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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Deklarace zákonnosti procesu pořízení; soulad se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen stavební zákon či zákon č.
183/2006 Sb., a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní
řád či zákon č. 500/2004 Sb.).

Náležitost vyplývající ze stavebního zákona a ze správního řádu

Zpracovává pořizovatel průběžně a na základě výsledků projednání změny územního plánu.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ
KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. a)

Zpracovává projektant.

2.1. Soulad změny č. 3 územního plánu s Politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou
krajem

2.1.1. Soulad s Politikou územního rozvoje

Změna č. 3 územního plánu Poděbrady (dále jen „Změna  č.  3“) je v souladu s Politikou územního
rozvoje České republiky ve znění její 1. aktualizace, schválené vládou ČR dne 15. 4. 2015 usnesením č. 276.

Řešené území je součástí Rozvojové osy republikové úrovně OS4:

Praha–Hradec Králové/Pardubice (podél dálnice D11)–Trutnov–hranice ČR/Polsko(–Wroclaw) a Praha–
Kolín–Chvaletice–Pardubice (podél železničního spojení Praha–Kolín–Pardubice). Zahrnuje obce mimo
rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnici D11, koridory připravovaného
pokračování dálnice D11 a připravované rychlostní silnice R11 a železniční trať č. 010 v úseku Praha–Pardubice.
Území navazuje na zahraniční rozvojovou osu.

Změna č. 3 respektuje obecné zásady Politiky územního rozvoje ČR, vytváří podmínky pro naplnění
jejích cílů a je v souladu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje
území.

Území řešeného Změnou č. 3 se týkají zejména následující body republikových priorit (ve všech níže
uvedených bodech reaguje Změna č. 3 pouze na úkoly a priority týkající se řešeného území):

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury
území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s
potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech
je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k
vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

Plnění v rámci Z3 ÚP Poděbrady
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Změna č. 3 je v souladu s urbanistickou koncepcí obce, zachovává ráz a strukturu sídla, a nemá
negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a
ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i
soukromého sektoru s veřejností.

Plnění v rámci Z3 ÚP Poděbrady

Změna č. 3 zohledňuje nároky budoucího vývoje území v návaznosti na veřejnou infrastrukturu a
ochranu cenných městských prostorů. Změna č. 3 vymezuje zastavitelnou plochu za účelem zajištění podmínek
pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci
obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Součástí plochy je pás 8m s funkčním
využitím pro dopravní infrastrukturu z důvodu zajištění napojení nové zastavitelné lokality na stávající silniční
síť v souladu s §22 odst.2  vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na používání území.

2.1.2. Soulad se Zásadami územního rozvoje kraje

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje vydalo zastupitelstvo Středočeského kraje ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), za použití ustanovení § 36 odst. 4 stavebního zákona, v
souladu s ustanoveními § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v
souladu s ustanovením § 6 a § 23 a Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen
„Vyhláška“) dne 19. prosince 2012.

Aktualizaci č.1 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydalo zastupitelstvo Středočeského kraje
27. července 2015.

Aktualizaci č.2 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje vydalo zastupitelstvo Středočeského kraje
26. dubna 2018 s nabytím účinnosti od 4. září. 2018.

Změna č. 1 nabyla účinnosti 7. června 2018, tedy před aktualizací č.2 Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje. Aktualizované ZÚR neobsahují náležitosti a změny, které by se dotýkaly řešeného území a
proto není hodnocení souladu pro celý dokument zpracováno.

Změna č. 3 reaguje pouze na odstavce nebo jejich části týkající se území řešeného Změnou č. 3.:

Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území

Řešené území je součástí Rozvojové oblasti krajské úrovně Obk1 Střední Polabí:

ORP Poděbrady: Choťánky (Choťánky), Libice nad Cidlinou (Libice nad Cidlinou), Oseček (Oseček),
Písková Lhota (Písková Lhota u Poděbrad), Poděbrady (Kluk, Poděbrady, Polabec, Přední Lhota u Poděbrad,
Velké Zboží), Sokoleč (Sokoleč), Vrbová Lhota (Vrbová Lhota).

ZÚR SK stanovují v řešené oblasti tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o
změnách v území:

a) posilovat rozvoj regionálního centra republikového významu blízkých měst Kolín - Kutná Hora; b)
posilovat kooperaci měst Nymburk - Poděbrady; c)  podstatně zlepšit propojení center Nymburk – Poděbrady –
Kolín - Kutná Hora – Čáslav urychlenou realizací přestavby silnice I/38, která je páteří rozvojové oblasti; d)
zlepšit spojení prostoru Kolín-Kutná Hora s Pardubicemi novou trasou I/2; e)  zlepšit železniční spojení Kolín -
Kutná Hora (centrum) realizací bezúvraťové spojky; f)  zlepšit napojení měst Nymburka a Peček na dálnici D11
ve směru na hl. m. Prahu; g)  rozvoj bydlení sledovat zejména ve městech Kolín, Kutná Hora, Poděbrady,
Nymburk, Sadská a Pečky a dále v obcích s dobrým železničním spojením na tratích Kolín – Praha, Kolín –
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Nymburk, Kolín – Pardubice a Kolín – Čáslav; h)  preferovat rozvoj bydlení v dalších obcích s dobrou sociální
infrastrukturou (Červené Pečky, Plaňany); i)  rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do větších měst a do
lokalit s napojením na železnici; j)  využívat ve významném rozsahu možnosti transformace dřívějších výrobních
a jiných areálů (brownfields) a dostavby volných ploch ve stávajících výrobních či komerčních zónách.

ZÚR stanovuj v řešené oblasti tyto úkoly pro územní plánování:

a) zpřesnit koridory dopravy vymezené v ZÚR; b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit
směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a
ochranu krajiny; c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na nadřazené trasy (D11, I/12, I/38, I/2,
I/32); d) respektovat požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, zejména památky UNESCO v
Kutné Hoře; městských památkových rezervací Kolín, Kutná Hora; městských památkových zón Nové Dvory,
Nymburk, Poděbrady; národních kulturních památek Kolín (areál chrámu sv. Bartoloměje), Kutná Hora (kostel
sv. Jakuba, areál chrámu sv. Barbory, Vlašský dvůr), Církvice (kostel sv. Jakuba v Jakubu), Libice nad Cidlinou
(slovanské hradiště Slavníkovců); archeologické rezervace Slavníkovská Libice a krajinné památkové zóny
Žehušicko; e) respektovat požadavky na ochranu přírodních hodnot území, zejména evropsky významných
lokalit Kačina, Kolín - letiště, Libické luhy; národní přírodní rezervace - Libický luh; národních přírodních památek
- Kaňk, Rybníček u Hořan, V jezírkách; přírodních rezervací - Stráň u Chroustova, Tonice-Bezedná, Veltrubský luh;
přírodních památek - Kolínské tůně, Lom u Červených Peček, Lom u Nové Vsi, Lom u Radimi, Písečný přesyp u
Osečka, Písečný přesyp u Píst, Skalka u Velimi, Sládkova stráň; f) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit
vymezení skladebných částí ÚSES:  f.1) nadregionálního biocentra 7 Polabský luh;  f.2) regionálních biocenter
1947 Borky, 1000 Bory, 994 Býchory, 997 Chroustovské údolí, 1878 Drahelice, 952 Hánina, k. ú. 79865 Veltruby,
950  Na  Vrchlici,  1710  Nové  Dvory,  951  Starý  Kolín,  996  V  Semenech,  1001  Zadní  Babín,  953  Zálabí  a
navrhovaných – 955 Na soutoku, 954 Pekelský potok, 999 Šembera, 998 Výrovka.

Plnění v rámci Z3 ÚP Poděbrady

Rozvojová oblast, vymezená v PÚR 2008 ve znění 1. aktualizace  a zpřesněné v aktualizacích ZÚR SK, a
specifická oblast, vymezená v ZÚR SK, jsou v  ÚP respektovány, stejně jako podmínky, definované v rámci PÚR a
ZÚR pro tyto oblasti.  Návrh změny č. 3 ÚP sleduje zejména  rozvoj bydlení v Poděbradech. Změna č. 3
zohledňuje rozsah zastavitelných ploch v sídlech a zohledňuje směr urbanistického rozvoje sídla s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny (udržení
koncepce kompaktního sídla).

2.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Z hlediska širších územních vztahů nevyplývají pro řešené území žádné konkrétní požadavky,
prověřením požadavku obce nebudou širší územní vztahy Změnou č. 3 ovlivněny.

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. b)

Zpracovává projektant.

Změna č. 3 je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu § 18 a 19 stavebního
zákona, vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. ÚP zohledňuje žádoucí vyváženost
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území ve
snaze adekvátně uspokojit potřeby současné generace bez ohrožení podmínek života generací budoucích.
V regulativech konkrétních návrhových ploch i jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou
respektovány Cíle ÚP.
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Změna č. 3 návrhem zastavitelné plochy Z66 pro bydlení a dopravní obsluhu území zajišťuje
předpoklady pro udržitelný rozvoj území řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem
dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a konkretizuje ochranu
veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Změna č. 3 návrhem zastavitelné plochy Z66 pro bydlení chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel (návrhem prostupnosti území) a základ jejich totožnosti. S
ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál
rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Změna  č.  3  je  zpracována  v  souladu  se  stavem  území,  jeho  přírodní,  kulturními  a  civilizačními
hodnotami a stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území. Prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na
veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání.

Návazností na urbanistickou koncepci stanovenou ÚP Poděbrady stanovuje urbanistické,
architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména
na umístění, uspořádání a řešení staveb. Stanovuje podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro
umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.

Stanovením udržitelného tvaru zastavitelných ploch v rámci ÚP Poděbrady stabilizuje nezastavěnou
složku volné krajiny a vytváří v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, stanovuje podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, vytváří v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z
veřejných rozpočtů na změny v území a podmínky pro zajištění civilní ochrany.

Při tvorbě Změny č. 3 byly formou navázání na stávající urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání
krajiny uplatňovány poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a
památkové péče.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Zákon č. 183/2006 Sb., §53, odst. 4, písm. c)

Prokázání souladu s paragrafy zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“, které se
týkají obsahu změny územního plánu.

Zpracovává projektant v rozsahu požadavků na obsah změny územního plánu.

Změna č. 3 ÚP Poděbrady je zpracována a pořízena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“) a 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „vyhláška 501/2006 Sb.“)

Tuto skutečnost lze dokladovat na vlastní dokumentaci (zejména v jednotlivých kapitolách Odůvodnění
Změny č. 3 ÚP Poděbrady) a na průběhu jejího pořizování.
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ -
SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 4, písm. d)

Vyhodnocení se týká zejména zákonů, uvedených ve stavebním zákoně v poznámce pod čarou č. 4, a to
v rozsahu, v jakém tyto zákony obsahují požadavky vztahující se k obsahu změny územního plánu.

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů zpracovává projektant.

Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů zpracovává
pořizovatel.

5.1 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů

Vyhodnocení souladu Změny č. 3 s požadavky zvláštních právních předpisů je provedeno v jednotlivých
podkapitolách kapitoly „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“

5.2 Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporu

Bude doplněno pořizovatelem.

6. ZPRÁVA  O  VYHODNOCENÍ  VLIVŮ NA  UDRŽITELNÝ  ROZVOJ  ÚZEMÍ
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5 b)

Zpracovává projektant.

Zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí není požadováno.

Z výše uvedených důvodů nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Poděbrady na udržitelný rozvoj území
zpracováno.

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. c)

Zpracovává pořizovatel.

Bude doplněno pořizovatelem.

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 odst. 5
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ,
POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY
Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. d)

Zpracovává pořizovatel.

Bude doplněno pořizovatelem.
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY,
VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ,
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. e)

Zdůvodnění všech částí návrhu změny územního plánu v členění podle textové části („výroku“).

Zpracovává projektant.

9.1 Odůvodnění aktualizace zastavěného území

Změnou č. 3 bylo aktualizováno zastavěné území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, prověřena byla naplněnost zastavitelných ploch, ploch přestaveb a ploch změn v krajině
přičemž některé stavebně využité plochy nebo jejich části byly zahrnuty do stabilizovaných ploch a do
zastavěného území. Aktualizace zastavěného území byla provedena ke dni 1.6.2019.

Aktualizací zastavěného území byly do zastavěného území zahrnuty následující zastavitelné plochy či
jejich části vymezené v ÚP Poděbrady :

· Z04-BH,ZV;Z15-BI,DM;Z16-BH,ZV;Z19-BH,DM

Aktualizací zastavěného území byly do zastavěného území zahrnuty následující plochy přestaveb či
jejich části vymezené v ÚP Poděbrady:

· P12-BI,BH,DM

Aktualizací zastavěného území byly do zastavěného území zahrnuty následující plochy změn v krajině
či jejich části vymezené v ÚP Poděbrady:

· K03-Zox

9.2 Odůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

9.2.1 Vymezení řešeného území

V  rámci  Změny  č.  3  je  řešeným  územím  celé  správní  území  sídla  Poděbrady  v  rámci  aktualizace
zastavěného území.

9.2.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje hodnot území

Změna č. 3 respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
stanovenou Územním plánem Poděbrady.  Změna č. 3 respektuje a zachovává urbanistické,
architektonické, kulturní i přírodní hodnoty.

9.2.3 Ochrana přírodních hodnot

Změna č. 3 nemění koncepci ochrany přírody a krajiny stanovenou Územním plánem Poděbrady.

9.2.4 Ochrana kulturních hodnot

Změna č. 3 nemění koncepci ochrany kulturních památek stanovenou Územním plánem Poděbrady.

9.2.5 Ochrana civilizačních hodnot

Změna č. 3 nemění koncepci civilní ochrany, obrany státu a požární ochrany stanovenou Územním
plánem Poděbrady.
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9.3 Odůvodnění urbanistické koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně

9.3.1 Urbanistická koncepce

Změna č. 3 nemění a respektuje urbanistickou koncepci, stanovenou Územním plánem Poděbrady.

9.3.2 Odůvodnění plošného uspořádání

Změna č. 3 nemění členění území a zásady rozvoje jednotlivých části obce stanovených Územním
plánem Poděbrady.

9.3.3 Vymezení zastavitelných ploch

Změna č. 3 vymezuje následující zastavitelnou plochu:

ozn. k. ú. plocha s rozdílným
způsobem využití odůvodnění vymezení plochy, pozn. limity využití

Z66-
BI,DM Velké Zboží

PLOCHY BYDLENÍ v
rodinných domech -
městské a příměstské
(BI);PLOCHY
DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY –
místní komunikace
(DM);

Vymezení zastavitelné plochy pro bydlení
individuální a dopravní infrastrukturu na
pozemcích parc. č. 139/8, 139/9, 139/10, 139/12
v k.ú. Velké Zboží.

Plocha pro bydlení je vymezena v návaznosti na
zastavěné území sídla a vhodně doplňuje
sousední zástavbu se shodným funkčním
využitím ploch. Plocha bydlení je vymezena za
účelem zajištění podmínek pro bydlení
v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a
bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci
obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a
občanského vybavení.

Součástí části plochy je pás veřejného
prostranství (po celé jihozápadní hranici plochy)
s funkčním využitím pro dopravní infrastrukturu
z důvodu zajištění napojení nové zastavitelné
lokality na stávající silniční síť (i na navazující
účelovou komunikaci v prodloužení ulice Polní)
v  souladu  s  §22  odst.  2   vyhl.  č.  501/2006  Sb.  o
obecných požadavcích na používání území. Pás
8,0  m  veřejného  prostranství  se  skládá  ze
stabilizovaných ploch DM v ulici Polní a z pásu
v rámci zastavitelné plochy Z66.

Zajištěna je také prostupnost do navazujícího
území (parc. č. 139/12)

IV.třída ochrany
půdy

9.3.4 Vymezení ploch přestavby

Změna č. 3 nemění vymezení ploch přestavby vymezený Územním plánem Poděbrady.

Změna č. 3 zahrnuje část plochy přestavby P12-BI,BH,DM do zastavěného území v rámci jejího
zastavění.

9.3.5 Vymezení systému sídelní zeleně

Změna č. 3 nemění systém sídelní zeleně vymezený Územním plánem Poděbrady.
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Změna č. 3 zahrnuje část plochy změn v krajině K03-Zox do zastavěného území v rámci jejího využití
v návaznosti na zastavění části zastavitelné plochy Z04-BI.

9.4 Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro jejich umísťování

9.4.1 Dopravní infrastruktura

Změna č. 3 nemění koncepci dopravní infrastruktury stanovenou Územním plánem Poděbrady.

Změna č. 3 zahrnuje část zastavitelné plochy Z15-BI,DM do zastavěného území vč. části plochy
s funkčním využitím PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – místní komunikace (DM).

Změnou č. 3 je doplněn systém obslužných komunikací (návrhem plochy Z66-BI,DM).

9.4.2 Technická infrastruktura

Změna č. 3 nemění koncepci technické infrastruktury stanovenou Územním plánem Poděbrady.

Změna č. 3 respektuje veškeré stávající sítě veřejné infrastruktury včetně jejich ochranných pásem.

Řešení zásobování vodou, odvádění a likvidace odpadních vod, zásobování elektrickou energií,
zásobování zemním plynem, zásobování teplem a odpadového hospodářství a řešení telekomunikací, navržené
Územním plánem Poděbrady, není změnou č. 3 měněno.

9.4.3 Občanské vybavení

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti občanské vybavenosti, stanovená Územním plánem
Poděbrady, je změnou č. 3 respektována.

9.4.4 Veřejná prostranství

Koncepce veřejné infrastruktury v oblasti veřejných prostranství, stanovená Územním plánem
Poděbrady, je změnou č. 3 respektována.

9.5 Odůvodnění 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 ložisek nerostných surovin a podobně

Změna č. 3 nemění koncepci uspořádání krajiny stanovenou Územním plánem Poděbrady.

Změna č. 3 zahrnuje část plochy změn v krajině K03-ZOx do zastavěného území v rámci jejího využití
v návaznosti na zastavění části zastavitelné plochy Z04-BI.

9.6 Odůvodnění 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
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Změna č. 3 nemění podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití stanové Územním plánem
Poděbrady, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu, pouze v rámci aktualizace zastavěného území
upravuje bilance b.j. v rámci zastavitelných ploch (redukce b.j. dle dosud zastavěných částí zastavitelných
ploch). V rámci stabilizace ploch BH ponechává pro výpočet koeficientů i nadále rozsah ploch tak, jak byl před
změnou č. 3 ÚP (tj. ve smyslu stanovení koeficientů vždy na celou zastavitelnou plochu).

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

Veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění vymezené v platném ÚP Poděbrady nejsou Změnou
č. 3 měněny. Nové veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění nejsou Změnou č. 3 vymezeny.

9.8 Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které
lze uplatnit předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo,
vymezené v platném ÚP Poděbrady nejsou Změnou č. 3 měněny. Nové veřejně prospěšné stavby a veřejně
prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou Změnou č. 3 vymezeny.

9.9 Odůvodnění stanovení kompenzačních opatření dle §50 odst. 6 stavebního zákona

Změna č. 3 nestanovuje kompenzační opatření dle §50 odst. 6 stavebního zákona.

9.10 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření

Nové plochy a koridory územních rezerv nejsou Změnou č. 3 vymezeny.

9.11 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií, stanovení podmínek pro
její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací
činnosti

Nové plochy a koridory k prověření územní studií nejsou Změnou č. 3 vymezeny.

Podmínky pro pořízení ani lhůty vložení dat do evidence územně plánovací činnosti nejsou Změnou č.
3 dotčeny.

9.12 Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9,
stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání

Nové plochy a koridory  ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním
regulačního plánu nejsou Změnou č. 3 vymezeny.
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9.13 Odůvodnění stanovení pořadí změn v území

Změna č. 3 nestanovuje pořadí změn v území.

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

Změna č. 3 nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

10.  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53, odst. 5, písm. f)

10.1  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

Změnou č. 3 bylo aktualizováno zastavěné území, a to ke dni 1.6.2019 v souladu s § 58 a následujících
zákona č. 183/2006 Sb. a ve vazbě na zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Vymezení zastavěného území vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním
průzkumem, z evidence zastavěných ploch a nádvoří v Katastru nemovitostí a z dat geografických systémů.

10.2 Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

S ohledem na § 55 odst.  4) zákona č.  183/2006 Sb. je třeba prokázat nemožnost využití  již  vymezených
zastavitelných ploch a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch.

Soulad předloženého návrhu na pořízení změny územního plánu v katastrálních územích Poděbrady,
Velké Zboží, Polabec, Přední Lhota a Kluk s ustanovením § 55 odst. 4 stavebního zákona cit: „další zastavitelné
plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“ byl vyhodnocen pořizovatelem v rámci
posouzení návrhu na pořízení změny územního plánu dle § 46 odst. 2 stavebního zákona:

Od vymezení zastavěného území Územním plánem Poděbrady, ve znění Změny č. 1 k 31.1.2018 bylo
účelně využito cca 1,5 ha zastavitelných ploch s funkčním využitím:

· PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech - městské a příměstské (BI), zastavěno cca 1 ha

· PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech (BH), zastavěno 0,5 ha

Změna č. 3 vymezuje zastavitelnou plochu Z66 s funkčním využitím PLOCHY BYDLENÍ v rodinných
domech - městské a příměstské (BI);PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – místní komunikace (DM) o rozloze
0,6718 ha.

Plocha pro bydlení je vymezena v návaznosti na zastavěné území sídla a vhodně doplňuje sousední
zástavbu se shodným funkčním využitím ploch. Plocha bydlení je vymezena za účelem zajištění podmínek pro
bydlení v kvalitním prostředí, umožňující nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel,
dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. Součástí plochy je pás 8m s funkčním využitím pro
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dopravní infrastrukturu z důvodu zajištění napojení nové zastavitelné lokality na stávající silniční síť v souladu s
§22 odst.2  vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na používání území.

11.  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Obsah Změny č. 3 byl zpracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem. Upravený obsah byl
schválen usnesením zastupitelstva města Poděbrady, vše v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky jsou podrobně odůvodněny v předchozích kapitolách.

Zpracovatel prověřil všechny níže uvedené body z obsahu Změny č. 3 schválené zastupitelstvem a v
souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. je zohlednil následujícím
způsobem:

11.1 Požadavky na vymezení zastavěného území

· Změna č. 3 aktualizuje zastavěné území dle aktuálního stavu.

Plnění v rámci Z3 ÚP Poděbrady

Změnou č. 3 bylo aktualizováno zastavěné území v souladu s § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, prověřena byla naplněnost zastavitelných ploch, přičemž některé stavebně
využité zastavitelné plochy, plochy přestaveb a plochy změn v krajině nebo jejich části byly zahrnuty
do stabilizovaných ploch a do zastavěného území. Aktualizace zastavěného území byla provedena ke
dni 1.6.2019.

11.2 Požadavky na urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně

· Část  pozemků parc.  č.  139/8,  139/12,  139/9,  139/10  k.  ú.  Velké  Zboží  převést  do  ploch  pro  bydlení
v rodinných domech.

Plnění v rámci Z3 ÚP Poděbrady

Změna  č.  3  vymezuje  na  části  pozemků parc.  č.  139/8,  139/12,  139/9,  139/10  k.  ú.  Velké  Zboží  o
rozloze cca. 6.718 m² zastavitelnou plochu Z66 s  funkcí  PLOCHY  BYDLENÍ  v  rodinných  domech  -  městské  a
příměstské (BI) s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech a víceúčelové plochy k vytvoření obytného
prostředí.

11.3 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání jeho
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

· Počet paré:

- Pro každé veřejné projednání 2 x tištěné + elektronická forma (pouze změna).

- Změna ÚP + úplné znění ÚP 4 x tištěné + elektronická forma.

Plnění v rámci Z3 ÚP Poděbrady
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Změna  č.  3  je  zpracována  v  souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.  a  jeho  prováděcími  vyhláškami
(500/2006 Sb., 501/2006 Sb.). Textová část změny č. 3 je vyhotovena v rozsahu požadovaném obsahu změny č.
3. Grafická část změny č. 3 obsahuje výkresy a výřezy, ve kterých se projevuje změna - a to v rozsahu měněných
částí. Grafická část Odůvodnění Změny č. 3 je v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. (§ 53 odst. 4 a odst. 5), §13
a §16 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., přílohou č. 7, část II., odst. 2 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

12 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PODLE § 53 ODST. 4, PÍSM. A) AŽ D)

Zákon č. 183/2006 Sb., § 53 odst. 5, písm. a) až d)

Zpracovává pořizovatel.

13 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA),
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. c)

Zpracovává projektant.

Změna č. 3 nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR SK.

14 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Vyhláška č. 500/2006 Sb., příloha č. 7 část II, odst. 1, písm. d)

Zpracovává projektant s využitím metodických pomůcek MŽP a MMR.

14.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Změnou č. 3 ÚP Poděbrady je vymezena nová zastavitelná plocha Z66, která představuje zábor
zemědělského půdního fondu.

Vymezení nové zastavitelné plochy vychází z požadavků na obsah Změny č. 3 ÚP Poděbrady, které jsou
uvedeny společně s obecným odůvodněním potřeby vymezení zastavitelných ploch v kapitole 10.2.
Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Podrobné odůvodnění vymezení zastavitelných
ploch je uvedeno v kapitole 9.3.3 Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch.

Od vymezení zastavěného území Územním plánem Poděbrady, ve znění Změny č. 1 k 31.1.2018 bylo
účelně využito cca 1,5 ha zastavitelných ploch s funkčním využitím:

· PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech - městské a příměstské (BI), zastavěno cca 1 ha

· PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech (BH), zastavěno 0,5 ha

Změna č. 3 vymezuje zastavitelnou plochu Z66 s funkčním využitím PLOCHY BYDLENÍ v rodinných
domech - městské a příměstské (BI);PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – místní komunikace (DM) o rozloze
0,6718 ha.

Podrobné odůvodnění záboru ZPF:
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ozn. č.
záboru způsob využití celkový zábor ZPF (ha) zábor ZPF dle

kultury
zábor ZPF dle
třídy ochrany k. ú.

Z66 1

PLOCHY BYDLENÍ v
rodinných domech -

městské a
příměstské

(BI);PLOCHY
DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY –
místní komunikace

(DM);

0,6718

(z toho 0,6129 ha
bydlení + 0,0589 ha

komunikace)

orná půda IV. Velké
Zboží

Navržená plocha Z66 navazuje na zastavěné území a podílí se na naplnění rozvojových předpokladů
sídla. Změna č. 3 vzala v úvahu limit IV. třídy ochrany půdy a na základě průzkumu shledala, že území lze
zahrnout do nových zastavitelných ploch. Důvodem jsou omezená produkce půdy a rozvojové možnosti
v území.

14.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa

Řešením Změny č. 3 nejsou dotčeny žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa a Změna č. 3
nevymezuje zastavitelné plochy vyžadující zábor pozemků k plnění funkce lesa.

15 VYHODNOCENÍ  VLIVŮ NA  UDRŽITELNÝ  ROZVOJ  A  INFORMACE,  JAK  BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí není požadováno.

Z výše uvedených důvodů nebylo vyhodnocení vlivů Změny č. 3 ÚP Poděbrady na udržitelný rozvoj území
zpracováno.

16  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání změny územního plánu.

17  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK

Zákon č. 500/2004 Sb., § 172

Bude doplněno pořizovatelem na základě výsledků projednání změny územního plánu.



Odůvodnění Změna č. 3 územního plánu Poděbrady

16

18 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

b. j. Bytová jednotka
ČOV Čistírna odpadních vod
č. p. Číslo popisné
ČSN Česká státní norma
k. ú. Katastrální území
LBC Lokální biokoridor ÚSES
LBK Lokální biocentrum ÚSES
MKR Místo krajinného rázu
NATURA 2000          Celistvá evropská soustava chráněných území dle směrnice č. 92/43/EHS a

sm. č. 79/409/EHS, na území ČR tvořena ptačími oblastmi a evropsky
významnými lokalitami (EVL)

Ob. Obyvatel
OP Ochranné pásmo
Pl. plocha
PO Ptačí oblast (soustava NATURA 2000)
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa
RBK Regionální biokoridor ÚSES
RD Rodinný dům
ÚP Územní plán
ÚPSÚ Územní plán sídelního útvaru
ÚS Územní studie
ÚSES Územní systém ekologické stability
VKP Významný krajinný prvek
VPO Veřejně prospěšná opatření
VPS Veřejně prospěšné stavby
Vyhl. Vyhláška
ZPF Zemědělský půdní fond
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