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Obec BUKOVINA nad LABEM 
 
Č.j.: .............                      v Bukovině nad Labem dne ................... 
 

Územní plán Bukovina nad Labem 
 

Zastupitelstvo obce Bukovina nad Labem, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

  
VV  yy  dd  áá  vv  áá  

  
  

ÚÚZZEEMMNNÍÍ  PPLLÁÁNN  BBUUKKOOVVIINNAA  nnaadd  LLAABBEEMM  
 
 
 
 
a)   Vymezení zastavěného území            

 Územní plán řeší správní území obce Bukovina nad Labem, které je tvořeno jedním 
katastrálním územím – Bukovina nad Labem o výměře 446 ha a jedním sídlem. 
 Obec leží cca 10 km severně od Pardubic, v mírně zvlněném terénu krajiny intenzivně 
zemědělsky využívané. 

Výraznou krajinnou dominantou je tok řeky Labe, která vytváří západní hranici katastru, uměle 
vytvořenou dominantou, resp. bariérou je popílkoviště Opatovické elektrárny, vyplňující jižní část 
katastru Bukoviny n/Labem. 

Zastavěné území sídla leží v jihozápadní části katastru, na komunikaci III. třídy, která prochází 
územím ve směru sever – jih. Struktura zástavby vychází z původního silnicového uspořádání. 
 

Pro vymezení zastavěného území byla výchozím podkladem hranice intravilánu dle map KN. 
Další úpravy byly provedeny na základě konfrontace s údaji KN a vlastních průzkumů v terénu 
(zjištění skutečného stavu v území). 

Zastavěné území je vymezeno k datu 06/2010 a je vyznačeno ve všech grafických přílohách 
územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou legislativou. Hranice 
zastavěného území v místech, kde nedošlo k podstatným změnám, většinou kopíruje hranici 
intravilánu. Úpravy, kde hranice zastavěného území vede mimo hranici intravilánu, jsou v místech 
nové obytné zástavby na jižním, západním a severním okraji sídla, dále byla upřesněna hranice 
zastavěného území kolem zemědělského areálu na jihovýchodním okraji obce. Hranice byla 
vyznačena i kolem objektů individuální rekreace u řeky Labe. 
 
 
 
b)   Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky: 
§ pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, občanské 

vybavení, výroba, rekreace 
§ pro udržitelný rozvoj sídla – vymezovány jsou rozvojové plochy pro hlavní funkce – bydlení, 

výroby a technické infrastruktury. Stávající zemědělský areál je respektován.  
§ pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území  
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§ pro ochranu kulturního dědictví (památky místního významu) 
§ pro ochranu zájmů archeologického dědictví  
§ pro ochranu systému sídelní zeleně 
§ pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (turistika – pěší a 

cykloturistika) 
§ pro zachování krajinného rázu, ochranu přírodních hodnot v území  
§ pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení ekostabilizačních 

funkcí v řešeném území  
 
 

c)  Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídelní zeleně 

c.1. Urbanistická koncepce 

Územní plán stanovil tyto zásady urbanistické koncepce: 
 

§ Z hlediska funkčního využití bude obec rozvíjena jako sídlo s hlavní funkcí bydlení, bez 
rozlišení, zda jde o bydlení trvalé či rekreační. 

§ Nové lokality pro bydlení jsou vymezovány výhradně pro stavby individuálního bydlení v 
rodinných domech. Původní zástavba je převážně charakterem bydlení venkovského. V nově 
budovaných lokalitách bydlení resp. v lokalitách stávajícího bydlení zrealizovaných 
v posledních letech se jedná o bydlení příměstského charakteru (převažující charakter 
zástavby 1 n.p. + podkroví, sklonité střechy, výjimečně 2 n.p.). Zásadou je architektonické 
řešení příbuzného charakteru výstavby vždy pro ucelenou lokalitu. 

§ Navržené stavby pro bydlení ve vazbě na existující zástavbu budou dodržovat stávající 
charakter – 1 n.p. + podkroví, obdélného půdorysu, upřednostňovány budou střechy sklonité 
(např. sedlové, sedlové s polovalbou). Směr hřebene střechy, materiály, barevnost budou 
vycházet z poměrů v lokalitě. (Výjimečně 2 n.p. – jako individuální architektonická řešení 
příbuzného charakteru vždy pro ucelenou lokalitu.) 

§ Na existující zástavbu příměstského i venkovského charakteru navazují větší rozvojové 
plochy příměstského charakteru zástavby. Bude se jednat o ucelené lokality, ve kterých 
nebude v prostorovém uspořádání zásadní rozpor s charakterem okolní krajiny a sousedících 
staveb.  

§ Územní plán respektuje stávající plochy občanského vybavení. V souladu s funkčními 
regulativy je umožněna integrace občanského vybavení – např. penziony (penzion pro 
seniory, agroturistika apod.), maloobchod, veřejné stravování apod. – do ploch vymezených 
pro bydlení a rovněž do ploch smíšených obytných. 

§ Respektovány a dle potřeby intenzifikovány budou stávající plochy sloužící volnočasovým 
aktivitám, sportu a rekreaci.  

§ Pro výrobní aktivity bude nadále respektována stávající plocha zemědělského areálu na 
severovýchodním okraji obce. Jelikož je areál ve vazbě na obytná území, je vymezen jako 
plocha s funkčním využitím výroba smíšená. V těchto plochách budou přípustné rovněž 
výrobní služby a výroba, pokud bude zajištěno, že nebudou mít negativní dopad na životní a 
obytné prostředí tzn. takové stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
nepřekročí nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech. Po obvodu areálu je 
doplněn pás hygienicky a prostorově izolační zeleně. Dopravní obsluha areálu bude pokud 
možno vedena mimo obytné plochy. 

§ V plochách bydlení a v plochách smíšených obytných je připuštěna integrace bydlení 
s drobnými výrobně obslužnými aktivitami (řemesla, zemědělská výroba), bez negativních 
vlivů na okolní obytné prostředí. 
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§ Před nežádoucí výstavbou bude chráněn centrální prostor návsi, který je vymezen jako 
plocha veřejného prostranství. V plochách navrhované obytné výstavby budou v dalších 
navazujících dokumentacích řešeny i plochy pro veřejnou zeleň. 

§ Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny užitkovými a 
okrasnými zahradami se stromovou zelení, ty budou z důvodu posílení krajinného rázu a 
dálkových pohledů vytvářet přirozený rámec sídla.  

§ Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možná výstavba uvnitř zastavěného 
území, pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr: 

− je v souladu se stanoveným funkčním regulativem pro plochu, ve které je záměr 
lokalizován 

− splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
− je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot území 
− je  v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 
− není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 

§ Pro zlepšení prostupnosti území vyznačuje územní plán turistické i cyklistické cesty a ostatní 
účelové komunikace, které procházejí územím. V tomto smyslu budou dál upravována i 
veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně. 

§ Vymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability na nadregionální, 
regionální i lokální úrovni. 

 
 
 
c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 
 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY (Z) 
 
použitá zkratka: KZSP – koeficient zastavění stavebního pozemku 
 
§ pro funkci bydlení  
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z1 lokalita jihozápadní okraj sídla 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 
 lokální podmínky Izolovaný rodinný dům, 1 n.p., střechy sklonité, možnost 

podkroví, KZSP max. 0,6 
Zahrada v západní části vymezené lokality. 

 
Kód plochy Charakteristika území  
Z2 lokalita jihozápadní část sídla 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,6 
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z3 lokalita jihozápadní část sídla 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  

ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,6 
Zahrada v ploše navazující na ČOV. 
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Kód plochy Charakteristika území  
Z4 lokalita jižní okraj sídla, západně od komunikace 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  

PVu – veřejná prostranství – uliční prostory 
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,5 
Limity: silniční ochranné pásmo, UAN I 

 
Kód plochy Charakteristika území  
Z5 lokalita jižní okraj sídla, východně od komunikace 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  

PVu – veřejná prostranství – uliční prostory 
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,5 
Limity: silniční ochranné pásmo, UAN I 

 
Kód plochy Charakteristika území  
Z6 lokalita jižní okraj sídla 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolovaný rodinný dům, 1 n.p., střecha sklonitá, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,4 
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z7 lokalita východně od centra, jižně od místní komunikace 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,5 
Limity: UAN I 

 
Kód plochy Charakteristika území  
Z8 lokalita východně od centra, severně od místní komunikace 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  

SV – plochy smíšené obytné – venkovské  
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,6 
Limity: UAN I 

 
Kód plochy Charakteristika území  
Z9 lokalita východní okraj obce, severně od místní komunikace 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, případně dvojdomy, 1 n.p., 

střechy sklonité, možnost podkroví, KZSP max. 0,4 
Limity: UAN I 

   
Kód plochy Charakteristika území  
Z10 lokalita východní a jihovýchodní okraj obce 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, případně dvojdomy, 1 n.p., 

střechy sklonité, možnost podkroví, KZSP max. 0,4 
Limity: UAN I 
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Kód plochy Charakteristika území  
Z11 lokalita  jihovýchodní okraj obce, severně od místní komunikace 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví,KZSP max. 0,4 
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z12 lokalita jihovýchodní okraj obce, jižně od místní komunikace 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1 n.p., střechy sklonité, 

možnost podkroví, KZSP max. 0,4 
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z13 lokalita severní okraj obce 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  

PVu – veřejná prostranství – uliční prostory 
 lokální podmínky Izolované rodinné domy, 1–2 n.p., střechy sklonité, pří 1 

n.p. možnost podkroví, KZSP max. 0,4 
Limity: silniční ochranné pásmo 
V lokalitě jsou objekty pro funkci bydlení podmíněně 
přípustné pokud bude v další fázi (např. územním 
řízení) prokázáno dodržení hygienických limitů hluku 
z navržené silnice R35 v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech. 

   
Kód plochy Charakteristika území  
Z14 lokalita severní část obce 
 funkční vymezení BI – bydlení v rodinných domech – příměstské  
 lokální podmínky Izolovaný rodinný dům, 1–2 n.p., střecha sklonitá, při 1 

n.p. možnost podkroví, KZSP max. 0,4 
Limity: UAN I 
V lokalitě jsou objekty pro funkci bydlení podmíněně 
přípustné pokud bude v další fázi (např. územním 
řízení) prokázáno dodržení hygienických limitů hluku 
z navržené silnice R35 v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech. 

 
Kód plochy Charakteristika území  
Z15 lokalita střed obce 
 funkční vymezení SV – plochy smíšené obytné – venkovské  
 lokální podmínky Rodinné domy izolované, případně rodinné domy 

s integrovanými resp. samostatnými stavbami 
hospodářského či provozního zázemí. Přízemní objekty 
obdélného půdorysu se střechami sklonitými 
(doporučeno sedlovými), s využitým podkrovím, 
s omezenou délkou objektu 25 m, delší případně 
hmotově členěna. Výška k hřebeni nepřekročí 9 m. 
Limity: UAN I 
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§ pro funkce výroby  
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z16 lokalita východní okraj obce, jižně od zemědělského areálu 
 funkční vymezení VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba  
 lokální podmínky Výrobní a provozní objekty přízemní, obdélného 

půdorysu se střechami sklonitými, s možností využití 
podkroví, s omezenou délkou objektu 50 m, delší 
případně hmotově členěna. Výška k hřebeni nepřevýší 
9 m. 
Limity: UAN I 

 
§ pro funkce plochy  technické infrastruktury  
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z17 lokalita severně od obce 
 funkční vymezení TO – plochy technické infrastruktury pro nakládání s  

         odpady 
 lokální podmínky Plocha vymezená pro umístění ČOV včetně přístupové 

komunikace.  
Realizace záměru v lokalitě je podmíněně přípustné za 
předpokladu vydání stavebního povolení na rychlostní 
silnici R35. 

 
§ pro funkce sídelní zeleně 
 
Kód plochy Charakteristika území  
Z18 lokalita jihovýchodně od centra obce 
 funkční vymezení ZV – zeleň na veřejných prostranstvích 
 lokální podmínky Plocha zeleně severně od sportoviště odpočinkové a 

herní funkce. Jako zázemí sportovní plochy přípustný 
mobiliář a drobné stavby a plochy – altány, hřiště, cesty  
Limity: UAN I 

 
Kód plochy Charakteristika území  
Z19, Z20 lokalita východně od centra 
 funkční vymezení ZS – zeleň soukromá a vyhrazená 
 lokální podmínky Plocha zeleně severně a západně od sportoviště  
 
§ pro funkce dopravní 
je vymezen koridor K1 pro dopravní stavbu – silnici R35. Koridor je popsán v kapitole d.1. Dopravní 
infrastruktura 
 
 
PLOCHY PŘESTAVBY 
 
§ pro funkce smíšené obytné 
 
Kód plochy Charakteristika území  
P1 lokalita střed obce, východně od páteřní komunikace 
 funkční vymezení SV – plochy smíšené obytné venkovské 
 lokální podmínky Přízemní objekty (lokálně 2 n.p.) obdélného půdorysu 

se střechami sedlovými, s možností využitého podkroví, 
delší objekt bude případně hmotově členěn. Výška 
k hřebeni nepřekročí 9 m. 
Limity: UAN I 
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c.3. Systém sídelní zeleně 

 Územní plán respektuje stávající plochy veřejné resp. vnitrosídelní zeleně v sídle a chrání je 
tím, že je vymezuje jako samostatnou funkční plochu – plochy sídlení zeleně – plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích, plochy zeleně soukromé a vyhrazené, případně veřejných prostranství 
s doplňkovou charakteristikou – zeleň na veřejných prostranstvích. 
 Významné plochy vnitrosídelní zeleně se nacházejí v centrálním prostoru obce – na návsi – 
tyto plochy jsou ovšem zahrnuty do ploch veřejného prostranství. V zastavitelných plochách s hlavní 
funkcí bydlení budou splněny min. parametry ploch veřejných prostranství v lokalitě. Územní plán 
navrhuje plochu zeleně na veřejných prostranstvích (Z18) v území navazujícím na sportoviště, 
severně od něho, s funkcí odpočinkového zázemí sportovního areálu. 
 Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy vyhrazené zeleně (zahrad), které jsou 
územním plánem většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Především na okrajích sídla, kde se 
nacházejí větší a významné plochy sadů a zahrad, jsou tyto plochy vymezovány jako samostatná 
funkční plocha i zastavitelné plochy např. (Z1, Z3) – plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Plochy 
zahrad byly navrženy v sousedství stávající ČOV, v návaznosti na sportovní areál (Z19, Z20), kde 
vytvářejí pohledovou barieru mezi areály a obytnými částmi obce.  

Územní plán vymezuje plochy ochranné a izolační zeleně po obvodu zemědělského areálu 
(N3, N4, N5), u ploch bydlení (N2), u koridoru silnice R35 (N7, N8). Jako doplňková charakteristika 
jsou vymezeny plochy izolační zeleně po okraji popílkoviště. 

 
c.4. Systém krajinné zeleně 

 Územní plán respektuje stávající drobné lesní plochy v řešeném území – tyto plochy jsou 
územním plánem vymezeny jako funkční plochy lesa. Územní plán respektuje jejich „ochranné 
pásmo“ nenavrhuje do něj žádné aktivity, které by s jeho režimem byly v rozporu. Územní plán 
umožňuje v řešeném území zalesnění (změnu využití) jako podmíněně přípustné využití na 
zemědělských plochách a také v ploše koridoru dopravní stavby po realizaci rychlostní silnice R35 . 
 Vymezení funkčních ploch přírodní krajinné zeleně vychází z vymezení skladebných částí  
systémů ekologické stability, na úrovni nadregionální, regionální a lokální. 
 Územní plán navrhuje nové plochy přírodní krajinné zeleně v návaznosti na NRBK vodní a 
regionálního biocentra do něj vloženého (N25 a N26), pro NRBK osa borová na východní hranici 
katastru jsou vymezeny plochy N21, N22, N23, N24 a N27; pro LBC do něj vloženého N28 a pro LBK, 
který prochází od východu k západu, severně od koridoru R35 je vymezena plocha N20. 

V řešeném území, převážně v nivách vodotečí, na okrajích lesa, ale i jinde plní své funkce 
plochy trvalých travních porostů. Aby vlivem intenzivního obdělávání zemědělské půdy nedošlo 
k jejich zornění, aby byla zachována a posílena retenční schopnost krajiny, zachován a posilován 
krajinný ráz, vymezuje územní plán tyto plochy jako plochy smíšené krajinné zeleně. Územní plán 
navrhuje rozšíření těchto ploch v plochách kontaktu rozdílných funkcí: bydlení – zemědělská krajina – 
N9; bydlení – popílkoviště N10, N11; komunikace – přírodní zeleň – N12; po okrajích významných 
lesních ploch za hranicemi řešeného území – N13. 

Interakční prvky – liniová zeleň – navržené v ÚSES jsou umístěny v návaznosti na cesty a 
vodoteče tak, aby nedošlo ke ztížení obhospodařování nebo narušení organizace ZPF v území. 
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d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování 
 

d.1. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava: 
Územní plán respektuje a vymezuje stávající silniční síť: 
§ komunikace III. třídy 
§ dopravní obsluhu celého řešeného území zajišťuje síť místních obslužných komunikací 

Územní plán vymezil: 
§ komunikace  III. třídy jako funkční plochu – dopravní infrastruktura silniční – komunikace  
§ plochu V4 pro veřejné prostranství 
§ územní plán navrhuje zastavitelnou plochu s funkčním zařazením pro veřejná prostranství – 

uliční prostory – ozn. V1, pro dopravní obsluhu lokalit Z7 až Z10 
§ územní plán navrhuje zastavitelnou plochu s funkčním zařazením pro veřejná prostranství – 

uliční prostory – ozn. V2, propojující průjezdnou komunikaci III. tř. a navrhované veřejné 
prostranství V4 

§ územní plán navrhuje zastavitelnou plochu s funkčním zařazením pro veřejná prostranství – 
uliční prostory – ozn. V3, pro dopravní obsluhu lokalit Z11 a Z12 

§ územní plán vymezil zastavitelnou plochu K1 – koridor pro trasu rychlostní komunikace R35 
 

Kód plochy Charakteristika území  
K1 lokalita Severovýchodní část řešeného území 
 funkční vymezení DSk – doprava silniční – státní silniční síť 
 lokální podmínky Lokální podmínky budou řešeny v podrobné 

dokumentaci dopravní stavby, např. DÚR. 
Řešen bude kontakt dopravní stavby se skladebnou 
částí regionálního ÚSES RBC 969 Hrozná, který je 
veřejně prospěšným opatřením, budou řešeny 
vodohospodářské poměry v lokalitě – kontakt se 
záplavovým územím a jeho aktivní zónou, kontakt 
s evropsky významnou lokalitou Orlice a Labe apod. 
Minimalizovány budou zásahy do říční nivy, břehových 
porostů, PUPFL a ostatních, z hlediska ochrany přírody 
a krajiny, cenných  lokalit.  

 
§ ostatní rozvojové plochy vymezené návrhem územního plánu jsou dopravně napojitelné přímo 

na stávající systém pozemních komunikací a síť místních obslužných komunikací  
§ stávající místní obslužné komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných ploch budou 

dle prostorových možností rozšířeny na požadované parametry 
 
Železniční doprava:  
§ řešené území není železniční dopravou obsluhováno 
 

Letecká doprava:  
§ řešené území leží v ochranných pásmech radiolokačních zařízení letišť 
 

Doprava v klidu: 
§ územní plán respektuje stávající plochy pro dopravu v klidu, nové nejsou vymezovány 
 

Pěší a cyklistická doprava: 
§ trasování komunikací pro pěší je umožněno v rámci stanovených funkčních regulativů 

jednotlivých funkčních ploch 



11 
Územní plán Bukovina nad Labem 

§ územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy a turistické trasy procházející řešeným 
územím 

§ územní plán vymezil zastavitelnou plochu K2 pro cyklostezku (Stezka mechu a perníku). 
Stezka bude trasována mimo skladebné části ÚSES všech úrovní. 

§ územní plán vymezil zastavitelnou plochu K3 pro cyklostezku podél silnice III. třídy od Dřítče 
§ pro vedení turistických tras a cyklotras je využíváno stávajících pozemních a účelových 

komunikací. Navrhuje obnovu některých zrušených nebo zanedbaných účelových komunikací 
(hlavně v severní části území) včetně výsadeb liniové zeleně. 

 
 

d.2. Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství: 
§ Územní plán respektuje stávající vodní plochy a toky v řešeném území včetně jejich 

ochranných resp. manipulačních pásem. 
§ Do ochranného (manipulačního) pásma vodních toků nebudou umisťovány žádné stavby, 

které by mohly ovlivnit odtokové poměry v území  nebo znemožnit možnost opravy a údržby 
koryta. 

§ Územní plán respektuje stávající systém zásobování pitnou vodou a vymezuje stávající 
vodovodní řady. Územní plán navrhuje doplnění vodovodní sítě (dle Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Pardubického kraje). 

§ Obec má vybudovaný ucelený kanalizační systém pro odvádění a následné čištění odpadních 
vod. Územní plán navrhuje dobudování splaškových kanalizačních stok v celém zastavěném 
území sídla a novou čistírnu odpadních vod ozn. Z17 na severním okraji sídla. 

 
Energetika 
§ Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění  

trafostanic a vedení VN  a VVN včetně jejich ochranných pásem.  
§ Předpokládaný nárůst spotřeby energie v souvislosti s rozvojovými plochami bude zajištěn 

úpravou stávajících zařízení distribuční soustavy a rozšířením NN vedení do zastavitelných 
ploch. 

§ Územní plán respektuje stávající systém zásobování obce STL plynovodem včetně 
ochranných pásem.  

§ Územní plán respektuje trasy sítí elektronických komunikací včetně jejich ochranných pásem. 
 
 
Nakládání s odpady 
§ Odstraňování odpadů je zajištěno stávajícím vyhovujícím způsobem. Stejný způsob bude 

uplatňován i do budoucna. 
§ I nadále bude zajišťována separace odpadu, sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
 
 

d.3. Občanské vybavení  

• Územní plán vymezuje v Bukovině n/Labem samostatné funkční plochy občanské vybavenosti 
pouze pro podtyp tělovýchovná a sportovní zařízení v jihovýchodní části obce. Do plochy je 
zařazeno stávající sportoviště. 

• Zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost vymezována nejsou. Občanské vybavení 
charakteru maloobchod, služby jsou přípustné ve funkčních plochách bydlení. 

• V územním plánu jsou vymezeny, včetně zastavitelných ploch, plochy smíšené obytné – 
venkovské. V nich je přípustné využití občanská vybavenost, kromě maloobchodu a služeb 
také stavby pro školství, kulturu, sociální a zdravotní péči, veřejnou správu. 
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d.4. Veřejná prostranství  

§ Územní plán respektuje významné veřejné plochy v sídle. Tyto plochy jsou vymezeny jako 
plochy veřejných prostranství, resp. plochy systému sídelní zeleně. 

§ Územní plán vymezuje jako veřejná prostranství také uliční prostory – místní komunikační síť, 
která charakterizuje urbanistickou strukturu v sídle. 

 
 
d.5. Požadavky civilní ochrany  

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní 
§ V řešeném území se předpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

(pod vodním dílem Rozkoš). Řešeným územím protéká řeka Labe, která má vyhlášené 
záplavové území (je zdokumentováno v grafické části územního plánu). 

 
Zóny havarijního plánování v řešeném území 
§ V řešeném území nejsou vymezována pásma havarijního plánování. 

 
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí 
§ V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Krátkodobé ukrytí obyvatel zajistí sklepní 

prostory jednotlivých rodinných domů. 
 
Evakuace obyvatel 
§ V případě evakuace budou obyvatelé obce Bukovina n/Labem shromážděni v prostoru před 

obchodem na návsi.  
§ Nouzové ubytování a stravování bude zajišťováno v dočasných zařízeních ( např. stany, 

mobilní zařízení apod.) v prostoru hřiště. Několik málo osob může být dočasně ubytováno 
v objektu obecního úřadu. 

 
Zásobování obyvatel vodou 
§ Obec Bukovina n/Labem je zásobovaná pitnou vodou z veřejného vodovodu, v případě 

havárie vodovodní sítě bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Cisterna bude 
umístěna na návsi. 

 
Požární ochrana 
§ Obec je napojena na veřejný vodovod, osazeny jsou hydranty. V případě potřeby většího 

množství požární vody je zřízeno odběrné místo z řeky Labe. 
 
Zájmy obrany státu 
§ V řešeném území se nachází objekt důležitý pro obranu státu – brod přes řeku Labe včetně 

příjezdové komunikace. 
 
 
e)  Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 
opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 

 

e.1. Návrh uspořádání krajiny 

§ Respektovány jsou krajinné hodnoty území – břehové porosty kolem vodních ploch a 
vodotečí, plochy vymezených skladebných prvků územního systému ekologické stability a 
veškeré plochy ekologicky významné (remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé 
travní porosty apod.), menší plochy lesních porostů. 
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§ Chráněna jsou všechna krajinářsky a biologicky cenná území, stávající plochy vzrostlé zeleně 
v krajině i urbanizovaném území. 

§ Využívání krajiny, včetně rekreačního, respektuje podmínky ochrany přírody a krajiny a 
ochrany krajinného rázu.  

§ Linie komunikačních systémů včetně účelových cest v krajině budou lemovány doprovodnou 
zelení. 

§ Kontakt či křížení silnice R35 včetně souvisejících staveb a zařízení se skladebnými částmi 
ÚSES a lokalitami cennými z hlediska ochrany přírody a krajiny budou řešeny v podrobné 
dokumentaci dopravní stavby tak, aby zásahy do těchto lokalit byly minimalizovány 

§ Plochy smíšené krajinné zeleně jsou nově vymezeny na rozhraní rozdílných funkcí: bydlení – 
krajina, bydlení – popílkoviště, při komunikacích a na okrajích lesních ploch mimo řešené 
území. Způsob obhospodařování těchto ploch bude přispívat ke zvýšení retenční schopnosti 
krajiny (trvalé travní porosty, pastviny apod.).   

§ Systém zemědělského využívání zorněných ploch bude volen tak, aby nedošlo k ohrožení 
zastavěného území vodní erozí. 

 
e.2. Návrh systému ÚSES 

§ Územní plán vymezil skladebné prvky ÚSES, které budou respektovány.  
§ Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem. 
§ Územní plán vymezuje trasy nadregionálního biokoridoru NRBK ve dvou větvích – vodní (řeka 

Labe) na západní hranici řešeného území a borová, tvořící východní hranici řešeného území. 
§ Vymezeno je na vodní linii NRBK regionální biocentrum; na borové linii NRBK pak lokální 

biocentrum. 
§ V severní části řešeného území prochází od východu k západu lokální biokoridor. Ten 

částečně zasahuje do vymezeného dopravního koridoru R35. Jižní hranice řešeného území 
se okrajově dotýká LBK. 

§ Systém ekologické stability doplňují navrhované linie zeleně, doprovázející zejména 
komunikace, cesty, příkopy či vodoteče v krajině. 

 
e.3. Protierozní opatření 

§ Územní plán nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření v řešeném území. Účinky 
větrné eroze rozsáhlých nečleněných a intenzivně využívaných zemědělských ploch budou 
snižovány rozčleněním těchto ploch pomocí liniové zeleně v podobě pásů dřevin podél 
účelových komunikací, vodotečí apod. 

§ Zemědělské využívání zorněných ploch bude v zájmu zabránění vodné erozi omezováno 
z hlediska výběru plodin i organizace obdělávání pozemků. V lokalitách ohrožených erozí 
nebudou pěstovány širokořádkové plodiny – např. kukuřice, brambory, řepa, bob setý, soja, 
slunečnice apod. 

 
 
 
f)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného, nepřípustného, případně 
podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 

f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  (funkční regulace) 

§ Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí.  
§ Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění 

přípustné a nepřípustné využití. 
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§ Přípustné využití – funkce, která ve stavbách a zařízeních vymezené funkční plochy 
převládá a určuje charakteristiky využití funkční plochy; funkce které doplňují funkci 
hlavní tak, aby funkční využití staveb a zařízení bylo optimální. 

§ Nepřípustné využití – funkce, které jsou ve stavbách a zařízeních vymezené funkční 
plochy nevhodné, škodlivé, způsobující závady na životním, resp. obytném prostředí. 

 
§ Činnosti, resp. stavby a zařízení pro ně využívané, neuvedené ani v jedné ze dvou výše 

uvedených kategorií jsou považovány za přípustné za podmínky, že: 
§ splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
§ jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a 

urbanistických hodnot území 
§ jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 
§ nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 

§ Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel 
umisťovaných staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání. 

 
Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch: 
 
§ Koeficient zastavění stavebního pozemku (KZSP) – udává maximální podíl zastavěné plochy 

všech objektů a zpevněných ploch nacházejících se na pozemku k celkové ploše tohoto 
pozemku; uvedená hodnota se použije pro stavební pozemky obvyklé rozlohy (tj. 700 – 1000 
m2), pro ostatní případy bude posuzováno individuelně – v souladu s charakterem okolní 
zástavby (hustota) a krajinným rázem 

 
 
Řešené území je členěno do těchto funkčních typů a podtypů: 
 
§ Plochy bydlení: 

§ Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské   BI  
§ Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské   BV 

§ Plochy rekreace: 
§ Plochy staveb pro rodinnou rekreaci  RI 

§ Plochy občanského vybavení: 
§ Tělovýchovná a sportovní zařízení  OS 

§ Plochy veřejných prostranství:  
§ Veřejná prostranství   PV 
§ Veřejná prostranství – uliční prostory   PVu 

§ Plochy smíšené obytné: 
§ Plochy smíšené obytné – venkovské   SV 

§ Plochy dopravní infrastruktury: 
§ Doprava silniční – státní silniční síť   DSk 
§ Doprava silniční – místní a účelové komunikace   DSu 

§ Plochy technické infrastruktury: 
§ Plochy pro nakládání s odpady   TO 

§ Plochy výroby a skladování: 
§ Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba   VD 
§ Výroba a skladování se specifickým využitím   VXo 

§ Plochy smíšené výrobní: 
§ Plochy smíšené výrobní   VS 

§ Plochy systému sídelní zeleně: 
§ Zeleň  na veřejných prostranstvích   ZV 
§ Zeleň soukromá a vyhrazená   ZS 
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§ Zeleň ochranná a izolační    ZO 
§ Plochy vodní a vodohospodářské: 

§ Vodní plochy a toky   W 
§ Plochy zemědělské: 

§ Plochy zemědělsky obhospodařované půdy   NZ 
§ Plochy specifické – samozásobitelské   NZx 
§ Plochy smíšené krajinné zeleně   NZs 

§ Plochy lesní: 
§ Plochy lesa   NL 

§ Plochy přírodní: 
§ Plochy přírodní krajinné zeleně   NP 

 
 
Podmínky využití jednotlivých funkčních ploch: 
 
Plochy bydlení 
 
P l o c h y    b y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h   –   p ř í m ě s t s k é     BI 
Hlavní využití: 
bydlení, se zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a 
užitkovými  

§ stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování bez negativních vlivů na 
životní a obytné prostředí sídla 

§ stavby a zařízení pro ubytování (v objektech hmotových parametrech rodinného domu) 
§ plochy veřejné a izolační zeleně 
§ dětská hřiště, odpočinkové plochy 
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky 
§ plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury  
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

§ Nepřípustné využití: 
§ vícepodlažní obytné domy 
§ stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné 

prostředí 
§ stavby pro reklamu 
§ stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
§ stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí 
§ stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
§ stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod 
§ vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu životního a obytného prostředí a 

nejsou slučitelné s bydlením 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené 
v příslušných předpisech 

§ Zásady prostorového uspořádání: 
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§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude 
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer bude respektována uliční 
čára. 

§ preferovány budou objekty přízemní s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, 
výjimečně dle konkrétních podmínek v lokalitě max. 2 n.p. 

 
 

P l o c h y    b y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h   –   v e n k o v s k é      BV 
Hlavní využití: 
bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace i drobných výrobních 
aktivit a služeb 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a užitkovými 
zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva a drobných zvířat 

§ zařízení a stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, které negativně nepůsobí na 
životní a obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám pro bydlení 

§ stavby a zařízení pro maloobchod a služby  
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování  
§ stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku 
§ drobné plochy veřejné zeleně s dětskými hřišti, odpočinkovými plochami 
§ plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně 
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky 
§ odstavné a parkovací plochy sloužící obsluze území 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

§ Nepřípustné využití: 
§ vícepodlažní (nad 2 n.p.) obytné domy 
§ stavby a plochy pro smíšenou výrobu 
§ stavby a plochy pro velkoobchod, stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a 

supermarketů   
§ stavby a plochy pro výrobní služby, podnikatelské aktivity a pro zemědělskou výrobu s 

negativními vlivy na životní prostředí 
§ stavby pro reklamu 
§ stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
§ hromadné garáže 
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a 

nejsou slučitelné s bydlením 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené 
v příslušných předpisech  

§ Zásady prostorového uspořádání: 
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude 

vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer bude respektována uliční 
čára. 

§ obytné objekty budou převážně přízemní s využitým podkrovím, převážně sedlová 
střecha (event. s polovalbou), doplňkové hospodářské objekty – sedlová střecha, výška 
římsy max. 5 m 
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Plochy rekreace 
 
P l o c h y    s t a v e b   p r o   r o d i n n o u     r e k r e a c i      RI 
Hlavní využití:  
pobytová rekreace v rekreačních chatách, zázemí rekreačních aktivit 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 
§ stavby a zařízení pro individuální rekreaci a ubytování 
§ zařízení pro sportovní a relaxační aktivity, dětská hřiště 
§ stavby a zařízení pro rehabilitaci a rekreaci 
§ plochy pro parkování osobních automobilů sloužící obsluze území 
§ stavby pro krátkodobé ukládání TKO 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ pobytové louky, veřejná zeleň přírodního charakteru, odpočinkový a herní mobiliář 
§ místní účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty 

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby pro výrobu včetně zemědělství a podnikatelské aktivity 
§ stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat 
§ stavby pro nakládání s odpady mimo stavby uvedené v přípustném využití území  
§ čerpací stanice PHM všech kategorií 
§ autobazary 
§ veškeré stavby, které snižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a nejsou slučitelné 

s rekreačními aktivitami 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  

§ Zásady prostorového uspořádání: 
§ objekty budou přízemní s možností využitého podkroví, střecha sklonitá 

 
 
 
Plochy občanského vybavení 
 
T ě l o v ý c h o v n á   a   s p o r t o v n í   z a ř í z e n í       OS 
Hlavní využití: 
pro organizovaný i rekreační sport 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ stavby a zařízení pro sport včetně nekrytých: např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště apod. 
§ stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků, klubovny, kanceláře 
§ stavby a zařízení pro relaxaci  
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování – občerstvení apod. 
§ dětská hřiště 
§ pobytové louky, veřejná zeleň 
§ stavby a zařízení pro technické zázemí sportoviště včetně servisu pro provoz a údržbu areálu  
§ plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území  
§ stavby a zařízení technické infrastruktury  
§ místní účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty 
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadu 

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy 
§ stavby a zařízení pro průmyslovou, smíšenou výrobu a výrobní služby 
§ stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat 
§ zemědělská rostlinná výroba 
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§ stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  

§ Zásady prostorového uspořádání: 
§ struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav bude vycházet z charakteru lokality.  
§ objekty budou navrhovány tak, aby nenarušovaly krajinný ráz obce a dálkové pohledy. 

 
 
Plochy veřejných prostranství 
 
V e ř e j n á     p r o s t r a n s t v í     PV 
Hlavní využití: 
Plochy jsou veřejně přístupným územím především v centru obce nebo ve vazbě na stavby a zařízení 
občanského vybavení či výroby a služeb. Tyto plochy jsou využity především pro veřejnou zeleň a 
drobné stavby, pro pěší komunikace s mobiliářem pro krátkodobý odpočinek. 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 
§ veřejná zeleň 
§ drobná architektura a vodní prvky 
§ drobné sakrální stavby (např. křížek, zvonička, kaplička apod.) 
§ plochy pro krátkodobý odpočinek vybavené mobiliářem  
§ plochy parteru, komunikace pro pěší a cyklisty 
§ pěší a cyklistické stezky      
§ parkovací plochy osobních automobilů do 15 míst 
§ komunikace sloužící dopravní obsluze funkční plochy a ploch sousedících 
§ stavby a zařízení pro hromadnou dopravu 
§ stavby a zařízení technického vybavení 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, které neslouží obsluze funkční plochy 

 
Doplňková charakteristika funkční plochy: 
Vyznačuje plochy s důležitou a dominantní funkcí zeleně s cílem ochránit a zkvalitnit veřejné 
prostranství v centru obce. 
 
 
V e ř e j n á   p r o s t r a n s t v í   –   u l i č n í   p r o s t o r y     PVu 
Hlavní využití: 
veřejně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní obsluze území 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 
§ místní silniční doprava sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb, zařízení a ploch 
§ místní obslužné a účelové komunikace 
§ parkování vozidel na místech určených silničními pravidly 
§ doprovodná, izolační zeleň a veřejná zeleň 
§ pěší a cyklistický provoz 
§ obratiště, manipulační plochy 
§ stavby a zařízení technického vybavení 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím 
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Plochy smíšené obytné 
 
P l o c h y    s m í š e n é     o b y t n é   –   v e n k o v s k é     SV 
Hlavní využití: 
bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace občanského 
vybavení a neobtěžujících výrobních aktivit  
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 
§ rodinné domy včetně drobných staveb, s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a 

užitkovými zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva 
§ stávající obytné domy 
§ stavby a plochy pro výrobní služby bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí sídla 
§ stavby a zařízení pro veřejnou správu, administrativu, společenské, sportovní a kulturní 

aktivity  
§ stavby a zařízení pro služby a maloobchod  
§ stavby a zařízení pro veřejné stravování  
§ stavby a zařízení pro ubytování v soukromí 
§ plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně 
§ obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky 
§ plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 

§ Nepřípustné využití: 
§ vícepodlažní obytné domy 
§ stavby a plochy pro průmyslovou a smíšenou výrobu 
§ stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní 

prostředí 
§ stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
§ stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a supermarketů 
§ stavby pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály a zbožím 
§ hromadné garáže 
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením 

narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území  
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných 
předpisech  

 
 
Plochy dopravní infrastruktury 
 
D o p r a v a    s i l n i č n í   –   s t á t n í   s i l n i č n í   s í ť    DSk 
Hlavní využití:  
pro provoz vozidel po pozemních komunikacích  
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ pozemní komunikace, silniční pozemky komunikací  
§ plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy a stavby a zařízení – mosty, 

dopravní značení a technická opatření související s provozem na pozemních 
komunikacích 

§ plochy pro parkování vozidel na místech určených silničními pravidly 
§ stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě 
§ plochy pro pěší na oddělených pruzích a chodnících 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
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§ stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravní stavby s např. systémem 
ekologické stability, s technickou infrastrukturou apod. 

§ plochy doprovodné a izolační zeleně 
§ Podmíněně přípustné využití pro navržené koridory dopravních staveb: 

§ Nově zakládané plochy zalesnění a mimolesní zeleně za podmínky výsadeb až po 
realizaci dopravní stavby 

§ Plochy přírodní zeleně (skladebné části SES) za podmínky souladu s řešením 
navrženým v projektové dokumentaci dopravní stavby (dokumentace k územnímu resp. 
stavebnímu povolení) 

§ Vodní plochy a toky za podmínky souladu s řešením navrženým v projektové 
dokumentaci dopravní stavby (dokumentace k územnímu resp. stavebnímu povolení) 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím 
§ stavby pro reklamu 

 
 
D o p r a v a   s i l n i č n í   –   m í s t n í   a   ú č e l o v é   k o m u n i k a c e     DSu 
Hlavní využití: 
pro provoz a pohyb vozidel, cyklistů a pěších ve volné krajině 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ místní doprava sloužící obsluze území – místní, obslužné a účelové komunikace 
§ zpevněné komunikace sloužící zemědělské či lesnické přepravě 
§ nezpevněné povozové cesty, stezky a pěšiny důležité pro prostupnost krajiny a 

komunikační propojení výpravných cílů 
§ stavby a zařízení zajišťující funkčnost těchto tras – např. náspy, mosty, lávky apod. 
§ doprovodná a izolační zeleň 
§ pěší a cyklistický provoz (např. cyklostezky) 
§ obratiště, manipulační plochy 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ informační a odpočinkový mobiliář 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím 
§ stavby pro reklamu 

 
 
Plochy technické infrastruktury  
 
P l o c h y    p r o   n a k l á d á n í   s   o d p a d y      TO 
Hlavní využití: 
pro umisťování staveb a zařízení sloužících provozu kanalizace, čištění odpadních vod a nakládání 
s kaly 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ stavby a plochy zařízení sloužících odvádění, čištění odpadních vod a odstraňování 
produktů čištění 

§ stavby a zařízení pro ukládání a manipulaci s organickým odpadem  
§ stavby a zařízení provozního vybavení 
§ stavby a zařízení technického vybavení 
§ parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel 
§ účelové komunikace, komunikace pro pěší 
§ izolační zeleň 
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§ Nepřípustné využití: 
§ stavby pro bydlení 
§ stavby a zařízení pro občanské vybavení 
§ stavby a zařízení pro zemědělství 
§ stavby a zařízení pro sport a rekreaci 
§ stavby pro reklamu 
§ čerpací stanice pohonných hmot 
§ stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou 
§ stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat  

 
 
 
Plochy výroby a skladování  
 
V ý r o b a   a   s k l a d o v á n í    –    d r o b n á   a   ř e m e s l n á   v ý r o b a    VD 
Hlavní využití: 
drobná řemeslná výroba a výrobní služby v malém rozsahu produkce i využívaných ploch. 
Plochy nemají velké nároky na přepravu, negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých 
areálů, resp. výrobních objektů. 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ stavby a zařízení výrobních služeb a řemeslné výroby, jejichž negativní vlivy nezasahují 
sousední obytné plochy  

§ stavby a zařízení pro administrativu a obchod 
§ stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců 
§ stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
§ manipulační plochy 
§ účelové komunikace, komunikace pro pěší 
§ stavby a plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů a 

speciálních vozidel 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ veřejná a izolační zeleň 
§ drobná architektura 

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na životní prostředí, 

přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace, 
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) 

§ stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou 
§ stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy 
§ stavby a zařízení pro občanské vybavení 
§ stavby a zařízení pro sport a rekreaci 
§ stavby  pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu 
§ stavby pro reklamu 
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V ý r o b a   a   s k l a d o v á n í   s e   s p e c i f  i c k ý m   v y u ž i t í m     VXo   
Hlavní využití: 
pro ukládání technologického odpadu, po ukončení ukládání v prostoru skládky rekultivace a obnova 
krajiny, využití pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 
§ ukládání technologického odpadu 
§ obnova reliéfu krajiny a rekultivace, ozelenění či zalesnění 
§ stavby a zařízení fotovoltaických elektráren 
§ zpevněné plochy 
§ komunikace účelové 
§ stavby a zařízení technického vybavení 
§ izolační liniová a plošná zeleň 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím   

 
Doplňková charakteristika funkční plochy: 
V severní části popílkoviště (po obvodu) jsou vymezeny plochy izolační zeleně, které doplňují 
základní funkci s cílem zkvalitnit a doplnit stávající zeleň a zlepšit její ochrannou a izolační funkci. 
 
 
 
Plochy smíšené výrobní  
 
P l o c h y   s m í š e n é   v ý r o b n í     VS 
Hlavní využití: 
výrobě, výrobním službám, zemědělské výrobě, stavební výrobě, skladování a manipulaci s materiály. 
Zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních plochách, mají zvýšené nároky na přepravu, 
negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice areálů, resp. výrobních objektů. 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití : 

§ stavby, zařízení, plochy a činnosti zemědělské výroby v ploše současného 
zemědělského areálu, jejichž negativní vlivy nezasahují sousední obytné plochy 

§ stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl 
§ stavby a zařízení pro výrobní služby a lehkou výrobu, jejichž negativní vlivy nezasahují 

sousední obytné plochy 
§ stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 
§ stavby a zařízení pro stavební výrobu a činnost, stavební dvory, výroba drobných 

stavebních prvků 
§ stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást 

výrobního areálu 
§ stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy 
§ stavby a zařízení pro administrativu 
§ stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců, stravování 
§ stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
§ účelové komunikace, komunikace pro pěší 
§ plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů a speciálních 

vozidel 
§ garáže služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel a techniky 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ veřejná a izolační zeleň 
§ drobná architektura 
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§ Nepřípustné využití: 
§ stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na životní prostředí, 

přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace, 
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov apod.) 

§ stavby pro průmyslovou výrobu 
§ stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy 
§ stavby pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu 
§ stavby pro reklamu 

 
 
Plochy systému sídelní zeleně 
 
Z e l e ň   n a   v e ř e j n ý c h    p r o s t r a n s t v í c h       ZV 
Hlavní využití: 
Veřejná zeleň, která je součástí prostředí venkovského sídla 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné, plochy okrasné zeleně 
§ parkové porosty okrasné a přírodní 
§ dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů, 

liniové sadovnické a břehové porosty 
§ vodní plochy 
§ trvalé travní porosty 
§ dětská hřiště 
§ drobné sakrální stavby 
§ odpočívadla, altány, mobiliář 
§ komunikace pro pěší a cyklisty 
§ drobná architektura, vodní prvky 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené 
v příslušných předpisech  

§ stavby pro reklamu 
 
 
Z e l e ň    s o u k r o m á   a   v y h r a z e n á    ZS 
Hlavní využití: 
Plochy okrasné a užitkové zeleně, krátkodobá rekreaci, většinou plní doplňkovou funkci bydlení 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ plochy okrasných a užitkových přírodních kultur 
§ izolační a doplňující přírodní plochy zeleně 
§ trvalé travní porosty 
§ dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové 
§ ploty, přístřešky a altány, stavby sloužící funkci hlavní – pouze v zastavěném území  
§ účelové komunikace 
§ vodní prvky  
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 



24 
Územní plán Bukovina nad Labem 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím 
§ veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené 
v příslušných předpisech  

§ stavby pro reklamu 
 
 
Z e l e ň   o c h r a n n á   a   i z o l a č n í     ZO 
Hlavní využití: 
Zeleň jako izolace mezi plochami různých funkcí, resp. proti zdrojům znečištění (např. hluk, prach, 
eroze), zeleň lemující liniové prvky v území (např. podél komunikací) 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy 
s ohledem na místní souvislosti 

§ dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů 
§ pěší komunikace 
§ cyklistické stezky 
§ technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území 
§ stavby a zařízení technického infrastruktury 
§ drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.) 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím 
§ stavby a zařízení pro reklamu 
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný 

ráz 
 
 
Plochy vodní a vodohospodářské 
 
V o d n í   p l o c h y   a   t o k y    W 
Hlavní využití: 
Vodní plochy a toky jako plochy plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a 
krajinotvorné jako významný krajinný prvek 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé, sloužící vodnímu hospodářství, 
ekologické stabilizaci, tvorbě krajinného rázu 

§ vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu 
§ technické stavby, sloužící obsluze či ochraně vodního díla 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury  
§ účelové komunikace  
§ pěší a cyklistické stezky 

§ Podmíněně přípustné využití: 
§ zařízení pro rekreaci, pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody, zachování 

krajinného rázu a podmínkami stanovenými provozním řádem vodního díla 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní 
§ stavby a zařízení pro reklamu 
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§ stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území 
§ z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou 

ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře) 
 
 
Plochy zemědělské 
  
P l o c h y    z e m ě d ě l s k y    o b h o s p o d a ř o v a n é   p ů d y     NZ 
Hlavní využití: 
hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chov hospodářských zvířat 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ orná půda, zemědělská rostlinná výroba 
§ intenzivně využívané travní porosty – louky  a pastviny 
§ trvalé kultury – např. sady, chmelnice, vinice apod. 
§ účelové komunikace 
§ pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky 
§ liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí) 
§ stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze území 
§ drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.) 
§ vodní prvky 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury  

§ Podmíněně přípustné využití 
§ zalesnění pozemků za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a 

konkrétní lokalitě příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany 
přírody (možnosti zalesnění budou dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních 
případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz apod.) 

§ Nepřípustné využití 
§ veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím 
§ stavby a zařízení pro reklamu 
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný 

ráz 
§ z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou 

ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře) 
 
 
 
P l o c h y    s p e c i f i c k é   –   s a m o z á s o b i t e l s k é     NZx 
Hlavní využití: 
hospodaření na zemědělské půdě v malém rozsahu soukromých aktivit, zahrádky bez běžných 
atributů zahrádkářských osad 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ zemědělská půda využitá pro pěstování zeleniny, okrasných a ovocných stromů, 
okrasných rostlin apod. 

§ travní porosty 
§ izolační a doplňující přírodní plochy zeleně 
§ dřevinné porosty skupinové a soliterní 
§ odpočinkové a herní plochy bez staveb a pevných konstrukcí 
§ vodní plochy 
§ účelové komunikace 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
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§ zařízení pro nakládání s odpady souvisícími se zahrádkářskou činností (kompost) 

§ Nepřípustné využití 
§ jakékoliv stavby vč. oplocení 
§ jakékoliv využití ploch, které nesouvisí s hlavní funkcí 

 
 
 
P l o c h y    s m í š e n é    k r a j i n n é    z e l e n ě        NZs 
Hlavní využití: 
plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí 
mimo les), je jedním ze základních systémů krajinného prostředí a její rozvoj je ovlivněn především 
uplatněním přirozených procesů a mechanizmů  
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ trvalé travní porosty – louky, pastviny 
§ stabilizované travnaté porosty, květnaté louky 
§ extenzivně využívané plochy ZPF (např. sady a zahrady mimo zastavěné území, 

pěstební plochy – „záhumenky“) 
§ mokřady a prameniště 
§ přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a keřových porostů 
§ břehová a doprovodná vegetace vodotečí  
§ stabilizační vegetace svahů 
§ liniová zeleň podél komunikací a cest 
§ pěší, cyklistické a jezdecké stezky 
§ účelové komunikace 
§ vodní plochy do 0,3 ha, vodní toky 
§ technické stavby sloužící obsluze a ochraně území 
§ stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch (např. seníky, přístřešky pro zvířata 

apod.), jejichž umístění v krajině je odůvodnitelné 
§ drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka), drobná architektura (mobiliář –  

např. informační tabule, lavičky, odpadkové koše) 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 

§ Podmíněně přípustné využití 
§ zalesnění pozemků za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a 

konkrétní lokalitě příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany 
přírody (možnosti zalesnění budou dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních 
případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz apod.) 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím 
§ stavby a zařízení pro reklamu 
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný 

ráz 
§ z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou 

ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře) 
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Plochy lesní 
 
P l o c h y    l e s a      NL 
Hlavní využití: 
Lesy hospodářské, ochranné, nebo lesy zvláštního určení 
Podmínky využití: 
§ Přípustné využití: 

§ lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití 
§ lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 
§ účelové komunikace pro obsluhu území a lesní hospodářství 
§ vodní toky a stávající vodní plochy  
§ stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch 
§ pěší a cyklistické komunikace 
§ stavby a zařízení technické infrastruktury 
§ drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.) 

§ Nepřípustné využití: 
§ veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím 
§ stavby a zařízení pro reklamu 
§ veškeré stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality 

území 
 
 
Plochy přírodní  
 
P l o c h y   p ř í r o d n í    k r a j i n n é   z e l e n ě     NP 
Hlavní využití:  
zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území 
Podmínky využití: 

§ Přípustné využití: 
§ činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry 
§ činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým působením na 

okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny 
§ do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména: 

§ významné krajinné prvky 
§ prvky územního systému ekologické stability včetně interakčních prvků 
§ zvlášť chráněná území a nejcennější přírodní lokality  
§ stabilizované travnaté plochy – trvalé travní porosty, pastviny 
§ prvky důležité pro ekostabilizační funkci krajiny a ochranu krajinného rázu 

§ účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy 

§ Podmíněně přípustné využití: 
§ pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody a zachování krajinného rázu, za 

podmínky souhlasu orgánu ochrany přírody a ochrany ZPF 
§ malé vodní plochy do 0,3 ha 
§ technická infrastruktura, technické stavby a opatření sloužící obsluze a ochraně 

území 
§ drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.) 

§ Nepřípustné využití: 
§ stavby a zařízení pro reklamu 
§ intenzivní formy hospodaření 
§ rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů 



28 
Územní plán Bukovina nad Labem 

§ terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady, 
především skladování a zneškodňování 

§ jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou obsluhou území 
§ stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný 

ráz 
§ z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků, pokud se 

nejedná o krátkodobou ochranu v zájmu péče o zachování přírodních lokalit, výsadeb 
atp., v zájmu ochrany přírody 

 
 

Ochranné režimy 
 
O c h r a n n ý    r e ž i m    p l o c h    v y m e z e n ý c h    p r o    s y s t é m   Ú S E S  

 
§ plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena 

jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které 
by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména: 
§ umisťování staveb 
§ terénní úpravy většího rozsahu  
§ úprava vodních toků a změna vodního režimu 
§ těžba nerostů 
§ změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy a 

redukce ploch lesa 
§ rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů 
§ zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady 

 Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle 
specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem 
územního plánování, orgány ochrany vod aj. 
 
 
 
f.2. Podmínky prostorového uspořádání 

 Viz kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, kde jsou jednotlivé 
zastavitelné plochy charakterizovány včetně podmínek prostorového uspořádání (podlažnost, 
koeficient zastavění, event. lokální podmínky). 
 

f.3. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

Ochrana krajinného rázu 
§ Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny 

pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 

§ K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiných činnostem, které by mohly snížit nebo 
změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a památkové péče.  

§ V krajině bude udržována a obnovována tradice solitérních stromů, liniových výsadeb a  
případně skupin stromů (orientační body v krajině). 

§ Doplňována bude mimolesní zeleň – remízky. Využívány budou hůře zemědělsky 
obdělávatelné, zbytkové plochy zemědělské půdy a ostatní (nezemědělské) druhy pozemků   

 
Významné krajinné prvky (VKP) 
§ Jejich využití je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení 

nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
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§ K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 
ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy 
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků 
a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví 
ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem. 

§ Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, bude jejich 
umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit  

 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
§ Ochrana vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 

základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát. 
§ Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit 

stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat 
jejich ekologicko – stabilizační funkce. 

 
Vzhledem k výše uvedeným zásadám je třeba konstatovat, že jak krajina, tak sídlo si i přes 

některé stavební závady uplynulých let (zemědělský areál) zachovaly svůj osobitý charakter. Proto 
územní plán stanovuje poměrně podrobné podmínky prostorového řešení zastavitelných ploch, které 
jsou lokalizovány především na okrajích stávající zástavby, aby si sídlo tyto hodnoty zachovalo a 
rázovitost řešeného území byla ochráněna. 

 
 
g)  Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

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

 

g.1.  Veřejně prospěšné stavby: 

§ technická infrastruktura: 
§ koridory pro vedení technické infrastruktury: VT 1 a VT 2   
§ plocha pro čistírnu odpadních vod – WT 1 
 

označení 
VPS 

označení 
rozvojové 

lokality 

dotčené pozemky 
k.ú. Bukovina nad Labem 

předkupní právo 

WT 1 Z17 72/1    Obec Bukovina nad Labem 
 
§ dopravní a technická infrastruktura:  
§ koridory pro vedení dopravní technické infrastruktury: VDT 1 a VT 2   

 
Pro technickou infrastrukturu bude převážně zřizováno věcné břemeno, pro jednotlivé objekty a 
zařízení technické infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené 
pozemky budou upřesněny dle podrobné dokumentace. 

 
§ dopravní infrastruktura:  
 
§ vnější část koridoru K1 pro veřejně prospěšnou stavbu – komunikaci R35 (trasu rychlostní 

silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových 
křižovatek a napojeními na stávající silniční síť, včetně úprav a přeložek tras sítí technické 
infrastruktury a úprav na ostatní komunikační síti) – VD 1 

§ vnitřní část koridoru K1 pro veřejně prospěšnou stavbu – komunikaci R35 (trasu rychlostní 
silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových 
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křižovatek a napojeními na stávající silniční síť, včetně úprav a přeložek tras sítí technické 
infrastruktury a úprav na ostatní komunikační síti) – WD 1 

 
označení 

VPS 
označení 
rozvojové 

lokality 

dotčené pozemky 
k.ú. Bukovina nad Labem 

předkupní právo 

WD 1 K1  554/29, 542/3, 554/21, 579, 585/1, 587/24, 599/36, 756/27, 583, 
585/2, 587/22, 756/29, 593, 580/2, 581,  585/3, 587/21, 587/26, 
591, 592, 597/1, 599/1, 599/7, 606/1, 606/2, 469/2, 492/11, 554/2, 
557/16, 733/9, 757/7, 554/1, 554/4, 554/7, 528, 529, 530, 531, 532, 
708, 757/5, 757/8, 554/5, 554/16, 757/9, 622/1, 597/2, 554/13, 
557/10, 557/12, 557/17,  565/1, 565/3, 565/4, 575/3, 580/5, 733/10, 
736/1, 755/2, 757/2, 757/4, 757/6 

ČR - ÚZSVM  

 
§ koridor pro vedení cyklostezky podél komunikace  III/29810 východně od komunikace – VD 2 
§ koridor pro vedení cyklostezky „Stezka mechu a perníku“ – VD 3 – VD 5 

 
 

g.2. Veřejně prospěšná opatření:  

§ územní systém ekologické stability – VU1, VU3, VU4, VU6  - VU10 
 
 
 

 
g.3. Stavby k zajišťování obrany státu: 

§  objekt důležitý pro obranu státu na severozápadním okraji řešeného území - VO 1 
 
 
g.4. Asanace a asanační úpravy: 

 Územní plán nenavrhuje asanace ani asanační úpravy. 
 
 
h)  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 

které lze uplatnit předkupní právo 
 
Územní plán nenavrhuje veřejně prospěšné stavby ani opatření, pro která lze uplatnit pouze 

předkupní právo. 
Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství, pro které lze  uplatnit  předkupní právo 

ve prospěch Obce Bukovina nad Labem:  
 

§ Veřejné prostranství – uliční prostor u zastavitelných ploch Z4 a Z5 – PV 1 
označení 
plochy  

označení 
rozvojové 

lokality 

dotčené pozemky 
k.ú. Bukovina nad Labem 

předkupní právo 

PV 1 Z4, Z5 
část 

708 Obec Bukovina nad Labem 

 
§ Veřejné prostranství – uliční prostor u zastavitelných ploch Z11,Z12 – PV 2 

označení 
plochy  

označení 
rozvojové 

lokality 

dotčené pozemky 
k.ú. Bukovina nad Labem 

předkupní právo 

PV 2 V3 718/1, 407/13 Obec Bukovina nad Labem 
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§ Veřejné prostranství – uliční prostor u zastavitelných ploch Z7, Z8, Z9, Z10,Z15, Z16, Z18,Z19 – 
PV 3 

označení 
plochy 

označení 
rozvojové 

lokality 

dotčené pozemky 
k.ú. Bukovina nad Labem 

předkupní právo 

PV 3 V1, V2, 
V4 

720, 32/1, 40/4, 24/2, 15/2, 40/1, 468/7, 468/23, 468/15, 447, 
468/21, 432/7, 468/27, 432/5, 468/20, 15/3, 15/8, 432/4, 432/8, 
468/19, 15/7, 425, 432/5, 468/25, 422/2, 468/22, 421/2, 45, 721/2, 
40/5,  568/16, 468/17, 468/1, 468/4, 468/18, 468/24, 468/26 

Obec Bukovina nad Labem 

 
 
§ Veřejné prostranství – uliční prostor u zastavitelné plochy Z13 – PV 4 

označení 
plochy 

označení 
rozvojové 

lokality 

dotčené pozemky předkupní právo 

PV 4 Z13 
část 

708 Obec Bukovina nad Labem 

 
 
 
i)    Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
  

• Pro případné korekce trasy komunikace R35 je v návaznosti na vymezený koridor plochy 
dopravní infrastruktury – doprava silniční – státní silniční síť vymezena plocha územní rezervy 
R1 odpovídající rozsahem koridorům vymezeným v ZÚR Pk  

• Podmínky pro využití územní rezervy:  
• V rozsahu územní rezervy nebudou realizovány stavby ani prováděny zásahy, které by 

podstatně ztížily nebo ekonomicky znevýhodnily budoucí realizaci díla  
• Realizace jakékoliv stavby uvnitř územní rezervy R1 je podmíněna souhlasem 

Ministerstva dopravy ČR. 
 

 
j)  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití 
  

Územní plán takové plochy nevymezuje. 
 
 
k)  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 

podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu 
  

Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
podmínkou pro rozhodování o jejich využití.   

 
 

l)   Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 
I. Územní plán 
I.A – textová část (počet stran: 31)   
I.B – grafická část: 

I.B1     Výkres základního členění území       1:5000 
I.B2a   Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny  1:5000 
I.B2b    Koncepce technické a dopravní infrastruktury                  1:5000 
I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1:5000  
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ÚZEMNÍ PLÁN BUKOVINA NAD LABEM 
II.A – TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 
 
 
 
 

a) Postup při pořízení územního plánu 
 

 
 Viz kapitola  d) Vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů. 
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 

 
 

 
b)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a  územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
 
 

Politika územního rozvoje České republiky, schválená dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929, 
zahrnuje řešené území  do rozvojové oblasti OB4 – rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice a do 
území ležícího v kontaktu s rozvojovou osou OS4 – Rozvojová osa Praha – Hradec Králové / 
Pardubice – Trutnov, hranice ČR. 

Řešené území náleží do oblasti, ve které dojde k perspektivnímu propojení dálnice D11 
rychlostní komunikací R35 s Moravou. 

Úkolem územního plánování v tomto území je tedy chránit koridor R35 a řešit územní 
souvislosti upřesněného koridoru R35. 

Výhledově by se řešeného území mohl dotýkat i vymezený koridor vodní cesty VD6 Kunětice 
– Opatovice, zatím ale nemá stanovenou územní ochranu. Důvodem vymezení v PÚR je prověření 
využitelnosti vodních cest pro plavbu. 

 
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem – Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk), vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje 
usnesením Z/170/10 z 9. jednání ze dne 29.4.2010 

 
Řešené území je součástí Pardubického kraje, který má zpracované a vydané Zásady 

územního rozvoje.  
 

kapitola 1 
Priority kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území 

Řešení Územního plánu Bukovina nad Labem 

(01) Vyvážený rozvoj Pardubického kraje, 
založený na zajištění příznivého životního 
prostředí, stabilním hospodářském rozvoji 
a udržení sociální soudržnosti obyvatel 
kraje 
(02) realizace mezinárodně a republikově 
významných záměrů stanovených v PÚR 
ČR 2008 a významných krajských 

- Priority, které lze uplatnit na sídlo měřítka řešené obce, 
územní plán svými návrhy a stanovenými podmínkami splňuje. 
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záměrů, stanovených v Programu rozvoje 
Pardubického kraje 
(03) vytvářet podmínky pro přeměnu a 
rozvoj hospodářské základny dle 
strategie regionálního rozvoje 
(04) zachovat a rozvíjet polycentrickou 
strukturu osídlení kraje 
(05) umístit a realizovat stavby a opatření 
pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
dopravní obslužnosti kraje:  
- páteřní trasy R35 v koridoru Opatovice 

n/L. – Vysoké Mýto – Litomyšl – 
(Mohelnice) 

(06) pečovat o přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty: 
- přírodní hodnoty, biologickou 

rozmanitost a ekologicko stabilizační 
funkce krajiny 

- pozitivní znaky krajinného rázu 
- městské i venkovské urbanistické 

struktury, architektonické i přírodní 
dominanty 

- ochraňovat obyvatele před zdravotními 
riziky z narušené kvality prostředí 

(07) vytvářet podmínky pro stabilizaci a 
vyvážený rozvoj hospodářských činností 
na území kraje zvláště ve vymezených 
rozvojových oblastech a vymezených 
rozvojových osách. Přitom se soustředit 
zejména na: 

a) posílení kvality života obyvatel a 
obytného prostředí, tedy navrhovat 
příznivá urbanistická a architektonická 
řešení sídel, dostatečné zastoupení a 
vysoce kvalitní řešení veřejných 
prostranství a ploch veřejné zeleně, 
vybavení sídel potřebnou veřejnou 
infrastrukturou a zabezpečení 
dostatečné prostupnosti krajiny 
b) vyvážené a efektivní využívání 
zastavěného území a zachování 
funkční a urbanistické celistvosti sídel, 
tedy zajišťovat plnohodnotné využití 
ploch a objektů v zastavěném území a 
preferovat rekonstrukce a přestavby 
nevyužívaných objektů a areálů 
v sídlech před výstavbou ve volné 
krajině 
c) intenzivnější rozvoj aktivit 
cestovního ruchu, turistiky a rekreace 
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy 
a technické vybavenosti, soustav 
zásobování energiemi a vodou a na 
využití surovinových zdrojů pro 
výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj 
vybraných území kraje a pro stabilizaci 
hospodářských činností v ostatním 
území kraje 

 
 
 
 
 
 
 
Územní plán vymezuje koridor pro silnici R35 včetně plochy 
územní rezervy v šířce odpovídající koridoru stanovenému 
v ZÚR. 
 
 
 
Územní plán vymezuje skladebné části systému ÚSES všech 
úrovní, plochy cenné z hlediska ochrany přírody vymezuje jako 
plochy přírodní krajinné zeleně, ostatní plochy v krajině 
vymezuje jako nezastavitelné, většinou plochy zemědělské. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství a to jak stávající 
(prostor návsi v centru původní zástavby), tak prostranství nová, 
uliční prostory v dostatečné šíři nebo prostranství u nově 
navrhovaných aktivit  s možností řešení veřejné zeleně, řešení 
přístupu a dopravy v klidu. 
 
 
 
 
Navrhované zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na 
zastavěné území, zkompaktňují sídlo, doplňují stavební proluky. 
Stabilizovány jsou plochy zastavěného území. 
 
 
 
 
 
 
Vymezeny jsou cyklistické trasy i navrhované cyklostezky. 
 
Stabilizován je stávající dopravní systém, doplněn je v lokalitách 
rozvojových ploch. V souladu s nadřazenou dokumentací je 
vymezen koridor pro silnici R35. Stanovena je koncepce všech 
složek technické infrastruktury. 
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kapitola 2 
Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

 

Rozvojová oblast republikového významu 
OB4 Hradec Králové - Pardubice 
čl. 12 
ZÚR stanovují tyto zásady pro 
usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území: 

g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit 
s možností kvalitní veřejné dopravy a 
s vazbou na sídla s odpovídající 
sociální infrastrukturou 
 
m) respektovat prvky přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území 
n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její 
estetické hodnoty a ekologické 
stability 

 
 
 
 
 
čl. 13 
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování: 

a) zpřesnit koridory dopravy, 
vymezené v ZÚR, zejména napojení 
areálu přístavu na silnici I/36 
b)ověřit rozsah zastavitelných ploch 
v sídlech a stanovit směry jejich využití 
s ohledem na kapacity obsluhy 
dopravní a technickou infrastrukturou, 
limity rozvoje území a ochranu krajiny 
c) prověřit možnosti zlepšení silniční 
sítě ve vazbách na vybranou 
komunikační síť, sledovanou v ZÚR – 
I/2, I/36, R35, I/37 
e) respektovat požadavky na ochranu 
ptačích oblastí…, evropsky 
významných lokalit…. 
f) respektovat požadavky na ochranu 
a upřesnit vymezení skladebných částí 
ÚSES za podmínek stanovených odst. 
112: 
f.2) nadregionálních biokoridorů 
K71,K72, K73, K74 
f.3) regionálních biocenter…. 

 
 
Plochy a koridory dopravy 
Plochy a koridory dopravy mezinárodního 
a republikového významu 
Silniční doprava 
čl. 73 
ZÚR zpřesňují na území Pardubického 
kraje dopravní koridor republikového 
významu R35 Opatovice n.L. – Vysoké 
Mýto – Opatovec – Dětřichov u M. 

 
 
 
 
 
 
Plochy pro rozvoj bydlení jsou vymezeny ve vazbě na 
zastavěné území, navazují na stávající nebo navržené 
komunikace resp. uliční prostory. Sídlo má dobré dopravní 
napojení na obě blízká krajská města – Pardubice i Hradec 
Králové. 
Územní plán respektuje veškeré hodnoty v řešeném území. 
 
Vymezeny jsou skladebné části nadregionálního a regionálního 
systému ÚSES v souladu se ZÚR (PZN. DUR silnice R35 řeší 
křížení  silnice R35 a NRBK K73 na východní hranici řešeného 
území přemostěním o šířce 3m, světlá výška 2,55m). Prvky 
lokálního systému ÚSES, jejich vymezení a označení v těch 
částech, které neváží na regionální a nadregionální systém 
stanovený v ZÚR  nebo na sousední obce, které mají vydaný 
územní plán,jsou vymezeny a označeny v souladu s revizí 
ÚSES ORP Pardubice (2010). 
 
 
. 
Územní plán vymezuje koridor pro silnici R35 včetně plochy 
územní rezervy v šířce odpovídající koridoru stanovenému 
v ZÚR. 
Kapacity vymezených zastavitelných ploch odpovídají potřebám 
obce na nejbližší období, vyhovující je kapacita veřejné 
infrastruktury. 
 
 
Přestože  řešeným územím prochází trasa R35, ostatní 
dopravní síť není v řešeném území napojena na tuto 
nadřazenou komunikaci. Řešeno je pouze křížení stávajících 
silnic – přemostění, přeložka.  
Je v ÚP respektováno. 
 
 
Je upřesněno. Křížení linií dopravní stavby a skladebných částí 
ÚSES bude řešeno v rámci podrobné dokumentace silnice R35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Územní plán vymezuje koridor pro silnici R35 včetně plochy 
územní rezervy v šířce odpovídající koridoru stanovenému 
v ZÚR. Plocha pro MÚK v lokalitě Bukovina nad Labem není 
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Třebové …..Na této trase navrhují MÚK, 
a to v prostorech: Bukovina n.L., 
Rokytno… 
Železniční doprava 
Vodní doprava 
Letecká doprava 
 
Plochy a koridory dopravy nadmístního 
významu 
 
Plochy a koridory technické infrastruktury 
Plochy a koridory technické infrastruktury 
mezinárodního a republikového významu 
 
Plochy a koridory technické infrastruktury 
nadmístního významu 
- Protipovodňová opatření 
Čl. 108 
ZÚR stanovují tyto zásady pro 
usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území: 

a) koordinovat vymezení ploch pro 
umístění protipovodňových opatření s 
územními plány dotčených obcí;  
b) v záplavových územích lze 
vymezovat zastavitelné plochy a 
umísťovat veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech;  
 
c) revitalizovat říční systémy a přírodě 
blízká protipovodňová opatření.  

Čl 109 
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní 
plánování: 
a) stabilizovat navržená opatření 
v územně plánovací dokumentaci 
dotčených obcí 
b)stanovit režim využívání těchto ploch 
c) zvyšovat retenční schopnost krajiny 
d) respektovat navržené plochy a 
koridory, jejichž lokalizace vyplyne 
z plánu oblasti povodí 
 
 
Plochy a koridory nadregionálního  a 
regionálního územního systému 
ekologické stability  
ZÚR vymezují: 
- regionální biocentra, jejich funkčnost je 
třeba zajistit 
 
- funkční regionální biokoridory 
 
Čl.112 
ZÚR stanovují tyto zásady pro 
usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území: 

a) respektovat plochy a koridory pro 
biocentra a biokoridory ÚSES na 
regionální a nadregionální úrovni jako 
nezastavitelné s využitím pro zvýšení 
biodiverzity a ekologické stability 

uvažována. 
 
 
 
řešeného území se nedotýkají záměry ZÚR  
řešeného území se nedotýkají záměry ZÚR 
řešeného území se nedotýkají záměry ZÚR 
 
žádný z vymezených záměrů se řešeného území nedotýká 
 
 
žádný z vymezených záměrů se řešeného území nedotýká 
 
 
 
 
 
 
Územní plán zohledňuje relevantní požadavky ZÚR 
 
 
 
 
 
 
Území plán respektuje tuto zásadu. Do záplavového území 
nenavrhuje zastavitelné plochy. V kontaktu se záplavovým 
územím je lokalita N1, ale nejedná se plochu zastavitelnou, její 
využití je specifikováno jako plocha s převažující pěstební 
činností (záhumenky, zahrádky), kde právě s ohledem na 
rozsah záplavového území stavby nejsou přípustné. 
 
 
 
 
 
ÚP stanovil podmínky pro využívání ploch s rozdílným 
způsobem využití. Na okrajích sídla vymezil plochy s převahou 
trvalých travních porostů. Na zemědělských plochách by neměly 
být pěstovány plodiny, které by zvyšovaly ohrožení sídla vodní 
erozí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 územní plán vymezuje RBC 969 Hrozná, které leží na SZ 
hranici řešeného území 
 
- územní plán vymezuje NRBK K73 obě osy, které procházejí 
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krajiny;  
b) veškeré, i dočasné, zásahy do 
vymezených biocenter a biokoridorů 
provádět pouze na základě odborného 
posouzení a souhlasu příslušného 
orgánu ochrany přírody;  
c) biocentra a biokoridory, jejichž 
současný stav odpovídá stavu 
cílovému chránit před veškerými 
zásahy, které by vedly k narušení 
tohoto stavu a funkčnosti biocentra či 
biokoridoru;  
d) u biocenter a biokoridorů, jejichž 
funkčnost je nutno zcela nebo 
částečně zajistit, připravit a realizovat 
opatření vedoucí k dosažení cílového 
funkčního stavu;  
e) do doby realizace opatření dle 
písm. c) nepřipouštět v plochách a 
koridorech pro biocentra a biokoridory, 
jejichž funkčnost je nutno zcela nebo 
částečně zajistit, umístění staveb, 
objektů, zařízení a činností, které by 
znemožnily nebo významně omezily 
budoucí realizaci cílového funkčního 
stavu;  
f) stavby dopravní a technické 
infrastruktury v plochách a koridorech 
pro biocentra a biokoridory ÚSES 
připouštět v nezbytných případech za 
podmínky, že nedojde k významnému 
snížení schopnosti ekosystému 
odolávat znečištění, erozi či jiné 
fyzikální nebo chemické zátěži 
prostředí a zároveň nedojde k 
podstatnému snížení schopnosti bez 
dalších opatření plnit stabilizující 
funkce v krajině;  
g) využití ložisek nerostů, na jejichž 
území jsou vymezeny plochy a 
koridory pro biocentra a biokoridory 
ÚSES, je možné za podmínek:  

g.1) těžba nerostů bude 
znamenat pouze dočasné 
omezení funkce ÚSES;  
g.2) postup těžby bude 
organizován tak, aby bylo 
minimalizováno ovlivnění funkce 
biocenter a biokoridorů ÚSES;  
g.3) příprava plánu rekultivace a 
provedení rekultivace po 
ukončení těžby budou provedeny 
způsobem, který umožní zapojit 
těžbou dotčené území do 
funkčního ÚSES.  

h) při plánování a realizaci biocenter a 
biokoridorů ÚSES vycházet z 
požadavků stanovených specifickými 
oborovými dokumentacemi.  

Čl. 113 
   úkoly pro územní plánování: 
a) zpřesnit vymezení regionálních a 
nadregionálních biocenter a biokoridorů v 

jednak po západním okraji řešeného území – po toku řeky Labe 
a po východním okraji řešeného území ve směru S – J.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Územní plán zohledňuje relevantní požadavky ZÚR 
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souladu s metodikou ÚSES a požadavky 
specifických oborových dokumentací3 
tak, aby byly dodrženy nejméně jejich 
minimální parametry a zajištěna jejich 
funkčnost;  
b) zpřesnit vymezení ochranných zón 
nadregionálních biokoridorů podle 
konkrétních geomorfologických a 
ekologických podmínek daného území 
tak, aby byly dodrženy prostorové 
parametry biokoridorů 
 
kap. 5 – ochrana a rozvoj přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot: 
- chránit říční nivy 
- respektovat kulturní hodnoty území, 
včetně architektonického, urbanistického 
a archeologického dědictví, respektovat 
genius loci 
 
kap. 7 – vymezení veřejně prospěšných 
staveb a opatření: 
- oblast dopravy: 
Čl 142 
D01 –rychlostní silnice R35 se všemi 
jejími objekty a souvisejícími stavbami vč. 
mimoúrovňových křižovatek s napojením 
na stávající silniční síť 
 
Vymezit veřejně prospěšná opatření 
ÚSES: 
Čl. 147 
- U 03 nadregionální biokoridor K73 
Bohdaneč – Vysoké Chvojno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Územní plán respektuje a chrání říční nivu Labe, vymezuje tyto 
plochy jako nezastavitelné. V kontaktu s říční nivou je ovšem 
koridor pro rychlostní silnici R35, vymezený jako zastavitelná 
plocha v celém rozsahu, tzn. i přes plochy břehových porostů, 
vodní plochu řeky Labe, drobné plochy PUPFL apod. , a to pro 
funkci dopravní (dle požadavku DO – MD ČR). Tato 
problematika bude řešena v podrobné dokumentaci dopravní 
stavby. 
 
 
 
 
 
Územní plán vymezuje koridor rychlostní komunikace R35 a 
zařazuje výstavbu této komunikace do veřejně prospěšných 
staveb v oblasti dopravy  
 
 
 
Územní plán vymezuje plochy NRBK K73 a plochu lokálního 
biocentra LBC 72 (k založení)  jako veřejně prospěšná opatření.  

 
Z této dokumentace vyplývá zejména požadavek na zlepšení vazby Pardubicka na stávající 

D11 a budoucí R35. 
Úkolem územního plánování je zpřesnit dopravní koridory. Na řešeném území ZÚR kromě 

koridoru R35 vymezuje ještě mimoúrovňové křížení (MÚK) – v době zpracování územního plánu 
Bukoviny n/Labem je však tento záměr redukován, z úsporných důvodů nebude na katastru obce 
mimoúrovňová křižovatka navrhována. 
 
V oblasti ochrany přírody a krajiny ZÚR vyžadují: 

- respektovat požadavky na ochranu systémů ekologické stability 
- upřesnit vymezení: 

- nadregionálního biokoridoru K 73 s požadavkem zajistit jeho funkčnost 
- funkčního regionálního biocentra RBC 969 

 
ZÚR vymezují: 

- veřejně prospěšnou stavbu D01 – komunikace R35 
- veřejně prospěšné opatření UO3 – NRBK 73 

 
Respektovány budou rovněž návrhy vyplývající z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a 

Program rozvoje Pardubického kraje. 
 Žádný další významný záměr nadřazené ÚPD ani strategických plánů rozvoje se řešeného 
území netýká. 
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Širší vztahy 

 Správní území obce Bukovina nad Labem tvoří jeden katastr – Bukovina nad Labem – o 
výměře 446 ha.  
 Správní území sousedí na východě s k.ú. Borek a Újezd u Sezemic, na jihu s k.ú. Dříteč a na 
západě s k.ú. Hrobice a Opatovice nad Labem. Hraničí s Královéhradeckým krajem – obcí Vysoká 
nad Labem. 
 Obec leží asi 10 km severně od Pardubic v rovinném, místy mírně zvlněném terénu, 
v zemědělské krajině s minimem lesních ploch, které jen okrajově přesahují ze sousedních katastrů. 
 
 Západní hranici řešeného území tvoří tok řeky Labe. V jižní části katastru dominuje složiště 
popílku Opatovické elektrárny (Elektrárny Opatovice, a.s.), které sem přesahuje z Dřítče a které je 
stále využívané k ukládání odpadu z elektrárny. 
 Výraznou a trvalou barierou se stane komunikace R35, pro kterou je v území vymezen 
dopravní koridor. Vede od východu k západu severně od sídla, relativně blízko severnímu okraji 
zástavby. 
 Vlastní sídlo leží na komunikaci III. třídy, která řešeným územím prochází od severu k jihu, 
kopíruje směr toku Labe, který leží západně od ní. 
 Obec má stále čitelnou silnicovou strukturu, na jednotlivá stavení navěšená na komunikaci 
navazuje pás polností. 
 Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastry je také v oblasti technické infrastruktury 
(trasy elektro VN, STL plynovod, vodárenská soustava Pardubice a pod). 
 Řešené území je v širším území zapojeno do systému ekologické stability na nadregionální, 
regionální a lokální úrovni. 
 Z hlediska struktury osídlení v širším území je sídlo jejím důležitým a trvalým prvkem. Dobrá 
dostupnost širšího území vyhovuje pro zajišťování potřeb obyvatel – tzn. cestám za zaměstnáním, 
základní i vyšší občanskou vybaveností, za volnočasovými aktivitami. Spádovost směřuje především 
do Sezemic, Pardubic i Hradce Králové. 
 Obec má spojení s širším územím díky silnici III. třídy, plánovaná R35 bez původně 
zamýšleného MÚK nebude mít pro obec z hlediska dopravního připojení výraznější význam. 
 Z hlediska širších vazeb v území je potřebná koordinace se sousedními územními obvody při 
budování liniových staveb, při ochraně přírodního prostředí, prvků ÚSES a krajinného rázu, při 
ochraně společných zájmů. Územní plán vyhodnotil a zohlednil požadavky a záměry okolních sídel. 
Z hlediska širších vztahů budou vzájemné vazby prověřovány v průběhu celého procesu 
zpracovávání a projednávání územního plánu. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
Návrh Územního plánu Bukovina nad Labem je v souladu s "Politikou územního rozvoje ČR" (PÚR 
ČR), která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. Politika 
územního rozvoje ve svém návrhu pro rozvojové oblasti požaduje, při respektování republikových 
priorit územního plánování, umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní 
využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu je nutnost 
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost 
na zvýšené požadavky změn v území, zachování odpovídajícího využívání území a zachování hodnot. 
Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4 a rozvojové ose OS4. Z PÚR ČR pro Územní plán 
Bukovina nad Labem (ÚP Bukovina nad Labem) nevyplývá žádný specifický požadavek.  
 
Návrh ÚP Bukovina nad Labem respektuje mj. tyto republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území: 
 
vymezovat a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně, 
vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, 
vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů,  
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které jsou naplňovány:  
územní plán vymezuje a tím i stabilizuje konkrétní plochy veřejně přístupné zeleně a to jak 
samostatně, tak v návaznosti na nově vymezované zastavitelné plochy bydlení. Při západním okraji 
řešeného území se nachází řeka Labe, kolem které se nachází významný pás veřejně přístupné zeleně  
ačkoliv je západní část řešeného území významně dotčena záplavovým územím řeky Labe, nejsou 
v rámci něho vymezovány žádné zastavitelné plochy s výjimkou plochy pro umístění ČOV severně od 
urbanizovaného území obce. Tato lokalita byla vyhodnocena jako nejoptimálnější místo z hlediska 
technického a ekonomického pro umístění ČOV a z hlediska ohrožení záplavovým územím jako 
nejméně konfliktní. Jakákoliv další varianta umístění ČOV by znamenala významně zvýšení nákladů 
na likvidaci odpadních vod  
v jižní části řešeného území územní plán vymezuje plochu pro alternativní umístění fotovoltaické 
elektrárny 
 
 
ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední území) a se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 29.4.2010. 
 
Koordinace územně plánovací činnosti dle ZÚR Pk je mimo jiné v rozsahu priorit územního 
plánování, kterými jsou např.: 
 
zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tj. nenarušovat cenné městské a venkovské urbanistické 
struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou, omezeni fragmentace krajiny, 
vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti sídel, preference 
rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině, 
posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a 
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a 
ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny 
respektovat zásadu pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území (čl. 108 
ZÚR Pk), na základě které lze vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve zcela 
výjimečných a zvlášť odůvodněných případech 
 
Tyto priority územního plánování jsou návrhem ÚP Bukovina nad Labem respektovány: 
 
návrh územního plánu navazuje na stávající platný územní plán (ÚPSÚ Bukovina nad Labem) vč. jeho 
změn, a vychází z nových podmínek v území, z požadavků obce (a majitelů pozemků) a dotčených 
orgánů a je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 
v území. Navrhovány jsou nové plochy zejména pro bytovou výstavbu, lokality pro rozvoj občanské 
vybavenosti a pro výrobu a skladování. Urbanistický návrh obce vychází zejména z požadavku 
vzájemné koordinace stávající zástavby se všemi navrhovanými změnami ve využití území, je dán 
požadavek na ochranu stávajícího systému sídelní zeleně a jeho doplnění o plochy veřejných 
prostranství v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění. Rozvoj území je řešen 
formou arondace zastavěného území a neatakuje nad únosnou míru volnou krajinu. Řešené území je ve 
značné míře dotčeno prvky ekologické stability, z nichž některé jsou i evropsky významnou lokalitou. 
Územní plán toto plně respektuje a vytváří tím i předpoklady pro stabilizaci, resp. podporu ochrany 
životního prostředí.  
kapacita zastavěného území je v současné době již téměř vyčerpána. Z tohoto důvodu územní plán 
Bukovina nad Labem vymezuje nové zastavitelné plochy. Rozsah zastavitelných ploch jednotlivých 
funkcí je navržen s ohledem na polohu obce v rámci rozvojové oblasti OB4 (Pardubice 10 km, Hradec 
Králové 10 km), historicky daný význam sídla a dostupnost občanské vybavenosti. Zastavitelné plochy 
jsou řešeny rozvíjením jádrového území obce, nikoliv rozptýlenou výstavbou v krajině, což je jednou 
z priorit PÚR ČR i ZÚR Pk. Veškeré zastavitelné plochy jsou situovány v bezprostřední návaznosti na 
stávající zástavbu. Pro lokality určené pro bytovou zástavbu, občanskou vybavenost a výrobu a 
skladování jsou v zájmu zachování návaznosti na stávající zástavbu stanoveny i základní prostorové 
regulativy. Pro rozvoj drobné nerušící řemeslné výroby a občanské vybavenosti jsou v rámci regulace 
vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby (např. v ploše bydlení).  
v současné době se v obci Bukovina nad Labem nachází pouze základní občanská vybavenost s tím, že 
významnější rozvoj obce v oblasti občanské vybavenosti se nepředpokládá s ohledem na kvalitní 
dopravní napojení obce na vyšší správní sídla a jejich dosah v dojezdové vzdálenosti. S ohledem na 
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skutečnost, že návrh řešení územního plánu nepředpokládá významný rozvoj v oblasti bydlení, není 
v územním plánu ani stanovena podmínka využití zpracování územní studie na vymezené zastavitelné 
plochy. Velikost navrhovaných zastavitelných ploch odpovídá rozvojovému potenciálu obce. Součástí 
navrhovaného řešení je také mj. způsob řešení ploch veřejných prostranství obslužných komunikací 
v rámci zastavitelných ploch. Plochy veřejně přístupné zeleně jsou vymezovány jako samostatné 
funkční plochy tak, aby vhodně navazovaly na zastavitelné plochy a dotvářely tak pozitivní obraz 
sídla. Územní plán stanovuje základní prvky prostorové regulace, které respektují charakter sídla. V 
územním plánu jsou vymezeny plochy s navrženou funkcí BV – bydlení v rodinných domech - 
venkovské, v rámci které je možné realizovat další rozvoj občanské vybavenosti. Stávající prostupnost 
krajiny lze charakterizovat jako dostatečnou. Lze tedy konstatovat, že navržená koncepce územního 
plánu vytváří předpoklady pro posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí ve smyslu 
požadavku ZUR Pk. 
ačkoliv je západní část řešeného území významně dotčena záplavovým územím řeky Labe, nejsou 
v rámci něho vymezovány žádné zastavitelné plochy s výjimkou plochy pro umístění ČOV severně od 
urbanizovaného území obce. Tato lokalita byla vyhodnocena jako nejoptimálnější místo z hlediska 
technického a ekonomického pro umístění ČOV a z hlediska ohrožení záplavovým územím jako 
nejméně konfliktní. Jakákoliv další varianta umístění ČOV by znamenalo významně zvýšení nákladů 
na likvidaci odpadních vod. 
 
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování stanovené pro rozvojovou 
oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk mimo jiné stanovují: 
 
respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 
dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability, 
rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s 
odpovídající sociální infrastrukturou, 
rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici a silnice nadřazené sítě, 
přístav a letiště; 
ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny  
 
Pro udržení a posílení ekologické stability je do ÚP zapracován územní systém ekologické stability 
(ÚSES). Hlavní prvky, které obsahuje návrh pro řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního 
výkresu. Jedná se zejména o trasu nadregionálního biokoridoru NRBK K73, RBC 969 a evropsky 
významnou lokalitu Orlice a Labe, které jsou převzaty ze ZÚR Pk. Územní plán plně respektuje 
stávající vodní toky a plochy, plochy lesa a další krajinotvorné prvky. Dále územní plán stabilizuje a 
vytváří nové plochy sídelní zeleně a vytváří předpoklady pro minimalizaci negativních účinků, resp. 
opětovné využití, ploch ekologických zátěží (fotovoltaická elektrárna).  
Významný rozvoj sídla v oblasti bydlení se nepředpokládá, zastavěné území obce je v současné době 
již téměř vyčerpáno s výjimkou několika stavebních proluk. Návrh řešení lokalit pro bydlení vycházel 
především z původní ÚPD obce Bukovina nad Labem. Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odráží 
demografickou křivku vývoje počtu obyvatel obce a skutečnost, že se nachází v rámci rozvojové 
oblasti republikového významu OB4. Obec má dostatečnou kapacitu všech sítí technické infrastruktury 
a dostatečně kvalitní napojení na dopravní infrastrukturu. To by se mohlo ještě v budoucnu významně 
zlepšit realizací silnice R35 nacházející se severně od urbanizovaného území obce. Veřejnou dopravní 
obsluhu zajišťují pravidelné autobusové linky orientované především na Hradec Králové a Pardubice. 
Charakter a význam sídla ve stávající struktuře osídlení nepředpokládá významnější rozvoj obce 
v oblasti občanské a sociální vybavenosti. Tyto služby lze částečně zajistit jak v sousední obci Dříteč, 
tak v blízkých krajských městech Pardubice a Hradec Králové. 
Stejně tak jako v oblasti bydlení, tak i v oblasti rozvoje ekonomických aktivit se při řešení ÚP 
nepředpokládal významný rozvoj. S výjimkou jediné zastavitelné plochy navazující na jižní okraj 
stávajícího výrobního areálu nejsou v rámci územního plánu vymezovány žádné nové zastavitelné 
plochy pro výrobu a skladování. Lze tedy konstatovat, že poměr ploch pro rozvoj ekonomických 
aktivit je naprosto adekvátní a odpovídající velikosti a významu sídla. Dokonce lze tvrdit, že celkový 
rozvoj je navržen jako harmonický s důrazem na udržitelný rozvoj území. V jižní části řešeného území 
se nachází plocha pro ukládání elektrárenského popílku, která je alternativně navržena také jako plocha 
pro umístění fotovoltaické elektrárny. V delším časovém horizontu, za předpokladu realizace silnice 
R35 a vyřešení dopravního napojení obce Bukovina nad Labem na tuto komunikaci, lze usuzovat, že 
dojde k podstatnému zvýšení atraktivity v území pro potřeby bydlení i výroby a skladování. 
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Rozsah navrhovaných zastavitelných ploch pro bydlení (Z1 – Z15) činí celkem cca 6,4 ha. Odborný 
odhad potřeb ploch pro bydlení, zahrnující potřeby vyplývající z demografického vývoje, nechtěného 
soužití a polohy v rozvojové oblasti, uvedený v odůvodnění územního plánu Bukovina nad Labem je o 
0,4 ha nižší. Všechny zastavitelné plochy pro bydlení jsou situovány v přímé vazbě na urbanizované 
území obce, mají kvalitní dopravní napojení a vhodným způsobem dotváří sídlo. Z tohoto pohledu je 
navýšení zastavitelných ploch pro bydlení o 0,4 ha, oproti odbornému odhadu, zanedbatelné a to 
zejména s přihlédnutím k faktu, že atraktivita a tím i požadavky na plochy pro bydlení výrazně vzroste 
realizací silnice R35 a napojením obce na tuto významnou dopravní tepnu nadmístního významu. Jak 
již bylo uvedeno výše, zastavitelné plochy jsou situovány v přímé návaznosti na zastavěné území obce. 
Z hlediska ekonomického je jejich situování velice vhodné vzhledem k minimalizaci nákladů na 
budování potřebných inženýrských sítí. Lokalizace zastavitelných ploch i jejich rozsah je logický a 
podporuje přirozený rozvoj sídla bez jeho výraznější degradace. Navrhované řešení nezhoršuje stav 
krajiny ani nezvětšuje její fragmentaci. Záplavové území řeky Labe je respektováno. Veškeré 
navrhované zastavitelné plochy lze napojit na dostatečně kapacitní sítě technické infrastruktury a 
dopravně napojitelné jsou jak ze stávajících tak nově navrhovaných komunikací. Nově navrhované 
komunikace budou plně respektovat prostorové požadavky na vymezování veřejných prostranství, 
jejichž součástí je veřejná komunikace. Závěrem lze konstatovat, že kapacity stávající technické a 
dopravní infrastruktury jsou dostačující a plánovaný rozvoj nezhorší její dostupnost. 
 
V rámci návrhu územního plánu Bukovina nad Labem je vymezen a zpřesněn koridor D01 silnice R35. 
Rozsah a průběh koridoru je upraven na základě uplatněné připomínky KrÚ Pardubického kraje, 
OSRKEF, a ŘSD Praha. V šíři koridoru 300 m nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy 
s výjimkou lokality Z17, která je podmíněně přípustná po vydání stavebního povolení na silnici R35. 
Způsob vymezení a zpřesnění koridoru D01 silnice R35 je v souladu s požadavky ZÚR Pk. 
 
V návrhu územního plánu Bukovina nad Labem jsou vymezeny a zpřesněny prvky ÚSES vyplývající 
ze ZÚR Pk a to konkrétně NRBK K73 a RBC 969. Tyto zpřesněné prvky ÚSES nejsou návrhem 
územního plánu znehodnocovány a jsou vymezeny v souladu s požadavky ZÚR Pk. 
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 
 
 
 
 
c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování  
 
 Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných potřeb 
rozvoje obce. Navržená koncepce územního plánu umožňuje vyvážený rozvoj všech tří pilířů 
územního plánování a není v rozporu s principy udržitelného rozvoje území. Předpokládá se rozvoj 
zejména v oblasti bydlení, které je navrhované jako plochy bydlení v rodinných domech příměstského 
typu a smíšené obytné venkovského typu. Územní plán umožňuje v těchto plochách mimo jiné 
umístění občanské vybavenosti místního významu. V obci Bukovina nad Labem se nepředpokládá 
zakládání významných ploch občanské vybavenosti s ohledem na její dostupnost v blízkých 
Pardubicích a Hradci Králové.  
Navržené regulativy podporují rozvoj kvalitního obytného prostředí s využitím přírodního potenciálu. 
Nově navržené objekty pro bydlení, navazující na již existující zástavbu, budou dodržovat stávající 
charakter zástavby.  
Zastavitelné plochy pro bydlení budou realizovány postupně po etapách. Přednostně budou využívány 
plochy navazující na stávající zástavbu a teprve po zastavění alespoň 70% těchto ploch budou 
využívány lokality na jihovýchodním okraji sídla. Navržená koncepce rozvoje nepředstavuje ohrožení 
kvality životního prostředí a vytváří předpoklady pro ochranu složek životního prostředí.  
Rozsah rozvojových ploch je však nutno brát jako maximální, případný další rozvoj je možný pouze za 
předpokladu důsledného prověření využití stávajících zastavitelných ploch s důrazem na prověření 
stavu veřejné infrastruktury. 
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 
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d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů  

 
Zadání i návrh dokumentace byl pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho 
prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. 
 
Na základě žádosti obce ze dne 5.6.2007 podle § 44 zč. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební 
zákon), Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta/ oddělení územního plánování zahájil 
proces pořízení ÚP Bukovina nad Labem. O pořízení dokumentace rozhodlo zastupitelstvo obce 
Bukovina nad Labem dne 9.5.2007. Následně probíhalo výběrové řízení na projektanta ÚPD a 
vyhodnocování požadovaných lokalit. Dne 19.8.2009 byly zastupitelstvem obce vyhodnoceny záměry 
k pořízení ÚP. 
 
Vlastní pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 26.11.2009 
bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Bukovina nad Labem. Návrh zadání byl vystaven od 
8.12.2009 do 7.1.2010 na obecním úřadě obce Bukovina nad Labem a Magistrátu města Pardubice. 
Zadání ÚP Bukovina nad Labem bylo schváleno Zastupitelstvem obce Bukovina nad Labem dne 
27.1.2010.  
 
Dne 3.5.2011 proběhlo společné jednání na obecním úřadě v Bukovině n.L. o návrhu ÚP Bukovina 
nad Labem, dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Návrh 
územního plánu byl vystaven od 3.5.2011 do 2.6.2011.  
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Bukovinna nad Labem podle ustanovení § 51 
stavebního zákona a vydal dne 1.9.2011 stanovisko, ve kterém konstatuje, že dokumentace je v 
souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a respektuje priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou 
stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk.   
 
O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o návrhu ÚP Bukovina nad Labem podle § 52 
stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle 
ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné projednání upraveného a 
posouzeného návrhu ÚP Bukovina nad Labem se konalo dne 28.11.2011 na obecním úřadě v obci 
Bukovina nad Labem. Dokumentace byla vystavena v termínu od 27.10.2011 do 28.11.2011. 
Nejpozději při veřejném projednání, mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a 
zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Na projednání dne 
28.11.2011 nebyla uplatněna žádná námitka ani připomínka. 
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 
 
 
e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů  

 
 ÚP Bukovina nad Labem byl v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány (DO), 
které chrání veřejné zájmy. S DO, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu návrhu 
v rámci společného jednání, byla tato koordinována.  
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu územního plánu, nepožadují 
úpravy v projednávaném dokumentu (viz tabulka Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP 
Bukovina nad Labem) 
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 
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f) Údaje o splnění Zadání,  pokyn 
 
 Zadání bylo zastupitelstvem obce projednáno a schváleno dne 27.01.2010.  
 Obecním zastupitelstvem byl schválen upravený text Zadání územního plánu, který akceptuje 
požadavky z projednání.  

Zadání ÚP je vesměs plněno. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené ÚPD, 
vymezeny byly prvky systémů ekologické stability, rozvoj obce respektuje urbanistickou strukturu, 
krajinný ráz a technické podmínky území. 

Funkční vymezení a přípustné využití jednotlivých funkčních ploch odpovídá potřebám obce. 
 

Ke změnám proti Zadání došlo u vymezených funkčních ploch: 
 
pro bydlení – zastavitelné plochy jsou vymezeny pro bydlení příměstské a smíšené obytné, nikoliv 
venkovské, jak Zadání požadovalo. Vhodná zastavitelná území navazují na lokality příměstského 
bydlení a z hlediska urbanistického je vhodné dál rozvíjet lokality funkčně shodné se stavem území. 
 
pro občanskou vybavenost – nejsou vymezeny zastavitelné plochy pro „čistou“ občanskou 
vybavenost – stavby a zařízení této funkce se mohou uplatnit v plochách smíšených obytných, resp. 
v plochách drobné výroby, v souladu s regulativy 
 
zahrádkářské osady – plochy specifické samozásobitelské nebudou svým charakterem splňovat 
kompletní funkci zahrádkářské osady. Vzhledem k poloze v oblasti aktivní inundace řeky Labe zde 
nebudou přípustné žádné stavby, včetně plotů.  
 
Dále nebyl splněn požadavek na případné vymezení územní rezervy pro zlepšení plavebních 
podmínek na řece Labi. Vymezení koridoru vodní cesty nad Pardubicemi (Kunětice – Opatovice) 
bude následovat až po prověření využitelnosti vodních cest pro plavbu, což jako úkol pro nadřízené 
orgány a nadřazené dokumentace stanovila Politika územního rozvoje. Územní plán malého sídla 
nemůže tato rozhodnutí předbíhat. Kromě toho případné vymezování územních rezerv pro úpravu 
toku je v kolizi s tím, že řeka Labe s doprovodnou zelení je Evropsky významnou lokalitou v systému 
Natura – vytvoření podmínek pro posílení kvality přírodního prostředí této lokality je zároveň dalším 
požadavkem Zadání územního plánu Bukoviny nad Labem. 
 

Do dokumentace nebyly začleněny informace o PUPFL, který se v řešeném území vyskytuje 
ve zcela marginálních plochách na hranicích katastru. 
 

V dokumentaci nejsou vymezeny ochranné podmínky pro navržený přírodní park Opatovicko a 
nevyhlášenou krajinnou památkovou zónu Opatovicko. Tyto podmínky musí stanovit orgány, které – 
se znalostí stavu a potřeb celého území – navrhují a vyhlašují tato chráněná území. 
 
Celá dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
 
g)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků 

tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 
 
 Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny 
hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného 
území. 
 Byly stanoveny zásady využívání území (zejména prostřednictvím regulativů funkčního 
využití), zásady prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních 
složek. 
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c.1. Předpoklady a podmínky rozvoje území 

 
 Obec tvoří jedno sídlo ležící v rovině Pardubické kotliny. Terén řešeného území je rovinatý, 
místy mírně zvlněný. Krajinnou dominantou je řeka Labe, jejíž tok s doprovodnou zelení vytváří 
západní hranici katastru. Výrazný masiv zeleně leží při východní hranici téměř zcela mimo řešené 
území, do kterého zasahují hlavně plochy smíšené krajinné zeleně, reprezentované travními porosty. 
Jižní okraj katastru vyplňuje funkční složiště popílku Opatovické elektrárny. Severně od obce je 
vymezen – v souladu s nadřazenou ÚPD – dopravní koridor pro R35. 

Bezprostřední okolí sídla je tvořeno zemědělsky obdělávanou půdou.  
 V zájmu ochrany obytného a životního prostředí v obci vymezuje a navrhuje územní plán 
plochy trvalých travních porostů ve funkci plochy smíšené krajinné zeleně s izolační funkcí po obvodu 
sídla a po okrajích popílkoviště  a dopravních linií stávajících i navrhovaných. 
 Bukovina n/Labem leží na komunikaci III. třídy, která prochází územím ve směru sever – jih. 
Na ni navazuje síť místních komunikací a veřejných prostranství, které zachovávají a posilují 
urbanistickou strukturu sídla.  
 Původní zástavba je situována podél komunikace, na jednotlivé usedlosti navazují lány polí, 
které se ve směru východ – západ táhnou až po hranice katastru. 
 Při komunikaci v centru obce je výrazná podélná plocha veřejného prostranství vyplněná 
zelení, která vytváří dojem návesního prostoru. Po jejím obvodu je původní zástavba, představovaná 
vesměs zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím. Severní část sídla podél hlavní 
komunikace a jižní část sídla podél místní komunikace situované kolmo na hlavní silnici je tvořena 
zástavbou novodobou, charakteru spíš příměstského. V těchto okrajových polohách a v návaznosti 
na stávající plochy bydlení bude tato funkce dále rozvíjena. 
 Východně od páteřní komunikace leží v severní části obce zemědělský areál, v jižní části obce 
sportovní areál. 
 V obci není žádná dominantní stavba, nejsou tu ani nemovité kulturní památky, v prostoru 
zeleně „návsi“ je několik objektů lokální historické hodnoty – zvonička, památník, křížek, socha sv. P. 
Marie. Charakteristická je urbanistická struktura sídla. Celé území obce je územím s archeologickými 
nálezy – UAN I a UAN II. 
 
 Návrh územního plánu respektuje přírodní, kulturní a architektonické hodnoty obce. Nová 
zástavba bude navrhována v rozsahu, struktuře a měřítku staveb tak, aby nebyl narušen charakter 
obce, její vztah ke krajině a krajinný ráz.  
 
 
 
c.2. Urbanistická koncepce 

 
 Původní zástavba sídla vznikala podél cesty, která vedla od severu k jihu ve směru, který 
kopíruje linii řeky protékající ve vzdálenosti cca 500 m západně od komunikace.  

Podél silnice nastavěné usedlosti s hospodářským zázemím navazují na polnosti uspořádané 
od východu k západu do lánů,  členících takto celý katastr. Z hlavní komunikace vybíhají  v jižní části 
sídla oběma směry kolmé místní komunikace, další komunikace kolmo odbočující z hlavní 
komunikace člení východní část zástavby. Veřejné prostranství podél průjezdné komunikace je 
v centrální části rozšířeno do prostoru, který svou kapacitou a uspořádáním plní roli centrálního 
vesnického prostoru – návsi.  
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Kromě původní zástavby, která je zařazena do funkce bydlení venkovské a smíšené území 
obytné (s potenciálem širšího spektra funkčního využití) jsou v severním a jižním konci sídla 
realizovány, resp. navrhovány stavby pro bydlení příměstského charakteru. Pro bydlení příměstské 
jsou navrhovány zastavitelné plochy v severní části v rozptylu zastavěného území, v jižní části na 
poměrně rozsáhlých plochách navazujících na zastavěné území. 

Územní plán navrhuje také doplnění, resp. přestavbu ploch s funkcí smíšené území obytné na 
východní straně centrálního prostoru (návsi). Kromě bydlení nabízejí tyto plochy i možnost umístění 
staveb a zařízení občanské vybavenosti, resp. drobné výroby a služeb. 

V jihovýchodní části sídla je stávající sportoviště, v severovýchodní části sídla je poměrně 
rozsáhlý areál zemědělské výroby. V návaznosti na něj je na volné ploše v zastavěném území 
navržena plocha drobné výroby.  

 
 

Měřítku obce i krajiny se vymyká areál popílkoviště jižně od obce a dopravní koridor R35 
severně od obce. 

Severní hrana popílkoviště a plocha mezi ním a jižním okrajem obce je navržena k ozelenění 
– zařazena je do ploch smíšené krajinné zeleně. V podmínkách využití ploch dopravního koridoru je 
přípustná zeleň tak, aby po upřesnění trasy komunikace plochy izolační zeleně mohly vytvořit izolační 
pásy po okrajích komunikace a mohlo být realizováno křížení s prvky ÚSES. 

Územní plán navrhuje zástavbu tak, aby nebyla narušena založená struktura a hustota 
zastavění. I prostorová řešení staveb – podlažnost, typ střechy, jednoduchý půdorys – budou 
vycházet z místních typů. Stavby jiného využití než je bydlení budou omezovány objemem – jak 
půdorysnými rozměry tak podlažností – ve vztahu k poloze v obci či krajině. Omezení jsou stanovena 
v zájmu minimálního zásahu do dálkových pohledů a krajinného rázu. 

Územní plán nevymezuje žádnou zastavitelnou plochu (kromě koridoru R35 probíhajícího 
severně od sídla) mimo sídlo Bukovina n/Labem. 

Územní plán respektuje stávající plochy lesa – výměrou nepatrné drobné lokality v rozptylu 
katastru. Tyto plochy jsou územním plánem vymezeny jako funkční plochy lesa, není navrhován 
zábor těchto ploch, zalesnění, ani nejsou umísťovány nové plochy do ochranného pásma lesa. 
Intenzivně zorněné území zabírající většinu volné krajiny, bylo redukováno vymezením ploch trvalých 
travních porostů (plochy smíšené krajinné zeleně) s funkcí zejména izolační, ale také protierozní a 
krajinotvornou. 

 
 Prvky nadregionálního systému ekologické stability (NRBK K73) probíhají po okrajích katastru. 
Pouze navržený propojující  LBK 2 – LBK 3 prochází řešeným územím od východu k západu severně 
od koridoru komunikace R35. 
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KONCEPCE JEDNOTLIVÝCH URBANISTICKÝCH FUNKCÍ 
 
v bydlení 

 
 Hlavní funkcí obce je bydlení individuální rodinné – venkovské a příměstské a je jednou 
z funkcí v plochách smíšených obytných. Původní zástavba podél komunikace III/29810 je ve své 
jižní polovině zařazena do funkce bydlení v rodinných domech venkovské – pro tuto funkci nebudou 
vymezovány rozvojové plochy, v severní části do funkce plochy smíšené obytné – venkovské, kde 
kromě bydlení je přípustné provozovat aktivity drobné výroby, neobtěžující zemědělské výroby a 
občanské vybavenosti. Pro tuto funkci jsou navrženy rozvojové plochy – zastavitelné plochy – a jedna 
lokalita přestavbová východně od páteřní komunikace. 
 Bydlení příměstské v rodinných domech je v Bukovině n/L situováno na severním okraji sídla 
oboustranně podél komunikace, a na jižním okraji sídla oboustranně podél místních komunikací 
kolmých k hlavní páteřní komunikaci III. třídy. 
 

 
 

 Významný rozvoj je navržen na jihovýchodním okraji sídla. 
 Jak na severu, tak na jihu jsou navrženy zastavitelné plochy pro tuto funkci, doplňující 
stavební mezery v zastavěném území, a zastavitelné plochy navazující na vymezené zastavěné 
území.  
 Pro stavby pro bydlení v lokalitách navrhovaných územním plánem bude přípustná forma 
bydlení v izolovaných domech, které budou měřítkem, formou i materiály přizpůsobeny poměrům 
v lokalitě. 
 V plochách v centru obce (zastavitelné plochy pro plochy smíšené obytné) budou preferovány 
střechy sedlové, resp. sedlové s polovalbou, v plochách příměstského bydlení, střechy sklonité. 
Charakter – venkovský či příměstský bude vždy v základních parametrech shodný pro ucelenou 
lokalitu. 
 Rozvojové plochy pro bydlení jsou vymezeny tak, aby zkompaktňovaly sídlo a nerozšiřovaly 
zástavbu nežádoucím způsobem do krajiny. Výjimkou jsou plochy Z.11 a Z.12, které vybíhají 
východním směrem podél stávající účelové komunikace. Časový horizont realizace výstavby v těchto 
lokalitách je však podmíněn realizací staveb v ostatních, pro urbanistickou strukturu sídla 
výhodnějších lokalitách. 
 Navíc do budoucna, pokud budou zastavěny plochy vymezené územním plánem, lze 
předpokládat další zástavbu na východním okraji sídla mezi plochami výroby a bydlením (Z.11). 
 
 
v občanské vybavení  

 
V obci je vyhovující nabídka základní občanské vybavenosti – prodejna smíšeného zboží, 

pohostinství, obecní úřad a hasičská zbrojnice. 
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Blízkost větších sídel (Hradec Králové, Pardubice, Sezemice, Dříteč) umožňuje občanům 
uspokojit poptávku po dalších službách a vyšší občanské vybavenosti. Mateřská škola a 1. stupeň 
základní školy jsou v sousední Dřítči, vyšší ročníky ZŠ dojíždějí do Sezemic nebo Hradce Králové.  

Územní plán stávající zařízení občanské vybavenosti respektuje a pro případný další rozvoj 
obchodu, služeb, kulturních a společenských aktivit lze kromě stávajících kapacit využít i navrhované 
zastavitelné plochy smíšené obytné, kde jsou stavby a zařízení občanské vybavenosti uváděny 
v podmínkách využití jako přípustné. 

Občanská vybavenost kategorie tělovýchovné a sportovní zařízení je v obci zastoupena 
plochou sportoviště v jihovýchodní části sídla. Rozvojové plochy pro tyto aktivity nejsou v územním 
plánu vymezeny.  
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Drobná dětská hřiště a odpočinkové plochy je možné umístit v souladu s funkčními regulativy 
jednotlivých ploch – zejména ploch zeleně a veřejných prostranství. 

 

 
 

v rekreace 
 

Denní rekreaci obyvatel obce slouží především udržovaná veřejná zeleň na návsi, dále řeka 
Labe s bohatou břehovou zelení. Rekreačním zázemím jsou i lesní masivy severovýchodně od obce, 
ležící už mimo její správní území. Tímto územím prochází řada cyklostezek a turistických cest.  

Řeka a doprovodná zeleň je rovněž místem rekreace širšího významu, jsou tudy vedeny – 
resp. navrhovány – trasy cyklostezek, turistické trasy, jsou zde i lokality rekreace individuální – 
rekreační chaty. Rozvoj rekreační výstavby u Labe není navrhován kvůli rozsahu záplavového území. 
Ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití slouží i golfové hřiště v sousední Dřítči. 

V zastavěném území se nevylučuje vznik nových rekreačních objektů ať už rekonstrukcí nebo 
náhradou po demolici původních staveb, případně i výstavbou nových objektů, ale vždy v měřítku 
rodinného domu s respektováním charakteru staveb v lokalitě. 
 
 
v výroba 

 
Zemědělská výroba je v obci zastoupena rozsáhlým areálem na východním okraji sídla. 

Soukromá firma zde provozuje chov skotu. 
 

 
 

 V budoucnu se předpokládá přechod od výroby živočišné na výrobu rostlinnou příp. jinou. 
Proto je celý areál zařazen do ploch smíšené výroby. Tak bude umožněna širší škála možností využití 
areálu. V obci jsou i další drobné plochy zemědělské výroby – v obytných částech obce soukromě 
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hospodařící subjekty – a menší zařízení drobné výroby, např. sklad mlékárenských výrobků. V obci je 
také několik ploch bývalé výroby, skladování atd. dnes nejsou tyto plochy využívány, nejsou 
udržovány a svým vzhledem narušují obytné prostředí obce. 

Územní plán navrhuje plochu drobné výroby jižně od zemědělského areálu do ploch, které 
k tomuto areálu náleží, ale nejsou prostavěny a užívány. 

Drobné podnikatelské aktivity, stejně jako zemědělská výroba mohou být provozovány spolu 
s bydlením v plochách smíšených obytných, za předpokladu, že nebudou negativně ovlivňovat okolní 
obytné plochy.  

Plocha popílkoviště, stále funkční, je územním plánem zařazena do ploch specifické výroby – 
s možností využití pro alternativní výrobu energie. 

 
 
v zeleň 

 
Významnou plochou vnitrosídelní zeleně je centrální prostor návsi. V tomto prostoru, 

zařazeném do funkční plochy veřejná prostranství, se nacházejí i objekty lokální historické a 
architektonické hodnoty.  

 
 

Rozvojová plocha pro tuto funkci navazuje na rozvojovou plochu výroby na východním okraji 
sídla. V tomto prostoru budou kromě komunikací řešeny např. plochy zeleně, plochy pro parkování 
apod.  

Z hlediska krajinotvorného je hodnotný pás doprovodné břehové zeleně podél Labe.  
Východní hranice katastru se opírá o významný masiv lesa, tato zeleň však již leží mimo 

správní území obce Bukovina n/Labem. 
Vzhledem k intenzivnímu zornění většiny správního území obce a ke dvěma aktivitám na 

tomto území – popílkovišti a budoucí trase komunikace R35 – navrhuje územní plán výrazné plochy 
zeleně s izolační funkcí. Tyto rozvojové plochy jsou převážně zařazeny do ploch smíšené krajinné 
zeleně a jsou vymezeny severně od popílkoviště až po jižní hranici zastavění obce; po obvodu 
výrobního areálu a po obvodu rozvojového území bydlení; v ploše vymezeného dopravního koridoru 
R35 (izolační zeleň bude přípustnou funkcí v této ploše); ve východní části mezi vodotečí a hranicí 
katastru. 

Plochy přírodní krajinné zeleně jsou navrženy v plochách nadregionálních biocenter a 
biokoridorů. 

Severozápadně od obce je navržena plocha pro zahrádky. 
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v dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 
Obcí procházejí krajské silnice III. třídy č. 29810 a č. 29823. Intenzita dopravy na nich je 

poměrně nízká.  

 
Většina zástavby je dopravně napojena přímo ze silnic III. tříd. Zástavba v územích, která 

nejsou dopravně obslužitelná přímo ze silnic III. třídy, je na ně dopravně napojena přes místní 
komunikace funkční třídy C2 (průjezdné) a C3 (převážně slepé). 

Jedním ze stěžejních dopravních záměrů v řešeném území je navrhovaná trasa rychlostní 
silnice R35 (kategorie R 25,5/120 procházející severní částí řešeného území  ve směru západ – 
východ  zastavitelná plocha K1. Trasa navržené R35 je v zásadách územního rozvoje kraje vedena 
jako veřejně prospěšná stavba D01. 

Plocha pro vedení silnice je vymezena jako koridor o šířce 250 m. Po realizaci komunikace, 
včetně všech souvisejících staveb a úprav, bude koridor pro dopravní stavbu upřesněn v územním 
plánu resp. jeho změnou a bude vymezen v rozsahu trasy (skutečný plošný rozsah) komunikace. 
Upřesněno bude i vymezení navazujících ploch jako ploch s rozdílným způsobem využití.  
 Koridor je navržen asi 124 m od nejbližšího obytného objektu na severním okraji obce. 
S přímým napojením obce na tuto nadřazenou komunikaci se nepočítá. V řešeném území trasování 
R35 vyvolává dílčí úpravu trasy silnice III. třídy č. 29823 (výjezd východním směrem na Borek). 
Silnice III/29810 bude rychlostní silnicí pouze přemostěna ve stávající trase.  

Nejbližšími nájezdy na R35 budou Opatovice n. L. a Rokytno. 
 

Vyvolané investice např.: 
- přeložka vodovodního přivaděče 
- přeložka vodovodního řadu 
- přeložka plynovodního STL přívodního řadu 
- přeložka vodoteče 
- přeložka účelové komunikace 
- přeložka krajské silnice III/29823 
- křížení s prvky ÚSES 

Všechny nové místní obslužné komunikace (zastavitelné plochy V1, V2, V3) jsou navrhovány 
v trasách stávajících (pozemkově oddělených) účelových komunikacích s patřičným rozšířením pro 
dodržení min. šířky prostoru místní komunikace. Tyto komunikace jsou navrhovány pro zajištění 
dopravní obsluhy zastavitelných ploch na jihovýchodním okraji zastavěného území. 

Další navržená místní obslužná komunikace je součástí zastavitelné plochy V4 (veřejné 
prostranství). 
 
 
 



52 
Územní plán Bukovina nad Labem – odůvodnění 

Limity využití území: 
Silniční ochranné pásmo komunikací stanovené příslušnými předpisy: 
§ silnice III. třídy………………  15 m od osy vozovky 
§ rychlostní silnice…….. …… 100 m od osy přilehlého jízdního pásu 

  
Autobusová doprava: 

Autobusová doprava je v řešeném území zajišťována dvěma firmami: 
§ Veolia Transport Východní Čechy, a.s., která zde provozuje autobusovou linku č. 650 521 na 

trase Pardubice – Sezemice – Borek – Vysoké Chvojno. 
§ CAR TOUR spol. s r.o. provozuje linku č. 650 560 na trase Pardubice – Dříteč – Borek – 

Vysoká n/L. – Hradec Králové.  
 
Území je obsluhováno dvěma autobusovými zastávkami. Zastávka Bukovina n/L. v centru 

obce a zastávka Borek odbočka u křižovatky silnic III/29810 a III/29823. Obě zastávky leží na silnici 
III/29810 a svými docházkovými vzdálenostmi pokrývají celé zastavěné území obce. 

Obě autobusové linky jsou průjezdné a proto není třeba ploch pro otáčení či odstavování 
autobusů.  
 
Železniční doprava: 
 Obec Bukovina nad Labem není přímo obsluhována vlakovými spoji a její katastrální území 
není dotčeno železniční dopravou.  

Nejbližší železniční spojení je z Opatovic nad Labem (ČD 031 Pardubice – Hradec Králové). 
 

Letecká doprava 
Celé řešené území leží v ochranných pásmech radiolokačních zařízení letišť. Některé druhy 

staveb budou předem projednány s VUSS Pardubice. 
 

Cyklistická  a pěší doprava 
Řešeným územím neprochází žádná cyklostezka. Cyklisté využívají silnic III. tříd a místních 

komunikací společně s dopravou motorovou. 
Po silnici III/29810 je vedena značená evropská cyklotrasa č. 24 „Labská trasa“, úsek 

Pardubice – Němčice – Dříteč – Bukovina – Vysoká – Hradec Králové. 
Po silnici III/29823 je vedena značená cyklotrasa č. 4125, úsek Pardubice – Kunětice – 

Sezemice – Dražkov – Borek – Bukovina. 
 
Přes území je navržena Stezka mechu a perníku z Hradce Králové do Pardubic, která se má 

stát součástí mezinárodní trasy Labská stezka (z Krkonoš do Polabí a dále podél Labe až do 
Hamburku). V úseku přes Bukovinu n.L. má stezka umožnit cyklistům zejména bezpečné spojení 
Hradec Králové – Pardubice. Pokud bude tato stavba trasována podél řeky Labe, bude vedena mimo 
skladebné části ÚSES. 

Pěší doprava v řešeném území je vedena samostatně – podél průtahu silnice III/29810 jsou 
oboustranně vedené chodníky (chybí pouze krátký úsek na jihu zástavby). Podél místních komunikací 
na jihu území je veden vždy alespoň jednostranný chodník (chodníky jsou dobudovávány ve vazbě na 
probíhající výstavbu RD).  
 
Součástí zastavitelných ploch  Z4, Z5 a Z13 je návrh oboustranného chodníku (při silnici III/29810). 
Součástí zastavitelné plochy  V4 (veřejné prostranství) budou i komunikace pro pěší. 

 
Doprava v klidu 
 V obci se nenacházejí plochy, které by bylo možné nazývat parkovištěm. Pro odstavování 
vozidel slouží místní komunikace (kde to umožňují dopravní předpisy) a soukromé pozemky vlastníků 
nemovitostí.  
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Zastavitelné plochy pro dopravu: 
K1  –  zastavitelná plocha (koridor) pro trasu rychlostní komunikace R35 
K2  –  trasa pro cyklostezku (Stezka mechu a perníku) 
V1  –  plocha pro místní obslužnou komunikaci zajišťující dopravní obslužnost zastavitelných ploch 

Z7 až Z10 
V2  –  plocha pro místní obslužnou komunikaci propojující průjezdnou komunikaci III/29810 a 

navrhované veřejné prostranství V4  
V3 –  plocha pro místní obslužnou komunikaci zajišťující dopravní obslužnost zastavitelných ploch 

Z11 a Z12 
V4  –  plocha pro veřejné prostranství (součástí bude MO komunikace, zeleň, chodníky) 
 
 
v technická infrastruktura 

 
Výstavba technické infrastruktury pro zásobování zastavitelných ploch bude probíhat po 

celých řadech, aby se minimalizovaly zásahy do sítě v době jejího plného využívání. 
 

Vodní hospodářství 
Katastrální území obce Bukovina n.L. patří do základního povodí Labe (levý břeh). Labe 

protéká přímo řešeným územím a tvoří západní hranici katastru. Na území obce je vyhlášeno 
záplavové území Labe včetně aktivní záplavové zóny a zasahuje sem i území zvláštní povodně 
(Rozkoš). Zastavitelné plochy jsou umisťovány mimo záplavové území. 

Stojaté vody se v řešeném území nevyskytují. 
Hydrologická čísla povodí zasahující do řešeného území: 
1-03-01-019 Labe – odvodňuje severní a západní část katastrálního území  
1-03-01-020 odpad od složiště popílku (levostranný přítok Labe, jižně od řešeného území) – odvádí 

vody ze střední a jižní části řešeného území  
1-03-01-022 Bohumilečský potok (levostranný přítok Labe, jižně od řešeného území) – odvodňuje 

východní část řešeného území 
V řešeném území, zejména u rozvojových ploch, bude podél vodotečí respektován 

oboustranně volný manipulační pruh o šířce 6 m (Labe 8 m) pro realizaci údržby těchto vodotečí. 
V řešeném území se nachází přibližně 140 ha ploch se systematickou trubní drenáží 

meliorace. Tato zařízení jsou majetkem jednotlivých vlastníků pozemků.  
 
Vodovod:  

Obec Bukovina nad Labem je zásobena pitnou vodou z Vodárenské soustavy Východní 
Čechy, z rozvodné sítě obce Vysoká nad Labem (ležící severně od řešeného území). Přívodním 
řadem je vodovod PVC 160, Bukovina je koncovou obcí na vodovodní větvi VDJ Nový Hradec 
Králové (279,55/274,55 m n.m.) – Roudnička – Vysoká nad Labem – Bukovina nad Labem. 

Akumulace, tlak a dimenze vodovodu pokryjí jak potřebu pitné vody, tak i nároky na požární 
vodu. Kvalita vody z centrálních zdrojů pro Hradec Králové odpovídá požadovaným hygienickým 
nárokům. 
 
Návrh: 

- prodloužení vodovodního řadu pro zásobování lokalit Z7, Z8, Z9, Z10, Z15, Z16 
- prodloužení vodovodního řadu pro zásobování lokalit Z7 a Z8 
- prodloužení vodovodního řadu pro zásobování lokalit Z4 a Z5 
- prodloužení vodovodního řadu pro zásobování lokalit Z11 a Z12 

 
Bilance nárůstu potřeb pitné vody: 
Bydlení nav.:  
62 RD × 3,5 obyv/RD 
217 × 180 l/obyv/d 
Qd = 39.060 l/d 
Qdmax = 58,59 m3

  

Qhmax = 1,22 l/s 
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Občanská vybavenost: 
217 obyv × 20 l/d 
Qd = 4.340 l/d 
 
Limity využití území: 

a) Ochranné pásmo vodovodních řadů – vymezené vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu 
a) do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
b) nad průměr 500 mm – 2,5 m 

 
 
Kanalizace: 
      V obci Bukovina nad Labem je vybudována soustavná jednotná kanalizační síť a čistírna 
odpadních vod. Výstavba kanalizace a ČOV probíhala v roce 1993 až 1994. Čistírnu lze označit jako 
moderní, účinnou a bezpečnou. Problematický je však provoz čerpací stanice splašků, na kterou nové 
stoky přivádějí odpadní vody z podchycených původních dešťových sběračů – písek. 

ČOV likviduje odpadní vody pouze z obce Bukovina nad Labem a je levostranně zaústěna do 
toku Labe na západním okraji řešeného území. Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje je problematika likvidace odpadních vod okolních sídel vyřešena bez závislosti na 
Bukovině n.L.   
 
Návrh: 

Navržena je nová (další) čistírna odpadních vod ozn. Z17, která bude čistit odpadní vody 
z několika posledních RD v severní části zástavby. Tím bude moci být vyřazena z provozu stávající 
ČSOV a kanalizační výtlak v severozápadní části zástavby.  
 

Dále je navrženo několik nových tras stokové sítě, které řeší odvádění OV z navrhovaných 
zastavitelných ploch: 

- splašková kanalizace pro lokality Z4 a Z5 
- splašková kanalizace pro lokality Z7 a Z8 
- splašková kanalizace pro lokality Z7, Z8, Z9 a Z10 
- splašková kanalizace pro lokality Z10, Z11 a Z12 
- splašková kanalizace pro lokality Z8, Z15 a Z16 
- čerpací stanice včetně výtlaku odpadních vod (jižní část zastavěného území) 

 
Limity využití území: 

b) ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu 
a) do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
b) nad průměr 500 mm – 2,5 m 

 
 
Energetika 
 
Elektro: 
 Elektrorozvody obce jsou nadzemní (VVN 110 kV; VN 35 kV) i podzemní (VN 6kV a NN). 
V řešeném území je jedna stožárová trafostanice v těžišti obce – TS č. 182, PTS do 400 kVA je 
v současnosti osazena trafem 250 kVA. 
 
 
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro bydlení: 

instalovaný příkon:  soudobý příkon: 
Z1+Z2+Z3     77 kW     30 kW 
Z4+Z5    143 kW     55 kW 
Z6 až Z13   418 kW   159 kW 
Z14+Z15     44 kW     17 kW 
bydlení celkem  682 kW   261 kW 
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Návrh: 

Zastavitelné plochy pro energetiku nejsou navrhovány. Výstavba kompaktní TS je regulativy 
umožněna v ostatních funkčních plochách. Nová TS bude kompaktní (kabelová). 

Z trafostanice bude vyvedeno několik NN kabelů, které budou smyčkovat jednotlivé 
nemovitosti zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z6, Z13 a Z16 budou napojeny na 
stávající NN rozvody.  
 
Limity využití území: 

c) ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., §98 odst.2:   
 
  zařízení    ochranné pásmo [m] od krajních vodičů 
 nadzemní vedení     §19   §45 
a) napětí nad 1 kV do 35 kV včetně    7 m   10 m 
b) napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m   15 m 
 
 podzemní (kabelové) vedení 
do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a    1 m od povrchu vedení po obou  
zabezpečovací techniky     stranách krajních kabelů 
        
              elektrické stanice 
od zdi nebo oplocení      20 m   30 m 
stožárové transformovny VN     7 m   10 m 
 
 
Plynovod: 

Plynofikace obce Bukovina n.L. je provedena středotlakým plynovodem napájeným ze zásobní 
sítě východně ležícího Borku (regulační stanice Borek), obec Bukovina n/Labem je koncovou obcí na 
zmiňovaném STL plynovodu. Jmenovitý přetlak STL plynovodu je 0,3 Mpa, jednotliví odběratelé jsou 
napojeni přes regulátory.  

 
Řešené území není dotčeno vysokotlakým plynovodem, ani do něho nezasahují ochranná a 

bezpečnostní pásma VTL. 
 Ochranné pásmo STL plynovodů v nezastavěném území činí 4 m od obrysu potrubí, 
v zastavěném území je to 1 m. 
        

Většina obyvatel využívá zemního plynu jak pro přípravu pokrmů a ohřevu TUV, tak pro 
vytápění objektů. Plynovodní řady procházející obcí jsou z polyetylenových trub v dimenzi D 50 - 90. 
 
Návrh: 

- prodloužení zásobního STL plynovodu pro zásobování lokalit Z4 a Z5 
- prodloužení zásobního STL plynovodu pro zásobování lokalit Z7 až Z12 
- prodloužení zásobního STL plynovodu pro zásobování lokalit Z14 a Z15 

 
Bilance nárůstu potřeb zemního plynu při plném využití: 
bydlení 
62 RD = 124 m3/hod  cca 172.608 m3/rok  

Bilance jsou uvažovány jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut podíl energií získaných 
z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem), případně počet pasivních nebo 
nízkoenergetických domů. 
 
v Limity využití území: 
§ ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., §68:   

     OP:    BP: 
STL – mimo zastavěné území 4 m      - 
STL – v zastavěném území  1 m      - 
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Telekomunikace: 
 Kromě místní přístupové sítě elektronických komunikací (připojuje jednotlivé účastníky) se v 
řešeném území nachází optická SEK. Optický kabel je veden v řešeném území od jihu podél silnice 
III/29810 a je ukončen v síťovém rozvaděči v centru obce. Veškeré rozvody SEK jsou vedeny 
zemními kabely. 
 

Řešeným územím prochází tři radioreléové trasy komunikační sítě. Veškeré zastavitelné 
plochy jsou vymezovány mimo jejich trasy (kromě koridoru pro R35, nad kterým prochází RR trasa 
Hoděšovice – Zdánický Dvůr. 

Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu radiolokačních zařízení letišť. 
 

 
v nakládání s odpady 

Komunální odpad je sbírán do popelnic a kontejnerů a odvážen specializovanou firmou – 
Služby města Pardubic – na řízenou skládku. Nádoby na separovaný odpad jsou umístěny u prodejny  
smíšeného zboží. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je odvážen jednorázově 2 x ročně. 

Na katastru obce jsou dlouhodobě ukládány odpady z výroby Elektrárny Opatovice. 
Popílkoviště mohou být zdrojem znečištění ovzduší i znečištění vod. Ukládání odpadů je 
monitorováno. Po ukončení ukládání odpadu bude popílkoviště rekultivováno, případně využito pro 
jinou vhodnou funkci. Jižní složiště je v současné době přetransformováno do funkce golfového 
hřiště. 
 
 
v těžba nerostů 

V řešeném území se nevyskytují chráněná ložisková území ani dobývací prostory. 
 
 
v požadavky vyplývající ze zvláštních zájmů 

Celé řešené území je územím, v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

Respektován bude vojenský objekt na severozápadním okraji řešeného území včetně jeho OP 
(50m od hranice vojenského objektu). 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude 
s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice projednána výstavba: 

o staveb vyšších než 15 m nad terénem; 
o výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé 

stavby s kovovou konstrukcí apod); 
o staveb vyzařujících elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, 

větrných elektráren apod.); 
o staveb dálkových kabelových vedení (el. energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů 

telefonních kabelů) a dalších inženýrských sítí; 
o změny využití území; 
o nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, 

rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
o nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
o výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
o zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
o vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace, regulace vodního toku 

a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
o říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich 

rušení; 
o železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových , oprava a rekonstrukce objektů na 

nich; 
o železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod; 
o veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO 
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o výstavba v ochranných pásmech stávajících vojenských objektů a zařízení 
 
 
v územní systém ekologické stability   

Ekologickou stabilitou krajiny rozumíme její odolnost vůči negativním vlivům přirozeného i 
umělého (antropogenního) původu. Za stabilní považujeme krajinu, v níž jsou trvale zabezpečeny 
všechny společensky významné funkční efekty. 
 Ekologicky stabilní jsou také plochy nelesní dřevinné zeleně. Nachází se podél části toků, dále 
podél cest a silnic, v několika remízcích v ZPF i přímo v obci. 
 O kvalitě životního prostředí svědčí i hodnota koeficientu ekologické stability krajiny (KES), 
který se stanoví jako podíl součtů výměr stabilizujících a stabilních ploch (lesy, travní porosty a pod.) 
a ploch destabilizujících a labilních (orná půda, zastavěné území a pod.).  
 Platí, že čím nižší je hodnota KES, tím je území více postiženo. V obci hodnota KES indikuje 
středně pozměněné území s relativním souladem technických objektů a dochovaných přírodních 
struktur. 

Zákon č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES jako vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje ÚSES nadregionální, regionální a lokální (místní).  
Obec Dříteč je součástí území, pro které byl zpracován generel místního systému ekologické stability 
Dříteč (SÚRPMO Hradec Králové 1993). Celé řešené území tohoto generelu je tvořeno katastry 
Bohumileč, Borek, Bukovina nad Labem, Dříteč, Rokytno a Újezd u Sezemic. Celková výměra tohoto 
území je 2.932 ha, z toho tvoří 443,5 ha lesy. 

Obec Bukovina n/Labem je součástí širšího území, pro které byl zpracován Generel místního 
systému ekologické stability Dříteč (SÚRPMO Hradec Králové 1993). Celková výměra území 
řešeného generelem je 2.932 ha, tvořeno je katastry Bukovina n/Labem, Dříteč, Borek, Bohumileč,  
Rokytno, Újezd u Sezemic. Skladebné části lokálního ÚSES byly prověřeny a vymezení 
aktualizováno v Revizi lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP Pardubice. Tento dokument je 
v územním plánu zohledněn. 

V řešeném území jsou zastoupeny prvky ÚSES nadregionálního, regionálního i lokálního 
významu. Nadregionální biokoridor K 73 ve dvou větvích lemuje hranice řešeného území: 
• NRBK K 73 Bohumileč – Vysoké Chvojno: 

• podél západní a severozápadní hranice katastru – vodní, na toku řeky Labe 
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• podél východní hranice katastru – borová, vegetační typ – B 
• do nadregionálního biokoridoru K 73 (vodní) na toku řeky Labe je vloženo regionální 

biocentrum: 
§ RBC 969 Hrozná (RBC 1) – prostor kolem Labe s pozůstatky bývalých meandrů; slepá 

ramena s břehovými porosty (topol černý, dub, vrba), plochy z části zatravněny, s 
rozptýlenou solitérní zelení; periodicky přeplavované terénní sníženiny 

• do nadregionálního biokoridoru K 73 (vodní) na toku řeky Labe byla dle původního generelu  
vložena  lokální biocentra: 
§ 13 LBC 50 (LBC 50) – navržené biocentrum; louka s pobřežními porosty (dub, lípa, bříza, 

topol)  u řeky Labe, část orná půda 
§ 13 LBC 51 (LBC 51) – navržené biocentrum; louka v meandru řeky Labe.  
Tato jsou ale dle nového oborového dokumentu (Revize lokálních ÚSES pro ORP 
Pardubice, 2010) vypuštěna 

• do nadregionálního biokoridoru K 73 (osa borová) na východní hranici katastru byla dle 
původního generelu  vložena  lokální biocentra: 
§ LBC 7 Mokřady u Újezdského rybníka – stávající biocentrum; silně podmáčená louka až 

mokřad, skupiny vrb a olší 
§ LBC 13 (LBC 4) Zaječiny – stávající biocentrum; mírně severně exponovaný svah 

porostlý dubem, habrem, borovicí, leží mimo k.ú. Bukovina n.L.  
Tato jsou ale dle nového oborového dokumentu (Revize lokálních ÚSES pro ORP Pardubice, 
2010) vypuštěna 
§ Nově je vymezeno LBC 72 na severovýchodním okraji řešeného území.  

• LBK 2 – navržený a částečně funkční biokoridor propojující RBC 969 Hrozná a NRBK K73, 
východní stávající část – louka na svahu s porosty topolu černého a břízy, navržená západní 
část – převážně orná půda 

• LBK 26 – navržený biokoridor v k.ú. Dříteč pouze okrajově zasahuje do jižního okraje 
řešeného katastru 

 
Jeden z problémů v území představuje kolize tras navržených prvků ÚSES s plánovanou 

trasou silnice R35. Navrhovaná trasa rychlostní komunikace R35 a vytváří bariéru pro průchod  
nadregionálního biokoridoru vedoucího po východním okraji řešeného území S-J směrem. Lokální 
biokoridor spojující obě osy NRBK K73 je v kontaktu s koridorem pro dopravní stavbu. Přechod silnice 
R35 přes říční nivu řeky Labe (záplavové území řeky Labe a jeho aktivní zóna), území regionálního 
biocentra RBC 969 a evropsky významnou lokalitu Orlice a Labe bude řešen estakádou, tzn. tak aby 
zásahy do těchto cenných lokalit byly minimalizovány.  
 

Územní plán řeší tento kontakt úpravou trasy LBK 2 tak, že propojuje funkční plochy zeleně 
cca 100 m nad severním okrajem koridoru. Pak se stáčí k jihu a posléze k západu a ústí do RBC 969. 
V této části zužuje vymezený dopravní koridor tak, aby byly zachovány kvalitní porosty. 
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v Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Plochy pro bydlení vymezené územním plánem: 
Lokalita Z1    1606 m2 
Lokalita Z2               1864 m2 
Lokalita Z3      1930 m2 
Lokalita Z4       4393 m2  

Lokalita Z5       8234 m2  

Lokalita Z6       1261 m2  

Lokalita Z7               2772 m2  

Lokalita Z8       8431 m2  

Lokalita Z9     4083 m2  

Lokalita Z10       9512 m2  

Lokalita Z11                  3985 m2  

Lokalita Z12                         9159 m2  

Lokalita Z13    2122 m2  

Lokalita Z14    1158 m2  

Lokalita Z15    4441 m2  
Celkem                      64951 m2 
 
51807 
13144 
 

Pro rozvoj bydlení v obci jsou územním plánem vymezeny plochy pro bydlení v rozsahu 64951 m2. 
Z toho na každé 2ha plochy je nutno počítat s 1000m2 plochy veřejného prostranství 
Potom pro bydlení cca 62000 m2. 
 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
Požadavky vyplývající z demografického vývoje    15 b.j. 
Požadavky vyplývající z nechtěného soužití               18 b.j. 
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti  15 b.j 
Celkem                    48 b.j. 
 
Předpoklad dle zájmu žadatelů 100%  b.j. v rodinných domech 
1b.j. v rodinném domě         1000m2  plochy 
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech   48x1000            48000 m2 

Rezerva 20%                  9600 m2 

Potřeba ploch pro bydlení celkem                        57600 m2 

 
Rozvojové plochy pro bydlení vymezené územním plánem překračují o 4400 m2 

předpokládanou potřebu. 
 
 Tento nárůst počtu obyvatel vychází z především z demografického vývoje a věkové struktury 
obyvatelstva. V obci převládá počet obyvatel ve věku 0-14 let (37) na počtem obyvatel ve věku nad 
65 let (26). Tato příznivá věková struktura může pro obec znamenat vyšší potřebu ploch pro bydlení. 
 Územní plán navrhuje postupné využití zastavitelných ploch pro bydlení – plochy 
zkompaktňující sídlo budou zastavovány přednostně. Rozvojové plochy na jihovýchodním okraji sídla 
(plochy Z.11 a Z.12) budou zastavovány až ve 2. etapě, po zastavění alespoň 70% ostatních 
zastavitelných ploch, především pak těch navazujících – tj. ploch Z.7, Z.8, Z.9 a Z.10 (13144m2). Tyto 
plochy vystupují podél stávající účelové komunikace do krajiny, a proto budou zastavovány až jako 
poslední (na východním okraji sídla). 
 
 Obec má výhodnou polohu na spojnici dvou největších měst ve východních Čechách. Blízkost 
trasy R35 ale zatíží severní část řešeného území negativními vlivy z dopravy. Přímé napojení sídla na 
tuto komunikaci ale není uvažováno (záměr na vybudování MÚK v lokalitě byl vypuštěn). Vzdálenost 
nejbližšího sjezdu z R35 (Rokytno) je vzdušnou čarou cca 5km. 
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Plocha celého řešeného území ………………446 ha 
Plocha zastavěného území……………………  25 ha 
Plocha vymezených zastavitelných ploch ……  8 ha  
Plocha koridoru pro R35………………………..46 ha 
Plocha urbanizovaného území sídla (zastavěné území + zastavitelné plochy pro urbanizované 
funkce) tvoří 7,4% plochy řešeného území. 
Plocha koridoru pro silnici R35 10,3% plochy řešeného území. 
 
 
c.3 Funkční regulace 

 Celé řešené území je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) 
podle převládající funkce ve vymezené ploše (lokalitě). Členění ploch vychází ze zásad, které jsou 
stanoveny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Vzhledem 
k určitým typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech řešeného území, které by měly 
být i do budoucna chráněny, byly některé funkční typy ještě rozděleny do několika podtypů. 
 
 
Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch: 
 
§ Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než převažující 

funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy) 
§ Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů 

– 2 n.p. s podkrovím 
§ Drobná stavba – stavba související nebo podmiňující stavbu hlavní, např.: 

− stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, 
neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 

− stavby pro chovatelství o jednom  nadzemním podlaží  o zastavěné ploše do 16 m2  a do 
5 m výšky; 

− zimní zahrady  o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2  zastavěné plochy a do 
5 m výšky 

− bazény do 40 m2 zastavěné plochy 
§ Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich 

kontaktu se samosprávou a státní správou 
§ Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a 

kanceláře firem, samostatných podnikatelů 
§ Stavba pro výrobu a skladování je stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, 

popř. služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě 
staveb pro skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, 
skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků 
výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby, další 
rozlišení funkčních regulativů je pro potřeby územního plánu vymezeno takto:  

− Výroba smíšená – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách především z 
důvodů vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů překračování 
limitů přípustného zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však nepřesahují 
hranice areálů. Jde např. o výrobu potravinářskou, textilní, elektrotechnickou, 
polygrafickou, výrobu stavební a stavebních hmot, dřevozpracující, servisy, opravny, 
strojírenství na bázi výroby spotřebních předmětů, v plochách stávajících zemědělských 
areálů i výroba zemědělská. 

− Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých 
nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí, 
které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu 
řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap. 
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§ Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch zemědělské půdy – stavby  sloužící 
ukládání sena, slámy, polní hnojiště, přístřešky pro hospodářská zvířata na pastvinách, 
napáječky 

§ Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní 
potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli 

§ Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – např. 
řemesla, sezónní a opravárenské služby, služby pečovatelské, zdravotní, půjčovny, 
poradenství…atd. 

§ Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a 
dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem 

§ Odstavné plochy – plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu 
§ Parkingy, parkovací plochy – plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např. po 

dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé) 
§ Pobytová rekreace – stavby, zařízení a plochy umožňující vícedenní rekreační pobyt s 

možností přenocování, stravování, atd., s možností rekreačního vyžití 
§ Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky, 

exotické ptactvo 
§ Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů, 

inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních 
nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování 
(likvidace) 

§ Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap..... z provozované 
činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní přípustnou mez 
hygienických předpisů – normovou hodnotu (konkrétní technický požadavek obsažený 
v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za 
splnění jím stanovených požadavků) 

 
 
Limity využití území včetně stanovených záplavových území, ostatní omezující vlivy: 
 
• silniční ochranné pásmo  

• silnice III. třídy – 15 m od osy vozovky (silničním ochranným pásmem se pro účely zákona 
o pozemních komunikacích rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50 m v uvedené vzdálenosti) 

• ochranná pásma radiolokačních zařízení letišť 
• ochranná pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy 

• ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., §98 odst.2:   
  zařízení           ochranné pásmo [m] od krajních vodičů 
 nadzemní vedení     §19   §45 
o napětí nad 1 kV do 35 kV včetně   7 m   10 m 
o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m   15 m 

 podzemní (kabelové) vedení 
o do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a             1 m od povrchu vedení po obou 

zabezpečovací techniky         stranách krajních kabelů 
      elektrické stanice 
o stožárové transformovny VN      7 m   10 m 

• ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 
• ochranná pásma plynárenských zařízení:  

o STL v zastavěném území    1 m 
o STL mimo zastavěné území    4 m 

• ochranná pásma sítě elektronických komunikací 1,5 m po stranách krajního vedení 
• ochranná pásma radioreléových tras 
• ochranná pásma vodovodů 

• ochranné pásmo vodovodních řadů – vymezené vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí na každou stranu: 
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o do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
o nad průměr 500 mm – 2,5 m 

• ochranné pásmo kanalizace 
o do průměru 500 mm včetně – 1,5 m 
o nad průměr 500 mm – 2,5 m 
o nad průměr 200 mm s hloubkou dna 2,5 m pod upraveným terénem + 1 m 

• manipulační (ochranné) pásmo vodních toků  
• manipulační pásmo významných vodních toků nejvýše v šířce 8 m od břehové čáry 
• manipulační pásmo u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 

(vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit 
k užívání i větší šířku pozemku než je uvedeno výše) 

• záplavové území vodního toku Labe (Q100) 
• aktivní zóna záplavového území  toku Labe 
• území zvláštní povodně pod vodním dílem Rozkoš 
• ochrana přírody:  

• skladebné části ÚSES – nadregionální, regionální a lokální 
• Evropsky významná lokalita Orlice a Labe – NATURA 2000 
• pásmo (50 m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa 

• kvalita zemědělské půdy – půdy I. a II. třídy ochrany 
• území s archeologickými nálezy – UAN I a UAN II. Celé území je územím s archeologickými 

nálezy. Stavební činnost na území s archeologickými nálezy řeší  § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., 
o stát. památkové  péči, ve  znění pozdějších  předpisů a rovněž Úmluva o ochraně 
archeologického dědictví Evropy, vyhlášená pod č. 99/2000 Sb., m. s. se všemi důsledky z jejich 
výkladu plynoucími. Každý archeologický  nález, k němuž by mohlo dojít při přípravě nebo 
provádění staveb (mimo záchranný archeologický výzkum) je nutné řešit podle § 23 zák. č. 
20/1987 Sb., o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dále podle § 176 zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, týkající se archeologických nálezů. Pro 
stavebníky platí oznamovací povinnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. 

• historicky nebo architektonicky cenné objekty lokální ochrany: 
• socha Svaté Panny Marie 
• památník padlým ve světové válce 
• pískovcový kříž a dřevěná zvonička  

 
 
Plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
§ PLOCHY BYDLENÍ jsou podle charakteru zástavby, především vzhledem k době vzniku a tudíž 

i způsobu užívání rozděleny do dvou podtypů: plochy bydlení v rodinných domech – příměstské, 
plochy bydlení v rodinných domech – venkovské.  
Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské zahrnují plochy, kde výstavba probíhala 
v nedávné době, objekty mají charakter příměstských rodinných domů a doplňkové stavby 
nemají charakter hospodářských stavení (stodoly, sýpky apod.), jedná se spíše o drobnější 
objekty, garáže, kolny, altány apod. Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské 
představují původní zástavbu Bukoviny nad Labem.  

 
§ PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI zahrnují plochy rekreačních chat, 

rozptýlených podél toku Labe 
 
 
§ PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou v Bukovině n/Labem reprezentovány pouze plochami 

tělovýchovných a sportovních zařízení. Do těchto ploch je zahrnuto sportoviště v jihovýchodní 
části obce 

 
§ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ jsou rozděleny do dvou podtypů: 

§ veřejná prostranství – zahrnují především významný prostor centra obce – náves, 
reprezentovány jsou zelení a lokálně historickými solitery, parkovišti a odpočinkovými 
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plochami, plochami pro dopravu včetně pěší 
§ veřejná prostranství – uliční prostory byly vyčleněny z důvodu zdůraznění urbanistické 

struktury, která je pro strukturu sídla typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu 
respektovat a citlivě na ni navázat. 

 
§ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – Plochy smíšené obytné venkovské zahrnují tu část 

zastavěného území, kde se prolíná celá řada funkcí, které ve vymezené ploše dnes vedle sebe 
fungují nebo mohou fungovat. Návrh územního plánu využil nástrojů nové právní úpravy a 
vymezil tyto plochy jako jednu smíšenou funkční plochu.  

 
§ PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

§ doprava silniční – státní silniční síť – zahrnují nadřazenou dopravní síť v řešeném území 
§ doprava silniční – místní a účelové komunikace – zahrnují ostatní komunikace mimo 

zastavěné území v řešeném území 
 
§ PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

§ plochy pro nakládání s odpady, reprezentované plochami stávající a navrhované ČOV 
 
§ PLOCHY VÝROBY  A SKLADOVÁNÍ – zahrnují dva podtypy: 

§ výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba, do které je zařazena zastavitelná plocha 
jižně od zemědělského areálu 

§ výroba a skladování se specifickým využitím zahrnuje plochu popílkoviště, které dosud 
slouží ukládání odpadů Elektrárny Opatovice, po ukončení skladování a uzavření však může 
být využito např. pro alternativní energetické zdroje (fotovoltaika) 

 
§ PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ – do ploch smíšených výrobních je zařazen stávající areál 

zemědělské výroby. Rozšířena tím bude škála možností budoucího areálu. Drobné provozovny 
a zařízení s výrobním charakterem jsou zařazeny a mohou být i rozvíjeny v plochách smíšených 
obytných – venkovských. 

 
§ PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ byly rozděleny do 3 podtypů: 

§ Zeleň na veřejných prostranstvích – představují plochy v zastavěném území s parkově 
upravenými plochami zeleně, s mobiliářem, odpočinkovými a herními prvky a zpevněnými 
plochami. Zahrnuje zastavitelnou plochu severně od hřiště. 

§ Zeleň soukromá a vyhrazená – plochy užitkových a okrasných zahrad, plochy sadů a pod). 
Tyto plochy byly vymezeny především v okrajových částech sídla, aby byl ochráněn 
přirozený přechod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou (západní okraj sídla). 

§ Zeleň ochranná a izolační – plochy zeleně mezi funkčně odlišnými plochami (bydlení – 
výroba), plochy u dopravních linií 

 
§ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ jsou rozděleny do 3 podtypů sloužící zemědělské výrobě – plochy 

zemědělsky obhospodařované půdy a plochy smíšené krajinné zeleně. Toto rozdělení 
zemědělských ploch bylo provedeno z důvodů ochrany a zdůraznění krajinného rázu. Velké 
procento ploch zemědělského půdního fondu je intenzivně využíváno a zorněno. Pro zvýšení 
retenční schopnosti území a posílení krajinného rázu jsou navrženy plochy, kde by měl být 
změněn způsob jejich obhospodařování na trvalé travní porosty. Aby nezastupitelná funkce 
ploch travních porostů a pastvin včetně solitérní zeleně byla podpořena, jsou tyto plochy 
vyčleněny do samostatného funkčního podtypu. 
plochy specifické – samozásobitelské představují lokalitu, která měla být dle Zadání vymezena 
jako zahrádkářská osada. Vzhledem ale k její poloze v záplavovém území resp. jeho aktivní 
zóně, není možno zde realizovat žádnou zástavbu ani jiná opatření (např. vysoké oplocení), 
které by negativně ovlivnily odtokové poměry v lokalitě. Pak tuto lokalitu nelze považovat za 
rekreační, ale převládající funkcí budou pěstební plochy. 
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§ Ostatní funkční plochy jsou vymezovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec. 
požadavcích na využívání území:  

• Plochy vodní a vodohospodářské: 
o Vodní plochy a toky 

• Plochy lesní: 
o Plochy lesa      

• Plochy přírodní: 
o Plochy přírodní krajinné zeleně 

 
§ Ve snaze splnit požadavek DO – Ministerstva dopravy ČR a zároveň zdůraznit význam přírodně 

hodnotných lokalit (územní plán by měl nejen umožnit realizaci plánovaných záměrů, ale měl by 
zohlednit a chránit všechny hodnoty v řešeném území a to přírodní hodnoty v těchto lokalitách 
rozhodně jsou), v místě křížení trasy komunikace a řeky Labe, bylo navrženo řešení, které 
umožňovalo, aby v jedné funkční ploše, kde reálně nad sebou v různých úrovních budou  dvě 
různá funkční využití, byla vymezena plocha - PLOCHY SPECIFICKÉ – plochy v kontaktu 
s koridorem silnice R35, trasovanou nad terénem. Tento typ plochy s rozdílným způsobem 
využití byl vymezen jako součást zastavitelné plochy, resp. koridoru, pro trasování silnice R35 a 
to v té části, kde dle dokumentace DÚR je řešeno vedení silnice po estakádě. Ta řeší  
překonání řeky Labe, křížení s regionálním biocentrem RBC 969 Hrozná vloženého do 
nadregionálního biokoridoru K73, křížení s evropsky významnou lokalitou Orlice a Labe  a 
průchod záplavovým územím řeky Labe a to mimoúrovňově nad terénem. V řešeném území je 
jen malá část estakády, ta pokračuje především západně na sousedním katastrálním území 
Opatovic nad Labem mnohonásobně delším úsekem. Koridor pro trasování silnice je vymezen 
dle požadavků DO a to v šíři budoucího silničního ochranného pásma. Po realizaci pak 
dopravní stavba řešená na terénu bude šířkově představovat řádově 1/3 šíře vymezeného 
koridoru. V místě trasování silnice po estakádě to bude ještě mnohem méně. V průniku stavby 
s rostlým terénem se bude jednat o konstrukci podpor (pilířů), případně souvisejících staveb a 
zařízení. V ploše koridoru zastavitelné plochy pak funkčně jednoznačně bude převažovat využití 
pro krajinné funkce nezastavitelného území, přírodní prvky, zemědělské využití apod. Vymezení 
koridoru tímto podtypem umožňovalo realizaci dopravní stavby včetně všech souvisejících 
staveb a zařízení, zároveň poukazovalo na to, že přírodní funkce budou v tomto úseku stavby 
resp. rozsahu koridoru, přece jen dominantní. Toto řešení bylo navrženo proto, že forma 
územního plánu neumožňuje zobrazení jevů v různých výškových polohách nad sebou. Byly 
pro tuto plochu stanoveny podmínky využití tak, aby  dle konkrétně stanovených a dohodnutých 
podmínek v rámci např. územního řízení, mohly být realizovány záměry jak na vybudování 
silnice R35, tak aby mohly být respektovány přírodní limity. 
  Takto vymezená plocha ale byla shledána dotčeným orgánem (MD ČR) jako 
nedostačující pro budoucí bezproblémovou realizaci záměru R35, a tak byl tento specifický typ 
plochy s rozdílným způsobem využití z řešení územního plánu vypuštěn. Plochy regionálního 
biocentra, evropsky významné lokality a vlastní tok řeky Labe včetně břehových porostů jsou 
v územním plánu vyjádřeny jako zastavitelná plocha s funkčním využitím pro dopravní funkce (v 
rozsahu koridoru šíře cca 250m).  
  Ochranný režim ÚSES je patrný z vymezení skladebných částí v hlavním výkrese, 
ostatní limity pak v grafické příloze odůvodnění – v koordinačním výkrese. 

 
 
 Návrh územního plánu sleduje především možnost stabilizace event. posílení hlavní funkce 
sídla – bydlení. Vytváří pro tuto funkci podmínky především vymezením stávajících ploch bydlení a 
stanovením vhodného funkčního regulativu. Zachovány a posíleny navrženým rozvojem jsou i funkce 
výrobní.  
 Jako vhodnou formu bydlení stanovuje územní plán nízkopodlažní zástavbu venkovského (ve 
vazbě na původní zástavbu) a příměstského charakteru (v ucelených nově budovaných lokalitách).   
 Plochy sídlení zeleně, především veřejné zeleně, jsou respektovány a stabilizovány.  
 Územní plán se rovněž snaží ochránit krajinný ráz především v těch částech území, které váží 
na systém ekologické stability, na plochy lesa nebo ekologicky, krajinářsky a jinak významné lokality – 
okolí toku Labe. Územní plán nenavrhuje žádné aktivity, které by mohly negativně ovlivnit okolní 
krajinu (s výjimkou koridoru pro silnici R35).  
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c.4 Veřejně prospěšné stavby 

 Územní plán vymezil plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření: 
 

• Plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění. Do této skupiny jevů jsou zahrnuty především 
koridory pro vedení VPS – dopravní a technické infrastruktury. Jedná se především o takové 
záměry, které budou upřesňovány v podrobnější dokumentaci se znalostí podrobných 
podmínek pro umístění té které konkrétní stavby. Pro rychlostní silnici R35 je vymezen koridor 
v šíři cca budoucího ochranného silničního pásma. Vnější část koridoru je vymezena jako VPS 
pouze s možností vyvlastnění. Takové vymezení skýtá možnost případných korekcí trasy, 
upřesnění technických detailů stavby a navazujících staveb (např. návaznost na silniční síť, 
trasování účelových komunikací, úpravy tras vodních toků, přeložky technické infrastruktury, 
řešení kontaktu s trasami skladebných částí ÚSES apod.).  
Pro dopravní napojení rozvojových lokalit a pro zajištění jejich napojení na technickou 
infrastrukturu jsou vymezeny koridory v prostorových parametrech vymezeného navrženého 
veřejného prostranství – uličního prostoru. V jeho rozsahu by pak dle konkrétního řešení měly 
být realizovány trasy inženýrských sítí a komunikace. V lokalitách stávajících uličních prostorů, 
kde budou řešeny nové trasy inženýrských sítí nebo bude rozšiřován jejich stávající systém 
jsou vymezeny jako koridory pro technickou infrastrukturu. Pro možnost vybudování 
cyklostezky je vymezen koridor, neboť její řešení ani přesné trasování není prověřeno 
podrobnější dokumentací. 

• Plochy a koridory s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva. Do této skupiny je 
zařazena plocha pro vybudování čistírny odpadních vod na severním okraji sídla. Její 
lokalizaci je možno považovat za jednoznačnou.  
Vnitřní část koridoru pro silnici R35 je vymezena dle záborového elaborátu vypracovaného 
v rámci DUR pro tuto dopravní stavbu a je vymezena pro možnost vyvlastnění i uplatnění 
předkupního práva ve prospěch ČR. 
Dále jsou do této skupiny zařazeny skladebné části nadregionálního a regionálního ÚSES, 
který je vymezen v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.  

• Plochy pouze s možností uplatnění předkupního práva. V této skupině jsou vymezeny pouze 
plochy veřejných prostranství. Především se jedná o plochy zajišťující obsluhu vymezených 
rozvojových ploch. Součástí těchto ploch budou nejen výše zmiňovaná dopravní a technická 
infrastruktura, ale i plochy např. pro parkování vozidel, plochy veřejné zeleně, plochy  
(chodníky a prostranství) pro pěší včetně mobiliáře apod. Do těchto ploch jsou zahrnuty i 
plochy pro možnost vybudování chodníků podél průjezdné komunikace. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
h) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno 

stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
 
 Zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zadáním ani souborným 
stanoviskem požadováno. 
Životní prostředí: 

Územní plán vymezil plochy s rozdílným způsobem využití s ohledem na jejich polohu v řešeném 
území, podle převládající funkce, s ohledem na využití kontaktního území, s respektováním limitů 
využití území např. ochranných pásem a jejich ochranných režimů.  
Vymezil skladebné části ÚSES, stanovil jeho ochranný režim a plochy, které jsou dotčeny jeho 
ochranným režimem vymezil jako nezastavitelné. 
Podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny tak, aby 
činnosti v nich provozované resp. způsob jejich využití nebyl v konfliktu s plochami sousedními, 
aby např. v plochách bydlení nebyly realizovány stavby a prováděny činnosti, které by snižovaly 
pohodu bydlení a negativně ovlivňovaly životní a obytné prostředí v těchto plochách. 
Do přírodně hodnotných lokalit nejsou navrhovány žádné aktivity, které by mohly tyto části 
řešeného území negativně ovlivnit. 
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Hospodářský rozvoj: 

Obec Bukovina nad Labem nemá ambice být soběstačná s nabídkou pracovních příležitostí, 
hlavní funkcí sídla v řešeném území je a do budoucna bude bydlení. Poloha obce na komunikaci 
III. třídy spojující 2 velká města a relativní blízkost větších sídel dává možnosti díky dobrému 
dopravnímu napojení využívat větších sídel v kontaktním území, kam obyvatelé vyjíždějí za prací. 
Územní plán stabilizuje stávající výrobní areál – dříve čistě zemědělský. Pro rozšíření možnosti 
jeho využití, pro větší spektrum činností zde provozovaný je areál vymezen jako plocha smíšené 
výroby. 
Centrální část sídla Bukovina nad Labem je vymezena jako plochy smíšené obytné – venkovské. 
Zde za předpokladu, že činnosti zde provozované nebudou negativně ovlivňovat sousední obytné 
plochy, je možno provozovat i drobné živnostenské provozy, výrobní služby apod. 

 
Sociální podmínky: 

Územní plán nevymezuje nikterak přemrštěně naddimenzované plochy pro bydlení, které by do 
obce přivedli velké množství nových obyvatel. Ti by mohli pro obec znamenat nový problém – 
nové sociální aspekty v soužití obyvatel nových a starousedlíků. Postupným nenásilným 
rozvojem obce v oblasti bydlení bude docházet k postupnému sžívání obyvatel. 
Územní plán nevymezuje nové plochy pro občanské vybavení. Zařízení občanského vybavení 
fungují a do budoucna mohou vznikat další např. v plochách smíšených obytných, ale i 
v plochách bydlení – příměstského nebo venkovského. 
Územní plán vymezil na jihovýchodním okraji sídla plochu stávajícího sportovního areálu a navrhl 
na ni navazující plochu zeleně na veřejných prostranstvích.  
V centru sídla  jsou v místech původní návse stávající plochy veřejné zeleně jako součást 
veřejného prostranství. Ty jsou ale dotčeny procházející linií komunikace  III. třídy.  
 

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 
 
S ohledem na skutečnost, že v návrhu zadání nebyl požadavek vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území pořizovatelem stanoven a ani dotčený orgán – Krajský úřad Pardubického kraje, v souladu s § 
47 odst. 3 stavebního zákona, toto vyhodnocení nepožadoval, nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území zpracováno. 
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 
 
 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu 
územního plánu na životní prostředí. 
Na základě ustanovení § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k návrhu 
zadání, vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vyjádření č.j. 
4235/2010/OŽPZ/Pe ze dne 8.2.2010, ve kterém stanovil, že předložená koncepce nemůže mít 
významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné lokality.  
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 
 
 
 
i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa 
 

Řešené území se nachází v klimatickém regionu T2 – okrsek teplý, mírně suchý s mírnou 
zimou. Průměrná teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 7,5 – 8,5oC, ve vegetačním období 13 – 
15oC.  Roční úhrn srážek kolísá mezi 600 – 700 mm. 
 V celém řešeném území je vysoká intenzita zemědělské výroby, většina zemědělských 
pozemků je zorněna, významnější plochy luk se nacházejí pouze podél toku Labe a na západním 
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okraji sídla. Hlavně severní a východní část území jsou díky příhodné morfologii a půdním 
podmínkám intenzivně obhospodařované s úplnou absencí lučních porostů, chybí cestní síť i 
stabilizující prvky v podobě polních remízků, vodní toky byly často zatrubněny. Jedná se o 
problémové území vyžadující doplnění stabilizujících prvků.  
 
Celková výměra pozemku      446 ha 
 
  Orná půda       279 ha 

Zahrady       11 ha 
  Trvalé trávní porosty      49 ha 
  Zemědělská půda celkem     339 ha 
 
  Lesní půda       3 ha 

Vodní plochy       11 ha 
Zastavěné plochy      6 ha 
Ostatní plochy      87 ha 

 
 
Zemědělský půdní fond: 

  
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto půdních jednotek: 
 
HPJ 19  rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách; 

středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy krátkodobě 
převlhčené 

 
HPJ 20  rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slínech, jílech a na usazeninách karpatského 

flyše; těžké až velmi těžké, málo vodopropustné 
 
HPJ 21  hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi 

lehké a silně výsušné 
 
HPJ 22  hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech většinou lehčí nebo středně 

těžké s vodním režimem poněkud  příznivějším než předchozí 
 
HPJ 23  hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejné na píscích, uložené na slínech a jílech, 

lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý – od výsušného až po 
převlhčení podle výše srážek 

 
HPJ 54  oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech, včetně slinitých, na jílech 

limnického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a 
špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené 

 
HPJ 55   nivní a lužní půdy na nivních uloženinách; velmi lehké, zpravidla písčité, výsušné 
 
HPJ 56   nivní půdy na nivních uloženinách; středně těžké s příznivými vláhovými poměry 
 
HPJ 57  nivní půdy na nivních uloženinách; těžké až velmi těžké, vláhové poměry příznivé až sklon 

k převlhčení 
 
HPJ 58   nivní půdy glejové na nivních uloženinách středně těžké, vláhové poměry méně příznivé po 

odvodnění příznivé 
 
HPJ 62  lužní půdy glejové na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, obvykle dočasně 

zamokřené podzemní vodou v hloubce 0,5 – 1,0 m 
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HPJ 64   glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé avšak zkulturněné na různých zeminách i 
horninách středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění i 
pro ornou půdu 

 
HPJ 67   glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních  tocích; středně těžké až velmi 

těžké, zamokřené, po odvodnění  vhodné převážně pro louky 
 
HPH 71  glejové půdy při terasových částech úzkých niv; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, 

po odvodnění vhodné pro louky 
 
HPJ 73  oglejené půdy zbažinělé a glejové půdy svahových poloh; středně těžké až velmi těžké, 

zamokřené a s výskytem svahových pramenišť i po odvodnění vhodné jen pro louky 
 
 Zastavitelné plochy jsou navrženy uvnitř a při hranicích zastavěného území tak, aby navržená 
zástavba vyhovovala z hlediska urbanistického, krajinářského a byla výhodná i z hlediska technického 
a ekonomického. Doplněny byly zastavitelné plochy i do stavebních mezer uvnitř zastavěného území. 
 Navrhovány jsou zastavitelné plochy pro rodinné bydlení příměstské, smíšené obytné plochy, 
pro výrobu, technickou infrastrukturu (ČOV), soukromou a vyhrazenou zeleň, zeleň na veřejných 
prostranstvích, pro veřejná prostranství, pro smíšenou krajinnou zeleň a přírodní krajinnou zeleň. 
Vymezen je dopravní koridor pro trasu silnice R35. 
 

Zemědělská půda v I. třídě ochrany se na řešeném území vyskytuje jen minimálně a to na 
severním okraji katastru, půda ve II. třídě ochrany se vyskytuje v rozptýlených drobných pozemcích 
při hranicích katastru (východ – západ). Návrhy územního plánu se těchto pozemků dotýkají pouze 
v návrzích zeleně ve vazbě na ÚSES. 
 Odvodněné (meliorované) pozemky leží východně od obce, vody jsou odváděny otevřenými 
strouhami, které územní plán respektuje a do systému odvodnění zasahuje jen minimálně a to na 
východním okraji sídla. 
 Kromě záborů ZPF pro zastavitelné plochy jsou v následujících tabulkách vyhodnoceny i 
navržené změny užívání pro systém zeleně. Tyto změny navrhují pásy a plochy zeleně doplňující 
systém ekologické stability nebo plochy v návaznosti na sídlo a řešení krajiny. 
 Vyhodnocení je provedeno z hlediska druhu pozemku, kvality půdy, třídy ochrany, rozlohy. 
 
 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Na správním území obce Bukovina n/Labem se vyskytují drobné plochy lesa rozptýlené poblíž 
hranic katastru.   

Návrh územního plánu respektuje veškeré plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa, 
vymezuje je jako samostatnou funkční plochu – plochy lesa. Návrh územního plánu respektuje 
vzdálenost 50m od okraje PUPFL. 
 Návrh územního plánu nenavrhuje žádné aktivity, které by vyžadovaly zábor PUPFL. Nejsou 
navrhovány ani konkrétní plochy pro zalesnění. To je uvedeno jako podmíněně přípustné na 
zemědělských plochách s podmínkou souhlasu orgánu ochrany ZPF a ochrany přírody. 
 Výjimkou jsou plochy dotčené koridorem silnice R35. Dle záborového elaborátu, který je 
součástí DUR, je uváděn PUPFL pro tuto dopravní stavbu 120 m2 trvalého záboru a 143 m2 
dočasného záboru. 
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Odůvodnění odnětí půdy v rozvojových lokalitách: 

 
ZASTAVITELNÉ PLOCHY: 
 
Z1  –  lokalita bydlení se zahradou na jihozápadním okraji sídla 

Lokalita navazuje na zastavěné území, leží při stávající účelové komunikaci. Zemědělský 
půdní fond (zahrada), IV. třída ochrany. Západní část plochy bude ponechána ve funkci 
zahrada – zeleň soukromá a vyhrazená. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
Z2  –  lokalita bydlení v jihozápadní části sídla 

Vyplňuje proluku v zastavěném území. Zemědělský půdní fond (zahrada), IV. třída ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
 

Z3  –  lokalita bydlení se zahradou v jihozápadní části sídla 
Vyplňuje proluku v zastavěném území, leží při stávající účelové komunikaci. Zemědělský 
půdní fond (orná), IV. třída ochrany. Západní část pozemku bude vymezena ve funkci zahrada 
– zeleň soukromá a vyhrazená. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
Z4  –  lokalita bydlení, při komunikaci, leží na jižním okraji sídla 

Navazuje na zastavěné území. Zemědělský půdní fond (orná), IV. třída ochrany. Část plochy 
je ostatní plocha. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – silniční ochranné pásmo, UAN I 

 
Z5  –  lokalita bydlení, při komunikaci, leží na jižním okraji sídla 

Navazuje na zastavěné území. Zemědělský půdní fond (orná, zahrada), ve III. a IV. třídě 
ochrany. Část plochy je ostatní plocha. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – silniční ochranné pásmo, UAN I 

 
Z6  –  lokalita bydlení na jižním okraji sídla 

Vyplňuje proluku v zastavěném území, leží při místní komunikaci. Zemědělský půdní fond 
(orná) ve IV. třídě ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – UAN I 

 
Z7  –  lokalita bydlení východně od centra, jižně od místní komunikace. 

Navazuje na zastavěné území. Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve III. třídě 
ochrany. Část plochy je ostatní plocha. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – UAN I 
 

Z8  –  lokalita bydlení východně od centra, severně od místní komunikace 
Navazuje na zastavěné území, částečně leží uvnitř. Zemědělský půdní fond (zahrada, trvalý 
travní porost), III. a IV. třída ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
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Limit – UAN I 
 
Z9  –  lokalita bydlení, východní okraj obce, východně od místní komunikace 

Navazuje na zastavitelné území (Z8) vymezené tímto územním plánem. Zemědělský půdní 
fond (orná), III. a IV. třída ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – UAN I, hlavní odvodňovací zařízení, meliorace 

 
Z10 –  lokalita bydlení, východní a jihovýchodní okraj obce 

Navazuje částečně na zastavěné území, částečně na zastavitelné plochy vymezené tímto 
územním plánem. Zemědělský půdní fond (orná, zahrada, sad) ve III. a IV. třídě ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – UAN I, hlavní odvodňovací zařízení, meliorace 

 
Z11 –  lokalita bydlení, jihovýchodní okraj obce, severně od místní komunikace 

Navazuje na zastavitelné plochy vymezené tímto územním plánem. Zemědělský půdní fond 
(orná) ve III.  třídě ochrany. Lokalita bude zastavitelná až po realizaci většiny výstavby 
v navazujících lokalitách – především Z10. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
Z12 –  lokalita bydlení, jihovýchodní okraj obce, jižně od místní komunikace 

Navazuje na zastavitelné plochy vymezené tímto územním plánem a zastavěné území. 
Zemědělský půdní fond (orná) ve III. a IV. třídě ochrany. Lokalita bude zastavitelná až po 
realizaci většiny výstavby v navazujících lokalitách – především Z10. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
Z13 –  lokalita bydlení, při komunikaci, leží na severním okraji obce 

Navazuje na zastavěné území obce. Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve IV. třídě 
ochrany. Část plochy je v kultuře ostatní plocha. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
 

Z14 –  lokalita bydlení v severní části obce 
Vyplňuje proluku v zastavěném území obce. Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve 
III. a IV. třídě ochrany.  
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 

 
Z15 –  lokalita ploch smíšených obytných – venkovských ve středu obce 

Leží v zastavěném území obce. Zemědělský půdní fond (zahrada) ve IV. třídě ochrany. Část 
plochy je v kultuře ostatní plocha. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – hlavní odvodňovací zařízení 

 
Z16 –  lokalita drobné výroby na východním okraji obce, jižně od zemědělského areálu 

Leží v zastavěném území obce. Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve IV. třídě 
ochrany. Část plochy je zastavěna. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – meliorace  
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Z17 –  lokalita technické infrastruktury (ČOV) – severně od obce. Leží ve volné krajině. 
Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve IV. třídě ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – území zvláštní povodně 

 
Z18 –  lokalita veřejné zeleně – jihovýchodně od centra obce 

Navazuje na zastavěné území a vymezené zastavitelné plochy.Zemědělský půdní fond (trvalý 
travní porost) ve III. třídě ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – UAN I 

 
Z19 –  lokalita zeleně vyhrazené – zahrada – východně od centra 

Navazuje na zastavěné území a vymezené zastavitelné plochy. Zemědělský půdní fond (trvalý 
travní porost) ve III. třídě ochrany. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – UAN I 

 
Z20 –  lokalita zeleně vyhrazené – zahrada – v jihovýchodní části obce, východně od centra 

Částečně leží v zastavěném území. Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve III. a IV. 
třídě  ochrany. Část plochy je v kultuře ostatní plocha. 
Plocha nenarušuje organizaci zemědělského půdního fondu, nenarušuje hydrologické a 
odtokové poměry v území, nenarušuje síť zemědělských účelových komunikací. 
Limit – UAN I 

 
 
• Plochy dopravy a veřejných prostranství 
 
Doprava 
 
V1, V2, V3 – rozšíření místní uliční sítě, v návaznosti na vymezené zastavitelné plochy ve východní 

části sídla 
Zemědělský půdní fond (orná, trvalý travní porost, zahrada) ve III. a IV. třídě ochrany. Část 
plochy je mimo ZPF. 

 
K1  –  koridor pro komunikaci R35, severně od obce 

Zemědělský půdní fond (orná, trvalý travní porost) vesměs ve III. a IV. třídě ochrany, drobné 
okrajové plochy v třídě ochrany II.. Část plochy je ostatní plochou a vodní plochou. 
Zábor bude redukován podle podrobnější dokumentace (např. DUR). Pro potřeby územního 
plánu je zábor vyhodnocen dle odborného odhadu možných plošných nároků. 

 
V záborovém elaborátu, který je součástí DUR R35, úsek 6, MÚK Sedlice – Vysoké Mýto, stavby 
Opatovice – Časy jsou uváděny hodnoty: 
 
Zábory v katastrálním území:  
 

Katastr. území 
 

Zábor celkový 
Trvalý Dočasný Do 1 roku 

Opatovice n.L 80 719 24 534 14 869 
Bukovina n.L  143 086 28 918 12 596 
Borek 126 816 30 716 10 671 
Újezd u Sezemic 79 678 16 627 9 214 
Rokytno 228 681 40 732 15 441 
Choteč u Holic 113 891 18 038 6 207 
Dolní Ředice 177 520 72 776 35 157 
Časy 154 424 13 121 37 148 
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 ZPF PUPFL Ostatní 
 Trvalý Dočasný Do 1 roku Trvalý Dočasný Do 1 roku Trvalý Dočasný Do 1 roku 

Opatovice n.L 78 562 12 089 12 159 416 61  1 741 12 384 2 710 
Bukovina n.L 132 264 23 463 11 115 120 143  10 702 5 312 1 481 
Borek 123 257 23 325 6 058   327 3 559 7 391 4 286 
Újezd u Sezemic 73 040 12 497 8 381 4 869 1 281  1 769 2 849 833 
Rokytno 214 070 33 198 11 019 3 456 611  11 155 6 923 4 422 
Choteč u Holic 106 818 12 695 3 038    7 073 5 343 3 169 
Dolní Ředice 168 023 47 532 32 086 1 622 226 88 7 875 25 018 2 983 
Časy 135 603 7 616 33 677 9 558 1 402 429 9 263 4 103 3042 
 
 
K2 a K3 koridory pro vedení cyklostezek v západní části řešeného území. 
 
NEZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 
• Systém sídelní zeleně 
 
zeleň ochranná a izolační 
N3, N4, N5, N6 – plochy izolační zeleně po obvodě zemědělského areálu a navržené zastavitelné 

plochy pro výrobu 
Zemědělský půdní fond (orná, trvalý travní porost) ve III. a IV. třídě ochrany. Část ploch je 
ostatní plocha a zastavěná plocha. 

 
N2, N7, N8 – drobné plochy izolační zeleně při komunikacích (N2 východní okraj, N7, N8 severní 

okraj obce) 
Zemědělský půdní fond (orná) ve II. třídě ochrany (lokalita N7) a III. a IV.ů třídě ochrany. Část 
ploch je ostatní plocha a zastavěná plocha. 

 
 
• Plochy přírodní 
 
Plochy přírodní krajinné zeleně 
Plochy vymezené pro založení či doplnění skladebných částí systému ekologické stability – biocenter 
a biokoridorů. Jejich poloha vychází z generelu lokálních SES. 
Vymezené plochy zeleně nenaruší síť zemědělských účelových komunikací, protože jejich funkční 
regulativ tyto komunikace zahrnuje do přípustného resp. podmíněně přípustného využití. 
 
N20 –  součást LBK 50 severně od obce 

Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve II., IV a V. třídě ochrany.  
 
N21, N22, N23, N24, N27 –  součást NRBK K73 při východní hranici katastru 

Zemědělský půdní fond (orná, trvalý travní porost) ve III., IV a V. třídě ochrany.  
 
N25, N26 –  součást RBC 969, vloženého do NRBK K73 (vodní, řeka Labe) severozápadně od obce 

Zemědělský půdní fond (trvalý travní porost) ve II. a V. třídě ochrany.  
 
 
• Plochy zemědělské 
 
Plochy specifické – samozásobitelské  
 
N1  –  plocha navržených zahrádek, severozápadně od obce 

Plochám je ponecháván zemědělský charakter, jen je navržen jiný způsob zemědělského 
využití – pěstební činnost samozásobitelská. Zemědělský půdní fond (orná) ve II. třídě 
ochrany.  

 
Plochy smíšené krajinné zeleně 



 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

TABULKA ZÁBORŮ PRO ZASTAVITELNÉ PLOCHY V SÍDLE:

označení katastrální návrh číslo třída celkový celkový rozsah rozsah
rozvojové území funkčního využití pozemku druh pozemku vlastnictví BPEJ/tř. ochr BPEJ ochrany zábor zábor ZPF záboru záboru ZPF

plochy dle map. dle ÚAP dle KN /ha/ /ha/ ZPF /ha/ mimo 
podkladu dle třídy zast. území

ÚPM ochrany /ha/
Z1 Bukovina nad Labem bydlení 193/3 zahrada soukr. 3.19.01/III. 3.23.10 IV. 0,0769 0,0769 0,0769 0,0769

zeleň vyhrazená - zahrada 3.19.51 IV. 0,0837 0,0837 0,0837 0,0837
Z2 Bukovina nad Labem bydlení 177/9 zahrada soukr. 3.19.01/III. 3.23.10 IV. 0,1864 0,1864 0,1864 0,1864

177/8 zahrada soukr. 3.19.11/III. 3.20.14 IV.
177/7 zahrada soukr.
177/6 zahrada soukr.

Z3 Bukovina nad Labem bydlení 221/5 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.23.10 IV. 0,1434 0,1434 0,1434 0,1434
zeleň vyhrazená - zahrada 221/4 orná půda soukr. 3.20.01 IV. 0,0496 0,0496 0,0496 0,0496

221/12 orná půda soukr.
Z4 Bukovina nad Labem bydlení 702 ostatní plocha Obec 3.19.11/III. 3.20.14 IV. 0,4393 0,4393 0,4393 0,4393

veřejné prostranství 294/2 orná půda soukr. 3.20.01/IV. 3.20.01 IV. 0,0025
294/8 orná půda soukr. 3.23.10 IV.
239 orná půda soukr. 3.20.11 IV.
708 ostatní plocha 3.20.01 IV.

Z5 Bukovina nad Labem bydlení 240/46 orná půda soukr. 3.20.01/IV. 3.20.01 IV. 0,8234 0,8234 0,8234 0,8234
veřejné prostranství 243 orná půda práv. os. 3.20.14 IV. 0,0302 0,0302 0,0302 0,0302

296/2 zahrada soukr. 3.19.01 III.
296/3 zahrada soukr.
296/1 zahrada soukr.
708 ostatní plocha Pický kraj

Z6 Bukovina nad Labem bydlení 226/3 orná půda soukr. 3.20.01/IV. 3.20.01 IV. 0,1261 0,1261 0,1261 0,1261
Z7 Bukovina nad Labem bydlení 15/2 ostatní plocha soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,2772 0,1187 0,1187 0,1187

15/3 trvalý travní porost soukr.
Z8 Bukovina nad Labem bydlení 32/1 zahrada soukr. 3.19.01/III. 3.20.04 IV. 0,6789 0,6789 0,6789 0,5217

Smíšené obytné 40/4 trvalý travní porost soukr. 3.19.01 III. 0,1642 0,1642 0,1642 0,0000
40/1 trvalý travní porost soukr. 3.23.10 IV.
39/1 zahrada soukr.

Z.9. Bukovina nad Labem bydlení 468/23 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,4083 0,4083 0,4083 0,4083
447 orná půda soukr. 3.23.10 IV.
465 orná půda soukr.

Z.10 Bukovina nad Labem bydlení 468/20 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,9512 0,9512 0,9512 0,9512
449 orná půda soukr. 3.22.12 IV.
435 orná půda soukr. 3.20.01 IV.

432/1 ovocný sad soukr.
425 orná půda soukr.

468/25 orná půda soukr.
468/22 orná půda soukr.
468/19 orná půda Obec
432/8 zahrada ČR

Z.11 Bukovina nad Labem bydlení 420 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,3985 0,3985 0,3985 0,3985
Z.12 Bukovina nad Labem bydlení 407/19 orná půda soukr. 3.20.01/IV. 3.19.01 III. 0,9159 0,9159 0,9159 0,7560

404/13 orná půda Obec 3.19.01/III. 3.20.01 IV.
407/15 orná půda Obec
407/10 orná půda soukr.
407/14 orná půda soukr.

Z.13. Bukovina nad Labem bydlení 72/1 trvalý travní porost soukr. 3.19.01/III. 3.54.11 IV. 0,2122 0,2122 0,2122 0,2122
veřejné prostranství 72/37 trvalý travní porost soukr. 0,0126

72/9 trvalý travní porost soukr.
708 ostatní plocha Pický kraj

Z.14 Bukovina nad Labem bydlení 72/6 trvalý travní porost soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,1158 0,1158 0,1158 0,1158
72/36 trvalý travní porost soukr. 3.19.51 IV.

3.54.11 IV.
Z15 Bukovina nad Labem smíšené obytné 14/2 zahrada soukr. 3.19.01/III. 3.20.04 IV. 0,4441 0,4379 0,4379 0,0000

45 zahrada Obec 3.23.10/IV 3.23.10 IV.
723/1 ostatní plocha soukr.

Z16 Bukovina nad Labem drobná výroba st. 71 zastav.plocha soukr. 3.21.10/IV. 3.21.10 IV. 0,6817 0,6544 0,6544 0,0000
st. 85 zastav.plocha soukr.
468/1 trvalý travní porost soukr.

468/18 trvalý travní porost soukr.
790 trvalý travní porost soukr.

Z17 Bukovima nad Labem technická infrastruktura 72/1 trvalý travní porost soukr. 3.19.01/III. 3.54.11 IV. 0,1177 0,1177 0,1177 0,1177
Z18 Bukovina nad Labem veřejná zeleň 15/8 trvalý travní porost Obec 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,1809 0,1809 0,1809 0,1809
Z19 Bukovina nad Labem zeleň vyhrazená - zahrada 15/3 trvalý travní porost soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,2734 0,2734 0,2734 0,2734
Z20 Bukovina nad Labem zeleň vyhrazená - zahrada 15/1 trvalý travní porost soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,436 0,3719 0,3719 0,3719

15/5 trvalý travní porost soukr. 3.20.04 IV.
15/6 trvalý travní porost soukr.
20/1 ostatní plocha soukr.

REKAPITULACE:
Bukovina nad Labem bydlení celkový zábor [ha]: 5,7535

celkový zábor ZPF [ha]: 5,5950
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 5,5950

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 5,2779
Bukovina nad Labem smíšené obytné celkový zábor [ha]: 0,6083

celkový zábor ZPF [ha]: 0,6021
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 0,6021

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 0,0000
Bukovina nad Labem zeleň vyhrazená - zahrada celkový zábor [ha]: 0,8427

celkový zábor ZPF [ha]: 0,7786
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 0,7786

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 0,7786
Bukovina nad Labem veřejné prostranství celkový zábor [ha]: 0,0453

celkový zábor ZPF [ha]: 0,0302
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 0,0302

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 0,0302
Bukovina nad Labem technická infrastruktura celkový zábor [ha]: 0,1177

celkový zábor ZPF [ha]: 0,1177
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 0,1177

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 0,1177
Bukovina nad Labem veřejná zeleň celkový zábor [ha]: 0,1809

celkový zábor ZPF [ha]: 0,1809
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 0,1809

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 0,1809



TABULKA ZÁBORŮ PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A DOPRAVU:

označení katastrální návrh číslo třída celkový celkový rozsah rozsah
rozvojové území funkčního využití pozemku druh pozemku vlastnictví BPEJ/tř. ochr BPEJ ochrany zábor zábor ZPF záboru záboru ZPF

plochy dle map. dle ÚAP dle KN /ha/ /ha/ ZPF /ha/ mimo 
podkladu dle třídy zast. území

ÚPM ochrany /ha/
V1 Bukovina mad Labem uliční prostor 468/22 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.20.01 IV. 0,4138 0,1609 0,1609 0,1532

422/2 ostatní plocha soukr. 3.19.11/III. 3.19.01 III.
432/5 ostatní plocha soukr. 3.22.12 IV.

468/25 orná půda soukr. 3.20.04 IV.
425 orná půda soukr.

468/19 orná půda Obec
432/4 ostatní plocha Obec
15/7 ostatní plocha Obec
15/8 trvalý travní porost Obec
432/8 zahrada Obec
15/3 trvalý travní porost soukr.
432/6 ostatní plocha soukr.

468/20 orná půda soukr.
468/27 orná půda soukr.
432/7 ostatní plocha soukr.

468/21 orná půda soukr.
447 orná půda soukr.
15/2 ostatní plocha soukr.
24/2 ostatní plocha soukr.
720 ostatní plocha soukr.
32/1 zahrada soukr.
40/4 trvalý travní porost soukr.

468/15 ostatní plocha soukr.
40/1 trvalý travní porost soukr.
468/7 ostatní plocha soukr.

468/23 orná půda soukr.
V2 Bukovina nad Labem uliční prostor 721/2 ostatní plocha soukr. 3.19.01/III. 3.23.10 IV. 0,0691 0,0409 0,0409 0,0000

45 zahrada Obec 3.19.11/III. 3.20.04 IV.
V3 Bukovina nad Labem uliční prostor 718/1 ostatní plocha ČR 3.19.01/III. 3.20.01 IV. 0,1050 0,0233 0,0233 0,0233

407/19 orná půda soukr. 3.19.01 III.
407/13 orná půda Obec

V4 Bukovina nad labem uliční prostor 45 zahrada Obec 3.23.10/IV. 3.23.10 IV. 0,2277 0,0634 0,0634 0,0000
721/2 ostatní plocha soukr. 3.20.04 IV.
40/5 trvalý travní porost soukr.

468/16 ostatní plocha soukr.
468/4 ostatní plocha soukr.

468/17 ostatní plocha soukr.
468/18 trvalý travní porost soukr.
468/1 trvalý travní porost soukr.

K2 Bukovina nad Labem cyklostezka - jižní část 3.55.00 IV. 0,0885 0,0810 0,0810 0,0810
cyklostezka - severní část 3.21.10 IV. 0,1518 0,1518 0,1518 0,1518

K3 Bukovina nad Labem cyklostezka podél silnice III/29810 3.20.01 IV. 0,0684 0,0684 0,0684 0,0684

Bukovina nad Labem uliční prostor celkový zábor [ha]: 1,1243
celkový zábor ZPF [ha]: 0,5897

z toho ve III. - V.  třídě ochrany 0,5897
          z toho mimo zastavěné území [ha]: 0,4777



TABULKA ZÁBORŮ PRO KOMUNIKACI R35:
označení katastrální návrh číslo třída celkový celkový rozsah rozsah
rozvojové území funkčního využití pozemku druh pozemku vlastnictví BPEJ/tř. ochr BPEJ ochrany zábor zábor ZPF záboru záboru ZPF

plochy dle map. dle ÚAP dle KN /ha/ /ha/ ZPF /ha/ mimo 
podkladu dle třídy zast. území

ÚPM ochrany /ha/
k.1. Bukovina nad Labem komunikace 587/21 orná půda soukr. 3.21.10/IV. 3.71.01 V.

587/26 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.62.00 II.
587/22 orná půda soukr. 3.20.01/IV. 3.58.00 II. 6,7768
587/24 orná půda soukr. 3.20.11/IV. 3.54.11 IV. 46,2692 43,9268 37,1500 43,9268
587/1 orná půda Obec 3.19.11/III. 3.67.01 V.

587/27 orná půda Obec 3.22.10/IV. 3.19.01 III.
599/36 trvalý travní porost soukr. 3.23.10/IV. 3.20.01 IV.

583 trvalý travní porost soukr. 3.20.11 IV.
599/1 trvalý travní porost soukr. 3.23.12 IV.
599/7 vodní plocha soukr. 3.23.10 IV.

599/13 vodní plocha soukr. 3.19.11 III.
622/1 orná půda soukr. 3.22.10 IV.
597/2 orná půda soukr.
597/1 orná půda soukr.
581 orná půda soukr.
591 orná půda soukr.
563 orná půda Obec

580/1 orná půda Obec
565/3 orná půda Obec
565/1 orná půda Obec
592 orná půda soukr.

580/2 orná půda soukr.
708 ostatní plocha Pický kraj

752/2 orná půda ČR
596/2 orná půda soukr.
596/1 orná půda soukr.
593 orná půda soukr.
579 orná půda soukr.

580/4 orná půda ČR
580/5 orná půda Obec
736/1 ostatní plocha Obec
575/3 orná půda Obec
757/5 ostatní plocha Pický kraj

557/12 orná půda Obec
757/2 ostatní plocha Obec
565/4 orná půda Obec
556/3 orná půda soukr.

557/10 orná půda Obec
757/4 ostatní plocha Obec

557/17 orná půda Obec
733/10 ostatní plocha Obec
492/9 orná půda ČR
757/6 ostatní plocha Obec

557/16 orná půda soukr.
733/9 ostatní plocha soukr.

492/11 orná půda soukr.
757/2 ostatní plocha Obec
469/2 vodní plocha soukr.
554/2 orná půda soukr.
469/7 vodní plocha soukr.
757/8 ostatní plocha Pický kraj
554/4 orná půda soukr.
554/7 orná půda soukr.
554/1 orná půda soukr.
554/5 orná půda soukr.
554/6 orná půda soukr.

554/13 orná půda Obec
554/11 orná půda soukr.
526/1 trvalý travní porost soukr.
551/1 trvalý travní porost soukr.
551/2 trvalý travní porost soukr.

554/16 orná půda soukr.
542/3 orná půda soukr.
546/3 trvalý travní porost soukr.
551/4 trvalý travní porost soukr.

554/26 orná půda soukr.
541/1 trvalý travní porost soukr.

554/29 orná půda soukr.
542/5 trvalý travní porost soukr.
541/2 trvalý travní porost soukr.

554/21 orná půda soukr.
531 orná půda soukr.
530 orná půda soukr.
532 orná půda soukr.
527 orná půda soukr.

554/34 orná půda soukr.
528 orná půda soukr.
529 orná půda soukr.

756/1 vodní plocha ČR
625/16 trvalý travní porost soukr.
587/15 orná půda soukr.
625/17 trvalý travní porost soukr.
606/1 lesní pozemek soukr.
606/2 lesní pozemek soukr.
585/3 trvalý travní porost soukr.

756/29 vodní plocha soukr.
585/2 trvalý travní porost soukr.

756/27 vodní plocha soukr.
585/1 trvalý travní porost soukr.
586/3 lesní pozemek soukr.
586/2 lesní pozemek soukr.
586/1 lesní pozemek soukr.

REKAPITULACE:
Bukovina nad Labem komunikace celkový zábor [ha]: 46,2692

celkový zábor ZPF [ha]: 43,9268
z toho v II. třídě ochrany 6,7768
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 37,1500

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 43,9268

odborný odhad
celkový zábor ZPF 26,5

z toho v II. třídě ochrany 3,9000
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 22,6000

Zábor ZPF mimo zastavěné území 26,5



TABULKA ZÁBORŮ PRO ZELEŇ - ÚSES :
označení katastrální návrh číslo třída celkový celkový rozsah rozsah
rozvojové území funkčního využití pozemku druh pozemku vlastnictví BPEJ/tř. ochr BPEJ ochrany zábor zábor ZPF záboru záboru ZPF

plochy dle map. dle ÚAP dle KN /ha/ /ha/ /ha/ mimo 
podkladu dle třídy zast. území

ÚPM ochrany /ha/
N20 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 599/8 trvalý travní porost soukr. 3.19.01/III. 3.62.00 II. 0,0173

599/9 trvalý travní porost soukr. 3.67.01 V. 0,2417 0,2417 0,2244 0,2417
599/10 trvalý travní porost soukr. 3.54.11 IV.
599/6 trvalý travní porost soukr.

599/11 trvalý travní porost soukr.
N21 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 554/29 orná půda soukr. 3.23.10/IV. 3.22.10 IV. 0,0419 0,0419 0,0419 0,0419

554/26 orná půda soukr. 3.23.10 IV.
N22 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 571 trvalý travní porost Obec 3.19.11/III. 3.20.01 IV. 0,0380 0,0380 0,0380 0,0380

3.19.11 III.
N23 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 546/4 orná půda soukr. 3.54.11/IV. 3.23.10 IV.

546/1 orná půda soukr. 3.19.11/III. 3.19.11 III. 0,6461 0,6461 0,6461 0,6461
570 orná půda Obec 3.23.10/IV. 3.20.01 IV.
734 orná půda ČR
573 orná půda soukr.
574 orná půda soukr.

N24 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 455 trvalý travní porost soukr. 3.64.01/IV. 3.67.01 V.
441/19 trvalý travní porost Obec 3.62.00/II. 3.64.01 IV. 1,3873 1,3873 1,3873 1,3873
472/1 trvalý travní porost soukr.
482/1 trvalý travní porost soukr.
486/1 trvalý travní porost soukr.

N25 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 607/2 trvalý travní porost soukr. 3.21.10/IV. 3.71.01 V. 0,3098 0,3098 0,1459 0,3098
625/14 trvalý travní porost soukr. 3.57.00 II. 0,1639
625/11 trvalý travní porost soukr.
625/12 trvalý travní porost soukr.

N26 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 625/1 trvalý travní porost soukr. 3.21.10/IV. 3.71.01 V. 0,3051 0,3051 0,2153 0,3051
625/15 trvalý travní porost soukr. 3.57.00 II. 0,0898
625/16 trvalý travní porost soukr.

N27 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 414/1 trvalý travní porost Obec 3.64.01/IV. 3.20.01 IV. 0,3719 0,3719 0,3719 0,3719
N28 Bukovina nad Labem ÚSES-přírodní krajinná zeleň 575/4 orná půda soukr. 3.19.11 III. 2,3897 2,3897 2,3897 2,3897

550/1 orná půda soukr. 3.23.10 IV.
575/4 orná půda soukr.
546/1 orná půda práv. os.
546/4 orná půda práv. os.

Bukovina nad Labem komunikace celkový zábor [ha]: 5,7315
celkový zábor ZPF [ha]: 5,7315

z toho v II. třídě ochrany 0,2710
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 5,4605

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 5,7315



TABULKA PLOCH PRO ZELEŇ - ZMĚNA ZPŮSOBU VYUŽITÍ :

označení katastrální návrh číslo třída celková celkový rozsah rozsah
rozvojové území funkčního využití pozemku druh pozemku vlastnictví BPEJ/tř. ochr BPEJ ochrany plocha plocha ZPF plochy plochy ZPF

plochy dle map. dle ÚAP dle KN /ha/ /ha/ /ha/ mimo 
podkladu dle třídy zast. území

ÚPM ochrany /ha/
N1 Bukovina nad Labem plochy specif.-samozásobitelské 72/3 orná půda Obec 3.19.01/III. 3.58.00 II. 2,0409 2,0409 2,0409 2,0409

3.21.10/IV.
N2 Bukovina nad Labem izolační zeleň 447 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.19.01 III. 0,0406 0,0406 0,0406 0,0406

468/27 orná půda soukr. 3.22.12 IV.
449 orná půda soukr.

N3 Bukovina nad Labem izolační zeleň 468/3 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.20.04 IV. 0,1918 0,1881 0,1881 0,0984
468/26 orná půda soukr. 3.23.10/IV. 3.23.10 IV.

465 orná půda soukr. 3.22.12 IV.
468/1 trvalý travní porost soukr. 3.19.01 III.
790 trvalý travní porost soukr.

468/18 trvalý travní porost soukr.
st. 85 zastavěná plocha soukr.

N4 Bukovina nad Labem izolační zeleň 724/6 ostatní plocha soukr. 0,1142 0,0000 0,0000 0,0000
st. 84 zastavěná plocha soukr.
477/2 ostatní plocha soukr.
st.100 zastavěná plocha soukr.
477/7 ostatní plocha soukr.

N5 Bukovina nad Labem izolační zeleň 493/5 ostatní plocha soukr. 0,0888 0,0000 0,0000 0,0000
493/4 ostatní plocha soukr.
493/1 ostatní plocha soukr.
477/8 ostatní plocha soukr.
477/7 ostatní plocha soukr.

N6 Bukovina nad Labem izolační zeleň 493/5 ostatní plocha soukr. 0,0657 0,0000 0,0000 0,0000
st. 81/2 zastavěná plocha soukr.
493/3 ostatní plocha soukr.

st. 81/1 zastavěná plocha soukr.
493/4 ostatní plocha soukr.

st. 81/3 zastavěná plocha soukr.
st. 78 zastavěná plocha soukr.
493/1 ostatní plocha soukr.
493/2 ostatní plocha soukr.

N7 Bukovina nad Labem izolační zeleň 587/27 orná půda Obec 3.19.01/III. 3.58.00 II. 0,0531 0,0531 0,0531 0,0531
3.62.00 II.
3.54.11 IV.

N8 Bukovina nad Labem izolační zeleň 580/1 orná půda Obec 3.19.01/III. 3.54.11 IV. 0,3586 0,3586 0,3586 0,3586
752/2 orná půda ČR 3.19.01 III.
565/3 orná půda Obec 3.23.12 IV.

3.23.10 IV.
N9 Bukovina nad Labem smíšená krajinná zeleň 468/3 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.20.04 IV. 0,8716 0,8716 0,8716 0,8716

468/26 orná půda soukr. 3.22.12/IV. 3.23.10 IV.
465 orná půda soukr. 3.23.10/IV. 3.22.12 IV.
447 orná půda soukr. 3.19.01 III.
446 orná půda soukr.

468/27 orná půda soukr.
449 orná půda soukr.
435 orná půda soukr.

432/1 ovocný sad soukr.
425 orná půda soukr.

468/25 orná půda soukr.
N10 Bukovina nad Labem smíšená krajinná zeleň 227/2 orná půda soukr. 3.20.01/IV. 3.20.01 IV. 5,3548 5,3548 5,3548 5,3548

240/47 orná půda soukr. 3.19.01 III.
240/46 orná půda soukr. 3.20.14 IV.

243 orná půda právnic.os.
240/2 orná půda soukr.
302/1 orná půda soukr.

240/39 orná půda právnic.os.
354 orná půda soukr.
355 orná půda soukr.
358 orná půda soukr.
359 orná půda soukr.

N11 Bukovina nad Labem smíšená krajinná zeleň 407/13 orná půda Obec 3.20.01/IV. 3.20.01 IV. 6,3829 6,3829 6,3829 6,3829
407/15 orná půda Obec 3.19.01 III.
407/14 orná půda soukr. 3.67.01 V.
407/18 orná půda Obec
407/17 orná půda soukr.
407/16 orná půda soukr.
468/14 orná půda právnic.os.
407/2 orná půda soukr.
398 orná půda soukr.
395 orná půda soukr.
390 orná půda soukr.
387 orná půda soukr.
384 orná půda soukr.

381/1 orná půda soukr.
378/1 orná půda soukr.

407/12 orná půda soukr.
N12 Bukovina nad Labem smíšená krajinná zeleň 319/4 orná půda soukr. 3.55.00/IV 3.58.00 II.

319/6 orná půda ČR 3.57.00/II. 3.55.00 IV. 1,8832 1,8832 1,6277 1,8832
319/5 orná půda ČR 3.57.00 II. 0,2555
319/3 orná půda soukr. 3.73.11 V.
329 orná půda ČR
271 orná půda soukr.

319/7 orná půda soukr.
704 orná půda ČR
325 orná půda ČR
320 orná půda soukr.

319/8 orná půda soukr.
319/11 orná půda soukr.
319/12 orná půda soukr.
319/9 orná půda soukr.

316/11 trvalý travní porost ČR
316/10 trvalý travní porost ČR
319/10 orná půda soukr.
316/8 trvalý travní porost soukr.

316/12 trvalý travní porost ČR
316/9 trvalý travní porost soukr.

N13 Bukovina nad Labem smíšená krajinná zeleň 554/23 orná půda soukr. 3.20.01/IV. 3.58.00 II. 0,0082
554/25 orná půda soukr. 3.19.01/III. 3.20.01 IV. 13,2753 13,2753 13,2671 13,2753
554/20 orná půda soukr. 3.19.11/III. 3.19.01 III.

475 orná půda soukr. 3.62.00/II. 3.64.01 IV.
554/30 orná půda ČR
554/28 orná půda soukr.
554/27 orná půda soukr.



554/17 orná půda soukr.
554/24 orná půda soukr.
554/22 orná půda soukr.

490 orná půda soukr.
495 orná půda soukr.

554/19 orná půda soukr.
496 orná půda soukr.

554/18 orná půda soukr.
554/31 orná půda ČR
554/32 orná půda ČR
554/33 orná půda soukr.
554/15 orná půda soukr.
554/14 orná půda soukr.
554/10 orná půda soukr.
554/12 orná půda soukr.

518 orná půda soukr.
527 orná půda soukr.
532 orná půda soukr.

554/9 orná půda soukr.
554/8 orná půda soukr.
526/6 trvalý travní porost soukr.
526/5 trvalý travní porost soukr.
533/2 orná půda soukr.
533/3 trvalý travní porost soukr.
526/3 trvalý travní porost soukr.

554/11 orná půda soukr.
526/1 trvalý travní porost soukr.
526/4 trvalý travní porost soukr.
526/2 trvalý travní porost soukr.
554/3 orná půda soukr.

554/13 orná půda Obec
554/6 orná půda soukr.
554/5 orná půda soukr.

N14 Bukovina nad Labem smíšená krajinná zeleň 554/1 orná půda soukr. 3.19.11/III. 3.19.01 III. 0,1027 0,1027 0,1027 0,1027
554/16 orná půda soukr. 3.19.11 III.

3.22.10 IV.
N15 Bukovina nad Labem smíšená krajinná zeleň 554/26 orná půda soukr. 3.23.10/IV. 3.22.10 IV. 0,2505 0,2505 0,2505 0,2505

3.23.10 IV.

Bukovina nad Labem komunikace celkový zábor [ha]: 31,0747
celkový zábor ZPF [ha]: 30,8023

z toho v II. třídě ochrany 0,2637
z toho ve III. - V.  třídě ochrany 30,5386

          z toho mimo zastavěné území [ha]: 30,7126



73 
Územní plán Bukovina nad Labem – odůvodnění 

Jedná se o plochy zemědělské, kde by měl být změněn způsob využívání (změna druhu pozemku na 
trvalý travní porost). Plochy jsou vymezené pro založení či doplnění skladebných částí systému 
ekologické stability – biokoridorů. Jejich trasování vychází z generelu lokálních SES. 
Vymezené plochy zeleně nenaruší síť zemědělských účelových komunikací, protože jejich funkční 
regulativ tyto komunikace zahrnuje do přípustného resp. podmíněně přípustného využití. 
 
N9  –   plocha zeleně po východním okraji zastavitelného území pro bydlení, jihovýchodní část obce 

Zemědělský půdní fond (orná, ovocný sad) ve III. a IV. třídě ochrany.  
 
N10, N11 –  zeleň mezi odkalištěm a jižním okrajem obce 

Zemědělský půdní fond (orná) ve III. a IV. třídě ochrany.  
 
N12 –  zeleň mezi komunikací a vodotečí jihozápadně od obce 

Zemědělský půdní fond (orná, trvalý travní porost) ve II., IV. a V. třídě ochrany.  
 
N13, N14, N15 –  zeleň při východní hranici katastru, N13 jižně, N14, N15 severně od koridoru R35 

Zemědělský půdní fond (orná) ve II., III. a IV. třídě ochrany.  
 

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
 

 
j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
 
V procesu řízení o Územním plánu Bukovina nad Labem nebyla doručena žádná námitka a ani na 
veřejném projednání návrhu ÚP Bukovina nad Labem dne 28.11.2011 nebyla žádná námitka 
uplatněna. 
 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 

 
 

k) Vyhodnocení připomínek  
 

V průběhu projednávání návrhu ÚP Bukovina n.L. byla uplatněna 1 připomínka od sousední obce 
Opatovice nad Labem, týkající se zapracování území pro mimoúrovňovou křižovatku MÚK Bukovina 
nad Labem do územní rezervy.  
Přehled a vyhodnocení je uvedeno v tabulce Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Bukovina 
nad Labem. 

 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 
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 Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Bukovina nad Labem 
 
Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska po dohodě 

s určeným zastupitelem  
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 

Republiky 12, 530 02 Pardubice  
14.11.2011                Č.j. 1558/11/53.100/Hvi 

„Územní plán Bukovina nad Labem“ není v rozporu 
s námi sledovanými a chráněnými zájmy 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  

1.12.2011 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný 
sbor Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko 

 
- vzato na vědomí 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, 
Klášterní 54, 530 03 Pardubice 

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 

- odbor dopravy, silničního hospodářství a investic 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Krajský úřad, Jiráskova 20, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a zemědělství 

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
        - odbor správních agend, úsek památkové péče 
25.10.2011                        Č.j. 65325/2011 

Orgán státní památkové péče uplatnil své stanovisko 
jako dotčený orgán k návrhu zadání pod čj. MmP 
34613/2011 ze dne 17.5.2011. V řešené lokalitě 
nedochází k přímému konfliktu se sledovanými 
hledisky státní památkové péče. Požadavky na ochranu 
archeologických situací ve vztahu k území a 
archeologickými nálezy nadále platí. Povinnosti uložené 
zákonem ve vztahu k území s archeologickými nálezy je 
žádoucí uvádět v každé fázi územně plánovací 
dokumentace, neboť zasahují do vlastnických práv 
stavebníků na řešeném území. 

 
 
 
 
- vzato na vědomí, požadavek je uveden 
v textové části odůvodnění ÚP 



Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a životního prostředí, nábřeží 
L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 
21.11.2011 

 
- upravený návrh respektuje dohodnuté řešení 

 
- vzato na vědomí, jedná se o souhlas 

Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 
Praha 1 
 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 
Praha 
 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 
surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 
Praha 1  

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 
Praha  

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad, B. 
Němcové 231, 530 02 Pardubice 

15.11.2011          Č.j. 184691/2011-MZE-130747 

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu 
Bukovina nad Labem sděluje : 
v katastrálním území Bukovina nad Labem se počítá se 
zahájením komplexní pozemkové úpravy po roce 2013. 
V současné době se zpracovává studie trasy R 35 
předcházející komplexním pozemkovým úpravám, které 
budou zahájeny v k.ú. dotčených trasou R35. 
Při návrhu ÚP doporučujeme ponechat část zemědělské 
půdy ve vlastnictví obce na realizaci "Plánu společných 
zařízení" (polní cesty, biokoridory, biocentra, 
protierozní, vodohospodářská opatření, aj.), který je 
součástí KPÚ. 

 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje žádné požadavky na úpravu 
či doplnění projednávané dokumentace, 
řešení vlastnických vztahů (s výjimkou 
předkupního práva a vyvlastnění) není 
předmětem územního plánování 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor péče o 
krajinu, Vršovická 65, 100 10 Praha 10  

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 



Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště HK, 
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 

20.10.2011       Č.j. SBS 32247/2011/09/1/Ko/Lá 

V dokumentaci, která je přístupná na Vámi zveřejněné 
internetové adrese je mimo jiné uvedeno, že  
„a) Vymezení zastavěného území 
Územní plán řeší správní území obce Bukovina nad 
Labem, které je tvořeno jedním katastrálním územím – 
Bukovina nad Labem o výměře 446 ha a jedním 
sídlem.“ 
Vzhledem k tomu, že na katastrálním území Bukovina 
nad Labem není podle evidence vedené zdejším úřadem 
stanoven žádný dobývací prostor, nemá Obvodní 
báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové 
k projednávané dokumentaci upraveného a posouzeného 
návrhu ÚP Bukovina nad Labem připomínky. 

 
 
- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné nové 
skutečnosti 

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice  

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

   
Krajský úřad Připomínka Vyhodnocení připomínky po dohodě 

s určeným zastupitelem 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 

strategického rozvoje kraje a evropských 
fondů, nám. Republiky 12, 532 11 
Pardubice 

21.11.2011 
 

 
- upravený návrh respektuje dohodnuté řešení 

 
- vzato na vědomí, jedná se o souhlas 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské 
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

Sousední obce Připomínka  Vyhodnocení připomínky po dohodě 
s určeným zastupitelem 

Obec Borek - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Dříteč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Hrobice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Újezd u Sezemic - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Vysoká nad Labem - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  



 
 
Zpracoval dne 30.11.2011 Magistrát města Pardubice, jako pořizovatel územního plánu Bukovina nad Labem, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce 
Bukovina nad Labem, v souladu s § 47 zak.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 ..................................            ................................... 
 pořizovatel             určený zastupitel 
               Václav Jirout, starosta 
                

Obec Opatovice nad Labem  
21.10.2011                    Č.j. 0001440/11 

Na základě obdrženého oznámení o zahájení řízení 
o územním plánu Bukovina nad Labem (dále jen 
Bukovina nad Labem) a seznámení se s vystaveným 
návrhem na Vámi uvedené internetové adrese 
www.pardubice.eu upozorňujeme na nesplnění 
požadavku obce Opatovice nad Labem, který jsme 
písemně předložili dne 2.6.2011 pod zn. 533/11 a týkal 
se ponechání území pro mimoúrovňovou křižovatku 
MUK Bukovina nad Labem v územní rezervě. 
Obec Opatovice nad Labem, jako účastník výše 
uvedeného řízení požaduje zapracování území pro 
mimoúrovňovou křižovatku MUK Bukovina nad Labem 
do územní rezervy z důvodu zajištění dostupné a 
ekonomické dopravní obslužnosti levobřežní části Labe 
než navrhovaná mimoúrovňová křižovatka MUK 
Rokytno.  

- koridor K1 pro rychlostní komunikaci 
R35 je vymezen v souladu s požadavky 
dotčeného orgánu MD ČR a ŘSD ČR 
- podél koridoru K1 pro silnici R35 je 
vymezena územní rezerva pro dopravní 
stavbu tak, aby nemohlo, v případě 
významné změny trasy silnice R35 nebo 
jejího křížení, dojít ke znemožnění 
jejího umístění. Šířka územní rezervy  
v max. míře respektuje požadavky na 
vymezení koridoru vyplývající ze ZÚR 
Pk  (tzn. umístění rychlostní silnice R35 
se všemi jejími objekty a souvisejícími 
stavbami včetně mimoúrovňových 
křižovatek s napojením na stávající 
silniční síť) 

Objednatel    
Obec Bukovina nad Labem - bez připomínek  

http://www.pardubice.eu
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l) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 
 

Zastavěné území obce je v současné době již téměř vyčerpáno s výjimkou několika stavebních proluk. 
Návrh řešení lokalit pro bydlení vycházel především z původní ÚPD obce Bukovina nad Labem.  
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odráží demografickou křivku vývoje počtu obyvatel obce a 
skutečnost, že se nachází v rámci rozvojové oblasti republikového významu OB4. V zájmu obce je 
stabilizace počtu obyvatel a vytvoření podmínek pro jeho další nárůst. V současné době všeobecně 
narůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí, a proto se Zastupitelstvo obce 
Bukovina nad Labem rozhodlo podpořit zájem o nové bydlení, s možnou existencí dostupných 
pracovních příležitostí v blízkých Pardubicích či Hradci Králové.  
V možnostech územního plánu je návrh lokalit pro bytovou zástavbu, výrobu, technickou vybavenost, 
sport a rekreaci, vytvoření regulativních podmínek pro podnikatelskou činnost, apod.  
V rámci územního plánu je navrženo celkem 20 zastavitelných ploch a 1 plocha přestavbová 
s celkovým záborem ZPF 7,323 ha.  
Pro rozvoj bydlení jsou územním plánem navrženy lokality Z1 – Z15 s celkovým záborem ZPF 6,197 
ha, z toho výměra 0,6021 ha je určena pro bydlení smíšené. 
Po technickou infrastrukturu s celkovou rozlohou 0,1177 ha je navržena lokalita Z17.  
Na lokalitách Z18 – Z20 je navržen zeleň o celkové rozloze cca 0,96 ha.  
Veškeré rozvojové záměry jsou lokalizovány na pozemky III. a IV. ochrany ZPF. 

Pro záměr nadmístního významu je vymezen koridor K1, který je určen pro silniční dopravu 
(rychlostní silnice R35). 
 
Nezastavěné rozvojové lokality z původní územně plánovací dokumentace byly přehodnoceny a 
částečně zakomponovány do koncepce nového územního plánu. Právě tato forma výstavby v blízkosti 
krajských měst, by kvalitním obytným a životním prostředím měla pozitivně utvářet demografickou 
bilanci. Úřad územního plánování, na základě výše uvedeného, rozsah rozvojových lokalit vyhodnotil 
jako opodstatněný. V případě dalších požadavků na rozvoj ploch pro bydlení je nutné důsledné 
prověření již vymezených rozvojových ploch, s důrazem na ochranu nezastavěných a nezastavitelných 
ploch a kulturních a přírodních hodnot území a vyhodnocení stavu veřejné infrastruktury.  
 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany ZPF, odbor životního prostředí a 
zemědělství, předložený návrh posoudil a vydal pod č.j. KrÚ 78551/2011/OŽPZ/Bo dne 12.10.2011 
souhlasné stanovisko. 

 
Zpracoval: Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, Eva Švecová) 

 
 

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

II. Odůvodnění  územního plánu Bukovina nad Labem 
II.A – textová část odůvodnění územního plánu Bukovina n/Labem (počet stran: 44 + 6 listů tab. ZPF 
+ 4 listy tab. vyhodnocení veřejného projednání)   
II.B – grafická část: 

II.B1     Koordinační výkres       1:5000 
II.B2   Výkres širších vztahů        1:35000 
II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1:5000  
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Poučení 
 

Proti Územnímu plánu Bukovina nad Labem vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………...................………     …………………….................................. 
místostarosta obce Bukovina nad Labem           starosta obce Bukovina nad Labem 
  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. 
      

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

OBEC OBEC BUKOVINA NAD LABEM 

BUKOVINA NAD LABEM ČP. 11 
533 52  Staré Hradiště 
IČO 00273406 
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