t¯eba dbát na trvalou pouûitelnost zdroj˘ vody pro haöení poûár˘
a nesmí b˝t naruöena funkce objekt˘ poûární ochrany nebo poûárnÏ bezpeËnostních za¯ízení. ÿady
ve¯ejného vodovodu budou pro úËely zásobování poûární vodou ¯eöeny v souladu s »SN 73 0873 (t. j.
budou dodrûeny hodnoty nejmenöí dimenze potrubí, budou v dostateËn˝ch vzdálenostech osazeny
hydranty ap.).
P¯i realizaci jednotliv˝ch staveb je t¯eba vycházet z platn˝ch p¯edpis˘ a p¯edkládat poûárnÏ
bezpeËnostní ¯eöení dle §18 vyhláöky Ë. 132/1998 Sb., dále je t¯eba plnit poûadavky na poûární ochranu
vypl˝vající z vyhláöky Ë. 137/1998 Sb. (nap¯. dle §4 se rozvodná energetická a telekomunikaËní vedení v
zastavÏn˝ch Ëástech sídel umísùují pod zem, dle §9 p¯ipojení staveb na pozemní komunikace musí
splÚovat poûadavky na dopravní obsluûnost, parkování a p¯ístup poûární techniky, dle §11 se stavby podle
druhu a pot¯eby se napojují na zdroj pitné, pop¯ípadÏ uûitkové vody a vody pro haöení poûár˘).
g.3) Poûadavky civilní ochrany
P¯i Ëinnostech v obci budou dodrûovány poûadavky vypl˝vající z vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k
p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, v platném znÏní.
Zóny havarijního plánování (v dosahu ¯eöeného území se nenacházejí za¯ízení jaderná, Ëi dalöí
vyûadující specifickou ochranu obyvatel) nejsou stanoveny. Zájmová území a prostory, které by byly
dotËeny poûadavky civilní ochrany se v ¯eöeném území nenacházejí.
Varování a vyrozumÏní obyvatelstva je zajiötÏno místním rozhlasem, kter˝ je realizován na
vÏtöinÏ intravilánu sídla a sirénami (nap¯. areál VITANA a. s.). Z hlediska ukrytí obyvatelstva v d˘sledku
mimo¯ádné události mohou b˝t jako improvizované úkryty (slouûící ke sníûení destrukËních,
radioaktivních, toxick˝ch a infekËních úËink˘ soudob˝ch zbraní) vyuûívány vhodné Ëásti stavebních
objekt˘.
Ve st¯ední Ëásti SÚ Dob¯íÚ se nachází objekt CO, kter˝ je vyuûíván jako sklad prost¯edk˘ CO se
zamÏ¯ením na ochranu p¯ed povodnÏmi (pozemek KN st. 75). ZajiötÏní bezodkladn˝ch poh¯ebních sluûeb
je moûné na h¯bitovÏ v SÚ Dob¯íÚ a v okolních sídlech.
Dopravní cesty pro vyvezení a uskladnÏní nebezpeËn˝ch látek mimo zastavÏná území jsou
totoûné se silnicemi III. t¯ídy. Pro záchranné, likvidaËní a obnovovací práce pro odstranÏní nebo sníûení
ökodliv˝ch úËink˘ kontaminace, vznikl˝ch p¯i mimo¯ádné události jsou vhodné zejména Ëásti za¯ízení
v˝roby se souvisl˝mi zpevnÏn˝mi plochami, resp. s rampami pro údrûbu vozidel.
Pozn.:

Problematika civilní ochrany v areálech v˝roby je ¯eöena vnit¯ními ¯ády a opat¯eními.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Pro zajiötÏní krizového zásobování pitnou vodou jsou (dle PRVKÚC Ústeckého kraje) zajiötÏny
podzemní zdroje Vlastislav - Kaple, Velké éernoseky a vrty Maleöov. Nouzové zásobování pitnou vodou
zajistí dopravou pitné vody cisternami (dennÏ v mnoûství do 15 l/obyvatele) SeveroËeské vodovody a
kanalizace, a. s. Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiöùováno ze stávajícího ve¯ejného
vodovodu. P¯i vyuûívání zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘ územnÏ
p¯ísluöného hygienika. Nouzové zásobování elektrickou energií bude zajiötÏno mobilními zdroji v
souËinnosti s orgány civilní ochrany.
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PÿÍLOHA: P¯ehled limit˘ vyuûití území (koordinaËní v˝kres)
Limity vyuûití území omezují, vyluËují a podmiÚují umísùování staveb, vyuûití území a opat¯ení v
území.
1)

Zp˘sob vyuûití území
SouËasn˝ zp˘sob vyuûití území vypl˝vá zejména z údaj˘ katastru nemovitostí (katastrální
mapy). Rozsah pozemk˘ urËen˝ch k plnÏní funkcí lesa je urËen na základÏ informací poskytnut˝ch ÚHÚL
Brand˝s nad Labem - Stará Boleslav (OPRL 2010).
Na plochách zemÏdÏlského p˘dního fondu jsou provedeny ploöné meliorace - drenáûe a
navazující hlavní melioraËní za¯ízení (HMZ). V podstatné Ëásti ¯eöeného území jsou vybudovány systémy
zemÏdÏlsk˝ch závlah.
Obec Dob¯íÚ neeviduje ûádná platná rozhodnutí stavebního ú¯adu (územní rozhodnutí,
stavební povolení), která by byla opomenuta. V ¯eöeném území není vyhláöena stavební uzávÏra.
2)

Limity vyuûití území vypl˝vající z ÚPD vydané krajem
»ást ¯eöeného území je souËástí regionálního biocentra Ë. 1298. ÿeöen˝m územím dále
prochází nadregionální biokoridor K 10 a regionální biokoridor RK 623.
3)

Limity vyuûití území stanovené v p¯edpisech a rozhodnutích

Ochrana p¯írody a krajiny (dle zákona Ë. 114/1992 Sb., o ochranÏ p¯írody, v platném znÏní):
V˝znamn˝mi krajinn˝mi prvky jsou, v p¯ípadÏ ¯eöeného území, lesy, vodní toky a údolní nivy
(dle ustanovení §3 odst. b) zákona Ë. 114/1992 Sb., v platném znÏní). Údolní niva Labe je dána
vymezením záplavového území. V ¯eöeném území se dále nacházejí památné stromy:
druh:
dub letní (Quercus Robur)
dub letní (Quercus Robur)

pozemek KN:
549
542

ochranné pásmo:
7,5 m
7,5 m

K vyhláöení je p¯ipravena P¯írodní památka (PP) Dob¯íÚsk˝ háj (na pozemcích KN Ë. 34/2, 542,
547/5, 552/1, 560, 611, 626) o celkové ploöe 21,2 ha.
Ochrana lesa (dle zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní):
Dle §14, odst. 2, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. Lesy v ¯eöeném území je za¯azeny do kategorie les˘ hospodá¯sk˝ch.
Ochrana nerostn˝ch surovin (dle zákona Ë. 44/1988 Sb., o nerostném bohatství, v platném
znÏní):
Do ¯eöeného území zasahuje dob˝vací prostor Ë. 70824†Dob¯íÚ (ötÏrkopísky). Do ¯eöeného
území dále zasahují nev˝hradní loûiska nerostn˝ch surovin: Dob¯íÚ - jih, Dob¯íÚ - jih 1, Dob¯íÚ - jih 2.
Ochrana podzemních a povrchov˝ch vod (dle zákona Ë. 254/2001 Sb., v platném znÏní):
Celé ¯eöené území je zahrnuto do chránÏné oblasti p¯irozené akumulace vod (CHOPAV)
SeveroËeská k¯ída vyhláöené Na¯ízením vlády Ë. 85/1981 Sb., ve kterém jsou stanoveny podmínky a
omezení vymezen˝ch Ëinností v území.
Správci vodních tok˘ mohou p¯i v˝konu správy vodního toku, pokud je to nezbytnÏ nutné a po
p¯edchozím projednání s vlastníky pozemk˘, uûívat pozemk˘ sousedících s korytem vodního toku (dle
ustanovení §49 zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách) do 6 m (do 10 m u v˝znamn˝ch vodních tok˘) od
b¯ehové Ëáry pro úËely jejich údrûby a zajiötÏní provozu.
ÿeöené území je dle Na¯ízení vlády »R Ë. 103/2003 Sb. zranitelnou oblastí.
Ochrana p¯ed záplavami (dle zákona Ë. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znÏní):
Pro v˝znamn˝ vodní tok Labe (správce: Povodí Labe s. p.) je stanoveno záplavové území a
aktivní zóna záplavového území (Opat¯ení KÚ Ústeckého kraje ze dne 18. 3. 2004). Západní Ëást ¯eöeného
území je ohroûena zvláötní povodní Orlík.
Ochrana památek (dle zákona Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní):
V ¯eöeném území jsou vymezeny archeologické zóny I. stupnÏ (registrovan˝m správcem je
Oblastní muzeum LitomÏ¯ice).
Po¯. Ë.
02-43-20/7
02-43-20/8
02-43-20/9

Název UAN
Dob¯íÚ - intravilán vsi a nejbliûöí okolí
Dob¯íÚ - U jezera, pískovna
Dob¯íÚ - pole U k¯íûe, Nad Labem, b˝v. lihovar

V ¯eöeném území je evidován a zapsán do Úst¯edního seznamu kulturních památek (dle zákona
Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové péËi, v platném znÏní) jako kulturní památka:
-

obytn˝ d˘m Ë. p. 4 (rej. Ë. ÚSKP 20224/5-1993) na pozemku KN Ë. st. 166 (k. ú. Dob¯íÚ)
D˘m je empírová stavba, s letopoËtem 1837 u brány, na pr˘Ëelí je ötukové srdce ve vÏnci.
V domÏ se narodil básník Josef Hora (1891 - 1945), kter˝ zde má pamÏtní desku
od J. Ji¯íkovského.
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Ochrana staveb (dle zákona Ë. 256/2001, o poh¯ebnictví, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ve¯ejného poh¯ebiötÏ se z¯izuje v öí¯i nejménÏ 100 m.
Ochrana drah (dle zákona Ë. 266/1994 Sb., o dráhách):
Ochranné pásmo dráhy celostátní nebo regionální je 60 m od osy krajní koleje a 30 m od
obvodu dráhy.
Ochrana dopravní infrastruktury - pozemních komunikací (dle zákona Ë. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikací, v platném znÏní):
Ochranné pásmo silnice III. t¯ídy mimo souvisle zastavÏná území je 15 m od osy vozovky.
ÿeöen˝m územím prochází nadregionální cyklotrasa.
Ochrana technické infrastruktury - vodovodních ¯ad˘ a kanalizaËních stok (dle zákona Ë.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve¯ejnou pot¯ebu, v platném znÏní):
Ochranné pásmo ¯ad˘ a stok do pr˘mÏru 500 mm vËetnÏ Ëiní 1,5 m na kaûdou stranu od
vnÏjöího líce potrubí Ëi stoky. Ochrana technologick˝ch objekt˘ zásobování vodou je realizována
oplocením.
Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování elektrickou energií (dle zákona Ë. 458/2000
Sb., tzv. energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nadzemního vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV a do 35 kV vËetnÏ
Ëiní 7 m na obÏ strany od krajních vodiË˘, ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV vËetnÏ je 1 m
(po obou stranách krajního kabelu). Ochranné pásmo elektrické stanice stoûárové s p¯evodem napÏtí z
úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ nízkého napÏtí je 7 m od stanice, ochranné pásmo
elektrické stanice kompaktní a zdÏné s p¯evodem napÏtí z úrovnÏ nad 1 kV a menöí neû 52 kV na úroveÚ
NN je 2 m od stanice.
Pozn.:

Takto definovaná pásma se vztahují pouze na nová za¯ízení, neboù v § 98 zákona Ë. 458/2000, v
platném znÏní, se uvádí, ûe ochranná pásma stanovená podle dosavadních právních p¯edpis˘
se nemÏní po nabytí úËinnosti zákona. Proto jsou ve v˝kresech vyznaËena, u staröích za¯ízení,
ochranná pásma d¯íve uplatnÏná: pro nadzemní vedení (vodiËe bez izolace) u napÏtí nad 1 kV
a do 35 kV vËetnÏ ochranné pásmo 10 m na obÏ strany od krajních vodiË˘.

Ochrana technické infrastruktury - pro zásobování plynem (dle zákona Ë. 458/2000 Sb., tzv.
energetick˝ zákon, v platném znÏní):
Ochranné pásmo nízkotlak˝ch a st¯edotlak˝ch plynovod˘ a plynovodních p¯ípojek v
zastavÏném území je 1 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení. Ochranné pásmo u ostatních plynovod˘ a
technologick˝ch objekt˘ je 4 m na vöechny strany od p˘dorysu.
BezpeËnostní pásmo regulaËní stanice (RS) vysokotlaké Ëiní 10 m, bezpeËnostní pásmo
regulaËní stanice (RS) velmi vysokotlaké Ëiní 20 m. BezpeËnostní pásmo VVTL plynovodu do DN 500
vËetnÏ je 150 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení. BezpeËnostní pásmo VTL plynovodu do DN 250 je 20
m a nad DN 250 je 40 m na obÏ strany od p˘dorysu vedení.
Ochrana technické infrastruktury - telekomunikace (dle zákona Ë. 151/2000 Sb., o
telekomunikacích, v platném znÏní):
Ochranné pásmo podzemních telekomunikaËních vedení Ëiní 1,5 m po stranách krajního
vedení. V ¯eöeném území se nacházejí základnové stanice ve¯ejné komunikaËní sítÏ s ochrann˝m pásmem
a radioreléové trasy ve¯ejné komunikaËní sítÏ.
Ochrana zájm˘ obrany státu (dle zákona Ë. 222/1999 Sb., o zajiöùování obrany »R):
Území obce je vymezeno, v souladu s §175 odstavec 1) zákona Ë. 183Sb., v platném znÏní,
Ministerstvem obrany jako území, ve kterém lze v zájmu zajiöùování obrany a bezpeËnosti státu vydat
územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základÏ jeho závazného stanoviska.
ÿeöen˝m územím prochází radioreléov˝ spoj Armády »R s vymezen˝m ochrann˝m pásmem.
Pro vyuûití Armádou »R je chránÏn brod p¯es vodní tok Labe severnÏ od sídla Dob¯íÚ.
4)

Dalöí omezení v území

ZemÏdÏlské p˘dy v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF:
V ¯eöeném území se nacházejí zemÏdÏlské p˘dy v I. a II. stupni p¯ednosti v ochranÏ ZPF (dle
metodického pokynu MéP ze dne 1. 10. 1996, Ë. j.: OOLP/1067/96).
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