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Obec Němčice
Č.j.: ..... V Němčicích dne .....

Územní plán Němčice
Za���pi�el��vo obce Němčice, pří�l�šné podle ���anovení § 6 od��. 5 pí�m. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a ��avebním řád� (��avební zákon), za po�ži�í ���anovení § 43 od��. 4 
��avebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., �právní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analy�ických podkladech, územně plánovací dok�men�aci a způ�ob� 
evidence územně plánovací činno��i

v y d á v á

Územní plán Němčice
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ÚZEMNÍ PLÁN  NĚMČICE

1. VYMEZENÍ ZA%&AVĚNÉHO ÚZEMÍ

Předmě�em řešení je admini��ra�ivní, re�p. ka�a��rální území obce Němčice, k�eré �e �kládá 
po�ze z jedné mí��ní čá��i o rozloze 255 ha.

Za��avěné území obce je v územním plán� vymezeno k da�� 6.6.2007. Hranice za��avěného 
území je pa�rná z grafické čá��i dok�men�ace. 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANA A ROZVOJ  
HODNO&

Per�pek�ivy rozvoje Němčic b�do� i nadále �pojeny � blízkými Pard�bicemi, kde vě�šina 
obyva�el nachází pracovní příleži�o��i a vy�žívá �l�žeb občan�ké vybaveno��i. Výhodo� je i a�rak�ivní 
pro��ředí na úpa�í hrad� K�ně�ická hora a další přírodně či hi��oricky zajímavé lokali�y. Návrhové 
plochy j�o� �rčeny  zejména pro f�nkci bydlení. 

So�ča�ně navrhovaný rozvoj obce v rámci rozvojových lokali� lze označi� za jaký�i ��rop, nad 
jehož rámec by již byl další rozvoj neúno�ný � ohledem na n��no�� �klo�bení vy�okých rozvojových 
nároků obce � hledi�ky ochrany přírodních a k�l��rních hodno� území - národní k�l��rní pamá�ka hrad 
K�ně�ická Hora a její ochranné pá�mo, VKP, prvky regionálního a nadregionálního SES, evrop�ky 
významné lokali�y.

Je n��no re�pek�ova� ná�led�jící hodno�y území:

- pamá�ky mí��ního význam� – pomníky padlým, křížky apod.

- archeologické pamá�ky – řešené území je územím � archeologickými nálezy.  
Urbanizovaná čá�� původní obce �padá do ka�egorie  UAN I., kde je pozi�ivně prokázaný 
a dále bezpečně předpokládaný vý�ky� archeologických nálezů, zby�ek �rbanizovaného 
území �padá do UAN II (pravděpodobno�� 51-100%) a zby�ek území do ka�egorie UAN III. 
(pravděpodobno�� 50%).

3. URBANI%&ICKÁ KONCEPCE

3.1. URBANI%&ICKÁ KONCEPCE VČE&NĚ VYMEZENÍ %Y%&ÉMU %ÍDELNÍ ZELENĚ 

Hi��orickým jádrem obce Němčice je zá��avba venkov�kého charak�er�, k�erá �e rozpro��írá 
v její �everní čá��i v okolí �ilnice III. �řídy. Zá��avba �e pozvolna rozrů��ala podél založené 
kom�nikační �í�ě. Jižně od �oho�o jádra vzniklo v izolované poloze při �éže kom�nikaci �e�k�pení 
několika domů.

Přibližně do rok� 1990 �i obec �chovala původní charak�er, k�erý byl mí��y zah�š�ěn 
novo��avbami, několik rodinných domů pak vzniklo na jižním a východním okraji Němčic. V po�ledních 
de�e�i le�ech nebývale ��o�pla v Němčicích pop�ávka po ��avebních pozemcích zapříčiněná �nadno� 
do���pno��í kraj�kého mě��a a a�rak�ivi�o� území na úpa�í K�ně�ické hory, neob�ěžovaným 
nega�ivními vlivy z dopravy a průmy�lové výroby.
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Nebývalý ��avební boom přine�l obci na jedné ��raně ��abilizaci a zvýšení poč�� �rvale žijících 
obyva�el, na ��raně dr�hé byla �e�řena �rbani��ická koncepce Němčic. Vzhledem ke �k��ečno��i, že 
j�o� Němčice pro��orově limi�ovány na �vém �everním okraji řeko� Labe a záplavovým územím, 
zá��avba je po���pně rozvíjena jižním �měrem, kde došlo k propojení několika ��arších ��edlo��í 
� vla��ními Němčicemi. V nejjižnější čá��i pak vzniká lokali�a cca 100 nových rodinných domů, 
převážně řadového charak�er�.

 Urbani��ická koncepce Němčic vychází z průvodního územního plán�. Návrh vymez�je 
plochy, k�eré byly již v původní ÚPD a jejích změnách vymezeny – lokali�y Z1,Z5,  Z7, Z8, čá��ečně 
Z3, Z4. Nově j�o� doplněny lokali�y Z6 a čá��ečně Z3 a Z4. Návrhové lokali�y Z12a-e j�o� vymezeny 
na základě n��no��i úpravy za��avěného území dle podmínek ��avebního zákona.

Návrhové plochy j�o� �rčeny  zejména pro f�nkci bydlení. Návrhová lokali�a Z5 je opro�i 
původním� územním� plán� vymezena jako odpočinková a ob�l�žná zóna, kde je �važováno 
� realizací ploch a zařízení pro pokry�í základních po�řeb ��ávajících i nově příchozích obyva�el obce 
v obla��i �por��, rekreace a občan�ké vybaveno��i. Na západním okraji zá��avby je navržena menší 
rozvojová plocha rekreace individ�álního charak�er�, v okrajových čá��ech ka�a��r� mimo vla��ní 
Němčice �e � dalším rozvojem rekreační f�nkce ne�važ�je.

V cen�r� obce je vymezena rozvojová lokali�a P1 (pře��avbová plocha), k�erá je �rčena pro 
rozvoj občan�ké vybaveno��i. Počí�á �e zde � vý��avbo� nového polyf�nkčního objek�� obecního 
úřad�.

Území obce mimo �o�ča�ně za��avěné a za��avi�elné území je rozčleněno do několika zón, 
charak�erizovaných �ěmi�o plochami:

- plochy přírodní -  územní ochrana chráněných území podle zákona č.114/1992Sb. ve 
znění zákonného opa�ření č.347/1992Sb. a územní ochrana vymezeného územního 
�y��ém� ekologické ��abili�y a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  
evrop�ky významné lokali�y) 

- plochy le�ní j�o� �vořeny le�ními poro��y navaz�jícími na VKP K�ně�ická Hora na jižním a 
východním okraji řešeného území

- plochy  zeměděl�ké j�o� �vořeny zeměděl�ky in�enzivně obho�podařovanými pozemky a 
pokrývají nejvě�ší čá�� řešeného území

Sy��ém �ídelní zeleně je v Němčicích  před��avován plochami veřejné zeleně vymezenými 
v grafické čá��i dok�men�ace (hlavní výkre�).

3.2. VYMEZENÍ ZA%&AVI&ELNÝCH PLOCH

Za��avi�elné plochy j�o� vymezeny v bezpro��řední návazno��i na za��avěné území.                         
V Němčicích byly vymezeny ná�led�jící za��avi�elné plochy.

Pořado
vé 
číslo 

Charakteristika způsob využití rozloha 
?ha@

Z1 Lokali�a vě�šího roz�ah� byla  zahrn��a již jako 
návrhová v ÚPSÚ, re�p. jeho změnách a je 
předmě�em zpracování reg�lačního plán�. Je 
vymezena mezi ��ávající oby�no� zá��avbo� a 
lokali�o� 101 rodinných domů, pro k�eré bylo 
vydáno územní rozhodn��í na jižním okraji 
Němčic

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké - BI 

3,10

Z2 lokali�a pro 1 RD na jižním okraji zá��avby, 
lokali�a  byla �o�čá��í plochy  zahrn��é v pla�ném 
ÚPSÚ, re�p. jeho změnách,

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

0,10
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Z3 lokali�y pro bydlení navržené v jižní čá��i Němčic, 
propoj�jí jedno�livé plochy ��ávající oby�né 

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

1,30

ZA zá��avby, j�o� vymezeny podél mí��ní ce��y, jejíž 
rozšíření je v ÚPO rovněž navrženo

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

0,35

ZB Jedná �e o lokali�� navaz�jící na roz�áhlé 
plochy ��ávající a navržené zá��avby na 
jihozápadním okraji obce.

Občan�ké vybavení -
odpočinková a ob�l�žná 
zóna - OX

4,54

ZC Lokali�a je navržena na západním okraji Němčic, 
b�de dopravně napojena navrženo� kom�nikací 
Z9  - pro lokali�� b�de zpracována územní ���die

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

2,40

ZD Lokali�a je �i��ována při mí��ní kom�nikaci 
v �everní čá��i obce. Lokali�a byla zahrn��a již 
jako návrhová v pla�ném ÚPSÚ, re�p. jeho 
změnách, po�ze je �praven její roz�ah po hranici 
záplavového území - pro lokali�� b�de 
zpracována územní ���die

Bydlení v rodinných domech 
– venkov�ké – BV

1,67

ZE Lokali�a navržená na �everozápadním okraji 
řešeného území

Rekreace – plochy ��aveb 
pro rodinno� rekreaci  - RI

0,41

ZF Dopravní napojení návrhové lokali�y č.Z6 Dopravní infra��r�k��ra –
�ilniční – DS

0,03

Z10 Navržené kom�nikační propojení na 
jihovýchodním okraji obce 

Dopravní infra��r�k��ra –
�ilniční – DS

0,14

Z11 Navržené mí��ní kom�nikace v rámci lokali�y č.Z1 Dopravní infra��r�k��ra –
�ilniční – DS

0,62

Z11a Re�enční nádrž k zachycení dešťových vod Technická infra��r�k��ra –
inženýr�ké �í�ě - TI

0,01

Za��avěné území obce je v územním plán� vymezeno k da�� 6.6.2007. Hranice za��avěného 
území je pa�rná z grafické čá��i dok�men�ace. V návrh� došlo opro�i koncep�� k úpravě hranic 
za��avěného území. V �o�lad�  � ���anoveními ��avebního zákona byly opro�i koncep�� vymezeny 
jako za��avi�elné plochy něk�eré  lokali�y, k�eré byly původně �o�čá��í hranic za��avěného území. 
Jedná �e o neza��avěné čá��i lokali� již připravených k oby�né vý��avbě, na nichž j�o� z převážné 
čá��i vě�šino� již vydána územní a ��avební povolení a ��avební zákon ne�možň�je zařazení �akových 
��avebních pozemků do za��avěného území, pok�d �e nejedná o logické prol�ky malého roz�ah�. 
Jedná �e o ná�led�jící lokali�y:

Pořado
vé 
číslo 

Charakteristika způsob využití rozloha 
?ha@

Z12a území první e�apy �o���ředěné vý��avby na 
jižním okraji Němčic

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

2,74

Z12b Navržené mí��ní kom�nikace v rámci lokali�y
č.Z12a

Dopravní infra��r�k��ra –
�ilniční – DS

0,56

Z12c lokali�a jižně cen�ra Němčic Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

0,41

Z12d Čá�� zainve��ovaných pozemků v cen�rální čá��i 
Němčic

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

0,87

Z12e Čá�� zainve��ovaných pozemků v �o��ed��ví 
lokali�y Z1

Bydlení v rodinných domech 
– mě���ké a přímě���ké 

0,23
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3.3. VYMEZENÍ PLOCH PŘE%&AVBY

V územním plán� Němčice  byla vymezena ná�led�jící pře��avbová plocha:

Pořado
vé 
číslo 

Charakteristika způsob využití rozloha
?ha@

P1 plocha v cen�r� obce �rčená pro realizaci 
objek�ů a zařízení občan�ké vybaveno��i

Občan�ké vybavení – veřejná 
infra��r�k��ra – OV 

0,34

A. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRA%&RUK&URY

A.1. OBČAN%KÁ INFRA%&RUK&URA A VEŘEJNÁ PRO%&RAN%&VÍ

Pro realizaci občan�ké vybaveno��i převážně veřejného charak�er� je územním plánem 
vymezena pře��avbová plocha P1 v cen�r� obce.. Rozvoj občan�ké vybaveno��i je �možněn v rámci 
návrhové lokali�y Z5, k�erá je vymezena jako  ÚzeÚ��í Úplá NáÚěčicrílá o� íNá � át v . Rozvoj občan�ké 
vybaveno��i mí��ního měří�ka je dále možný v rámci příp���ného vy�ži�í f�nkce ýaziéísá p .Úz�íí���á
zÚ�é��á � ápéí Úpč �á � áý áNáýaziéísáp .Úz�íí���ázÚ�é��á � á�!č č �áNáe s�!č č �á áý .

Územním plánem nej�o� vymezeny nové plochy veřejných pro��ran��ví, je n��no re�pek�ova� 
významnější plochy zeleně ve veřejném pro��or� (�o�čá�� veřejných pro��ran��ví), k�eré j�o� 
vymezeny jako éié áíNápé é í���áe.Úč .Níč ps��á � á  . 

A.2. KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY

Návrh v obla��i dopravy  �e��ává z doplnění ��ávající �í�ě mí��ních kom�nikací. Jedná �e o  
ob�l�žné kom�nikace, zpří���pň�jící rozvojové plochy v jedno�livých čá��ech obce (viz výkre�ová 
čá��).

V Němčicích je navržena ob�l�žná kom�nikace pro ob�l�h� zá��avby v lokali�ě Z1 na 
západním okraji řešeného území, k�erá navaz�je na kom�nikační �y��ém ob�l�žných kom�nikací, na 
něž bylo vydáno územní rozhodn��í. Na východním okraji obce je navrženo rozšíření mí��ní 
kom�nikace nedo��a�ečných šířkových parame�rů k ob�l�ze návrhových lokali� Z3 a Z4. K dopravním�
napojení lokali�y Z6 je navržena kom�nikace Z9. Pro dopravní ob�l�h� lokali�y Z12a b�de �lo�ži� 
mí��ní kom�nikace � označením Z12b.

V �o�ča�né době je ve fázi projek�ových prací vyhledávací ���die na záměr vý��avby ��ezky 
pro cykli��y mezi mě��y Hradec Králové a Pard�bice územím Polab�ké nížiny (S�ezka mech� a 
perník�). Ta�o �ra�a není ��abilizovaná, v návrh� územního plán� je vymezena jako plocha územní 
rezervy R1. 

A.3. KONCEPCE ZÁ%OBOVÁNÍ VODOU, OD%&RAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD

Zásobování vodou
Koncepce zá�obování vodo� �e nemění, veškero� novo� zá��avb� lze napoji� na ��ávající 

vodovodní �íť. 
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Požární voda 

Zvolené profily pro zá�obování vybraných lokali� zar�čí nejen bezproblémovo� výhledovo� 
dodávk� pi�né vody ve vypoč�eném množ��ví, ale �o�ča�ně b�de �lo�ži� i jako pro�ipožární zajiš�ění 
obce. Pro zabezpečení dodávky požární vody b�do� �předno��ňovány nadzemní požární hydran�y 
před podzemími.

Nouzové zásobování vodou   
No�zové zá�obování vodo� b�de řešeno in��alací ci��eren � Obecního úřad�, případně   

dovozem balené vody

Kanalizace a likvidace odpadních vod 

Vzhledem ke konfig�raci �erén� (rovina), nelze odkanalizování a odvádění odpadních vod 
řeši� jen gravi�ačně, ale b�de n��né po�ží� i kanalizace �lakové. Také cen�rální obecní či��írna 
odpadních vod není v rámci řešení obce akcep�ována. Odpadní vody b�do� �lakovo� kanalizací 
čerpány do již provedené �lakové kanalizace Hrobice – Hradiš�ě na Pí�k� a �ím na kanalizaci Pard�bic 
a ČOV Sem�ín. Kanalizační �íť b�de kombinací kanalizace gravi�ační a �lakové.

Návrh odkanalizování obce je převza� z dok�men�ace zpracované �polečno��í M�l�iaq�a �.r.o. 
Hradec Králové, k�erá je ve fázi projek�ové dok�men�ace ke ��avebním� povolení. 

Problema�ické je, že kapaci�a �lakové kanalizace Hrobice – Hradiš�ě na Pí�k� je limi�ována  
700 EO z Němčic. Dle nové bilance po�řeby vody je poče� ekvivalen�ních obyva�el ve výši 800 EO. 
Pok�d další  nová  zá��avba překročí �en�o limi� 700 EO, b�de n��né ná�ledno� �i��aci  řeši� zvlášť 
další dok�men�ací. Ten�o ��av �e předpokládá v delším ča�ovém výhled� než je ��anoveno zákonné 
prověření �pla�ňování územního plán�. Ta�o �i��ace b�de ná�ledně dále řešena.

Pro využití území v plném rozsahu je stanovena následující podmínka:
Realizace nové zástavby v celém rozsahu, tedy nad hranici D00EO, je 
podmíněna realizací opatření k bezkoliznímu odvedení splaškových odpadních 
vod z obce.

Pro �ídliš�ě  řešené reg�lačním plánem Němčice - jih b�de odkanalizování provedeno 
oddílno� kanalizační �í�í. Odpadní �plaškové vody b�do� �amo��a�nými kanalizačními ��okami 
gravi�ačně  přivedeny do čerpacích ��anic a �o zvlášť pro čá�� jižní  a pro čá�� �everní řešeného 
území.

Z �ěch�o čerpacích ��anic RN+ČS (re�enční nádrž + čerpací ��anice) b�do� provedeny 
kanalizační vý�laky, k�eré b�do� �o�čá��í �lakové kanalizace pro celé Němčice. Firma M�l�iaq�a �.r.o. 
Hradec Králové zpracovala dok�men�aci pro vý�lak PE 90 odpadních vod pro celo� ��ávající obec a 
pro původní čá�� �važované vý��avby 126 RD dle inve��ora CZ STAVEBNÍ HOLDING. Napojení 
vý�lak� b�de provedeno na ��ávající �lakovo� kanalizaci Hrobice – Hradiš�ě na Pí�k�. S�ávající objek�y 
� ž�mpami, �ep�iky a DČOV �e po���pně přepojí na kanalizační �y��ém.

Dešťové vody

Pro sídliště řešené regulačním plánem b�do� odvedeny �amo��a�no� dešťovo� kanalizační 
�í�í  do dešťových zdrží a �o �amo��a�ně pro jižní a �everní čá�� řešeného území. Výškové �ložení 
b�de provedeno �ak, aby vyú��ění z dešťových zdrží do ��ávajícího Němčického po�oka (re�pek�ive 
meliorační odpad) bylo gravi�ační bez čerpání. Pok�d výškové poměry neb�do� vyhov�jící, lze zváži� 
možno�� čá��ečného prohlo�bení Němčického po�oka v roz�mné míře a �o jeho vyčiš�ěním, 
od��raněním ��chých a poškozených dřevin a obnovo� ��ávajících prop���ků.

Zbývající část obce b�de odvádě� dešťové vody krá�kými ú�eky dešťové kanalizace a 
�ilničními příkopy � vyú��ěním do mí��ních vodo�ečí, dle mí��ních podmínek.
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A.A. KONCEPCE ZÁ%OBOVÁNÍ ELEK&RICKOU ENERGIÍ

Způ�ob napájení obcí a okolí zů��ane i nadále nezměněno, �.j. napě�ím 35 kV, ��ávajícím 
vrchním �y��émem 35 kV. Výhledový požadovaný výkon pro di��rib�ci b�de zajiš�ěn ze ��ávající 
�rafo��anice po přezbrojení (výměna �rafa). Rozvojové plochy na jih� b�do� napojeny na novo� 
�rafo��anici zahrn��o� do reg�lačního plán� „Němčice – jih“.

Primerní rozvodný �y��ém 35 kV zů��ane zachován.

A.B. KONCEPCE ZÁ%OBOVÁNÍ PLYNEM

V obci �e počí�á � plynofikací i navrhované zá��avby. Návrhové lokali�y �rčené pro vý��avb� 
b�do� plynofikovány pro��řednic�vím prodlo�žených plynovodních řadů.

Po�ze v případech, kdy něk�eří maji�elé objek�ů plynofikaci  odmí�no�, b�de n��no vy�ápění 
řeši� b�ď elek�řino�, nebo jiným  ekologickým palivem, �o je například propanem, propan - b��anem,  
ex�ralehkým nízko�irným olejem, palivovým dřevem nebo dřevním  odpadem ( š�ěpky a brike�y             
z dřevního odpad� ), případně by bylo  možno vy�žíva� energii bioma�y.

V každém případě je n��no omezova� vy�žívání fo�ilních paliv  � vyšším ob�ahem �íry a 
ne�pali�elných lá�ek, k�eré při provoz�  zdrojů �epla ( i lokálních ) zneči�ť�jí přízemní vr��v�  a�mo�féry.

So�běžně � hlavní energií pro vy�ápění je vhodné, na př. pro předehřev �eplé vody �ži�kové, 
vy�žíva� i energie �l�neční  zí�kávané pomocí �l�nečních kolek�orů.

A.C. ODPADY

Od��raňování TKO b�de probíha� do�avadním způ�obem, v obci neb�de založena žádná 
�kládka.

A.D. OCHRANA OBYVA&EL, OBRANA %&Á&U

Řešené území není za�aženo zvláš�ní záplavo� v �o�vi�lo��i � přehrado� Rozkoš. Území 
Němčic  by však mohlo bý� za�aženo ��ole�o� vodo�. Obec Němčice má �chválený povodňový plán. 
Do územního plán�  byl převza� nejnovější zpracovaný model záplavového území – Q100 a ak�ivní 
zóny.

Zóny havarijního plánování - dle Havarijního plán� Pard�bického kraje je �ilniční �íť 
v Pard�bickém kraji de�erminována přepravo� chlor� v ��dech, propan-b��an� v a��oci��ernách a 
výb�šnin na 2R = 200m

Ukry�í obyva�el��va v dů�ledk� mimořádné �dálo��i je zabezpečeno na základě zpracovaného 
plán� �kry�í obce, ve k�erém j�o� ��anoveny plochy a pro��ory pro �kry�í obyva�el. Plán �kry�í je 
�ložen na Obecním úřadě

V případě po�řeby provedení evak�ace obyva�el b�de na Obecním úřad� zřízena pracovní 
�k�pina, k�erá b�de �pol�pracova� � krizovým š�ábem obce � rozšířeno� pů�obno��í – Pard�bicemi. 
Pří�l�šné orgány �rčí pro��ory a �ra�y k provedení evak�ace.  No�zové �by�ování – obyva�elé 
po��ižené zvláš�ní �dálo��í b�do� �by�ováni v mí��ě v b�dově ÚO a ho��ince, nebo v blízkých 
Pard�bicích. Jako mí��o �hromáždění b�de �lo�ži� volné pro��ran��ví � obecního úřad�

Sklady ma�eriál� CO a h�mani�ární pomoci �e neplán�jí.

Vyvezení a ��kladnění nebezpečných lá�ek - v řešeném území není provozova�el 
nebezpečných lá�ek, plochy nej�o� řešeny. Záchranné, likvidační a obnovovací práce -  plochy nej�o� 
řešeny
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No�zové zá�obování obyva�el��va vodo� a elek�ricko� energií  - no�zové zá�obování vodo� 
b�de řešeno in��alací ci��eren � Obecního úřad�, případně   dovozem balené vody. Pro zá�obování 
elek�ricko� energií b�de na b�dov� Obecního úřad� a ho��ince připojen mobilní náhradní zdroj 
energie. 

Jako zdroj požární vody ve obci �lo�ží hydran�y na veřejném vodovod�. S �ím�o způ�obem 
hašení požárů �e počí�á i v navrhované zá��avbě, kde b�do� vyb�dovány nové vodovodní řady 
dimenzované i na požární vod�. Upředno��ňovány b�do� nadzemní požární hydran�y před 
podzemními. 

Požární voda 

Zvolené profily pro zá�obování vybraných lokali� zar�čí nejen bezproblémovo� výhledovo� 
dodávk� pi�né vody ve vypoč�eném množ��ví, ale �o�ča�ně b�de �lo�ži� i jako pro�ipožární zajiš�ění 
obce. Pro zabezpečení dodávky požární vody b�do� na vodovodní �í�i vy�azeny nadzemní hydran�y.

B. KONCEPCE U%POŘÁDÁNÍ KRAJINY

B.1. KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY

Koncepce řešení krajiny v územním plán� �e odráží v jejím členění na jedno�livé plochy  
� rozdílným způ�obem vy�ži�í mimo za��avěné a za��avi�elné území �ídla. Důraz je kladen na 
zachování a rozvoj přírodně hodno�ných prvků krajiny, jako j�o� chráněná území a prvky �y��ém� 
ekologické ��abili�y.

Krajin� v řešeném území lze rozděli� na ná�led�jící charak�eri��ické plochy:

Převážná čá�� neza��aveného území je charak�erizována roz�áhlými plochami zeměděl�ké 
půdy � in�enzívním charak�erem ho�podaření � minimálním za��o�pením �rvalých �ravních poro��ů. 
Zeměděl�ky vy�žívané pozemky obklop�jí za��avěné území Němčic ze západ�, východ� a jih�. 
V plochách � rozdílným způ�obem vy�ži�í j�o� �y�o plochy charak�erizovány jako �lochy zemědělské 
– NZ

Do okrajových čá��í řešeného území za�ah�jí le�ní pozemky, k�eré j�o� v plochách 
� rozdílným způ�obem vy�ži�í j�o� �y�o plochy charak�erizovány jako �lochy lesní – N�. Le�y 
v řešeném území b�do� plni� kromě f�nkce prod�kční i f�nkci rekreační. V návazno��i na K�ně�icko� 
hor� je celá obla�� vy�žívána pro denní rekreaci obyva�el pard�bického region�.

Pro �everovýchodní okraj řešeného území podél �ok� Labe b�de dominan�ní přírodní f�nkce 
krajiny vzhledem k exi��enci prvků SES a chráněným územím. V plochách � rozdílným způ�obem 
vy�ži�í charak�erizovány jako �lochy přírodní – N�.

V řešeném krajinném pro��ředí  je výrazně za��o�pena voda v podobě hraničního �ok� Labe a 
jeho  �lepého ramene. Kromě �oho �e v území vy�ky��je několik drobných bezejmenných vodo�ečí, 
re�p. melioračních �vodnic. V plochách � rozdílným způ�obem vy�ži � í  j�o� �y�o plochy 
charak�erizovány jako �lochy vodní a vodohospodářské  – W .

Prostupnost krajiny:

Pro���pno�� krajiny je v řešeném území na velmi nízké úrovni. Jedná �e o in�enzivně 
zeměděl�ky vy�žívano� krajin� z roz�áhlými plochami polí. Je n��no zlepši� pro���pno�� krajiny. Ze 
�y��ém� ekologické ��abili�y byly převza�y návrhy in�erakčních prvků, je n��no do�voři� �y��ém ce��ní 
�í�ě, převážně nezpevněné, k�eré pro���pno�� krajiny zlepší. Konkré�ní řešení je n��no navrhno��  
v �o�vi�lo��i � komplexními pozemkovými úpravami ve vazbě na pří���pno�� jedno�livých pozemků a 
� ohledem na vla��nické vz�ahy.
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Další doporučená opatření:

Obnova �radice �oli�érních ��romů v krajině (zvidi�elnění rozce��í, �o��oků, hranic pozemků 
apod., vhodné dlo�hověké dřeviny - lípa, d�b, �řešeň p�ačí).

Za�ravnění �važi�ých, podmáčených  pozemků zejména v návazno��i na in�ravilán obce 

Doplnění mimole�ní zeleně ve formě remízků (na hůře vy�ži�elné plochy v rozce��í, � 
vodo�ečí, na vyvýšené kó�y nad obcí, do pa��viny � zem. ��ředi�ka,  keřové k pa�ám ��ožárů 
elek�rického vedení apod., pro ozelenění j�o�  vhodné domácí dr�hy dřevin vče�ně keřového pa�ra. 

Všechna dopor�čená opa�ření je n��né provádě� na základě zpracovaného projek��.

Realizace �e předpokládá v �o�vi�lo��i � komplexními pozemkovými úpravami (k�eré j�o� 
v zájmovém území v návrh�), po vyřešení maje�koprávních vz�ahů.

U realizací � minimálními zábory zeměděl�ké půdy (�oli�érní a liniová zeleň) je žádo�cí začí� 
v před��ih�.

B.2. OCHRANA PŘÍRODY A VYMEZENÍ %Y%&ÉMU EKOLOGICKÉ %&ABILI&Y KRAJINY

Územním plánem j�o� re�pek�ována veškerá regi��rovaná a vyhlášená území. 

Územní plán vymezil � �pře�něním �kladebné prvky ÚSES neregionálního, regionálního a 
lokálního význam� - plochy biocen�er a �ra�y biokoridorů, k�eré b�do� re�pek�ovány

B�do� re�pek�ovány in�erakční prvky v podobě liniových prvků v území (polní ce��y, drobné 
vodo�eče, meze apod).

Prvky ÚSES j�o� vymezeny jako �lochy přírodní - N�.

Sy��ém ekologické ��abili�y je na řešeném území za��o�pen �ěmi�o prvky: 

- nadregionální biokoridor K 73

- regionální biocen�r�m RBC 1758

- prvky lokálního �y��ém� ekologické ��abili�y krajiny - lokální biocen�ra - LBC 11, 12, 13

C. PODMÍNKY PRO VYUŽI&Í PLOCH % ROZDÍLNÝM ZPŮ%OBEM 
VYUŽI&Í

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílnými  způsoby využití:

 Plochy bydlení ?§ A vyhl. B01/200C %b.@

Bydlení v rodinných domech – venkovské - BV

je charak�erizováno venkov�kým charak�erem zá��avby �e vzájemně �e prolínajícími f�nkcemi 
(oby�né domy, chova�el�ké a pě��i�el�ké zázemí pro �amozá�obení � přímě�í ner�šících 
ob�l�žných f�nkcí)

hlavní vy�ži�í

- rodinné domy
- zahrady
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- zeměděl�ké ��avby pro �kladování prod�k�ů zeměděl�ké výroby, příprav� a �kladování krmiv a 
��eliva, pě��ování ro��lin, �kladování a po�klizňovo� úprav� prod�k�ů ro��linné výroby, �kladování 
a příprav� pro��ředků výživy, k�eré j�o� �rčeny pro �amozá�obení

- ��avby a zařízení pro obchod a �l�žby mí��ního ob�l�žného charak�er�
- ��avby a zařízení pro veřejné ��ravování (re��a�race bez h�dební prod�kce)

příp���né vy�ži�í: 

- ��avby a zařízení �by�ovací mí��ního význam� �yp� penzion�
- ��avby a zařízení �právní a admini��ra�ivní pro ob�l�h� obce
- ��avby a zařízení zdravo�nická a �ociální péče mí��ního význam� (ordinace lékařů, domy 

� pečova�el�ko� �l�žbo�, �ociální bydlení)
- ��avby a zařízení k�l��rní a �polečen�ká jako �o�čá�� vybaveno��i pro obyva�ele obce(kl�bovny 

zájmové činno��i)
- ��avby a zařízení rekreační individ�álního charak�er�
- ��avby a zařízení pro �por� pro dano� lokali�� nebo jako �o�čá�� areál�
- mí��ní ob�l�žné a účelové  kom�nikace  a kom�nikace pro pěší a cykli��y
- parkovací plochy, individ�ální garáže
- ��avby a zařízení  �l�žeb mající charak�er výroby, � nichž nega�ivní účinky, zejména škodlivé 

exhalace, hl�k, �eplo, o�ře�y, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních kom�nikací 
a za��ínění b�dov, na živo�ní pro��ředí nepřekročí limi�y �vedené v pří�l�šných předpi�ech a 
k�eré nemají zvýšené nároky na dopravní ob�l�h�

- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území
- veřejná zeleň, drobná archi�ek��ra, malé vodní plochy a bazény 

podmíněné vy�ži�í:

- realizace nové zá��avby v celém roz�ah�, �edy nad hranici 700EO, je podmíněna realizací 
opa�ření k bezkolizním� odvedení �plaškových odpadních vod z obce

nepříp���né vy�ži�í:

- by�ové domy 
- objek�y výroby průmy�lové 
- ��avby a zařízení pro �kladování a od��raňování odpadů
- ��avby a zařízení �l�žeb mající charak�er řeme�lné výroby, � nichž nega�ivní účinky na živo�ní 

pro��ředí  (zejména škodlivé exhalace, hl�k, �eplo, o�ře�y, vibrace, prach, zápach, znečišťování 
vod a pozemních kom�nikací a za��ínění b�dov) překročí limi�y �vedené v pří�l�šných 
předpi�ech (mimo jiné lakovny, karo�árny, �r�hlárny, výrobní provozy � non��op provozem 
chladicích agregá�ů, provozy � vy�okými nároky na dopravní ob�l�h�)

- ��avby a zařízení pro dopravní a �echnicko� vybaveno�� � nichž nega�ivní účinky na živo�ní 
pro��ředí (zejména škodlivé exhalace, hl�k, o�ře�y, vibrace, prach, znečišťování vod a pozemních 
kom�nikací)  překročí limi�y �vedené v pří�l�šných předpi�ech 

- čerpací ��anice pohonných hmo�
- hromadné  a řadové garáže

podmínky pro��orového ��pořádání:

- v lokali�ách Z1, Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, Z12c,d,e j�o� jako ��avby pro bydlení  příp���né po�ze 
individ�ální rodinné domy

- novo��avby rodinných domů b�do� jednopodlažní � vy�ži�elným podkrovím o �klon� ��řechy 35 –
45o.

- objek�y v lokali�ě Z6, k�eré okrajově za�ah�jí do záplavového území b�do� nepod�klepené a 
výškové �mí��ění podlah nových objek�ů b�de navrženo 30 cm nad kó�� hladiny vody při prů�ok� 
Q100

- ��avby občan�kého vybavení je možné �mí��i� nebo zřídi� na �amo��a�ných pozemcích 
vybavených pří�l�šno� dopravní a �echnicko� infra��r�k��ro�. Pro maloobchodní prodej �e 
��anov�je limi� max. 400 m2 prodejní plochy 

- ��avby a zařízení mimo ��avby pro bydlení moho� bý� max. jednopodlažní za��řešené šikmo� 
��řecho� o �klon� 35-45°. Max. výška ��avby může čini� 8m od �praveného �erén� po nejvyšší 
bod ��řechy nebo řím�y. Archi�ek�onické řešení b�de přizpů�obeno venkov�kém� charak�er� 
zá��avby
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Bydlení v rodinných domech – městské a příměstské - BI 

Plochy rodinných domů � přímě�í ner�šících ob�l�žných f�nkcí mí��ního význam�

hlavní vy�ži�í

- rodinné domy
- �ži�kové a okra�né zahrady

příp���né vy�ži�í: 

- ��avby a zařízení pro obchod a �l�žby mí��ního význam�
- ��avby a zařízení pro veřejné ��ravování mí��ního význam� (re��a�race bez h�dební prod�kce)
- ��avby a zařízení �by�ovací �yp� penzion
- ��avby a zařízení zdravo�nická a �ociální péče mí��ního význam� (ordinace lékařů, domy 

� pečova�el�ko� �l�žbo�, �ociální bydlení)
- ��avby a zařízení k�l��rní a �polečen�ká  mí��ního význam� (kl�bovny zájmové činno��i)
- ��avby pro individ�ální rekreaci
- ��avby a zařízení pro �por� pro dano� lokali�� nebo jako �o�čá�� areál�
- mí��ní ob�l�žné a účelové  kom�nikace  a kom�nikace pro pěší a cykli��y
- parkovací plochy, garáže
- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území
- veřejná zeleň, drobná archi�ek��ra, malé vodní nádrže, bazény 

podmíněné vy�ži�í:

- realizace nové zá��avby v celém roz�ah�, �edy nad hranici 700EO, je podmíněna realizací 
opa�ření k bezkolizním� odvedení �plaškových odpadních vod z obce

nepříp���né vy�ži�í:

- by�ové domy 
- objek�y výroby průmy�lové a zeměděl�ké, výrobní �l�žby
- ��avby a zařízení pro dopravní a �echnicko� vybaveno�� � nega�ivními dopady na živo�ní a oby�né 

pro��ředí
- čerpací ��anice pohonných hmo�
- hromadné garáže

podmínky pro��orového ��pořádání:
- novo��avby rodinných domů b�do� jednopodlažní � vy�ži�elným podkrovím o �klon� ��řechy 35 –

45o.

- ��avby občan�kého vybavení je možné �mí��i� nebo zřídi� na �amo��a�ných pozemcích 
vybavených pří�l�šno� dopravní a �echnicko� infra��r�k��ro�. Pro maloobchodní prodej �e 
��anov�je limi� max. 400 m2 prodejní plochy 

- ��avby a zařízení mimo ��avby pro bydlení moho� bý� max. jednopodlažní za��řešené šikmo� 
��řecho� o �klon� 35-45°. Max. výška ��avby může čini� 8m od �praveného �erén� po nejvyšší 
bod ��řechy nebo řím�y. Archi�ek�onické řešení b�de přizpů�obeno venkov�kém� charak�er� 
zá��avby

 Plochy občanského vybavení ?§ C vyhl. B01/200C %b.@

Občanské vybavení  - veřejná infrastruktura – OV 

Plochy převážně nekomerční občan�ké vybaveno��i – �lo�žící například pro vzdělávání a 
výchov�, �ociální �l�žby, k�l��r�, veřejno� �práv�

hlavní vy�ži�í

- ��avby a zařízení veřejné �právy, poš�
- ��avby a zařízení pro zdravo�nic�ví a �ociální péči 
- ��avby a zařízení k�l��rně �polečen�ká mí��ního význam�
- ��avby a zařízení církevní 
- ��avby a zařízení vzdělávací
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příp���né vy�ži�í:
- ��avby a zařízení �by�ovací a ��ravovací
- �por�ovní plochy a zařízení jako �o�čá�� občan�ké vybaveno��i
- parkovací plochy a garáže 
- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území
- zeleň veřejná a ochranná

nepříp���né vy�ži�í: 

- �l�žby mající charak�er výroby
- ��avby a zařízení pro průmy�lovo� a zeměděl�ko� výrob�
- čerpací ��anice pohonných hmo�
- hromadné garáže
- velkokapaci�ní ��avby a zařízení pro �kladování a manip�laci � ma�eriály
- ��avby a zařízení pro dlo�hodobé �kladování a od��raňování odpadů
- ��avby a zařízení pro dopravní a �echnicko� vybaveno�� � nega�ivními dopady na živo�ní a oby�né 

pro��ředí

podmínky pro��orového ��pořádání  :

- ��avby vče�ně ná��aveb moho� bý� max. dvo�podlažní + podkroví, za��řešené šikmo� ��řecho� 
ve �klon� blízkém 45° minimálně však 35°. Archi�ek�onické řešení b�de přizpů�obeno okolním�
charak�er� zá��avby.

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – OM 
�a�o f�nkce je �vořena plochami a objek�y občan�ké vybaveno��i, k�eré j�o� �o�čá��í základní 

občan�ké infra��r�k��ry pro obyva�ele obce.

hlavní vy�ži�í

- ��avby a zařízení pro obchod a �l�žby
- ��avby a zařízení pro zdravo�nic�ví a �ociální péči (ordinace lékaře)
- ��avby a zařízení �by�ovací a ��ravovací �yp� penzion

příp���né vy�ži�í:

- �por�ovní plochy a zařízení jako� �o�čá�� areálů občan�ké vybaveno��i
- domy a by�y maji�elů a �právců, �l�žební a poho�ovo��ní by�y
- pří�l�šné kom�nikace účelové, mí��ní ob�l�žné kom�nikace, pěší, cykli��ické, odpočinkové 

plochy
- parkovací plochy a garáže 
- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území
- zeleň veřejná a ochranná

nepříp���né vy�ži�í: 

- �l�žby mající charak�er výroby
- ��avby a zařízení pro průmy�lovo� a zeměděl�ko� výrob�
- čerpací ��anice pohonných hmo�
- hromadné garáže
- velkokapaci�ní ��avby a zařízení pro �kladování a manip�laci � ma�eriály
- ��avby a zařízení pro dlo�hodobé �kladování a od��raňování odpadů
- ��avby a zařízení pro dopravní a �echnicko� vybaveno�� � nega�ivními dopady na živo�ní a oby�né 

pro��ředí

Občanské vybavení  - tělovýchovná a rekreační zařízení - O%

Jedná �e  plochy �por�ovních areálů � možno��í �ezónního a celoročního vy�ži�í  ke 
�por�ovním účelům převážně mí��ního význam� 

hlavní vy�ži�í

-      �por�ovní plochy a zařízení kry�á a nekry�á 
- �rib�ny, hlediš�ě, �ociální zařízení
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- ��avby a zařízení pro relaxaci rehabili�aci

příp���né vy�ži�í: 

- ��avby a zařízení veřejného ��ravování,  pro přechodné �by�ování jako �o�čá�� �por�ovních 
areálů

- ��avby a zařízení provozního vybavení
- pří�l�šné kom�nikace účelové, mí��ní ob�l�žné kom�nikace, pěší, cykli��ické, odpočinkové 

plochy
- parkovací plochy o�obních a��omobilů a a��ob��ů
- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území
- zeleň veřejná, poby�ové lo�ky

nepříp���né vy�ži�í: 

- �l�žby mající charak�er výroby
- ��avby a zařízení pro průmy�lovo� a zeměděl�ko� výrob�
- velkokapaci�ní ��avby a zařízení pro obchod, nák�pní cen�ra, zábavní ��ředi�ka
- ��avby a zařízení pro �kladování a manip�laci � ma�eriály
- ��avby a zařízení pro dopravní a �echnicko� vybaveno�� � nega�ivními dopady na živo�ní a oby�né 

pro��ředí
- čerpací ��anice pohonných hmo�
- ��avby a zařízení pro dopravní a �echnicko� vybaveno�� � nega�ivními dopady na živo�ní a oby�né 

pro��ředí

podmínky pro��orového ��pořádání:
- ��avby vče�ně ná��aveb moho� bý� max. jednopodlažní (1. NP + podkroví), za��řešené šikmo�

��řecho� o �klon� 35 -45° (výjimečně ��řecho� o menším �klon� a ��řecho� plocho� za 
podmínky, že objek� neb�de r�ši� krajinný ráz a neb�de �e �pla�ňova� v dálkových pohledech a 
průhledech – po�o�dí orgán ochrany přírody a pamá�kové péče)

- max. výška ��avby od podlahy 1. nadzemního podlaží může čini� 9 m po nejvyšší bod ��řechy 
nebo řím�y. Archi�ek�onické řešení b�de přizpů�obeno venkov�kém� charak�er� zá��avby

Občanské vybavení - odpočinková a obslužná zóna - OX
Plochy �míšeného vy�ži�í �rčené pro �por�ovní, k�l��rní a rekreační vyži�í obyva�el a pro 

ob�l�h� řešeného území.  Je �vořeno objek�y občan�ké vybaveno��i a plochami �por�ovními mí��ního 
význam� a významnými plochami veřejné zeleně.

příp���né vy�ži�í:

-      �por�ovní plochy a zařízení kry�á a nekry�á 
- �rib�ny, hlediš�ě, �ociální zařízení
- ��avby a zařízení pro relaxaci, rehabili�aci, bazény
- ��avby a zařízení veřejného ��ravování,,  pro přechodné �by�ování �yp� penzion, ��ri��ická 

�by�ovna
- ��avby a zařízení pro obchod a �l�žby jako �o�čá�� areál�
- ��avby a zařízení k�l��rně �polečen�ká 
- pří�l�šné kom�nikace účelové, mí��ní ob�l�žné kom�nikace, pěší, cykli��ické, odpočinkové 

plochy
- parkovací plochy  
- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území
- zeleň veřejná a ochranná

nepříp���né vy�ži�í: 

- �l�žby mající charak�er výroby
- ��avby a zařízení pro průmy�lovo� a zeměděl�ko� výrob�
- ��avby a zařízení pro velkoplošný maloprodej (nad 400m2 prodejní plochy) a velkoprodej
- ��avby a zařízení zábavních cen�er, vý��avních areálů, ho�ely
- čerpací ��anice pohonných hmo�
- hromadné garáže
- ��avby a zařízení pro �kladování a manip�laci � ma�eriály
- ��avby a zařízení pro dlo�hodobé �kladování a od��raňování odpadů
- ��avby a zařízení pro dopravní a �echnicko� vybaveno�� � nega�ivními dopady na živo�ní a oby�né 
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pro��ředí

podmínky pro��orového ��pořádání:
- ��avby vče�ně ná��aveb moho� bý� max. dvo�podlažní + podkroví, za��řešené šikmo� ��řecho� o 

�klon� 35 -45° (výjimečně ��řecho� o menším �klon� a ��řecho� plocho� za podmínky, že objek� 
neb�de r�ši� krajinný ráz a neb�de �e �pla�ňova� v dálkových pohledech a průhledech – po�o�dí 
orgán ochrany přírody a pamá�kové péče)

- max. výška ��avby od podlahy 1. nadzemního podlaží může čini� 8,5 m po nejvyšší bod ��řechy 
nebo řím�y. Archi�ek�onické řešení b�de přizpů�obeno venkov�kém� charak�er� zá��avby

 Plochy výroby a skladování ?§ 11 vyhl. B01/200C %b.@

Výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD

Jedná �e o plochy ner�šící malovýroby či přidr�žené výroby, výrobních a nevýrobních �l�žeb

hlavní vy�ži�í

- ��avby a zařízení malovýroby nezeměděl�kého  charak�er�, výrobních �l�žeb a řeme�lné výroby
- ��avby a zařízení pro �kladování a manip�lační  a �kladové plochy
- ��avby a zařízení pro �ervi� a opravy
- ��avby a zařízení �l�žeb nevýrobního charak�er�

příp���né vy�ži�í: 

- domy a by�y maji�elů a �právců, �l�žební a poho�ovo��ní by�y
- ��avby a zařízení zeměděl�ké výroby ro��linné
- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území
- pří�l�šné účelové kom�nikace, mí��ní ob�l�žné kom�nikace, pěší a cykli��ické �ra�y a 

odpočinkové plochy
- parkovací plochy o�obních a nákladních a��omobilů, garáže pro �l�žební, nákladní a �peciální 

vozidla
- zeleň veřejná a ochranná

nepříp���né vy�ži�í:

- ��avby a zařízení průmy�lové výroby lehké a �ěžké
- ��avby a zařízení pro �por� a rekreaci, škol��ví, k�l��r�, zdravo�nic�ví a �ociální péči
- ��avby pro chov ho�podář�kého zvířec�va, hnojiš�ě, �ilážní jámy
- �kládky odpadů

podmínky pro��orového ��pořádání:

- ��avby vče�ně ná��aveb moho� bý� max. dvo�podlažní (1. NP + podkroví)

- max. výška ��avby od podlahy 1. nadzemního podlaží může čini� 9 m po nejvyšší bod ��řechy 
nebo řím�y. Archi�ek�onické řešení b�de přizpů�obeno venkov�kém� charak�er� zá��avby

Výroba a skladování - zemědělská malovýroba -VX

�lo�ží �mí��ění ��aveb a zařízení zeměděl�ké malovýroby, re�p. �o�kromě ho�podařících 
zemědělců, a �l�žeb � ní �pojených, ��aveb pro �kladování a �ervi�, případně � možno��í nabídky 
�l�žeb zaměřených na agro��ri��ik�

hlavní vy�ži�í

- ��avby a zařízení pro chov ho�podář�kého zvířec�va 
- ��avby a zařízení pro �kladování prod�k�ů živočišné výroby
- ��avby a zařízení pro příprav� a �kladování krmiv a ��eliva
- ��avby a zařízení pro pě��ování ro��lin 
- ��avby a zařízení pro �kladování a úprav� prod�k�ů ro��linné výroby
- ��avby a zařízení pro �kladování a příprav� pro��ředků výživy
- ��avby a zařízení pro přípravků na ochran� ro��lin a ro��linných prod�k�ů 
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- ��avby a zařízení pro zeměděl�ké �l�žby
- ��avby a zařízení pro od��avování nákladní a zeměděl�ké �echniky

-      ��avby �by�ovacího zařízení 
-      zařízení a plochy pro �por�

příp���né vy�ži�í: 

- domy a by�y maji�elů a �právců, �l�žební a poho�ovo��ní by�y
- ��avby a zařízení �o�vi�ející vybaveno��i (pro ��ravování, �ociální, půjčovny �por�ovních po�řeb 

apod.)
- od��avné a parkovací plochy a garáže 
- ��avby a zařízení �echnického vybavení
- zeleň veřejná a ochranná 

nepříp���né vy�ži�í: 

- ��avby a zařízení průmy�lové výroby
- ��avby a zařízení občan�ké vybaveno��i ( � výjimko� ��aveb a zařízení �o�vi�ející vybaveno��i)
- ��avby a zařízení pro škol��ví, k�l��r�, zdravo�nic�ví a �ociální péči
- �kládky odpadů

podmínky pro��orového ��pořádání:

- ��avby vče�ně ná��aveb moho� bý� max. dvo�podlažní (1. NP + podkroví)

- max. výška ��avby od podlahy 1. nadzemního podlaží může čini� 9 m po nejvyšší bod ��řechy 
nebo řím�y. Archi�ek�onické řešení b�de přizpů�obeno venkov�kém� charak�er� zá��avby

 Plochy rekreace ?§ B vyhl. B01/200C %b.@

Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  - RI

Jedná �e o plochy �rčené k rekreaci  individ�álního charak�er� 

hlavní vy�ži�í

-     objek�y �lo�žící individ�ální a rodinné rekreaci

příp���né vy�ži�í: 

-     zařízení a plochy pro �por� jako f�nkce doplňková k f�nkčním� vy�ži�í rekreace individ�ální
- zahrádkové kolonie
- pří�l�šné kom�nikace účelové, mí��ní ob�l�žné kom�nikace, pěší, cykli��ické, odpočinkové plochy
- parkovací plochy 
- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území

podmíněné vy�ži�í:

není ��anoveno

nepříp���né vy�ži�í:

- ��avby a zařízení občan�ké vybaveno��i
- rodinné domy
- ��avby a zařízení výroby

podmínky pro��orového ��pořádání:
S�avby moho� mí� jedno NP a vy�ži�é podkroví, šikmá ��řecha �e �klonem 35°- 45°. Hřeben 
��řechy max. 8 m na úrovní �praveného �erén� před v���pem.
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 Plochy systému sídelní zeleně ?plochy s jiným způsobem využití dle §3, 
odst.A vyhl B01/200C %b.@

Zeleň na veřejných prostranstvích  - ZV

j�o� �o plochy veřejné zeleně ��vářené �držovano� zelení �e zahradnicko� úpravo�, 
�možň�jící každodenní rekreaci ve veřejném pro��or�, �držované �ravna�é plochy v za��avěném 
území obce

hlavní vy�ži�í

- parkové poro��y okra�né a přírodní, doprovodné poro��y a �ravna�é plochy nábřežní � vodních 
ploch a �oků, �držované �ravna�é plochy, nízká a �k�pinová zeleň a �oli�éry 

příp���né vy�ži�í:

- ��avby a zařízení zvyš�jící vy�ži�elno�� �ěch�o ploch – drobná archi�ek��ra, vodní prvky, dě��ká 
hřiš�ě apod.

- kom�nikace pro pěší, cykli��y, mí��ní ob�l�žné kom�nikace
- ��avby a zařízení �echnické vybaveno��i pro ob�l�h� řešeného území
- vodní plochy a �oky

nepříp���né vy�ži�í:

- ��avby pro bydlení,  �l�žby a výrob� zeměděl�kého a nezeměděl�kého charak�er�
- �kládky odpadů

 Plochy dopravní infrastruktury – ?§ F vyhl. B01/200C %b.@

Dopravní infrastruktura – D%
j�o� plochy a koridory �ilniční dopravy, vče�ně dopravy v klid� a vybraných veřejných pro��ran��ví

příp���né vy�ži�í: 

- liniové ��avby dopravy �ilniční 
- kom�nikace pro pěší a cykli��y
- od��avné a parkovací plochy
- od��avné a parkovací plochy, řadové a hromadné garáže
- plochy zeleně na dopravních plochách (o��růvky, rabá�ka  apod.)
- nezby�né ��avby a zařízení �echnického vybavení

nepříp���né vy�ži�í : 

- rodinné a by�ové domy
- ��avby a zařízení občan�ké vybaveno��i
- ��avby a zařízení pro �por� a rekreaci
- ��avby a zařízení průmy�lové výroby, výrobních �l�žeb , zeměděl�ké výroby

 Plochy technické infrastruktury ?§ 10 vyhl. B01/200C %b.@ 

&echnická infrastruktura – inženýrské sítě - &I 

Plochy areálů veřejné �echnické infra��r�k��ry.

příp���né vy�ži�í: 

- ��avby a zařízení pro zá�obování vodo�
- ��avby a zařízení pro zá�obování energiemi
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- ��avby a zařízení pro zá�obování cen�rálně vyráběným �eplem a �eplo� vodo�
- ��avby a zařízení pro �elekom�nikace a radiokom�nikace
- ��avby a zařízení �lo�žící přeno�� dalších médií (prod�k�ovody apod.)
- ��avby a zařízení pro odvádění, čiš�ění a likvidaci odpadních vod a nakládání � kaly
- ��avby a zařízení �lo�žící k nakládání � odpady
- ��avby a zařízení provozního, �echnického a �echnologického vybavení
- od��avné a parkovací plochy a garáže 
- zeleň veřejná a ochranná

nepříp���né vy�ži�í: 

- ��avby a zařízení průmy�lové výroby
- rodinné a by�ové domy
- ��avby a zařízení občan�ké vybaveno��i, pro �por� a rekreaci, škol��ví, k�l��r�, zdravo�nic�ví a 

�ociální péči
- ��avby a zařízení zeměděl�ké výroby
- čerpací ��anice pohonných hmo�
- základnové ��anice operá�orů mobilních kom�nikací

 Plochy zemědělské ?§ 1A vyhl. B01/200C %b.@ 

Plochy zemědělské – NZ
Území � převaž�jící f�nkcí in�enzívní zeměděl�ké výroby

hlavní vy�ži�í

- orná půda, �rvalé �ravní poro��y

příp���né vy�ži�í: 

- zeměděl�ká zařízení a dopravní plochy n��né k obho�podařování pozemků
- liniové a plošné poro��y pro ekologicko� ��abilizaci krajiny (remízky, meze, ��romořadí apod.)
- ��avby a zařízení �lo�žící ob�l�ze či ochraně území (pro�ipovodňová opa�ření, ochranné, opěrné 

zdi, poldry)
- nezby�né ��avby a zařízení �echnické   a dopravní infra��r�k��ry
- zale�nění
- vodní plochy a �oky

podmíněné vy�ži�í:

-      zařízení obnovi�elných zdrojů energie, pok�d neb�do� mí� vliv na krajinný ráz

nepříp���né vy�ži�í:

- ��avby a činno��i, k�eré ne�o�vi�í � příp���ným vy�ži�ím
- základnové ��anice operá�orů mobilních kom�nikací

podmínky pro��orového ��pořádání:

nej�o� ��anoveny

 Plochy  lesní ?§ 1B vyhl. B01/200C %b.@ 

Plochy lesní – NL

plochy � převaž�jící f�nkcí le�ní prod�kce a plochy � významem zachování přírodních a 
krajinných hodno�.
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hlavní vy�ži�í

- le�ní poro��y pro ho�podář�ké a rekreační vy�ži�í, pro ekologicko� ��abilizaci krajiny, pro f�nkci 
izolační

- zařízení a dopravní plochy n��né k obho�podařování le�a a pro plnění f�nkcí le�a (le�nické 
účelové kom�nikace, hrazení by��řin a ��rží, odvodnění le�ní půdy a malé vodní nádrže)

příp���né vy�ži�í: 

- malé vodní plochy  a �oky
- cyklo�ra�y a lyžař�ké běžecké �ra�y � konkré�ním �mí��ěním na le�ních ce��ách.
- nezby�né ��avby a zařízení �echnického vybavení a ��avby a zařízení nevyžad�jící odně�í 

pozemků �rčených k plnění f�nkcí le�a podle ���anovení § 15 zák.č.289/1995 ve znění 
pozdějších předpi�ů

- ��ávající plochy �rvalých �ravních poro��ů, orné půdy a mimole�ní zeleně

podmíněné vy�ži�í:

není ��anoveno

nepříp���né vy�ži�í:

- ��avby a činno��i ne�o�vi�ející � příp���ným vy�ži�ím

podmínky pro��orového ��pořádání:

nej�o� ��anoveny

 Plochy  přírodní ?§ 1C vyhl. B01/200C %b.@ 

Plochy přírodní – NP
f�nkce přírodní - územní ochrana chráněných území podle zákona č.114/1992Sb. ve znění 

zákonného opa�ření č.347/1992Sb. a územní ochrana vymezeného územního �y��ém� ekologické 
��abili�y a dalších ekologicky cenných území (prvky SES, VKP,  evrop�ky významné lokali�y)  

hlavní vy�ži�í

- dlo�hodobá ��abilizace pro��orů, ve k�erých moho� rela�ivně ner�šeně exi��ova� a vyvíje� �e 
původní a přírodě blízké eko�y��émy, 

- �chování dr�hového i genového boha���ví �pon�ánních dr�hů organi�mů, 
- územní ochrana chráněných území  podle zákona č.114/1992Sb. ve znění zákonného 

opa�ření č.347/1992Sb., ochrana územního �y��ém� ekologické ��abili�y a dalších ekologicky 
cenných čá��í  území (zejména  ekologické ko��ry území), 

- mimoprod�kční f�nkce krajiny a příznivé  pů�obení na okolní ekologicky méně ��abilní čá��i 
krajiny

- vodní plochy a �oky

příp���né vy�ži�í: 

- zá�ahy a opa�ření v zájm� zabezpečení pro��or� pro rela�ivně ner�šeno� exi��enci a vývoj 
přírodních a přírodě blízkých �polečen��ev a v zájm� ochrany přírody a krajiny

- ��ri��ika po vyznačených ce��ách, na�čné ��ezky
- obho�podařování zeměděl�kých pozemků, obho�podařování zeměděl�kých pozemků �  

dlo�hodobým cílem ponecha� zeměděl�ké půdě po�ze mimoprod�kční f�nkce nebo 
ho�podaři� še�rným způ�obem k přírodním dano��em (např.formo� biozeměděl��ví)

- prod�kce dřeva při nenar�šení mimoprod�kčních f�nkcí le�a
- vý��avba nezby�ně n��ných účelových kom�nikací zejména pro obho�podařování 

zeměděl�kých a le�ních pozemků
- vý��avba liniových inženýr�kých �í�í, jejichž �ra�ování mimo přírodní zón� by neúměrně 

zvýšilo náklady na jejich realizaci
- úprava vodních �oků a vodních ploch přírodě blízkým způ�obem.
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podmíněné vy�ži�í:

- ��ávající činno��i prod�kčního charak�er� lze realizova� bez možno��i zvyšování in�enzi�y 
(kapaci�y, koncen�race apod.),

- zeměděl�ký a le�ní půdní fond je n��né obho�podařova� z hledi�ka  mimoprod�kčních  f�nkcí 
v �o�lad� �e zájmy ochrany přírody a krajiny, 

- vý��avba (viz od��avec příp���né vy�ži�í), příp���né změny vy�ži�í území  a  příp���ná 
opa�ření �rvalého charak�er� j�o� možné za podmínek, k�eré pro jedno�livé záměry ��anoví 
pří�l�šný orgán ochrany přírody.

nepříp���né vy�ži�í:

- nová vý��avba, kromě �vedených výjimek, jmenovi�ě vý��avba ��aveb pro poby�ovo� rekreaci 
a   zahrádkář�kých cha�,

- zřizování hřišť a �por�ovních zařízení,
- oplocování pozemků � výjimkami, k�eré j�o� v zájm� ochrany přírody, le�a, vodních zdrojů 

apod.
- zřizování �kladovacích a od��avných ploch,
- �ěžba nero��ných ��rovin,
- meliorační vý��avba, k�erá není v zájm� ochrany přírody a krajiny či mimoprod�kčních f�nkcí 

le�a,
- změny vodního režim� území, pok�d nej�o� v zájm� ochrany přírody a ochrany le�a,
- změny dr�hů pozemk� na orno� půd�, zahrady, �ady, 
- �kládání odpadů,
- �erénní úpravy, k�erými �e pod��a�ně mění vzhled pro��ředí nebo vodní poměry,
- �celování pozemků, pok�d �o není v zájm� ochrany přírody a krajiny či ochrany le�a,
- zvě�šování pro���pno��i území vý��avbo� nových účelových kom�nikací či pěšin, pok�d �o 

není v zájm�  ochrany přírody a krajiny.

 Plochy vodní a vodohospodářské ?§ 13 vyhl. B01/200C %b.@

Plochy vodní a vodohospodářské  – W 

j�o� řeky a drobné vodní �oky, přehrady, rybníky, jezera, mokřady a o��a�ní vodní nádrže, k�eré plní 
f�nkce vodoho�podář�ké,  ekologicko ��abilizační, rekreační, e��e�ické a ho�podář�ké 

hlavní vy�ži�í

- vodní �oky a plochy přírodní, �pravené nebo �měle vyb�dované �lo�žící vodním� ho�podář��ví, 
ekologické ��abilizaci, rekreaci a �por��, vodní dopravě, ho�podář�kém� vy�ži�í (chov ryb, 
vodních živočichů, výrobě energií)

příp���né vy�ži�í: 

- �echnické ��avby  a zařízení pro ob�l�h� a ochran� území (jezy, jímání vody, výp���i, hráze, 
čepy, ka�kády, ochranné a opěrné zdi, energe�ická zařízení aj.)

- ��avby a zařízení �echnického vybavení pro ob�l�h� řešeného území (měřicí  ��anice aj.)

podmíněné vy�ži�í:

není ��anoveno

nepříp���né vy�ži�í:

- ��avby ne�o�vi�ející � příp���ným vy�ži�ím
- ��avby a zařízení � nega�ivním vlivem na živo�ní pro��ředí a na přírodní kvali�y území

podmínky pro��orového ��pořádání:

nej�o� ��anoveny
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D. VEŘEJNĚ PRO%PĚŠNÉ %&AVBY, VEŘEJNĚ PRO%PĚŠNÁ 
OPA&ŘENÍ, %&AVBY A OPA&ŘENÍ  K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A

BEZPEČNO%&I %&Á&U, PLOCHY PRO A%ANACI, PRO K&ERÉ LZE 
PRÁVA K POZEMKŮM A %&AVBÁM VYVLA%&NI&

Územním plánem j�o� dle § 170 ��avebního zákona ��anoveny ná�led�jící veřejně  
prospěšné stavby:

Dopravní infrastruktura
- WD1 - navržená mí��ní kom�nikace v �everní čá��i Němčic (p.č.260/10)

- WD2 - navržené mí��ní kom�nikace jihozápadně cen�ra (p.č.236/54)

- WD2 - navržená mí��ní kom�nikace v jihovýchodní čá��i Němčic (p.č.178/17, 178/18, 
178/19, 178/20, 178/21, 177/1, 199/3, 366/1)

E. VEŘEJNĚ PRO%PĚŠNÉ %&AVBY A VEŘEJNĚ PRO%PĚŠNÁ 
OPA&ŘENÍ, PRO K&ERÉ LZE UPLA&NI& PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územním plánem je dle §101 ��avebního zákona ��anovena ná�led�jící veřejně  prospěšná
stavba, pro niž lze �pla�ni� předk�pní právo:

- veřejně prospěšná stavba občanského vybavení - PO1 (p.č.240/10)

Pro veřejně pro�pěšné ��avby, k�eré j�o� �vedené v předchozí kapi�ole lze rovněž �pla�ni� 
předk�pní právo.

F. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV

Územním plánem je ��anovena plocha R1 – koridor pro cyklo��ezk� propoj�jící Pard�bice a 
Hradec Králové.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE K&ERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽI&Í ÚZEMNÍ %&UDIÍ PODMÍNKOU PRO 

ROZHODOVÁNÍ

Pro prověření způ�ob� vy�ži�í územní studií j�o� navrženy rozvojové lokali�y ZC a ZD. 
Důvodem je n��no�� zajiš�ění op�imálního členění na ��avební pozemky, ověření řešení dopravní a 
�echnické ob�l�žno��i, vče�ně vymezení veřejných pro��ran��ví a veřejné zeleně. Doba stanovená 
pro pořízení územní studie – 20 let od účinno��i opa�ření obecné povahy, k�erým b�de územní plán 
Němčice vydán.
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Zadání územní studie pro lokality ZC a ZD:

- územní ���dii pro lokali�y Z6 a Z7 je možno zpracova� �polečně či �amo��a�ně

- řešené území je vymezeno plocho� rozvojových lokali� ��anovených územním plánem (v lokali�ě 
Z6 �e jedná o celé či čá��i parcel č.260/10, 260/9, 260/7, 252, � lokali�y Z7 – celé či čá��i parcel č. 
262/1, 262/2, 262/3, 263, 267/1, 267/2, 267/3, 267/6, 267/14, 267/15)

- územní ���dií b�do� vymezeny jedno�livé ��avební pozemky, důraz b�de kladen na vymezení 
pozemků veřejných pro��ran��ví (šířky kom�nikací �možní ale�poň jedno��ranné ��romořadí), 
v rámci lokali� b�do� vymezeny plochy veřejné zeleně � možno��í vznik� oddychových ploch

- z hledi�ka pro��orového ��pořádání b�do� minimálně ��anoveny ��avební čáry

- zá��avba v lokali�ě Z6 b�de organizována � ohledem na okrajové za�ažení lokali�y záplavovým 
územím

- b�de ��anovena koncepce řešení �echnické infra��r�k��ry, zejména likvidace odpadních  a 
�rážkových vod
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11. ÚDAJE O POČ&U LI%&Ů ÚZEMNÍHO PLÁNU A VÝKRE%Ů 
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Obsah textové části ÚP: 
1. Vymezení zastavěného území ��r. 1

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany  a rozvoje jeho hodnot ��r. 1

3. Urbanistická koncepce ��r. 1

3.1. Urbani��ická koncepce vče�ně vymezení �y��ém� �ídelní zeleně 

3.2. Vymezení za��avi�elných území

3.3. Vymezení ploch pře��avby

A. Koncepce veřejné infrastruktury ��r.  4
4.1. Občan�ká infra��r�k��ra a veřejná pro��ran��ví

     4.2. Koncepce řešení dopravy

     4.3. Koncepce zá�obování vodo�, od��raňování odpadních vod

4.4. Koncepce zá�obování elek�ricko� energií

4.5. Koncepce zá�obení plynem

4.6. Odpady

4.7. Ochrana obyva�el, obrana ��á��

B. Koncepce uspořádání krajiny ��r. 7

5.1. Koncepce řešení krajiny

5.2. Ochrana přírody a vymezení �y��ém� ekologické ��abili�y krajiny

C. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ��r. 8

D.Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby
a opatření  k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy 
pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ��r. 19

E Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které 
    lze uplatnit předkupní právo ��r. 19

    F. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv ��r. 19

   10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití  
          územní studií podmínkou pro rozhodování ��r. 19

   11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části ��r. 21

Obsah grafické části ÚP: 
1. Výkres základního členění území 
2. Hlavní výkres 
3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Poče� ��ran �ex�ové čá��i...................................................................................................................    21

Poče� výkre�ů grafické čá��i..............................................................................................................     3


	Technická infrastruktura – inženýrské sítě - TI
	Dopravní infrastruktura – silniční – DS
	
	
	Plochy rekreace § 5 vyhl. 501/2006 Sb.
	Rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci  - RI
	Plochy systému sídelní zeleně plochy s jiným způsobem využití dle §3, odst.4 vyhl 501/2006 Sb.
	Zeleň na veřejných prostranstvích  - ZV
	Dopravní infrastruktura – DS
	Plochy technické infrastruktury § 10 vyhl. 501/2006 Sb.
	Technická infrastruktura – inženýrské sítě - TI
	Plochy zemědělské § 14 vyhl. 501/2006 Sb.
	Plochy  lesní § 15 vyhl. 501/2006 Sb.
	plochy s převažující funkcí lesní produkce a plochy s významem zachování přírodních a krajinných hodnot.
	Plochy vodní a vodohospodářské  – W

