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Odůvodnění – srovnávací znění Změna č. 3 územního plánu Poděbrady

Srovnávací text:

původní text
nový text
vypuštěný text

tabulka

Kapitoly, podkapitoly a oddíly, které nejsou součástí srovnávacího textu, se nemění, tzn. textová část
Územního plánu Poděbrady zůstává v těchto částech nezměněna.

A1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území města Poděbrady bylo vymezeno dle §2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) bylo vymezeno k 31. 1. 2018. Hranice zastavěného území
zahrnuje pozemky v intravilánu z 1. 9. 1966, dále vychází z dosud platné hranice vymezené v ÚPSÚ a je rozšířena
o nově zastavěné pozemky v souladu s ustanovením §58 stavebního zákona. K 31. 1. 2018 byly také aktualizovány
zastavitelné plochy a plochy přestavby.

Zastavěné území města Poděbrady bylo vymezeno dle §2 odst.  1 písm. d) zákona č.  183/2006 Sb.,  o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) bylo vymezeno k 1. 6. 2019. Hranice zastavěného území
zahrnuje pozemky v intravilánu z 1. 9. 1966, dále vychází z dosud platné hranice vymezené v ÚPSÚ a je rozšířena
o nově zastavěné pozemky v souladu s ustanovením §58 stavebního zákona. K 1. 6. 2019 byly také aktualizovány
zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině.

A3. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,
PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

A3. 2 Podmínky a požadavky na plošné (funkční) uspořádání

· Plochy bydlení

- Plochy bydlení v bytových domech, (BH)

Jsou navrženy ve 4 zastavitelných plochách o celkové výměře 3,08 ha a v 1 ploše přestavby o celkové
výměře 0,14 ha, vždy v přímé návaznosti na již realizované lokality bytových domů a zastavěné území obce.

Jsou navrženy ve 4 zastavitelných plochách o celkové výměře 2,53 ha a v 1 ploše přestavby o celkové
výměře 0,14 ha, vždy v přímé návaznosti na již realizované lokality bytových domů a zastavěné území obce.
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- Plochy bydlení v rodinných domech, (BI)

Jsou navrženy ve 13 zastavitelných plochách o celkové výměře 16,94 ha a ve 3 plochách přestavby o
celkové výměře 7,24 ha, vždy v přímé návaznosti na zastavěné území obce.

Jsou navrženy ve 14 zastavitelných plochách o celkové výměře 16,61 ha a ve 3 plochách přestavby o
celkové výměře 7,15 ha

· Plochy dopravní infrastruktury

- Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace (funkční skupina „C“ a „D“ dle ČSN 73
6110), (DM)

Jsou navrženy v 8 zastavitelných plochách o celkové výměře 2,70 ha a ve 3 plochách přestavby o celkové
výměře 0,20 ha.

Jsou navrženy v 9 zastavitelných plochách o celkové výměře 2,66 ha a ve 3 plochách přestavby o celkové
výměře 0,20 ha.

· Plochy zeleně

- Plochy zeleně – zeleň ochranná a izolační na prvcích protipovodňových opatření (ZOx)

Jsou navrženy v 15 plochách změn v krajině o celkové výměře 3,65 ha.

Jsou navrženy v 15 plochách změn v krajině o celkové výměře 3,58 ha.

A3. 5 Vymezení zastavitelných ploch

Územní plán Poděbrady vymezuje celkem 44 zastavitelných ploch o celkové výměře 59,86 ha, v
naprosté většině jsou situovány v návaznosti na existující zástavbu.

Územní plán Poděbrady vymezuje celkem 45 zastavitelných ploch o celkové výměře 58,81 ha, v
naprosté většině jsou situovány v návaznosti na existující zástavbu.

Tab. 3 Zastavitelné plochy

Označení lokality Z04-BI Rodinné domy K Babínu

Katastrální území Velké Zboží
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Výměra plochy 3,7213 ha 3,3136 ha

Navržené využití PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské (BI)

Navrhovaná kapacita cca 3234  b.j.

Dopravní obsluha Ze stávající komunikační sítě – ulice K Babínu

Napojení na TI Elektrická energie – napojením na navrženou TS, zemní plyn, vodovod,
kanalizace navrženými přípojkami

VPS / VPO / ÚS / AS VT 01, VT 02, VT 03 – koridory a plochy TI pro napojení obytné lokality Z04-BI.
VP 02, VP 03 – plochy pro stavby protipovodňové ochrany;

Podmínky pro využití

plochy s rozdílným
způsobem využití

Doporučuje se, vzhledem k návaznosti na NRBK K10, uplatnit ve větší míře
funkční zeleň, a to i jako zeleň uliční.

Označení lokality Z15-BI,DM Rodinné domy Koutecká čtvrť
Katastrální území Poděbrady
Výměra plochy 8,5592 ha (7,7025 BI + 0,8567 DM) 7,9399 ha (7,1781 BI + 0,7619 DM)

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

Navrhovaná kapacita cca 105 100 b.j.
Dopravní obsluha Ze stávající komunikační sítě a navržených komunikací

Napojení na TI Elektrická energie – napojením na navržené TS, ostatní navrženými přípojkami
ze stávajících rozvodů TI.

VPS / VPO / ÚS / AS
VD 07, VT 11, 13 – koridory a plochy napojení lokality Z15-BI,DM na dopravní a
technickou infrastrukturu. V rozmezí ploch označeném US1 se stanovuje
podmínka prověření změn jejich využití územní studií.

Podmínky pro využití

plochy s rozdílným
způsobem využití

Platí obecné podmínky pro využití ploch BI a DM s tím, že bude proveden
biologický průzkum. Bude zachován břehový porost po obou stranách
vodoteče a remízy.

Označení lokality Z16-BH,ZV Bytové domy Máchova

Katastrální území Poděbrady

Výměra plochy 2,2814 ha (1,7568 BH + 0,5246 ZV) 2,0815 ha (1,5569 BH + 0,5246 ZV)

Navržené využití PL. BYDLENÍ v bytových domech (BH); PL. VEŘ. PROSTRANSTVÍ – zeleň na
veřejných prostranstvích (ZV);

Navrhovaná kapacita cca 139 b.j. (a to včetně b.j. na parc. č. 1221/32 a 1221/33)
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Dopravní obsluha Ze stávající komunikační sítě – ulice Máchovy, Vrchlického

Napojení na TI Elektrická energie – napojením na navrženou TS, ostatní ze stávajícího systému
TI

VPS / VPO / ÚS / AS VT 13, VT 14 – koridory a plochy napojení lokality Z16-BH,ZV na technickou
infrastrukturu. PZ 01 – plocha pro založení zeleně na veřejném prostranství.

Podmínky pro využití

plochy s rozdílným
způsobem využití

Plocha ZV bude řešena formou "obytné zeleně", tj. rozvolněného anglického
parku s přírodním dětským hřištěm, vodní plochou (akumulace srážkových vod),
drobnou architekturou (lavičky apod.). V obdobném duchu budou řešeny i plochy
mezi bytovými domy. V dalším stupni projektové přípravy bude formou
akreditovaného či autorizovaného měření hluku nebo hlukovou studií prokázáno,
že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech.

Označení lokality Z19-BH,DM Bytové domy Želivského

Katastrální území Poděbrady

Výměra plochy 1,5302 ha (1,2457 BH + 0,2845 DM) 1,1841 ha (0,8996 BH + 0,2845 DM)

Navržené využití PLOCHY BYDLENÍ v bytových domech (BH); PLOCHY DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY - místní komunikace (DM)

Navrhovaná kapacita cca 215 b.j. (a to včetně b.j. na parc. st. č. 5231 a st. č. 5211)

Dopravní obsluha Ze stávající komunikační sítě – ulice Želivského, Moučné a navržené
komunikace

Napojení na TI Elektrická energie – napojením na navrženou TS, ostatní navrženými přípojkami
ze stávajících rozvodů TI.

VPS / VPO / ÚS / AS VD 07, VT 13 – koridory a plochy napojení lokality Z19-BH,DM na dopravní a
technickou infrastrukturu.

Podmínky pro využití

plochy s rozdílným
způsobem využití

Platí obecné podmínky pro využití ploch BH a DM. Všechny místní
komunikace a odstavné plochy budou osazeny uliční zeleň, mezi bytovými
domy bude uplatněna „obytná“ zeleň. Zadržení srážkových vod ze
zpevněných ploch bude řešeno drobnou vodní plochou v zeleni.

Označení lokality Z66-BI, DM „ZA STANICÍ“

Katastrální území Velké Zboží

Výměra plochy 0,6718 ha (0,6129 ha BI + 0,0589 ha DM)

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

Dopravní obsluha Ze stávající komunikační sítě -  z ulice Polní
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Napojení na TI Napojeno ze stávajícího systému technické infrastruktury

Podmínky pro využití

plochy s rozdílným
způsobem využití

Platí obecné podmínky pro plochu BI. Platí obecné podmínky pro plochu DM.
Po celé jihozápadní hranici zastavitelné plochy Z66 bude zachováno veřejné
prostranství v ul. Polní v šířce min. 8,0 m. Na parc. č. 139/12 bude zachována
prostupnost území (také pro případnou obsluhu navazujících pozemků)

A3. 5 Vymezení ploch pro přestavby

Územní plán Poděbrady vymezuje uvnitř zastavěného území celkem 13 ploch pro přestavbu o celkové
výměře 18,54 ha.

Územní plán Poděbrady vymezuje uvnitř zastavěného území celkem 13 ploch pro přestavbu o celkové
výměře 18,45 ha.

Tab. 4 Plochy pro přestavbu

Označení lokality P12-BI,BH,DM Rodinné domy západně od Bažantnice

Katastrální území Poděbrady

Výměra plochy 6,5335 ha (6,2607 BI + 0,1364 BH + 0,1364 DM) 6,4476 ha (6,1748 BI + 0,1364 BH +
0,1364 DM)

Navržené využití
PLOCHY BYDLENÍ v rodinných domech – městské a příměstské (BI); PLOCHY
BYDLENÍ v bytových domech (BH);  PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY –
místní komunikace (DM)

Navrhovaná kapacita cca 85 84 b.j.

Dopravní obsluha Ze stávající komunikační sítě – ulic V Zahrádkách, Východní a navržené
komunikace

Napojení na TI Napojeno z navrženého systému technické infrastruktury

VPS / VPO / ÚS / AS VD 12, VT 22, VT 23 – koridory napojení lokality P12 na dopravní a TI.

Podmínky pro využití

plochy s rozdílným
způsobem využití

V maximální míře bude využita stromová vegetace ze zahrádek. Místní
komunikace a odst. plochy budou osazeny uliční zelení. Bude zváženo
vytvoření drobné vodní plochy v zeleni pro zadržení srážkových vod ze
zpevněných ploch, případně parčíku s hřištěm pro děti.

A4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ
UMÍSŤOVÁNÍ
A4.1.1  Silniční doprava
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Z66-BI,DM - Plochy dopravní infrastruktury - místní komunikace, k.ú. Velké Zboží. Na jihozápadě plochy -
komunikace funkční skupiny C nebo D1 (ČSN 73 6110) připojující plochy bydlení v rodinných domech (BI) v ul.
Polní.

A5.  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

A5.2 Koncepce uspořádání krajiny – návrh

Územní plán Poděbrady vymezuje celkem 65 ploch změn v krajině o celkové výměře 142,70 ha.

Územní plán Poděbrady vymezuje celkem 65 ploch změn v krajině o celkové výměře 142,63 ha.

Tab. 6 Navržené plochy změn v krajině

K03-ZOx ZOx
PLOCHY ZELENĚ – zeleň ochranná
a izolační na prvcích
protipovodňových opatření

0,73
0,66

Plocha TTP, zahrada (BPEJ2.56.00, 2.72.00),
malá část pl. meliorace. K.ú. Velké Zboží.

A6.  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
(VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSŤOVÁNÍ
STAVEB,  ZAŘÍZENÍ  A  JINÝCH  OPATŘENÍ  PRO  ÚČELY  UVEDENÉ  V  §  18  ODST.  5
STAVEBNÍHO ZÁKONA), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO
VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO
USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
(NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH
POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)

1. PLOCHY BYDLENÍ
v bytových domech [BH]

Hlavní využití:
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– bydlení ve vícepodlažních bytových domech – městská zástavba
Přípustné využití:

– stavby a zařízení pro trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech městského charakteru
– stavby a zařízení bezprostředně související a podmiňující hromadné bydlení a stavby a zařízení,

které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemku staveb pro bydlení

– stavby a zařízení související technické a dopravní infrastruktury – vedení a stavby technické
infrastruktury, místní komunikace pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného
využití, chodníky apod.

– plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím

– stavby pro civilní ochranu

– veřejná prostranství, dětská a rekreační hřiště,
– sídelní a doprovodná zeleň

Podmíněně přípustné využití:

– stavby a zařízení veřejného občanského vybavení za podmínky, že svým provozováním a
technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku, nesníží
kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a slouží
pro obsluhu tohoto území

– služby a provozovny slučitelné s bydlením za podmínky, že svým provozováním a technickým
zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu
prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) do výměry 200
m2

– v rámci staveb trvalého bydlení mohou být v přízemí a podzemí objektů umístěny
administrativa, služby a obchod za podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením
nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku, nesníží kvalitu prostředí
souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a slouží pro obsluhu tohoto
území

– liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím za
podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití

– stavby na plochách bydlení situovaných v sousedství silnic, kde se s ohledem na dopravní zátěž
dá předpokládat vyšší hlukové zatížení, lze realizovat za podmínky, že v dalším stupni
projektové přípravy bude formou akreditovaného či autorizovaného měření hluku nebo
hlukovou studií prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech

Nepřípustné využití:

– objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně
přípustným využitím

– parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy a pro přívěsy
těchto nákladních vozidel

– na území městské památkové zóny - výroba solární energie
Podmínky prostorového uspořádání:

– dům  v  historické  části  města,  vnitřním  území  lázeňského  místa  a  v  hranicích  městské
památkové zóny musí být na pozemku situován s ohledem na stávající zástavbu a uliční čáry;
ve stabilizovaném území je, pokud je to možné, požadováno zachování původní parcelace

– koeficient zastavění pozemku max. 0,4 (tj. 40 % zastavěné plochy půdorysem stavby z celkové
plochy pozemku)

– maximální výška 5 nadzemních podlaží v lokalitě Koutecká čtvrť a 4 nadzemní podlaží s
obytným podkrovím v ostatních lokalitách; ve stávajících lokalitách bude respektována
současná výšková hladina zástavby
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– koeficient zeleně minimálně 0,3 (tj. 30 % z celkové plochy pozemku)

– pro lokality Z16, Z19: pro výpočet koeficientu zastavění pozemku, koeficientu zeleně, plošného
zastoupení zeleně v zastavitelných plochách - do celkové výměry plochy se zahrnou i pozemky
stabilizované v rámci změny č. 3 ÚP

Další podmínky využití:

– všechny nové obytné stavby musí být vybaveny garážemi jako součástí hlavní stavby a
odstavnými plochami na plochách určených pro bydlení hromadné pro stupeň automobilizace
1 : 1,5 (2 stání na 3 obyvatele nebo na 1 bytovou jednotku)

– aby bylo zabráněno nadměrnému odtoku dešťových vod z území, požaduje se minimální
plošné zastoupení zeleně v zastavitelných plochách BH 30%. Tam, kde není umožněn vsak
dešťových vod do terénu v rámci stavebního pozemku, budou vyžadovány jiné způsoby retence
v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., § 20, odst. 5, písm. c ve znění pozdějších předpisů

– u zastavitelných ploch pro bydlení v bytových domech při silnicích, železniční trati a s blízkým
zdrojem hluku a vibrací, musí být před povolením umístění staveb prokázán soulad s
požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných
prostorech definovaných v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

– všechny stavby hlavní jmenované pod funkcí přípustnou či podmíněně přípustnou jsou
nezpůsobilé pro zkrácené řízení podle § 117 odst. 1 stavebního zákona

– stavby hlavní pro bydlení nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje PUPFL

– bude zvýšen podíl veřejné zeleně a výsadba a uplatnění uliční zeleně pro zajištění střídavého
stínu


