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ÚdajE O POčtu LIstů a VýkrEsů ÚZEMNÍhO PLÁNu1. 

Textová část Územního plánu obsahuje 59 číslovaných stran formátu A4.1.1. 

Grafická část Územního plánu obsahuje:1.2. 

6 výkresů v měřítku1.2.1. 

I/01 Výkres základního členění území 1 : 5 000

I/02.1 Hlavní výkres 1 : 5 000

I/02.2 Výkres koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury 1 : 10 000

I/02.3 Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 10 000

I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1 : 5 000

I/04 Výkres pořadí změn v území – etapizace  1 : 10 000

Výkresy Územního plánu mohou být používány pro rozhodování v území 1.2.2. pouze ve stanovených 
měřítkách.
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POjMY2.

Plochy s rozdílným způsobem využití2.1. 

Celé řešené území je rozděleno beze zbytku na plochy podle stávajícího nebo požadovaného 2.1.1. 
způsobu využití, tj. na plochy s rozdílným způsobem využití; graficky jsou odlišeny v Hlavním 
výkrese (I/02.1); jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8; dělí se konkrétně na:

plochy bydlení v rodinných domech (kód plochy: BI-0000);•

plochy bydlení v bytových domech (kód plochy: BH-0000);•

plochy smíšené obytné v centrech měst (kód plochy: SC-0000);•

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (kód plochy: OV-0000);•

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (kód plochy: OS-0000);•

plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (kód plochy: OX-0000);•

plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (kód plochy: OK-0000);•

plochy občanského vybavení – hřbitovy (kód plochy: OH-0000);•

plochy rekreace – zahrádkové osady (kód plochy: RZ-0000);•

plochy výroby a skladování (kód plochy: VX-0000);•

plochy technické infrastruktury (kód plochy: TX-0000);•

plochy dopravní infrastruktury – silniční (kód plochy: DS-0000);•

plochy dopravní infrastruktury – železniční (kód plochy: DZ-0000);•

plochy dopravní infrastruktury – letecká (kód plochy: DL-0000);•

plochy veřejných prostranství (kód plochy: PV-0000);•

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (kód plochy: ZV-0000);•

plochy smíšené nezastavěného území (kód plochy: NS-0000);•

plochy zemědělské (kód plochy: NZ-0000);•

plochy lesní (kód plochy: NL-0000);•

plochy vodní a vodohospodářské (kód plochy: W-0000).•

Pro účely tohoto územního plánu se rozumí následujícím pojmům v podmínkách využití ploch 2.1.2. 
takto:

Polyfunkční důma) : stavba sdružující různé funkce ve společném objektu, z nichž každá zabírá
nejvýše polovinu jeho podlahové plochy; stavba obsahuje např. obchod, administrativu
a bydlení.

Polyfunkční dům s bydlenímb) : stavba sdružující různé funkce ve společném objektu, z nichž
každá zabírá nejvýše polovinu jeho podlahové plochy; minimálně 20 % hrubé podlažní
plochy stavby je určena pro byty včetně komunikačních prostorů.

Pozemky staveb určitého využitíc)  (např. pozemky staveb pro bydlení, pozemky staveb
pro rodinnou rekreaci, pozemky staveb pro výrobu a skladování) jsou stavební pozemky
(jejich části nebo soubor takových pozemků) určené k umístění staveb uvedeného využití
(např. staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci, staveb pro výrobu a skladování)
a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemků (např.
oplocení, garáže, přípojky TI), bezprostředně souvisejících a podmiňujících uvedené využití
(např. bydlení, rodinnou rekreaci, výrobu a skladování).

Pozemky staveb občanského vybavení:d)  stavební pozemky (jejich části nebo soubory
pozemků bezprostředně souvisejících) určené k umístění jednotlivých druhů staveb
občanského vybavení (tj. staveb veřejného vybavení, staveb pro tělovýchovu a sport
a staveb komerčního vybavení) a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných
k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně souvisejících a podmiňujících patřičný druh
občanského vybavení.
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Pozemky staveb veřejného vybavení: e) stavební pozemky (jejich části nebo soubory
pozemků bezprostředně souvisejících) určené k umístění staveb veřejného vybavení
(tj. zejména staveb pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu,
církve, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva) a dále staveb, terénních úprav a zařízení
nezbytných k bezpečnému užívání pozemků, bezprostředně souvisejících a podmiňujících
veřejné vybavení.

Pozemky staveb komerčního vybavení:f )  stavební pozemky (jejich části nebo soubory 
pozemků bezprostředně souvisejících) určené k umístění staveb komerčního vybavení 
(např. staveb pro administrativu, obchod, služby, stravování a stavby ubytovacích zařízení) 
a dále staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemků, 
bezprostředně souvisejících a podmiňujících komerční vybavení.

Pozemky související dopravní nebo technické infrastruktury:g)  pozemky dopravní nebo
technické infrastruktury (např. pozemní komunikace, cyklostezky, trafostanice) provozně
bezprostředně související nebo podmiňující hlavní, přípustné, popřípadě podmíněně
přípustné využití dané plochy.

Pozemky veřejného prostranství: h) pozemky pro veřejná prostranství dle § 34 zákona
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (např.
pozemky veřejné zeleně a parků, pozemky náměstí či návsi, pozemky ulic apod.) určené
k umístění staveb, terénních úprav a zařízení nezbytných k bezpečnému užívání pozemků,
bezprostředně souvisejících a podmiňujících fungování veřejného prostranství (např.
stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, dětská hřiště s případným
oplocením a rovněž drobné stavby veřejné infrastruktury – např. telefonní budky, trafiky,
přístřešky hromadné dopravy, altánky, veřejné WC, kapličky, boží muka). Pozemky veřejného
prostranství slouží rovněž pro obsluhu okolních pozemků technickou infrastrukturou.

Plochy podle významu2.2. 
Podle míry a kvality zastavění nebo požadovaných změn tohoto stavu nabývají plochy s rozdílným 
způsobem využití další vlastnosti. Tyto tzv. plochy podle významu se dělí na:

Plochy stabilizovanéa) , které se vymezují uvnitř zastavěného území nebo uvnitř nezastavěného
území; k nim se zpravidla vážou podmínky prostorového uspořádání stanovené v bodě 8; graficky
jsou odlišeny v Hlavním výkrese (I/02.1).

Plochy rozvojovéb) , které se vymezují jako soubory ploch změn na souvisejícím území; k nim se
zpravidla vážou podmínky prostorového uspořádání stanovené v bodě 8; graficky jsou odlišeny
ve Výkrese základního členění území (I/01) a v Hlavním výkrese (I/02.1); podrobněji se dělí na:

plochy přestavby (kód: P000);•

plochy zastavitelné (kód: Z000);•

plochy změn v krajině (kód: K000).•

Plochy a koridory územních rezervc)  (kód: R00), které se vymezují k prověření jejich budoucího
využití; jsou zobrazeny ve Výkrese základního členění území (I/01), v Hlavním výkrese (I/02.1),
ve Výkrese koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) a ve Výkrese koncepce
technické infrastruktury (I/02.3); jejich výčet a podmínky pro prověření jejich budoucího využití jsou
stanoveny v bodě 11.

Překryvné prvky2.3. 
Koridory, a) které jsou vymezeny v Hlavním výkrese (I/02.1):

koridory železnice• : zajišťují územní podmínky ve prospěch železničních drah včetně vleček,
tj. drážních pozemků (tj. obvodů drah), včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti
dráhy, pozemků zařízení pro drážní dopravu a dalších pozemků souvisejících staveb; v těchto
koridorech lze provádět změny za podmínky, že bylo například regulačním plánem, dohodou
o parcelaci nebo územním rozhodnutím zajištěno využití tohoto koridoru především ve
prospěch železničních tratí; do té doby nelze v koridoru provádět změny, které by zamezily jejich
realizaci; koridory jsou rovněž vymezeny ve Výkrese koncepce veřejného vybavení a dopravní
infrastruktury (I/02.2);
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koridory technické infrastruktury• : zajišťují územní podmínky ve prospěch vybrané technické
infrastruktury, jejího vedení, pozemků či staveb; v těchto koridorech lze provádět změny
za podmínky, že bylo například regulačním plánem, dohodou o parcelaci nebo územním
rozhodnutím zajištěno využití tohoto koridoru ve prospěch takovéto technické infrastruktury;
do té doby nelze v koridoru provádět změny, které by zamezily její realizaci; koridory jsou rovněž
vymezeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.3).

Prvky b) územního systému ekologické stability, které jsou vymezeny v Hlavním výkrese (I/02.1),
se dělí na biocentra a biokoridory označené kódy jednoznačně specifikující význam těchto prvků
v hierarchii územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES).

ÚSES zajišťuje územní podmínky pro posílení ekologické stability krajiny zachováním nebo
obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.

V plochách a koridorech ÚSES není přípustné jakékoli využití podstatně omezující aktuální či
potenciální funkčnost ÚSES. Do ÚSES nelze umisťovat budovy, a to ani v zastavěném území
a v zastavitelných plochách. Z jiných typů staveb lze do vymezených ÚSES umisťovat podmíněně:

stavby pro vodní hospodářství, včetně staveb protierozní či protipovodňové ochrany, pokud jde•
o stavby ve veřejném zájmu, za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost
ÚSES;

stavby dopravní infrastruktury, které nelze v rámci systému dopravní infrastruktury umístit jinde,•
za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami a koridory ÚSES
a negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

stavby technické infrastruktury, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit•
jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami a koridory
ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.

Trasy dopravní infrastrukturyc) , které jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1):

trasy pěšího propojení• : určují směrový průběh veřejného prostranství o minimální šířce 2 m
přes plochu s rozdílným způsobem využití, případně na styku dvou sousedních ploch; zaručuje
průchodnost 24 hodin denně; v případě potřeby lze při dodržení minimální šířky pro pěší
vést touto trasou i cyklistickou dopravu; trasu lze vést v jiné poloze při prokázání obdobné
prostupnosti dané lokality a zároveň v obdobné návaznosti na její okolí.

Trasy dopravní infrastrukturyd) , které jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce veřejného vybavení
a dopravní infrastruktury (I/02.2):

trasy pozemních komunikací krajského významu• : určují směrový průběh pozemní komunikace
parametrů silnice II. třídy zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS); zahrnuje
kromě vlastní komunikace i prostory křižovatek, veškeré součásti a příslušenství komunikací
a vyvolané přeložky sítí;

trasy pozemních komunikací nadměstského významu• : určují směrový průběh pozemní
komunikace parametrů silnice III. třídy zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční
(DS); zahrnuje kromě vlastní komunikace i prostory křižovatek, veškeré součásti a příslušenství
komunikací a vyvolané přeložky sítí;

trasy pozemních komunikací městského významu• : určují směrový průběh pozemní
komunikace parametrů místní sběrné komunikace zejména v plochách dopravní infrastruktury
– silniční (DS); zahrnuje kromě vlastní komunikace i prostory křižovatek, veškeré součásti
a příslušenství komunikací a vyvolané přeložky sítí;

trasy pozemních komunikací lokálního významu• : určují směrový průběh pozemní komunikace
parametrů místní obslužné komunikace zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční
(DS); zahrnuje kromě vlastní komunikace i prostory křižovatek, veškeré součásti a příslušenství
komunikací a vyvolané přeložky sítí;

trasy železničních tratí včetně železniční stanice• : určují směrový průběh železniční tratě
zejména v plochách dopravní infrastruktury – železniční (DZ) bez ohledu napočet kolejí;
určuje vztahy k ostatním komunikacím a zahrnuje kromě vlastního drážního tělesa i všechny
infrastrukturní aspekty jejího provozu; určuje i rámcovou polohu železniční stanice, tj. možnost
nástupu a výstupu cestujících, případně místo pro překládku nákladů zahrnující prostory pro
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pohyb a pobyt cestujících, sklady a výpravní budovy s občanským vybavením a zařízením pro 
řízení drážního provozu;

trasy železničních vleček• : určují směrový průběh železniční tratě zejména v plochách
dopravní infrastruktury – železniční (DZ) bez ohledu na počet kolejí; určuje vztahy k ostatním
komunikacím a zahrnuje kromě vlastního drážního tělesa i všechny infrastrukturní aspekty jejího
provozu.

Trasy technické infrastrukturye) , které jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury
(I/02.3):

trasy vodoteče• : určují směrový průběh významných vodních toků v území zejména na plochách
vodních a vodohospodářských; zahrnuje kromě vlastního toku i případná vodohospodářská
zařízení;

trasy vodovodu• : určují směrový průběh významných vodovodních řadů v území; v případě
potřeby lze trasu v nezastavěném území vést v jiné poloze při prokázání obdobné obsluhy
území a zároveň obdobné návaznosti na jeho okolí; zahrnuje kromě vlastního vedení i veškeré
související zařízení včetně automatické tlakové stanice;

trasy splaškové kanalizace včetně čerpací stanice odpadních vod• : určují směrový průběh
významných stok splaškové kanalizace v území; v případě potřeby lze trasu v nezastavěném
území vést v jiné poloze při prokázání obdobné obsluhy území a zároveň obdobné návaznosti
na jeho okolí; zahrnuje kromě vlastního vedení i veškeré související zařízení včetně čerpací
stanice odpadních vod;

trasy dešťové kanalizace• : určují směrový průběh významných stok dešťové kanalizace v území;
v případě potřeby lze trasu v nezastavěném území vést v jiné poloze při prokázání obdobné
obsluhy území a zároveň obdobné návaznosti na jeho okolí; zahrnuje kromě vlastního vedení
i veškeré související zařízení;

trasy elektrického vedení 110 kV• : určují směrový průběh elektrického vedení distribuční
soustavy 110 kV v území; v případě potřeby lze trasu vést v jiné poloze při prokázání obdobné
obsluhy území a zároveň obdobné návaznosti na jeho okolí; zahrnuje kromě vlastního vedení
i veškeré související zařízení;

trasy elektrického vedení 22 kV včetně elektrické stanice 22 kV• : určují směrový průběh
elektrického vedení distribuční soustavy 22 kV v území; v případě potřeby lze trasu vést v jiné
poloze při prokázání obdobné obsluhy území a zároveň obdobné návaznosti na jeho okolí;
zahrnuje kromě vlastního vedení i veškeré související zařízení včetně elektrické stanice 22 kV;

trasy plynovodu VTL včetně regulační stanice VTL• : určují směrový průběh plynovodu VTL
v území; v případě potřeby lze trasu vést v jiné poloze při prokázání obdobné obsluhy území
a zároveň obdobné návaznosti na jeho okolí; zahrnuje kromě vlastního vedení i veškeré
související zařízení včetně regulační stanice VTL;

trasy plynovodu STL• : určují směrový průběh plynovodu STL v území; v případě potřeby lze trasu
vést v jiné poloze při prokázání obdobné obsluhy území a zároveň obdobné návaznosti na jeho
okolí; zahrnuje kromě vlastního vedení i veškeré související zařízení;

trasy elektronického komunikačního vedení včetně elektronického komunikačního zařízení• :
určují směrový průběh elektronického komunikačního vedení v území (např. optických
a metalických kabelů); v případě potřeby lze trasu vést v jiné poloze při prokázání obdobné
obsluhy území a zároveň obdobné návaznosti na jeho okolí; zahrnuje kromě vlastního vedení
i veškeré související zařízení včetně elektronického komunikačního zařízení (např. HOST – řídící
ústředna, rádiové zařízení veřejných komunikačních sítí, rádiové zařízení směrových spojů,
rádiové zařízení televizního a rozhlasového vysílání).

Koncepční prvkyf ) , které jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce veřejného vybavení a dopravní 
infrastruktury (I/02.2), podrobněji určují hlavní využití ploch s rozdílným způsobem využití; jsou to:

vzdělávání a výchova• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch občanského vybavení –
veřejná infrastruktura (OV) ve prospěch pozemků staveb pro vzdělávání a výchovu;

sociální služby• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch občanského vybavení –
veřejná infrastruktura (OV) ve prospěch pozemků staveb pro sociální služby;
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kultura• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch občanského vybavení – veřejná
infrastruktura (OV) ve prospěch pozemků staveb pro kulturu;

ochrana obyvatelstva• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch občanského vybavení –
veřejná infrastruktura (OV) ve prospěch pozemků staveb pro ochranu obyvatelstva;

zdravotnictví• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch občanského vybavení – veřejná
infrastruktura (OV) ve prospěch pozemků staveb pro zdravotnictví;

veřejné vybavení bez rozlišení• : určuje hlavní využití vybraných ploch občanského vybavení –
veřejná infrastruktura (OV) ve prospěch pozemků staveb veřejného vybavení;

letiště• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch dopravní infrastruktury – letecké (DL)
ve prospěch pozemků letišť;

terminál hromadné dopravy včetně autobusového nádraží• : podrobněji určuje hlavní využití
vybraných ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) nebo ploch dopravní infrastruktury –
železniční (DZ) ve prospěch pozemků terminálu hromadné dopravy včetně autobusového
nádraží.

Koncepční prvkyg) , které jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.3),
podrobněji určují hlavní využití ploch s rozdílným způsobem využití; jsou to:

vodní zdroj• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch technické infrastruktury (TI)
ve prospěch pozemků vodních zdrojů;

vodojem• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch technické infrastruktury (TI)
ve prospěch pozemků vodojemů;

čistírna odpadních vod• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch technické
infrastruktury (TI) ve prospěch pozemků čistíren odpadních vod;

sběrný dvůr• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch technické infrastruktury (TI)
ve prospěch pozemků sběrných dvorů;

zařízení odpadového hospodářství• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch technické
infrastruktury (TI) ve prospěch pozemků pozemky staveb a zařízení odpadového hospodářství;

elektrická stanice 110/22 kV• : podrobněji určuje hlavní využití vybraných ploch technické
infrastruktury (TI) ve prospěch pozemků elektrické stanice 110/22 kV.

Nástroje prostorového uspořádání území2.4. 
Pro stanovení podmínek ochrany krajinného rázu řešeného území jsou Územním plánem určeny 
nástroje prostorového uspořádání území; jejich podmínky jsou pro jednotlivé plochy stanoveny v bodě 
8 a případně doplněny v bodě 4.4.; jsou to:

maximální výšková hladina;a)

uliční charakter zástavby;b)

zastavěnost.c)
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VYMEZENÍ ZastaVěNéhO ÚZEMÍ3.

Zastavěné území3.1.  se vymezuje k 1. červenci 2015.

Hranice zastavěného území3.2.  je zobrazena především ve Výkrese základního členění území 
(I/01) a v Hlavním výkrese (I/02.1).

Podmínky využití ploch uvnitř zastavěného území jsou stanoveny v bodě 8.3.3. 
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ZÁkLadNÍ kONCEPCE rOZVOjE ÚZEMÍ Města, OChraNY a rOZVOjE jEhO hOdNOt4.

Preambule4.1. 
Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj území města a ochranu a rozvoj jeho hodnot v návaznosti 
na jeho historický vývoj a přírodní podmínky.

Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj území města tak, aby bylo posilováno jeho postavení v rámci 
regionu Polabí a Středočeského kraje.

Územní plán vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj města.

Základní koncepce rozvoje území4.2. 

Město zeleně4.2.1. 

Niva Mlynařice bude revitalizována; cílem je vytvořit rekreačně-přírodní zázemí městaa)
s příměsí vodních ploch, chodníků, cyklostezek, in-line stezek a dalších drobných
sportovních zařízení, zpřístupnění obou břehů Mlynařice a zajištění prostupnosti území
podél celého jejího toku;

tzv. lesopark bude revitalizován; cílem je vytvořit rekreačně-přírodní zázemí města s příměsíb)
sportovních zařízení, chodníků, cyklostezek a dalšího vybavení parkového charakteru;

území Pod Benáteckým vrchem v severní části řešeného území bude rozvíjeno; cílem jec)
vytvořit rekreačně-přírodní zázemí města ve smíšené krajině lesů a luk s příměsí turistických
chodníků, cyklostezek apod.;

systém sídelní zeleně bude rozvíjen revitalizací stávajících nebo zřizováním nových parkůd)
uvnitř zástavby; cílem je vybavit území parky ke každodenní rekreaci místních obyvatel
v přiměřené docházkové vzdálenosti;

zahrádky s drobnou zástavbou budou rozvíjeny především podél nově navrženého koridorue)
pro železniční trať; cílem je vybavit území pro individuální rekreaci místních obyvatel
v přiměřené docházkové vzdálenosti;

bude se zvyšovat zastoupení stromořadí v obraze města; cílem je zřetelný a harmonický f ) 
přechod mezi zástavbou a nezastavitelnou krajinou tvořený pásmem vzrostlé zeleně okolo 
hranice zastavitelného území a výrazné liniové prvky vzrostlé zeleně podél komunikací 
v zástavbě i mimo ní.

Město pro lidi4.2.2. 

Město Milovice bude vytvářet podmínky pro kvalitní bydlení, práci a rekreaci jeho obyvatela)
i obyvatel jeho okolí a chránit a rozvíjet rekreační a hospodářské využití jeho smíšené
zemědělské krajiny a lesů;

město Milovice bude vytvářet podmínky pro kvalitní občanské vybavení zejména v těchtob)
oblastech: vzdělávání a výchova, sociální služby, zdravotnictví, tělovýchova a sport; cílem
je dosáhnout plně obslouženého území občanským vybavením v přiměřené docházkové
vzdálenosti a patřičného umístění v hierarchii struktury území;

město Milovice bude přednostně umisťovat občanské vybavení celoměstského, případněc)
nadměstského významu, v městském centru, městském subcentru Mladá a podél městské
třídy mezi nimi; přitom zvláště preferovat občanské vybavení veřejné infrastruktury.

Město 21. století4.2.3. 

Město Milovice bude rozvíjet své městské centrum v oblasti náměstí 30. června a sváa)
městská subcentra, všechna rozložená podél městské třídy na spojnici vrutické návsi, ulice
Armádní a 5. května; cílem je soustředit dynamiku rozvoje města podél této hlavní osy,
tj. v dlouhodobém horizontu zde preferovat umisťování občanského vybavení zejména
celoměstského charakteru, přednostně zde umisťovat stavby s obchodním parterem,
preferovat vyšší zastavěnost a výšku zástavby podél ní a zároveň nižší zastavěnost a výšku
zástavby mimo ní; to vše při respektování hodnot území;
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město Milovice bude rozvíjet polyfunkční strukturu sídla rozmanitým využitímb)
zastavitelného území; cílem je vytvořit stabilní funkční strukturu území, která lépe odolá
náhlým hospodářským a společenským výkyvům;

město Milovice bude rozvíjet svou obytnou strukturu v páse mezi nivou Mlynařicec)
a letištěm; cílem je dosáhnout rozvoje obytného prostředí v území limitovaném z jedné
strany nivou Mlynařice a z druhé strany provozem letiště;

město Milovice bude v oblasti bydlení rozvíjet především zastoupení rodinných domůd)
ve struktuře města; cílem je zvyšovat podíl rodinných domů na úkor domů bytových;

město Milovice bude rozvíjet strukturu zástavby soustředěním jeho rozvoje předevšíme)
do zastavěného území a dále postupně směrem zevnitř ven do zastavitelných ploch; cílem
je hospodárné využití území a veřejných financí v průběhu času.

Město čtvrtí4.2.4. 

Lokalita 01 – Benátecká Vruticea)

Rozvoj lokality bude navazovat na historickou strukturu zástavby v okolí návsi. Prioritou
rozvoje lokality je posilování jejího subcentra, tj. zvyšování koncentrace občanského
vybavení místního charakteru v okolí historického jádra.

Další prioritou je rozvoj nízkopodlažní obytné zástavby severně od tohoto jádra podél
nových koridorů silnic, jehož cílem je navázat na strukturu původní vsi a dopravně odlehčit
historické zástavbě.

Třetí prioritou je rozvoj nivy Mlynařice při jižní hranici zastavěného území ve prospěch
rekreačně-přírodního zázemí lokality i celých Milovic.

Lokalita 02 – Mladáb)

Prioritou rozvoje lokality je přestavba území tzv. Štábů a ulice Armádní na městské
subcentrum a městskou třídu; cílem je zvyšování koncentrace občanského vybavení
a kompaktní zástavby kolem městské třídy – ulice Armádní.

Další prioritou je rozvoj zástavby rodinných domů severně i jižně za zástavbou ulice
Armádní; cílem je založit několik ucelených souborů rodinných domů v kompaktním
obytném prostředí lemovaném při jeho jihozápadní a východní straně rekreačním zázemím,
tj. přírodně-rekreačním koridorem vodního toku Mlynařice a komplexem lesoparku.

Třetí prioritou je rozvoj podnikatelských aktivit podél severní části ulice Topolové; cílem
je vytvořit zejména zábavně-sportovní zázemí města a podnikatelskou zónu, které však
v doteku s obytnou zónou nesmí ohrozit její kvalitu bydlení.

Lokalita 03 – Centrumc)

Prioritou rozvoje lokality i celého města je přestavba okolí náměstí 30. června, včetně
severní části tzv. Rakouského tábora, na městské centrum a jeho komfortní návaznosti
na nově koncipované hlavní nádraží, terminál hromadné dopravy; cílem přestavby
území městského centra je vytvoření městského prostředí s polyfunkční zástavbou výšky
odpovídající významu místa a s vysokou koncentrací občanského vybavení celoměstského
charakteru, přičemž musí dojít z hlediska rozvoje struktury území k prostorovému navázání
všech okolních území na toto centrum.

Další prioritou je rozvoj podnikatelských aktivit v lokalitě; cílem je zajistit ucelenou rozsáhlou
komerční plochu severně od městského centra v pásu území, které je již zasaženo provozem
letiště, a využít k přestavbě území jižně od ulice Italské pro drobné komerční plochy, respektive
pro pozemky staveb pro obchod se zástavbou v pravidelném rastru a odstupu od ulice Italské,
s komfortními pěšími podmínkami podél ní ve směru k centru, včetně zastoupení stromořadí.

Třetí prioritou je vedení železniční tratě s co možná nejmenším bariérovým efektem
ve struktuře města a v nadstandardním architektonickém a estetickém provedení; cílem je
zajištění komfortního vícečetného pěšího, cyklistického i automobilového propojení území
na obou stranách bariéry železnice.

Čtvrtou prioritou je přístupnost obou břehů Mlynařice jižně od ulice Italské; cílem je zajištění
prostupnosti lokality podél toku Mlynařice.
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Lokalita 04 – Miloviced)

Rozvoj lokality bude navazovat na historickou strukturu zástavby podél ulice 5. května
a rovněž bude respektovat stávající strukturu obytné zástavby tzv. Balonky. Prioritou rozvoje
lokality je posilování jejího subcentra, tj. zvyšování koncentrace občanského vybavení
místního charakteru v okolí historické návsi, respektive podél ulice 5. května.

Další prioritou je rozvoj nízkopodlažní obytné zástavby mezi hřbitovem, silnicí na Lysou nad
Labem a koridorem pro její novou přeložku, jehož cílem je založit ucelenou čtvrť rodinných
domů.

Třetí prioritou je vícečetné pěší, cyklistické a automobilové propojení území na obou
stranách bariéry železnice.

Čtvrtou prioritou je rozvoj nivy Mlynařice při jižní hranici zastavěného území ve prospěch
rekreačně-přírodního zázemí lokality i celých Milovic, včetně rozvoje sportovního areálu
u fotbalového hřiště.

Pátou prioritou je rozvoj území pro podnikatelské aktivity mezi stávající zástavbou
a letištěm; cílem je zajistit území pro komerční, výrobní a skladovací aktivity na území
dotčeném provozem letiště.

Šestou prioritou je výstavba kulturně-sportovního areálu severně od ulice Ostravské;
cílem je nahrazení funkce tzv. Hakenova stadionu, jehož pozemky jsou určeny pro rozvoj
městského centra.

Sedmou prioritou je rozvoj nízkopodlažní obytné zástavby mezi Starými Milovicemi
a přeložkou silnice z Lysé nad Labem do Zbožíčka, jehož cílem je navázat na strukturu
zástavby a veřejných prostranství původní vsi a nově vznikající zástavby.

Lokalita 05 – Boží Dare)

Prioritou rozvoje lokality je využití letištní plochy a okolí ve prospěch leteckého provozu a na
něj navázaných podnikatelských aktivit; cílem je využití potenciálu území podél obou stran
letiště napojeného na leteckou a železniční dopravu (prodloužení železniční tratě z Milovic
na Mladou Boleslav) pro výrobu a skladování. Lokalita nebude rozvíjena ve prospěch bydlení.

Lokalita 06 – Střelnicef ) 

Prioritou lokality je rozvoj území ve prospěch smíšené krajiny lesů a luk s částečným 
rekreačním využitím.

Další prioritou je realizace pietního místa v místě zaniklé obce Mladá; cílem je připomenutí 
historie celé oblasti a podpořit turistickou infrastrukturu Milovic.

Město pro život4.2.5. 

Město Milovice bude rozvíjet prostor letiště Milovice ve prospěch podnikatelských aktivita)
vázaných především na leteckou a železniční dopravu; cílem je využít potenciálu letiště
ve prospěch hospodářství města a okolního regionu;

město Milovice bude rozvíjet území pro podnikatelské aktivity zejména v páse mezib)
obytnou zástavbou sídla a letištěm a podél severní části ulice Topolové; cílem je zvýšit
dnes nedostatečný počet pracovních příležitostí na území města, snížit tak závislost města
na vyjížďce za prací a dosáhnout tak vyvážený podíl všech funkcí ve městě; cílem je rovněž
využít území zasažené provozem letiště;

město Milovice bude rozvíjet svou turistickou infrastrukturu; cílem je podpořit stávajícíc)
hlavní turistické atrakce (např. dětský zábavní park, italský hřbitov, tankodrom, vojenská
historie města) a vytvořit nové (např. rozhledna, naučné stezky, pietní místo Mladá);

město Milovice se bude na svém území rozvíjet jako prostupné území; cílem je zajistitd)
průchodnost a průjezdnost zástavbou uvnitř sídla a ze sídla do krajiny systémem veřejných
prostranství;

město Milovice bude na svém území rozvíjet dopravní infrastrukturu; cílem je dostatečněe)
obsloužit území města a komfortně zajistit návaznost města na okolí;

město Milovice bude rozvíjet technickou infrastrukturu; cílem je přiměřeně zásobovat území f ) 
města zejména vodou, elektřinou a plynem a komfortně zajistit návaznosti technických sítí 
na okolí.
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Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území4.3. 

Pro ochranu a rozvoj 4.3.1. přírodních hodnot na území obce se stanovují tyto požadavky:

chránit a rozvíjet a) pestrou zemědělskou krajinu okolí obce; chránit a případně zvyšovat
zastoupení stromořadí a remízů ve stávajících, převážně zemědělsky využívaných partiích
krajiny;

chránit a rozvíjet plochy ZV-2260, ZV-2242, ZV-2243, ZV-2244, ZV-2250, ZV-2253, ZV-2254b)
a plochy ZV-2031, ZV-2042, ZV-2043, ZV-2044, ZV-2045, ZV-2048, ZV-2049, ZV-2050,
ZV-2052, ZV-2053, které jsou součástí tzv. lesoparku, ve prospěch rekreačně-přírodního
zázemí města charakteru lesa zvláštního určení;

chránit c) lesní pozemky a rozvíjet je v kompaktní celky;

chránit d) nivu řeky Mlynařice ve prospěch rekreačně-přírodního zázemí města;

chránit a rozvíjet e) územní systém ekologické stability;

chránit ovzduší rozvojem f ) alternativních zdrojů s přihlédnutím k požadavkům na eliminaci 
lokálních topenišť; preferovat zejména solární zdroje a tepelná čerpadla jako zdroje tepla 
a přípravy teplé vody pro zásobování ploch; přičemž umisťovat zařízení pro fotovoltaické 
elektrárny pouze na střechách a fasádách objektů; preferovat výstavbu nízkoenergetických 
a pasivních domů z důvodu snížení nároků na spotřebu energií;

respektovat g) další přírodní hodnoty vycházející ze zvláštních právních předpisů (např.
Natura 2000, přírodní rezervace, památné stromy apod.);

nelze-li v území vyloučit h) staré zátěže, je zapotřebí přednostně vyhotovit ekologický audit,
pokud již nebyl vyhotoven.

Pro ochranu a rozvoj 4.3.2. kulturních a civilizačních hodnot na území obce se stanovují tyto 
požadavky:

chránit a rozvíjet hodnotné a) funkční využití, konkrétně:

stávající bydlení v historickém jádru Benátecké Vrutice a Starých Milovic;•

stávající občanské vybavení jako základ polycentričnosti a polyfunkčnosti města;•

chránit veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci preferováním výstavby•
odstavných a parkovacích míst v rámci objektů;

chránit a rozvíjet hodnotnou b) strukturu zástavby, zejména:

historickou zástavbu jádra Benátecké Vrutice na plochách BI-1003, BI-1012, BI-1021,•
BI-1039 a BI-1066 a Starých Milovic na plochách č. BI-4072, BI-4075, BI-4103, BI-4106
a BI-4192, přičemž ochranou je míněno respektování půdorysné stopy a měřítka zástavby
obytných a hospodářských stavení při hranici s návsí při dostavbách, přístavbách
a změnách staveb, případně zastavování proluk;

historickou zástavbu území tzv. Rakouského tábora na plochách BI-3133, BI-3145,•
BH-3122, BH-3125, BH-3126, BH-3128, BH-3129, BH-3130, BH-3131, BH-3136, BH-3138,
BH-3140, BH-3141 a BH-3143, přičemž ochranou je míněno respektování půdorysné stopy
a měřítka zástavby při dostavbách, přístavbách a změnách staveb, případně zastavování
proluk při současném respektování stávajících veřejných prostranství;

území tzv. Balonky na plochách, BH-4110, BH-4113, BH-4114, BH-4115, BH-4124,•
BH-4126, BH-4130, BH-4131 a BH-4136, přičemž ochranou je míněno respektování
půdorysné stopy a měřítka zástavby při dostavbách, přístavbách a změnách staveb,
případně zastavování proluk při současném respektování stávajících veřejných
prostranství;

chránit a rozvíjet c) prostupnost území, konkrétně:

chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř sídla a prostupnost ze sídla do krajiny;•

chránit a obnovovat historickou cestní síť;•

respektovat d) další kulturní hodnoty vycházející ze zvláštních právních předpisů (např.
kulturní památky a archeologické dědictví);
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chránit zástavbu před e) hlukem; cílem je umisťovat pozemky pro stavby s chráněnými
vnitřními prostory, pozemky pro chráněné venkovní prostory staveb a pozemky pro
chráněné venkovní prostory pouze v plochách se zajištěnou ochranou před hlukem.

Při posuzování ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot se musí vycházet také 4.3.3. 
z předpokladu, že ochrana stávajících hodnot nevylučuje vznik hodnot nových.

Základní koncepci doplňují tato ustanovení v oblastech:4.4. 

Maximální výšková hladina4.4.1. 

Stavby kostelů nejsou vázány ustanovením o maximální výškové hladině;a)

v městském centru, městském subcentru Mladá a podél městské třídy mezi nimi lze ve zvlášťb) 
odůvodněných případech a v urbanisticky významných polohách (např. na nárožích a na
stavbách pro veřejné vybavení) umisťovat zástavbu s lokálními dominantami o 1/3 vyšší než je
stanovená maximální výšková hladina, a to maximálně nad 1/3 půdorysu objektu; v ostatních
městských subcentrech a podél zbylé části městské třídy lze takto umisťovat zástavbu
s lokálními dominantami o 1/5 vyšší než je stanovená maximální výšková hladina v dané
ploše, a to maximálně nad 1/5 půdorysu objektu; to vše při zachování ochrany hodnot území.

Občanské vybavení4.4.2. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (OK) , občanskéhoa)
vybavení – se specifickým využitím (OX) a plochy výroby a skladování (VX) budou osázeny
souvislým pásem vzrostlé zeleně při hranici se zastavitelným územím či s pozemky staveb
pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci.

Dopravní infrastruktura a veřejná prostranství4.4.3. 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňujícía)
pozemek rodinného domu, je 10 m;

nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňujícíb)
pozemek bytového domu nebo pozemek polyfunkčního domu s bydlením, je 14 m.

v rozvojových plochách veřejných prostranství (PV) se z hlediska směru vedení dopravyc)
navrhuje vždy obousměrný provoz s jízdními pruhy, každý o minimální volné šířce 3 m;

v rozvojových plochách veřejných prostranství (PV) se z hlediska směru vedení dopravyd)
navrhuje vždy obousměrný provoz pro vedení cyklistů;

v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS) se z hlediska vztahu k ostatním účastníkůme)
dopravy navrhuje vždy oddělený provoz pro vedení cyklistů, minimálně samostatným
jízdním pruhem pro cyklisty;

uvnitř hranice zastavitelného území se obvykle navrhuje vedení cyklistů v hlavním f ) 
dopravním prostoru;

součinitel vlivu stupně automobilizace (kg) a) je pro zastavitelné území města stanoven na 1,0;

v rámci terminálu hromadné dopravy je nutné vybudovat veřejné parkoviště kapacityh)
odpovídající potřebám veřejné hromadné dopravy ve spádovém území města Prahy;

v rámci letiště Milovice je nutné vybudovat veřejné parkoviště kapacity odpovídajícíi)
potřebám dané letecké dopravy;

vedení tras autobusové hromadné dopravy se přednostně navrhuje v plochách dopravníj)
infrastruktury – silniční (DS);

umístění zastávek autobusové hromadné dopravy se přednostně navrhuje v městskémk)
centru, lokálních subcentrech a při městské třídě.

Technická infrastruktura4.4.4. 

Rozvíjet v nové zástavbě oddílnou kanalizaci, pokud je to technicky možné.a)
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urbaNIstICkÁ kONCEPCE5.

Koncepce bydlení5.1. 
Pro zajištění podmínek především pro bydlení v kvalitním prostředí se vymezují plochy bydlení 
v rodinných domech (BI), plochy bydlení v bytových domech (BH) a plochy smíšené obytné v centrech 
měst (SC). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou 
stanoveny v bodě 8.

Koncepce individuální rekreace5.2. 
Pro zajištění podmínek především pro individuální rekreaci v kvalitním prostředí se vymezují plochy 
rekreace – zahrádkové osady (RZ). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich 
podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce občanského vybavení5.3. 

Koncepce veřejného vybavení 5.3.1. viz bod 6.2.

Koncepce sportovního vybavení5.3.2. 

Pro zajištění územních podmínek a přiměřené dostupnosti sportovních a tělovýchovných 
zařízení sloužících obci se vymezují plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití 
jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce specifického občanského vybavení5.3.3. 

Pro zajištění územních podmínek především pro plošně rozsáhlé a svým provozem specifické 
areály občanského vybavení se vymezují plochy občanského vybavení – se specifickým využitím 
(OX). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou 
stanoveny v bodě 8.

Koncepce komerčního vybavení5.3.4. 

Pro zajištění územních podmínek a přiměřené dostupnosti především plošně rozsáhlých zařízení 
pro obchod, administrativu, ubytování, stravování a služby se vymezují plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (OK). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním 
výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce výroby5.4. 
Pro zajištění kvalitních podmínek pro výrobu, výrobní služby a skladování se vymezují plochy výroby 
a skladování (VX). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou 
stanoveny v bodě 8..

Koncepce sídelní zeleně5.5.  viz bod 6.1.2
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kONCEPCE VEřEjNé INfrastrukturY6. 

Koncepce veřejných prostranství6.1. 
Pro zajištění prostupnosti obce, jeho obsluhy, případně rekreaci obyvatel obce, se stanovuje koncepce 
veřejných prostranství, kterou tvoří:

Koncepce prostupnosti a obsluhy území6.1.1. 

Pro zajištění územních podmínek pro prostupnost a obsluhu území se vymezují plochy 
veřejných prostranství (PV), plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a trasy pěšího 
propojení. Plochy a trasy koncepce prostupnosti a obsluhy území jsou zobrazeny v Hlavním 
výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch veřejných prostranství jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce sídelní zeleně6.1.2. 

Pro zajištění každodenní rekreace obyvatel uvnitř urbanizovaného území se vymezují plochy 
veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese 
(I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce veřejného vybavení6.2. 
Pro zajištění rovnoměrného rozmístění a přiměřené dostupnosti důležitého občanského vybavení 
zřízeného nebo užívaného ve veřejném zájmu se vymezují plochy občanského vybavení – veřejné 
infrastruktury (OV). Pro zajištění územních podmínek pro hřbitovy se vymezují plochy občanského 
vybavení – hřbitovy (OH). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití 
jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce dopravní infrastruktury6.3. 

Koncepce pěší dopravy6.3.1. 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní pěší dopravu se vymezují především plochy 
veřejných prostranství (PV) a trasy pěšího propojení. Plochy a trasy koncepce pěší dopravy 
jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1). Podmínky využití ploch veřejných prostranství jsou 
stanoveny v bodě 8.

Koncepce cyklistické dopravy6.3.2. 

Pro zajištění kvalitní cyklistické dopravy v řešeném území se vymezují především plochy 
veřejných prostranství (PV) a plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS). Tyto plochy jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8. Zvláštní 
podmínky pro cyklistickou dopravu jsou uvedeny v bodě 4.4.

Koncepce silniční dopravy6.3.3. 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní síť pozemních komunikací se pro páteřní 
komunikace vymezují plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a pro ostatní komunikace 
plochy veřejných prostranství (PV). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich 
podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Vybrané plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) jsou ve Výkrese koncepce veřejného 
vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány jako trasy pozemních komunikací 
krajského významu; konkrétně jsou navrženy tyto rozvojové trasy:

DS-01: trasa pozemní komunikace krajského významu – přeložka silnice II/272 v Benátecké •	
Vrutici; z hlediska nároků na podrobnější příčné uspořádání se navrhuje minimální příčné 
uspořádání odpovídající kategorii S 9,5/70;

DS-06: trasa pozemní komunikace krajského významu, včetně křižovatek a napojení na •	
další pozemní komunikace a včetně křížení se železnicí – přeložka silnice II/332 v Milovicích; 
z hlediska nároků na podrobnější příčné uspořádání se navrhuje minimální příčné 
uspořádání odpovídající kategorii S 9,5/70.
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Vybrané plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) jsou ve Výkrese koncepce veřejného 
vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány jako trasy pozemních komunikací 
nadměstského významu; konkrétně jsou navrženy tyto rozvojové trasy:

DS-07: trasa pozemní komunikace nadměstského významu – přeložka silnice III/3321•
východně od zástavby Starých Milovic; z hlediska nároků na podrobnější příčné uspořádání
se navrhuje minimální příčné uspořádání odpovídající kategorii S 7,5/50.

Vybrané plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) jsou ve Výkrese koncepce veřejného 
vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány jako trasy pozemních komunikací 
městského významu; pro rozvojové trasy se z hlediska nároků na podrobnější příčné uspořádání 
navrhuje minimální příčné uspořádání odpovídající třídě MS2a a kategorii -/10,5/50; konkrétně 
jsou to:

DS-02: trasa pozemní komunikace městského významu – prodloužení ulice Armádní k silnici•
II/272 východně od zástavby Benátecké Vrutice;

DS-04: trasa pozemní komunikace městského významu – úprava propojení ulice Vrutické•
a ulice Armádní;

DS-05: trasa pozemní komunikace městského významu – propojení ulic Italské a Vrutické,•
částečně jako přestavba stávající komunikace;

DS-08: trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatek a napojení•
na další pozemní komunikace a včetně křížení se železnicí – propojení silnice III/3321
a Jiřické cesty severně od zástavby Milovic, částečně jako přestavba stávající komunikace;

DS-09: trasa pozemní komunikace městského významu – propojení ulice Topolové a Jiřické•
cesty;

DS-10: trasa pozemní komunikace městského významu – přeložka komunikace od silnice•
III/3321 do Božího Daru;

DS-11: trasa pozemní komunikace městského významu – přeložka komunikace v Božím•
Daru;

DS-15: trasa pozemní komunikace městského významu – prodloužení ulice Italské k ulici•
Ostravské;

DS-16: trasa pozemní komunikace městského významu – prodloužení ulice Ostravské•
k přeložce silnice III/3321;

DS-19: trasa pozemní komunikace městského významu – napřímení ulice Družstevní•
u starého statku.

Vybrané plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) jsou ve Výkrese koncepce veřejného 
vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány jako trasy pozemních komunikací 
lokálního významu; pro rozvojové trasy se z hlediska nároků na podrobnější příčné uspořádání 
navrhuje minimální příčné uspořádání odpovídající třídě MO2a a kategorii -/8/50; konkrétně 
jsou to:

DS-12: trasa pozemní komunikace lokálního významu, včetně křižovatek a křížení•
se železnicí – komunikace pro obsluhu letiště Milovice;

DS-13: trasa pozemní komunikace lokálního významu– propojení ulic Armádní a Topolové;•

DS-14: trasa pozemní komunikace lokálního významu – propojení ulic Armádní a Vrutické;•

DS-17: trasa pozemní komunikace lokálního významu – komunikace pro obsluhu jižní části•
letiště Milovice;

DS-18: trasa pozemní komunikace lokálního významu včetně křižovatky a křížení•
se železnicí – úprava napojení stávající komunikace na ulici Ostravskou.

Pro zajištění územních podmínek ploch nebo koridorů územních rezerv pro silniční dopravu 
jsou vymezeny:

DS-03R: územní rezerva pro trasu pozemní komunikace krajského významu – západní•
obchvat Benátecké Vrutice (přeložka silnice II/272).
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Koncepce statické dopravy6.3.4. 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní veřejné parkování ve městě se vymezují zejména 
plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), plochy veřejných prostranství (PV) či plochy 
dopravní infrastruktury – železniční (DZ) a dopravní infrastruktury – letecké (DL), v rámci nichž 
se veřejná parkoviště či veřejné garáže navrhují. Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese 
(I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce veřejné hromadné dopravy6.3.5. 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní veřejnou hromadnou dopravu se vymezují 
především plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), případně plochy veřejných prostranství 
(PV). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky jsou stanoveny 
v bodě 8.

Vybrané plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a dopravní infrastruktury – železniční (DZ) 
jsou ve Výkrese koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány 
jako terminál hromadné dopravy včetně autobusového nádraží; konkrétně jsou navrženy:

DH-01: terminál hromadné dopravy, včetně autobusového nádraží a včetně železniční•
stanice Milovice.

Koncepce železniční dopravy6.3.6. 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní železniční dopravu na území města se vymezují 
plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) a koridory železnice. Tyto plochy a koridory jsou 
zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) a koridory železnice jsou ve Výkrese koncepce 
veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány jako trasy železničních tratí 
včetně železniční stanice; jako rozvojové trasy jsou navrženy:

DZ-01: trasa železnice Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice v koridoru železnice KZ*01,•
včetně železničních stanic Milovice a Boží Dar a včetně křížení s pozemními komunikacemi
(DS-06, ulice Armádní – ČSA, ulice Ostravská včetně DS-18, DS-08, silnice III/3321, DS-12).

Plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) a koridory železnice jsou ve Výkrese koncepce 
veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány jako trasy železniční vlečky; 
jako rozvojové trasy jsou navrženy:

DZ-02: trasa železniční vlečky pro obsluhu jižní části letiště Milovice v koridoru železnice•
KZ*02, včetně křížení s pozemními komunikacemi (ulice Ostravská včetně DS-18, DS-08,
silnice III/3321.

Koncepce letecké dopravy6.3.7. 

Pro zajištění územních podmínek pro leteckou dopravu na území města se vymezují plochy 
dopravní infrastruktury – letecké (DL). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) 
a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL) jsou ve Výkrese koncepce veřejného vybavení 
a dopravní infrastruktury (I/02.2) specifikovány jako koncepční prvek letiště.

Koncepce technické infrastruktury6.4. 

Koncepce vodních toků a ploch6.4.1.  viz bod 7.4.

Koncepce zásobování vodou6.4.2. 

Pro zajištění územních podmínek pro zásobování území města vodou se vymezují vybrané 
plochy technické infrastruktury (TX) zobrazené v Hlavním výkrese (I/02.1), které jsou 
specifikovány koncepčními prvky vodojem a vodní zdroj, zobrazenými ve Výkrese koncepce 
technické infrastruktury (I/02.3). Podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny v bodě 8.
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Pro zajištění územních podmínek pro zásobování území města vodou se rovněž vymezují trasy 
vodovodů zobrazené ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.3); trasy se vymezují 
zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS) a v plochách veřejných prostranství 
(PV);

Pro kvalitnější zásobování sídla jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy:

TV-01: trasa vodovodu – propojení vodovodu v ulici Ostravské se stávajícím vodojemem•
v Božím Daru, včetně úpravy čerpání a využití zdrojů;

TV-02: trasa vodovodu – napojení rozvojové oblasti U hřbitova od ulice Rakouské a ulice•
Mírové;

TV-03: trasa vodovodu – přeložka části vodovodu z Milovic do Zbožíčka.•

Koncepce odkanalizování6.4.3. 

Pro zajištění územních podmínek pro odkanalizování sídla se vymezují vybrané plochy 
technické infrastruktury (TX) zobrazené v Hlavním výkrese (I/02.1), které jsou specifikovány 
koncepčními prvky čistírna odpadních vod, zobrazenými ve Výkrese koncepce technické 
infrastruktury (I/02.3). Podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny v bodě 8.

Pro zajištění územních podmínek pro odkanalizování sídla se rovněž vymezují trasy splaškové 
kanalizace včetně čerpací stanice odpadních vod a trasy dešťové kanalizace zobrazené 
ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.3); trasy se vymezují zejména v plochách 
dopravní infrastruktury – silniční (DS) a v plochách veřejných prostranství (PV).

Pro kvalitnější odkanalizování sídla jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové koncepční prvky 
a trasy:

TK-01: trasa splaškové kanalizace – nová splašková kanalizace ze zástavby v Božím Daru•
na stávající ČOV Boží Dar;

TK-02: trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Boží Dar, včetně•
úpravy občasné vodoteče;

TK-03: trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Centrum-sever•
a z nádraží, včetně úpravy občasné vodoteče, vyústěná do potoka Mlynařice;

TK-04: trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Mladá-západ,•
včetně úpravy občasné vodoteče, vyústěná do potoka Mlynařice;

TK-05: trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti v Benátské Vrutici,•
včetně úpravy občasné vodoteče, vyústěná do potoka Mlynařice;

TK-06: trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace ve starší zástavbě v Benátské Vrutici,•
včetně úpravy občasné vodoteče;

TK-07: čistírna odpadních vod – intenzifikace stávající ČOV v Benátecké Vrutici na 30 000 EO;•

TK-08: trasa splaškové kanalizace – přeložka splaškové kanalizace v ulici Armádní;•

TK-09: trasa splaškové kanalizace – splašková kanalizace od ulice Topolové ukončená•
ve stávající kanalizaci v ulici Armádní;

TK-10: trasa splaškové kanalizace, včetně čerpací stanice odpadních vod – splašková•
kanalizace z rozvojové oblasti U hřbitova.

Koncepce odpadového hospodářství6.4.4. 

Pro zajištění územních podmínek pro sběr, třídění a recyklaci odpadů ve městě se vymezují 
vybrané plochy technické infrastruktury (TX) zobrazené v Hlavním výkrese (I/02.1), které jsou 
specifikovány koncepčními prvky sběrný dvůr a zařízení odpadového hospodářství zobrazenými 
ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.3). Podmínky využití těchto ploch jsou 
stanoveny v bodě 8.

Pro kvalitnější sběr, třídění a recyklaci odpadů ve městě jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové 
koncepční prvky:

TO-01: zařízení odpadového hospodářství ve vazbě na areál SKL Recyklostav.•

DUBEN 2016



ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

19ÚZEMNÍ PLÁN 

Koncepce zásobování elektřinou6.4.5. 

Pro zajištění územních podmínek pro zásobování území elektřinou se vymezují vybrané plochy 
technické infrastruktury (TX) zobrazené v Hlavním výkrese (I/02.1), které jsou specifikovány 
koncepčními prvky elektrická stanice 110/22 kV, zobrazenými ve Výkrese koncepce technické 
infrastruktury (I/02.3). Podmínky využití těchto ploch jsou stanoveny v bodě 8.

Pro zajištění územních podmínek pro zásobování území elektřinou se rovněž vymezují koridory 
technické infrastruktury zobrazené v Hlavním výkrese (I/02.1), které zajišťují územní podmínky 
trasy elektrického vedení 22 kV včetně elektrické stanice 22 kV, zobrazené ve Výkrese koncepce 
technické infrastruktury (I/02.3); trasy se vymezují zejména v plochách dopravní infrastruktury 
– silniční (DS) a v plochách veřejných prostranství (PV); rovněž se vymezují trasy elektrického 
vedení 110 kV.

Pro kvalitnější zásobování území elektřinou jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy, 
případně i územní rezervy:

TE-01: trasa elektrického vedení 22 kV v koridoru technické infrastruktury KTI*01 – napájecí •	
distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV pro zásobování elektrickou energií rozvojové 
oblasti Boží Dar napojené z elektrické stanice transformační 110/22 kV Milovice;

TE-03: trasa elektrického vedení 22 kV – kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy •	
22 kV pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti Benátecká Vrutice-sever;

TE-04: trasa elektrického vedení 22 kV – kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy •	
22 kV pro posílení stávající distribuční elektrizační soustavy 22 kV a zásobování elektrickou 
energii rozvojových oblastí Centrum-sever a Staré Milovice-sever;

TE-05: trasa elektrického vedení 22 kV – kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy •	
22 kV pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti U hřbitova;

TE-06: trasa elektrického vedení 22 kV – přeložka části kabelového vedení elektrizační •	
soustavy 22 kV z elektrické stanice transformační 110/22 kV Milovice do části Boží Dar;

TE-06R: územní rezerva pro trasu elektrického vedení 22 kV – přeložka části kabelového vedení •	
elektrizační soustavy 22 kV z elektrické stanice transformační 110/22 kV do části Boží Dar.

Koncepce zásobování plynem6.4.6. 

Pro zajištění územních podmínek pro zásobování území plynem se vymezují koridory technické 
infrastruktury zobrazené v Hlavním výkrese (I/02.1), které zajišťují územní podmínky pro vybrané 
trasy plynovodu STL zobrazené ve Výkrese koncepce technické infrastruktury (I/02.3); trasy se 
vymezují zejména v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS) a v plochách veřejných 
prostranství (PV); rovněž se vymezují trasy plynovodu VTL včetně regulační stanice VTL.

Pro kvalitnější zásobování území plynem jsou konkrétně vymezeny tyto rozvojové trasy:

TP-01: trasa plynovodu STL v koridoru technické infrastruktury KTI*02 – napojení Božího •	
Daru na STL plynovod z navrhované regulační stanice RS VTL/STL v k.ú. Straky;

TP-02: trasa plynovodu STL – rozvody STL plynovodu v Božím Daru;•	

TP-03: trasa plynovodu STL – prodloužení STL plynovodu ulicí Ostravskou a rekonstrukce •	
STL plynovodu v ulici Družstevní;

TP-04: trasa plynovodu STL – prodloužení STL plynovodu ulicí Rakouskou a napojení •	
rozvojové oblasti U hřbitova;

TP-05: trasa plynovodu STL – propojení STL plynovodů v ulici Ostravské a v Božím Daru.•	

Koncepce elektronických komunikací6.4.7. 

Pro zajištění územních podmínek pro elektronickou komunikaci se vymezují trasy elektronického 
komunikačního vedení, včetně elektronického komunikačního zařízení, zobrazené ve Výkrese 
koncepce technické infrastruktury (I/02.3); trasy se vymezují rovněž v dalších plochách, zejména 
v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS) a v plochách veřejných prostranství (PV).
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kONCEPCE usPOřÁdÁNÍ krajINY7.

Koncepce smíšené nezastavěné krajiny7.1. 
Pro zajištění různorodosti nezastavěné krajiny, zajištění její ekologické stability, jejího hospodářského 
a rekreačního využití a dobré dostupnosti se vymezují plochy smíšené nezastavěného území (NS). Tyto 
plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce zemědělské krajiny7.2. 
Pro zajištění územních podmínek především pro hospodářské využití zemědělské krajiny se vymezují 
plochy zemědělské (NZ). Tyto plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití 
jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce lesů7.3. 
Pro zajištění ekologické stability krajiny, kvalitních podmínek růstu lesa, jeho rekreačního 
a hospodářského využití a dobré dostupnosti a prostupnosti se vymezují plochy lesní (NL). Tyto plochy 
jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Koncepce vodních toků a ploch7.4. 
Pro zajištění územních podmínek pro hospodaření s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky 
a suchem a pro regulaci vodního režimu v území se vymezují plochy vodní a vodohospodářské (W). Tyto 
plochy jsou zobrazeny v Hlavním výkrese (I/02.1) a jejich podmínky využití jsou stanoveny v bodě 8.

Pro zajištění územních podmínek pro hospodaření s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky 
a suchem a pro regulaci vodního režimu v území se rovněž vymezují trasy vodotečí ve Výkrese 
koncepce technické infrastruktury (I/02.3); trasy se vymezují v plochách, zejména v plochách 
vodních a vodohospodářských (W), v plochách smíšených nezastavěného území (NS) a v plochách 
zemědělských (NZ).

Koncepce prostupnosti krajiny7.5. 
Územní podmínky pro prostupnost území obce zajišťují plochy, koncepční prvky a trasy koncepce 
veřejných prostranství, koncepce cyklistické dopravy, koncepce pěší dopravy, koncepce lesů a případně 
koncepce silniční dopravy a koncepce vodních toků a ploch, které jsou zobrazeny v Hlavním výkrese 
(I/02.1), případně ve Výkrese koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2).

Koncepce rekreace v krajině7.6. 
Územní podmínky pro rekreaci v krajině zajišťují koncepce prostupnosti a obsluhy území a případně 
koncepce smíšené nezastavěné krajiny, koncepce lesů, koncepce vodních toků a ploch, koncepce sídelní 
zeleně a koncepce sportovního vybavení.

Koncepce dobývání ložisek nerostů surovin7.7. 
Není stanovena.

Územní systém ekologické stability7.8. 
Pro zajištění ochrany a podmínek pro rozvoj přírodě blízkých ekosystémů udržujících přírodní rovnováhu 
jsou vymezeny překryvné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), které jsou jsou zobrazeny 
v Hlavním výkrese (I/02.1); konkrétně jsou to:

dílčí skladebné části nadregionálního biokoridoru K 68 v prostoru jeho osy: vložené regionálnía)
biocentrum K 68/RBC 1012 Kateřina – Polák, vložená lokální biocentra K 68/BC 1 a K 68/BC 2 a úseky
mezi vloženými biocentry K 68/BK 1 a K 68/BK 2;

lokální biocentra: LBC 1 až LBC 4;b)

lokální biokoridory: LBK 1 až LBK 6.c)
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Koncepce stanovuje tyto další požadavky na cílové ekosystémy:

mezofilní lesní ekosystémy – v případě nadregionálního biokoridoru K 68 a jeho dílčích skladebných•
částí (u vloženého regionálního biocentra K 68/RBC 1012 Kateřina – Polák jen dle stávajícího rozsahu
lesních porostů), lokálního biocentra LBC 4 a lokálních biokoridorů LBK 5 a LBK 6;

lesostepní ekosystémy – v případě stávající nelesní části regionálního biocentra K 68/ RBC 1012•
Kateřina – Polák;

vodní a mokřadní ekosystémy – v případě lokálních biocenter LBC 1 až LBC 3 a lokálních biokoridorů•
LBK 1 až LBK 4.

Koncepce protierozních opatření a ochrany před povodněmi7.9. 
Není stanovena.

DUBEN 2016



22

ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN 

POdMÍNkY VYužItÍ PLOCh8.
Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným využitím platí zároveň:

Převažující část plochy je určena pro pozemky nebo stavby uvedené v hlavním využití (pokud•
je stanoveno).

Ostatní část plochy lze využít zejména pro pozemky nebo stavby uvedené v přípustném využití.•
Rovněž je možné tuto část plochy využít pro pozemky nebo stavby uvedené v podmíněně
přípustném využití při splnění stanovených podmínek. Není-li hlavní využití stanoveno,
lze využít celou plochu ve prospěch pozemků nebo staveb uvedených v přípustném využití
i v podmíněně přípustném využití.

Plochu nelze využít ve prospěch pozemků nebo staveb uvedených v nepřípustném využití.•

Využití ploch musí zohlednit požadavky prostorového uspořádání, požadavky základní koncepce•
rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a další ustanovení územního plánu

Plochy bydlení v rodinných domech 8.1. (BI)

Hlavní využití8.1.1.  není stanoveno.

Přípustné využití8.1.2.  zahrnuje zejména:

pozemky rodinných domů, vyjma ploch stanovených v bodě 8.1.3., písm. a);a)

pozemky bytových domů;b)

pozemky polyfunkčních domů s bydlením;c)

pozemky staveb veřejného vybavení;d)

pozemky parků a veřejné zeleně;e)

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, f ) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.1.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky rodinných domů v plochách BI-1026, BI-1028, BI-1032, BI-1035, BI-1044, BI-1045,a)
BI-3027, BI-3028, BI-3029, BI-4035, BI-4052, BI-4053, BI-4197, pro něž bude v dalším stupni
projektové přípravy prokázáno, že nebudou překročeny maximální přípustné hladiny hluku
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech;

pozemky staveb pro zemědělství, které tvoří s pozemky staveb pro bydlení jedenb)
hospodářský celek, nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou
v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní
zátěž v území;

pozemky polyfunkčních domů, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydleníc)
ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky staveb pro tělovýchovu a sport, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodud)
bydlení ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky staveb komerčního vybavení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydleníe)
ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky staveb pro výrobu a skladování, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu f ) 
bydlení ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem 
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;
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g) pozemky související dopravní infrastruktury;

h) pozemky související technické infrastruktury;

i) stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

j) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.

8.1.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území,
ochrany a rozvoje hodnot a které svým provozováním a technickým zařízením narušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území; 

b) pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

c) pozemky staveb snižující kvalitu prostředí v ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké 
strojírenství a asanační služby;

d) pozemky a stavby, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání; 

e) pozemky staveb rodinných domů v ploše BI-4212 na pozemku parc. č. 794/2, k. ú. Milovice nad 
Labem. 

8.1.5. Podmínky prostorového uspořádání: 

a) ve stabilizovaných plochách:

• stavby na pozemcích (např. dostavby proluk, přístavby a nástavby) budou odpovídat 
převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (tj. budou respektovat 
stávající stavební čáru, historickou strukturu obytných a hospodářských stavení, rekreační
charakter vnitrobloků apod.) a jejich výška bude maximálně o 1 typické nadzemní podlaží
vyšší než převažující zástavba území; 

• v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na
pozemku větším než 5 000 m² je nutné novou zástavbu v dalším stupni projektové
přípravy podrobněji prověřit, pokud se nejedná o obnovu původního prostorového
uspořádání; 

b) v rozvojových plochách:

• zástavba nepřekročí výškovou hladinu 7/10 m, tzn. výška římsy nebo okapní hrany
staveb nepřekročí 7 m a výška hřebene střechy nebo ustoupeného podlaží po úhlem 45°
nepřekročí 10 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientováno
průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek od úrovně rostlého terénu
při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto výšku mohou na těchto stavbách překročit
pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, komíny a drobné
architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře;

• zástavba na pozemcích bude tvořit uliční charakter zástavby, tzn. převažující části průčelí 
hlavních staveb se umisťují na hranu rovnoběžnou s veřejným prostranstvím zpravidla
v jeho těsné blízkosti, přičemž tyto hlavní stavby vytvářejí hmotové rozhraní mezi uličním
prostorem a zbylou částí plochy (např. nádvořím, zahradou), kde se zpravidla umisťují
související stavby; jádro plochy zůstává zpravidla nezastavěné (např. jako zahrada); 

• zastavěnost, tj. poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika
pozemků dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze, nepřekročí hodnotu
40 %; zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez
započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod. 
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Plochy bydlení v bytových domech 8.2. (BH)

Hlavní využití8.2.1.  není stanoveno.

Přípustné využití8.2.2.  zahrnuje zejména:

pozemky bytových domů;a)

pozemky polyfunkčních domů s bydlením;b)

pozemky staveb veřejného vybavení;c)

pozemky parků a veřejné zeleně;d)

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla,e)
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.2.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky rodinných domů mimo stabilizované plochy, pokud vhodně doplní urbanistickoua)
strukturu zástavby a jejich umístění nezhorší kvalitu prostředí a jeho prostupnost;

pozemky polyfunkčních domů, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydleníb)
ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky staveb pro tělovýchovu a sport, které nesnižují kvalitu prostředí a pohoduc)
bydlení ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky staveb komerčního vybavení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydleníd)
ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky staveb pro výrobu a skladování, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodue)
bydlení ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky související dopravní infrastruktury;f ) 

pozemky související technické infrastruktury;g)

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektovéh)
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.i)

Nepřípustné využití8.2.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území,a)
ochrany a rozvoje hodnot a které svým provozováním a technickým zařízením narušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;b)

pozemky staveb snižující kvalitu prostředí v ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžkéc)
strojírenství a asanační služby;

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.d)

Podmínky prostorového uspořádání:8.2.5. 

ve stabilizovaných plochách:a)

stavby na pozemcích (např. dostavby proluk, přístavby a nástavby) budou odpovídat•
převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (tj. budou respektovat
stávající stavební čáru, historickou strukturu obytných a hospodářských stavení, rekreační
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charakter vnitrobloků apod.) a jejich výška bude maximálně o 1 typické nadzemní podlaží 
vyšší než převažující zástavba území;

v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na •	
pozemku větším než 5 000 m² je nutné novou zástavbu v dalším stupni projektové 
přípravy podrobněji prověřit, pokud se nejedná o obnovu původního prostorového 
uspořádání;

v rozvojových plochách:b) 

zástavba nepřekročí •	 výškovou hladinu 13/17 m, tzn. výška římsy nebo okapní hrany 
staveb nepřekročí 13 m a výška hřebene střechy nebo ustoupeného podlaží po úhlem 45° 
nepřekročí 17 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientováno 
průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek od úrovně rostlého terénu 
při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto výšku mohou na těchto stavbách překročit 
pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, komíny a drobné 
architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře;

zástavba na pozemcích bude tvořit •	 uliční charakter zástavby, tzn. převažující části průčelí 
hlavních staveb se umisťují na hranu rovnoběžnou s veřejným prostranstvím zpravidla 
v jeho těsné blízkosti, přičemž tyto hlavní stavby vytvářejí hmotové rozhraní mezi uličním 
prostorem a zbylou částí plochy (např. nádvořím, zahradou), kde se zpravidla umisťují 
související stavby.

zastavěnost•	 , tj. poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika 
pozemků dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze, nepřekročí hodnotu 
40 %; zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez 
započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod.
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Plochy smíšené obytné8.3.  v centrech měst (SC)

Hlavní využití8.3.1.  není stanoveno.

Přípustné využití8.3.2.  zahrnuje zejména:

pozemky polyfunkčních domů s bydlením;a)

pozemky bytových domů;b)

pozemky staveb občanského vybavení;c)

pozemky parků a veřejné zeleně;d)

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla,e)
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.3.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky rodinných domů, pokud vhodně doplní urbanistickou strukturu zástavby, jejicha)
umístění nezhorší kvalitu prostředí a jeho prostupnost a jejich prostorové řešení bude
v souladu s centrálním významem území v rámci města, to vše vyjma ploch stanovených
v bodě 8.3.3., písm. b);

pozemky rodinných domů v plochách SC-2103, SC-2104, SC-2106, SC-2107, SC-2003,b)
SC-3003, SC-3006, SC-3017, SC-3021, SC-3022, SC-3023, SC-3146, SC-3149, SC-3150,
SC-3157, SC-4268, pro něž bude v dalším stupni projektové přípravy prokázáno, že nebudou
překročeny maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních
prostorech, a zároveň pokud vhodně doplní urbanistickou strukturu zástavby, jejich
umístění nezhorší kvalitu prostředí a jeho prostupnost a jejich prostorové řešení bude
v souladu s centrálním významem území v rámci města;

pozemky polyfunkčních domů, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydleníc)
ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky staveb pro výrobu a skladování, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodud)
bydlení ve vymezené ploše, jsou v měřítku úměrném potenciálu území a svým charakterem
a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území;

pozemky související dopravní infrastruktury;e)

pozemky související technické infrastruktury;f ) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektovég)
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.h)

Nepřípustné využití8.3.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území,a)
ochrany a rozvoje hodnot a které svým provozováním a technickým zařízením narušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;b)

pozemky staveb snižující kvalitu prostředí v ploše, např. pro těžbu, hutnictví, chemii, těžkéc)
strojírenství a asanační služby;

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.d)

Podmínky prostorového uspořádání:8.3.5. 

ve stabilizovaných plochách:a)
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stavby na pozemcích (např. dostavby proluk, přístavby a nástavby) budou odpovídat •	
převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (tj. budou respektovat 
stávající stavební čáru, historickou strukturu obytných a hospodářských stavení, rekreační 
charakter vnitrobloků apod.) a jejich výška bude maximálně o 1 typické nadzemní podlaží 
vyšší než převažující zástavba území;

v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na •	
pozemku větším než 5 000 m² je nutné novou zástavbu v dalším stupni projektové 
přípravy podrobněji prověřit, pokud se nejedná o obnovu původního prostorového 
uspořádání;

v rozvojových plochách:b) 

zástavba nepřekročí •	 výškovou hladinu 13/17 m, tzn. výška římsy nebo okapní hrany 
staveb nepřekročí 13 m a výška hřebene střechy nebo ustoupeného podlaží po úhlem 45° 
nepřekročí 17 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientováno 
průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek od úrovně rostlého terénu 
při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto výšku mohou na těchto stavbách překročit 
pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, komíny a drobné 
architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře;

zástavba na pozemcích bude tvořit •	 uliční charakter zástavby, tzn. převažující části průčelí 
hlavních staveb se umisťují na hranu rovnoběžnou s veřejným prostranstvím zpravidla 
v jeho těsné blízkosti, přičemž tyto hlavní stavby vytvářejí hmotové rozhraní mezi uličním 
prostorem a zbylou částí plochy (např. nádvořím, zahradou), kde se zpravidla umisťují 
související stavby;

zastavěnost•	 , tj. poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika 
pozemků dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze, nepřekročí hodnotu 
70 %; zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez 
započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod.

DUBEN 2016



ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o. 
 

 

 
8.4. Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 

 

8.4.1. Hlavní využití, tj. převažující využití: 

a) pozemky staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu v plochách OV-2040, OV-2046, 
OV-2051, OV-2205, OV-2213, OV-3025, OV-4094, OV-4116, OV-4127; 

b) pozemky staveb a zařízení pro sociální služby v plochách OV-2219, OV-3119 a OV-4134; 
přičemž stavby pro sociální služby se mohou navrhovat formou bytových domů; 

c) pozemky staveb pro kulturu v plochách OV-4001 a OV-6001; 

d) pozemky staveb a zařízení pro ochranu obyvatelstva v plochách OV-2005 a OV-2117; 

e) pozemky staveb pro zdravotnictví v ploše OV-2025; 

f) pozemky staveb pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu, církve, 
veřejnou správu nebo ochranu obyvatelstva na ostatních plochách (tj. veřejné vybavení 
bez rozlišení). 

 

8.4.2. Přípustné využití, které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména: 

a) pozemky staveb pro tělovýchovu a sport; 

b) pozemky parků a veřejné zeleně; 

c) pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření. 

 

8.4.3. Podmíněně přípustné využití, které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky staveb pro komerční vybavení související s hlavním využitím, v měřítku úměrném 
potenciálu území a v souladu s jeho charakterem; 

b) pozemky související dopravní infrastruktury; 

c) pozemky související technické infrastruktury; 

d) stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu; 

e) pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní ploše 
areálů škol, zdravotnických nebo sportovních areálů); 

f) stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné. 
 

8.4.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, 
ochrany a rozvoje hodnot; 

b) pozemky rodinných nebo bytových domů; 

c) pozemky staveb pro rodinnou rekreaci; 

d) pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství; 

e) pozemky větrných elektráren. 
 

8.4.5. Podmínky prostorového uspořádání nejsou stanoveny. 
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Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 8.5. (OS)

Hlavní využití, tj. převažující využití8.5.1. :

pozemky staveb pro tělovýchovu a sport.a) 

Přípustné využití8.5.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky staveb občanského vybavení;a) 

pozemky parků a další veřejné zeleně;b) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, c) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.5.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky související dopravní infrastruktury;a) 

pozemky související technické infrastruktury;b) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové c) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní ploše d) 
sportovních areálů);

stavby pro reklamu a informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.e) 

Nepřípustné využití8.5.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky rodinných nebo bytových domů;b) 

pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství;c) 

pozemky větrných elektráren.d) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.5.5. nejsou stanoveny.
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Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím8.6.  (OX)

Hlavní využití8.6.1. , tj. převažující využití:

pozemky, stavby a zařízení specifického občanského vybavení (např. zábavní parky, ZOO, a) 
střelecké areály, lyžařské areály, jezdecké areály, areály vodních sportů, golfové areály, 
motokrosové areály).

Přípustné využití8.6.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky, stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. pozemky a) 
rekreačních luk, přírodních koupališť, pláží, veřejných tábořišť, lanových center, dětských 
hřišť, lyžařských a cyklistických tratí apod.);

pozemky parků a další veřejné zeleně;b) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, c) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.6.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb veřejného vybavení v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho a) 
charakterem;

pozemky staveb pro tělovýchovu a sport bezprostředně související s hlavním využitím, b) 
v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem;

pozemky staveb pro obchod bezprostředně související s hlavním využitím, v kapacitě c) 
úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem;

pozemky staveb pro nerušivé služby bezprostředně související s hlavním využitím, d) 
v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem;

pozemky staveb pro stravování bezprostředně související s hlavním využitím, v kapacitě e) 
úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem;

pozemky staveb pro ubytovací zařízení bezprostředně související s hlavním využitím, f ) 
v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem;

pozemky související dopravní infrastruktury;g) 

pozemky související technické infrastruktury;h) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové i) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

pozemky čerpacích stanic pohonných hmot bezprostředně související s hlavním využitím;j) 

pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní ploše k) 
sportovních areálů);

stavby pro reklamu a informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné;l) 

oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování hlavního m) 
využití.

Nepřípustné využití8.6.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky rodinných nebo bytových domů;b) 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci;c) 

pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství;d) 
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pozemky větrných elektráren;e) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů.f ) 

Podmínky prostorového uspořádání:8.6.5. 

ve stabilizovaných plochách:a) 

stavby na pozemcích (např. dostavby proluk, přístavby a nástavby) budou odpovídat •	
převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (zejména budou respektovat 
stávající uliční charakter zástavby, pokud existuje) a jejich výška bude maximálně 
o 1 typické nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území;

v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo •	
na pozemku větším než 5 000 m² je nutné novou zástavbu v dalším stupni projektové 
přípravy podrobněji prověřit, pokud se nejedná o obnovu původního prostorového 
uspořádání;

v rozvojových plochách:b) 

zástavba nepřekročí •	 výškovou hladinu 15 m, tzn. výška stavby nepřekročí 15 m, to vše 
měřeno od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientováno průčelí stavby, nebo 
v případě ztížených terénních podmínek od úrovně rostlého terénu při hraně obdobně 
orientovaného průčelí; tuto výšku mohou na těchto stavbách překročit pouze technická 
zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, komíny a drobné architektonické 
prvky, např. nárožní věžičky, vikýře;

uliční charakter zástavby•	  není stanoven;

zastavěnost•	 , tj. poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika 
pozemků dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze, nepřekročí hodnotu 
20 %; zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez 
započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod.
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Plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá 8.7. (OK)

Hlavní využití8.7.1. , tj. převažující využití:

pozemky staveb komerčního vybavení.a) 

Přípustné využití8.7.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky staveb veřejného vybavení;a) 

pozemky staveb pro tělovýchovu a sport;b) 

pozemky parků a veřejné zeleně;c) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, d) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.7.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb pro výrobu a skladování v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu a) 
s jeho charakterem;

pozemky související dopravní infrastruktury;b) 

pozemky související technické infrastruktury;c) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové d) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní ploše e) 
administrativních nebo obchodních areálů);

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.f ) 

Nepřípustné využití8.7.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky staveb pro zemědělství;b) 

pozemky rodinných nebo bytových domů;c) 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci;d) 

pozemky větrných elektráren;e) 

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádáníf ) 

Podmínky prostorového uspořádání:8.7.5. 

ve stabilizovaných i rozvojových plochách:a) 

zástavba v ploše OK-1025 nepřekročí •	 výškovou hladinu 7/10 m, tzn. výška římsy nebo 
okapní hrany staveb nepřekročí 7 m a výška hřebene střechy nebo ustoupeného podlaží 
po úhlem 45° nepřekročí 10 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, k němuž 
je orientováno průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek od úrovně 
rostlého terénu při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto výšku mohou na těchto 
stavbách překročit pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, 
komíny a drobné architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře;

zástavba v ploše OK-4146 nepřekročí •	 výškovou hladinu 10 m, tzn. výška stavby 
nepřekročí 10 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, k němuž je orientováno 
průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek od úrovně rostlého terénu 
při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto výšku mohou na těchto stavbách překročit 
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pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická zařízení, komíny a drobné 
architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře;

zástavba na ostatních plochách nepřekročí •	 výškovou hladinu 13/17 m, přičemž pro její 
výpočet se postupuje obdobně jako je shora uvedeno;

uliční charakter zástavby•	  není stanoven;
zastavěnost•	 , tj. poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika 
pozemků dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze, nepřekročí hodnotu 
70 %; zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez 
započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod.
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Plochy občanského vybavení – hřbitovy8.8.  (OH)

Hlavní využití8.8.1. , tj. převažující využití:

pozemky veřejných pohřebišť.a) 

Přípustné využití8.8.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky parků a veřejné zeleně;a) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, b) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.8.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb občanského vybavení související s hlavním využitím (např. obchod a) 
s květinami, kamenictví, pohřební služby);

pozemky související dopravní infrastruktury;b) 

pozemky související technické infrastruktury;c) 

stavby pro reklamu a informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.d) 

Nepřípustné využití8.8.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky rodinných nebo bytových domů;b) 

pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství;c) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení;d) 

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren.e) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.8.5. nejsou stanoveny.
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Plochy rekreace – zahrádkové osady8.9.  (RZ)

Hlavní využití8.9.1. , tj. převažující využití:

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci velikosti do 25 m² zastavěné plochy objektu.a) 

Přípustné využití8.9.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, a) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.9.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, 
přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících správních řízeních:

pozemky staveb pro zemědělství, které svým rozsahem, kapacitou a způsobem obsluhy a) 
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami;

pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení, které svým rozsahem, kapacitou b) 
a způsobem obsluhy nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné 
s rekreačními aktivitami;

pozemky souvisejících parků a veřejné zeleně;c) 

pozemky související dopravní infrastruktury;d) 

pozemky související technické infrastruktury;e) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové f ) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu.

Nepřípustné využití8.9.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot a které svým provozováním a technickým zařízením narušují 
užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území;

pozemky rodinných nebo bytových domů;b) 

pozemky polyfunkčních domů a polyfunkčních domů s bydlením;c) 

pozemky staveb pro výrobu a skladování;d) 

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení;e) 

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;f ) 

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.g) 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci velikosti nad 60 m² zastavěné plochy objektu.h) 

Podmínky prostorového uspořádání8.9.5. 

ve stabilizovaných plochách:a) 

zástavba na pozemcích bude odpovídat převažujícímu charakteru, struktuře a výšce •	
stávající zástavby dané plochy;

v rozvojových plochách:b) 

zástavba nepřekročí maximální •	 výškovou hladinu 5/7 m, tzn. výška římsy nebo okapní 
hrany staveb nepřekročí 5 m a výška hřebene střechy nebo ustoupeného podlaží po úhlem 
45° nepřekročí 7 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství (případně neveřejné 
komunikace), k němuž je orientováno průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních 
podmínek od úrovně rostlého terénu při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto 
výšku mohou na těchto stavbách překročit pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, 
fotovoltaická zařízení, komíny a drobné architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře;

uliční charakter zástavby•	  není stanoven;
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zastavěnost•	 , tj. poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika 
pozemků dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze, nepřekročí hodnotu 
10 %; zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez 
započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod.
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Plochy výroby a skladování8.10.  (VX)

Hlavní využití,8.10.1.  tj. převažující využití:
pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, včetně staveb pro logistiku produktů a) 
rostlinné výroby;
pozemky staveb a zařízení pro strategické služby;b) 
pozemky staveb a zařízení pro zemědělství v plochách VX-1010, VX-4213 a VX-4214.c) 

Přípustné využití8.10.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky staveb občanského vybavení;a) 
pozemky parků a veřejné zeleně;b) 
pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, c) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.10.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, 
přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících správních řízeních:

pozemky související dopravní infrastruktury;a) 
pozemky související technické infrastruktury;b) 
stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové c) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;
pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní ploše d) 
výrobních areálů, technologických center nebo sportovních areálů);
stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.e) 

Nepřípustné využití8.10.4. :
pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;
pozemky rodinných nebo bytových domů;b) 
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci;c) 
pozemky větrných elektráren;d) 
pozemky a stavby, které nejsou v souladu s podmínkami prostorového uspořádání.e) 

Podmínky prostorového uspořádání:8.10.5. 

ve stabilizovaných i rozvojových plochách:a) 
zástavba v plochách VX-1010, VX-4213 a VX-4214 nepřekročí •	 výškovou hladinu 10 m, 
tzn. výška stavby nepřekročí 10 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, 
k němuž je orientováno průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek 
od úrovně rostlého terénu při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto výšku mohou 
na těchto stavbách překročit pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická 
zařízení, komíny a drobné architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře.
zástavba v ostatních plochách nepřekročí •	 výškovou hladinu 13/17 m, tzn. výška římsy 
nebo okapní hrany staveb nepřekročí 13 m a výška hřebene střechy nebo ustoupeného 
podlaží po úhlem 45° nepřekročí 17 m, to vše měřeno od úrovně veřejného prostranství, 
k němuž je orientováno průčelí stavby, nebo v případě ztížených terénních podmínek 
od úrovně rostlého terénu při hraně obdobně orientovaného průčelí; tuto výšku mohou 
na těchto stavbách překročit pouze technická zařízení, např. stožáry, antény, fotovoltaická 
zařízení, komíny a drobné architektonické prvky, např. nárožní věžičky, vikýře.
uliční charakter zástavby•	  není stanoven.
zastavěnost•	 , tj. poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika 
pozemků dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze, nepřekročí hodnotu 
70 %; zastavěnou částí se míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez 
započtení zpevněných povrchů, podzemních garáží apod.

DUBEN 2016



38

ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN 

Plochy technické infrastruktury8.11.  (TX)

Hlavní využití8.11.1. , tj. převažující využití:

pozemky vodních zdrojů v plochách TX-1015, TX-1018, TX-4080, TX-4083, TX-4232  a) 
a TX-4242;

pozemky vodojemů v ploše TX-2252;b) 

pozemky čistíren odpadních vod v plochách TX-2093, TX-2094 a TX-5002;c) 

pozemky sběrných dvorů v ploše TX-2118;d) 

pozemky staveb a zařízení odpadového hospodářství v plochách TX-3048 a TX-3047;e) 

pozemky elektrické stanice 110/22 kV v ploše TX-3087;f ) 

pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, g) 
například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, 
energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických 
komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody, na ostatních plochách.

Přípustné využití8.11.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky parků a veřejné zeleně;a) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, b) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.11.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb pro administrativu jako provozní součást areálu s hlavním využitím;a) 

pozemky staveb ubytovacích zařízení pro správce areálů pouze jsou-li jejich provozní b) 
součástí; 

pozemky související dopravní infrastruktury;c) 

pozemky související technické infrastruktury;d) 

pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní ploše e) 
areálů odpadového hospodářství nebo čistíren odpadních vod);

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné;f ) 

pozemky na zbylé části koridoru technické infrastruktury v souladu s podmínkami využití g) 
sousedící plochy, za podmínky, že bylo například regulačním plánem, dohodou o parcelaci 
nebo předchozím územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití tohoto koridoru.

Nepřípustné využití8.11.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky větrných elektráren;b) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů.c) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.11.5. nejsou stanoveny.
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Plochy dopravní infrastruktury8.12.  – silniční (DS)

Hlavní využití8.12.1. , tj. převažující využití:

silniční pozemky včetně jejich součástí a příslušenství (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, a) 
mosty, parkovací stání, zastávkové pruhy VHD, chodníky, jízdní pruhy či pásy pro cyklisty, 
doprovodná a izolační zeleň);

pozemky terminálu hromadné dopravy a autobusového nádraží na ploše DS-3062.b) 

Přípustné využití8.12.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky parků a veřejné zeleně;a) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, b) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.12.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení v kapacitě úměrné potřebám území a) 
a v souladu s jeho charakterem;

pozemky staveb ubytovacích zařízení pro správce areálů pouze jsou-li jejich provozní b) 
součástí;

pozemky související dopravní infrastruktury;c) 

pozemky související technické infrastruktury;d) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové e) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné;f ) 

pozemky fotovoltaických elektráren pouze v rámci pozemků, na kterých jsou umístěny g) 
součásti komunikací (např. náspy, zářezy) nebo jako součásti areálů;

pozemky na zbylé části koridoru dopravní infrastruktury v souladu s podmínkami využití h) 
sousedící plochy, za podmínky, že bylo například regulačním plánem, dohodou o parcelaci 
nebo předchozím územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití tohoto koridoru.

Nepřípustné využití8.12.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky větrných elektráren;b) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů.c) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.12.5. nejsou stanoveny.
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Plochy dopravní infrastruktury8.13.  – železniční (DZ)

Hlavní využití8.13.1. , tj. převažující využití:

drážní pozemky (tj. obvod drah) včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti dráhy a) 
(např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, kolejiště, doprovodná zeleň), pozemků zařízení pro 
drážní dopravu (například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy) 
a dalších pozemků souvisejících staveb (například depa, opravny, vozovny, překladiště 
a správní budovy);

pozemky terminálu hromadné dopravy včetně železniční stanice na plochách DZ-3159,  b) 
DZ-3160 a DZ-4271.

Přípustné využití8.13.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky parků a veřejné zeleně;a) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, b) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření;

silniční pozemky;c) 

pozemky cyklistických komunikací.d) 

Podmíněně přípustné využití8.13.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení v kapacitě úměrné potřebám území a) 
a v souladu s jeho charakterem;

pozemky staveb ubytovacích zařízení pro správce areálů pouze jsou-li jejich provozní b) 
součástí;

pozemky ostatní související dopravní infrastruktury;c) 

pozemky související technické infrastruktury;d) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové e) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné;f ) 

pozemky fotovoltaických elektráren pouze v rámci pozemků, na kterých jsou umístěny g) 
součásti dráhy (např. náspy, zářezy) nebo jako součásti areálů;

pozemky na zbylé části koridoru dopravní infrastruktury v souladu s podmínkami využití h) 
sousedící plochy, za podmínky, že bylo například regulačním plánem, dohodou o parcelaci 
nebo předchozím územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití tohoto koridoru.

Nepřípustné využití8.13.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky větrných elektráren;b) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů.c) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.13.5. nejsou stanoveny.
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Plochy dopravní infrastruktury8.14.  – letecká (DL)

Hlavní využití8.14.1. , tj. převažující využití:

pozemky letišť včetně souboru staveb, zařízení a terénních úprav zajišťujících provoz letiště a) 
(např. odbavovacích budov, staveb pro radiolokační služby, parkoviště).

Přípustné využití8.14.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky parků a veřejné zeleně;a) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, b) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.14.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení v kapacitě úměrné potřebám území a) 
a v souladu s jeho charakterem;

pozemky staveb pro výrobu a skladování v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu b) 
s jeho charakterem;

pozemky staveb ubytovacích zařízení pro správce areálů pouze jsou-li jejich provozní c) 
součástí;

pozemky související dopravní infrastruktury;d) 

pozemky související technické infrastruktury;e) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové f ) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

pozemky fotovoltaických elektráren pouze jako součást areálů (např. na rezervní ploše g) 
letišť);

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné.h) 

Nepřípustné využití8.14.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky větrných elektráren.b) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.14.5. nejsou stanoveny.
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Plochy veřejných prostranství8.15.  (PV)

Hlavní využití8.15.1. , tj. převažující využití:

pozemky ulic, chodníků, náměstí, návsí a případně dalších prostorů zajišťujících obsluhu a) 
území a zároveň přístupných každému bez omezení.

Přípustné využití8.15.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky parků a veřejné zeleně;a) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, b) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.15.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb občanského vybavení (zejména pro služby a stravování) související a) 
s hlavním využitím, v kapacitě úměrné potřebám území a v souladu s jeho charakterem;

pozemky související dopravní infrastruktury;b) 

pozemky související technické infrastruktury;c) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové d) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení jako stavby dočasné;e) 

oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování hlavního f ) 
využití;

pozemky na zbylé části koridoru veřejných prostranství v souladu s podmínkami využití g) 
sousedící plochy, za podmínky, že bylo například regulačním plánem, dohodou o parcelaci 
nebo předchozím územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití tohoto koridoru.

Nepřípustné využití8.15.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky rodinných nebo bytových domů vyjma bodu 8.13.3., písm f );b) 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci vyjma bodu 8.13.3., písm f );c) 

pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství vyjma bodu 8.13.3., písm f );d) 

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;e) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů.f ) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.15.5. nejsou stanoveny.
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Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň8.16.  (ZV)

Hlavní využití8.16.1. , tj. převažující využití:

pozemky parků a veřejné zeleně.a) 

Přípustné využití8.16.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky určené k plnění funkcí lesa;a) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, b) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.16.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb souvisejícího občanského vybavení v kapacitě úměrné potřebám území a) 
a v souladu s jeho charakterem;

pozemky související dopravní infrastruktury;b) 

pozemky související technické infrastruktury;c) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové d) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování hlavního e) 
využití.

Nepřípustné využití8.16.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky rodinných nebo bytových domů;b) 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci;c) 

pozemky staveb pro výrobu, skladování nebo zemědělství;d) 

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;e) 

stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení;f ) 

pozemky garáží pro vozidla skupin 2 a 3.g) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.16.5. nejsou stanoveny.
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Plochy smíšené nezastavěného území (NS)8.17. 

Hlavní využití8.17.1.  není stanoveno.

Přípustné využití8.17.2.  zahrnuje zejména:

neoplocené pozemky zemědělského půdního fondu (tj. orná půda, chmelnice, vinice, a) 
zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty);

pozemky určené k plnění funkcí lesa;b) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, c) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření;

pozemky staveb pro zemědělství na ploše NS-4225.d) 

Podmíněně přípustné využití8.17.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesní nebo vodní hospodářství, a) 
které svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících 
pozemků a jsou technologicky přímo vázány na dané stanoviště;

pozemky související dopravní infrastruktury;b) 

pozemky související technické infrastruktury;c) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové d) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

pozemky staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu e) 
(např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra) a neznemožní průchodnost 
krajinou, to vše v souladu s ochranou významných krajinných prvků, v měřítku úměrném 
potenciálu území a v souladu s jeho charakterem;

oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování hlavního f ) 
využití.

Nepřípustné využití8.17.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;b) 

stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení;c) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů;d) 

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci;e) 

oplocené pozemky zemědělského půdního fondu sloužícího zejména pro drobné f ) 
pěstitelství (tzv. zahrádky).

Podmínky prostorového uspořádání 8.17.5. nejsou stanoveny.

DUBEN 2016



knesl kynčl architekti s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN MILOVIC 
 

 

 
8.18. Plochy zemědělské (NZ) 

 

8.18.1. Hlavní využití, tj. převažující využití: 

a)    pozemky zemědělského půdního fondu (tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné 
sady, trvalé travní porosty). 

 

8.18.2. Přípustné využití, které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména: 

a) pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření. 

 

8.18.3. Podmíněně přípustné využití, které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních: 

a) pozemky určené k plnění funkcí lesa do velikosti 2 000 m2; 

b) pozemky staveb pro zemědělství, lesní nebo vodní hospodářství, které svým účelem 
a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících pozemků a jsou 
technologicky přímo vázány na dané stanoviště; 

c) pozemky související dopravní infrastruktury; 

d) pozemky související technické infrastruktury; 

e) stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu; 

f)  pozemky staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra) a neznemožní průchodnost 
krajinou, v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem; 

g) oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování hlavního 
využití. 

 

8.18.4. Nepřípustné využití: 

a) pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, 
ochrany a rozvoje hodnot; 

b) pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren; 

c) stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení; 

d) pozemky staveb pro těžbu nerostů. 
 

8.18.5. Podmínky prostorového uspořádání nejsou stanoveny. 
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Plochy lesní (NL)8.19. 

Hlavní využití8.19.1. , tj. převažující využití:

pozemky určené k plnění funkcí lesa;a) 

Přípustné využití8.19.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, a) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.19.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky zemědělského půdního fondu (tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné a) 
sady, trvalé travní porosty) do velikosti 2 000 m2;

pozemky staveb pro zemědělství, lesní nebo vodní hospodářství, které svým účelem b) 
a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících pozemků a jsou 
technologicky přímo vázány na dané stanoviště;

pozemky související dopravní infrastruktury;c) 

pozemky související technické infrastruktury;d) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové e) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

pozemky staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu f ) 
(např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra) a neznemožní průchodnost 
krajinou, v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem;

oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování hlavního g) 
využití.

Nepřípustné využití8.19.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;b) 

stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení;c) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů.d) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.19.5. nejsou stanoveny.
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Plochy vodní a vodohospodářské8.20.  (W)

Hlavní využití8.20.1. , tj. převažující využití:

pozemky vodních toků a ploch;a) 

pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití (např. stavidla, jezy, bermy).b) 

Přípustné využití8.20.2. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním slučitelné, zahrnuje 
zejména:

pozemky zemědělského půdního fondu (tj. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné a) 
sady, trvalé travní porosty);

pozemky určené k plnění funkcí lesa;b) 

pozemky a stavby drobné doprovodné a sakrální architektury (např. odpočívadla, c) 
plastiky, turistické přístřešky, altány, rozhledny, kaple, boží muka), pozemky další zeleně 
(např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES), pozemky vodních toků a ploch a pozemky 
protipovodňových, retenčních a protierozních opatření.

Podmíněně přípustné využití8.20.3. , které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné, přičemž soulad se stanovenými podmínkami bude posuzován v navazujících 
správních řízeních:

pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesní nebo vodní hospodářství, a) 
které svým účelem a kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících 
pozemků a jsou technologicky přímo vázány na dané stanoviště;

pozemky související dopravní infrastruktury;b) 

pozemky související technické infrastruktury;c) 

stavby stožárů telekomunikačních zařízení, pro něž bude v dalším stupni projektové d) 
přípravy prokázáno, že nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu;

pozemky staveb, které zlepší podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu e) 
(např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra) a neznemožní průchodnost 
krajinou, v měřítku úměrném potenciálu území a v souladu s jeho charakterem;

oplocení, které neznemožní hlavní využití nebo zlepší podmínky pro fungování hlavního f ) 
využití;

pozemky na zbylé části koridoru vodní a vodohospodářské plochy v souladu s podmínkami g) 
využití sousedící plochy, za podmínky, že bylo například regulačním plánem, dohodou 
o parcelaci nebo předchozím územním rozhodnutím zajištěno hlavní využití tohoto 
koridoru.

Nepřípustné využití8.20.4. :

pozemky a stavby, které nejsou v souladu s požadavky základní koncepce rozvoje území, a) 
ochrany a rozvoje hodnot;

pozemky fotovoltaických nebo větrných elektráren;b) 

stavby pro reklamu nebo samostatné informační a reklamní zařízení;c) 

pozemky staveb pro těžbu nerostů.d) 

Podmínky prostorového uspořádání 8.20.5. nejsou stanoveny.
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VYMEZENÍ VEřEjNě PrOsPěšNýCh staVEb, OPatřENÍ a asaNaCÍ9. 

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 9.1. 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

Veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji 9.1.1. dopravní infrastruktury:

VD-01: železniční trať Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice včetně železničních stanic •	
Milovice a Boží Dar a včetně křížení s pozemními komunikacemi (DS-06, ulice Armádní 
–ČSA, ulice Ostravská včetně DS-20, DS-08, silnice III/3321, DS-12), stavba v rámci koridoru 
železnice KZ*01;

VD-02: silnice II. třídy včetně křižovatek a napojení na další páteřní komunikace a včetně •	
křížení se železnicí – přeložka silnice II/332 v Milovicích, stavba v rámci ploch DS-3086,  
DS-3176, DS-4024, DS-4028, DS-4182, DS-4202, DS-4203, DS-4207, DS-4208, DS-4211  
a DS-4290;

VD-03: silnice III. třídy včetně křižovatek – přeložka silnice III/3321 východně od zástavby •	
Starých Milovic, stavba v rámci ploch DS-4148, DS-4149, DS-4158, DS-4168 a DS-5093;

VD-04: silnice II. třídy včetně křižovatek – přeložka silnice II/272 v Benátecké Vrutici, stavba •	
v rámci ploch DS-1024, DS-1034 a DS-1038;

VD-05: pozemní komunikace městského významu včetně křižovatek a napojení na další •	
páteřní komunikace a včetně křížení se železnicí – propojení silnice III/3321 a Jiřické cesty 
severně od zástavby Milovic, částečně jako přestavba stávající komunikace, stavba v rámci 
ploch DS-3051, DS-3055, DS-3057, DS-3151, DS-4063 a DS-4147;

VD-06: pozemní komunikace městského významu včetně křižovatky – propojení ulice •	
Topolové a Jiřické cesty, stavba v rámci ploch DS-2241 a DS-3049;

VD-07: pozemní komunikace městského významu včetně křižovatky – přeložka komunikace •	
od silnice III/3321 do Božího Daru, stavba v rámci ploch DS-6021 a DS-6022;

VD-08: pozemní komunikace městského významu včetně křižovatek – propojení ulic Italské •	
a Vrutické, částečně jako přestavba stávající komunikace, stavba v rámci ploch DS-2057,  
DS-2088 a DS-3109;

VD-09: pozemní komunikace městského významu včetně křižovatky – propojení ulic •	
Armádní a Vrutické, stavba v rámci ploch DS-2019 a DS-2089;

VD-10: pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatky – úprava propojení •	
ulice Vrutické a ulice Armádní, stavba v rámci plochy DS-2102;

VD-11: pozemní komunikace lokálního významu včetně křižovatek – propojení ulic Armádní •	
a Topolové, stavba v rámci plochy DS-2124;

VD-12: pozemní komunikace městského významu včetně křižovatek – prodloužení ulice •	
Ostravské k přeložce silnice III/3321, stavba v rámci ploch DS-4156 a DS-4157;

VD-13: účelová komunikace s rekreačním využitím podél Mlynařice včetně napojení na •	
okolní komunikace, stavba v rámci ploch PV-1073, PV-1082, PV-1087, PV-2086, PV-3101,  
PV-3102 a PV-3108;

VD-14: pozemní komunikace na pravém břehu Mlynařice od ulice Mírové po elektrickou •	
stanici 110/22 kV, včetně křížení nové železniční tratě, včetně dvou napojení na ulici Italskou, 
stavba v rámci ploch PV-3072, PV-3078, PV-3080, PV-3084, PV-3169, PV-4019 a PV-4282;

VD-15: pozemní komunikace na levém břehu Mlynařice od ulice Mírové po elektrickou •	
stanici 110/22 kV, včetně dvou křížení nové železniční tratě, včetně přechodu Mlynařice, 
včetně napojení na ulici Mírovou v místě dnešního železničního přejezdu, stavba v rámci 
ploch PV-3074, PV-3077, PV-3082, PV-3171, PV-3174, PV-4021, PV-4284 a PV-4288;

VD-16: účelová komunikace s rekreačním využitím na levém břehu Mlynařice od ulice •	
Družstevní po ulici Mírovou, stavba v rámci ploch PV-4068, PV-4082 a PV-4087;
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VD-17: účelová komunikace s rekreačním využitím východně od zástavby Milovic až •	
k hranicím řešeného území, včetně dvou křížení Mlynařice, stavba v rámci ploch PV-4234, 
PV-4239, PV-4240 a PV-4246;

VD-18: pozemní komunikace propojující ulici Mírovou s návsí Starých Milovic, včetně •	
napojení na okolní komunikace, stavba v rámci ploch PV-4031, PV-4041, PV-4064 a PV-4073;

VD-19: přeložka pozemní komunikace mezi městským úřadem a ulicí V Konírnách, stavba •	
v rámci plochy PV-3012;

VD-20: účelová komunikace s rekreačním využitím v severní části lokality Mladá, včetně •	
napojení směrem do Jiřic, stavba v rámci ploch PV-2152, PV-2154 a PV-2159;

VD-21: pozemní komunikace pro obsluhu území mezi ulicí Topolovou a tankodromem, •	
stavba v rámci ploch PV-2170, PV-2171 a PV-2173;

VD-22: pozemní komunikace pro obsluhu území severně od ulice Topolové, stavba v rámci •	
ploch PV-2143, PV-2144 a PV-2151;

VD-23: pozemní komunikace městského významu – napřímení ulice Družstevní u starého •	
statku, stavba v rámci plochy DS-4194.

Veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji 9.1.2. technické infrastruktury:

VT-01: elektrické vedení 22 kV – propojení elektrické stanice 110/22 kV a vstupní rozvodny •	
22 kV v rozvojové oblasti Boží Dar, stavba v rámci koridoru technické infrastruktury KTI*01;

VT-02: plynovod STL – napojení Božího Daru na STL plynovod z navrhované regulační •	
stanice RS VTL/STL v k.ú. Straky, stavba v rámci koridoru technické infrastruktury KTI*02.

Veřejně prospěšná opatření určené k 9.1.3. založení prvků územního systému ekologické stability:

VU-01: část nadregionálního biokoridoru K 68/BK 2, realizace v rámci plochy NS-1158;•	

VU-02: část lokálního biocentra K 68/BC 2 jako součást nadregionálního biokoridoru K 68, •	
realizace v rámci plochy NL-2156;

VU-03: část lokálního biokoridoru LBK 5, realizace v rámci plochy ZV-2260;•	

VU-04: část lokálního biocentra LBC 3, realizace v rámci plochy NS-4230;•	

VU-05: lokální biocentrum LBC 2, realizace v rámci plochy NS-4070.•	

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 9.2. 
uplatnit předkupní právo, se nevymezují.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou stanoveny a zobrazeny včetně 9.3. 
ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel a nezbytně 
souvisejících staveb a zařízení.

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření jsou zobrazeny 9.4. 
ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I/03) .
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kOMPENZačNÍ OPatřENÍ10. 
Územní plán nestanovuje kompenzační opatření.

ÚZEMNÍ rEZErVY11. 

Pro zajištění podmínek pro možné budoucí využití především nezastavěného území 11.1. 
se vymezují plochy a koridory územních rezerv. Plochy a koridory územních rezerv jsou 
zobrazeny především ve Výkrese základního členění území (I/01) a v Hlavním výkrese (I/02.1).

Pro zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují tyto územní rezervy:11.1.1. 

R01: územní rezerva pro dopravní infrastrukturu silniční – přeložka silnice II/272 západně •	
od Benátecké Vrutice;

R02: územní rezerva pro bydlení v rodinných domech severozápadně od zástavby •	
Benátecké Vrutice.

Obecné podmínky pro prověření ploch a koridorů územních rezerv:11.1.2. 

v plochách a koridorech územních rezerv nesmí být stávající využití měněno způsobem, a) 
který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití;

v plochách a koridorech územních rezerv mohou být v souladu s podmínkami využití b) 
dané plochy umístěny dočasné stavby, například oplocení, přístřešky, mobilní objekty, 
demontovatelné stavby apod.

dOhOda O ParCELaCI12. 

Územní plán vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 12.1. 
podmíněno smlouvou s vlastníky pozemků a staveb, které budou dotčeny navrhovaným 
záměrem, jejímž obsahem musí být souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů 
a prospěchů spojených s jeho realizací (dále jen „dohoda o parcelaci“). Plochy jsou zobrazeny 
ve Výkrese základního členění území (I/01).

Územní plán vymezuje tyto plochy pro uzavření dohody o parcelaci:12.1.1. 

DP-01: Benátecká Vrutice-severovýchod;•	

DP-02: Milovice – U hřbitova.•	
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ÚZEMNÍ studIE13. 

Územní plán 13.1. vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. Plochy a koridory územních studií jsou zobrazeny 
ve Výkrese základního členění území (I/01).

Územní plán vymezuje tyto plochy pro zpracování územních studií:13.1.1. 

US-01: Mlynařice 1;•	

US-02: Mlynařice 2;•	

US-03: Mlynařice 3;•	

US-04: Mlynařice 4;•	

US-05: Mlynařice 5;•	

US-06: Pod Benáteckým vrchem;•	

US-07: Za Ostravskou, přičemž součástí zpracování bude přírodovědný průzkum;•	

US-09: Josefov;•	

US-10: Pod Liškami;•	

US-11: Městský les V Liškách;•	

US-12: U Táborky;•	

US-13: Za Šaškovým;•	

US-14: bývalá obec Mladá, přičemž prostorové dimenze pietního místa budou stanoveny •	
s ohledem na minimální kácení dřevin.

Podmínky pro pořízení územní studie 13.1.2. 

Územní studie prověří v řešeném území zejména podrobnější vymezení pozemků a jejich 
využití, podrobnější umístění a prostorové uspořádání staveb, podrobnější ochranu a rozvoj 
hodnot a podrobnější řešení veřejné infrastruktury. Podmínkami pro pořízení územní studie jsou 
rovněž specifické požadavky uvedené v předchozím bodě.

V případě potřeby lze sousedící územní studie sloučit v jednu. Vymezené území a podmínky 13.2. 
pro pořízení územní studie lze rozšířit nad rámec jejího stanovení Územním plánem. Plochy 
územních studií nelze dělit.

Lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti je stanovena 13.3. 
na 6 let od data nabytí účinnosti Územního plánu.
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rEguLačNÍ PLÁN14. 
Územní plán vymezuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu. Plochy pro vydání regulačního plánu jsou zobrazeny ve Výkrese základního 
členění území (I/01):

RP-01: Centrum; regulační plán z podnětu;•	

RP-03: Boží Dar; regulační plán na žádost;•	

RP-04: Pod Liškami; regulační plán na žádost.•	

Zadání regulačního plánu RP-01: „Centrum“14.1. 
Vymezení řešeného územía) 

Území se nachází v k.ú. Milovice nad Labem a je vymezeno ve Výkrese základního členění území 
(I/01). Řešené území se nachází mezi ulicí Armádní na jihu, železniční tratí Lysá nad Labem – Milovice 
na východě a zahrnuje pás území o šířce cca 200 m severně od ulice Ostravské.

Požadavky na vymezení pozemků a jejich využitíb) 

Regulační plán vytvoří podmínky pro přestavbu okolí náměstí 30. června a jeho komfortní 
návaznosti na nově koncipované hlavní nádraží, respektive terminál hromadné dopravy; cílem 
přestavby území městského centra musí být vytvoření městského prostředí s vysokopodlažní 
polyfunkční zástavbou a vysokou koncentrací občanského vybavení celoměstského charakteru, 
přičemž musí dojít z hlediska rozvoje struktury území k navázání všech okolních území na toto 
centrum. Regulační plán rovněž vytvoří podmínky pro vedení železniční tratě po nadúrovňovém 
tělese v nadstandardním architektonickém a estetickém provedení; cílem je zajištění vícečetného 
pěšího, cyklistického i automobilového propojení území na obou stranách bariéry železnice.

Regulační plán vymezí zejména pozemky bytových a polyfunkčních domů, dále pozemky pro 
veřejná prostranství včetně zeleně, pro veřejné komunikace a pro trasy a zařízení technického 
vybavení.

Využití pozemků bude řešeno v souladu s Územním plánem Milovic.

Požadavky na umístění a prostorové uspořádání stavebc) 

V regulačním plánu bude navrženo a prověřeno celkové kompoziční a hmotové řešení celého 
území. Objekty městského centra budou řešeny tak, aby v organismu města vytvořily jednoznačně 
vnímatelný znak. Kompozice souboru staveb městského centra bude reagovat jak na ulici, na které 
je situována, tak na celý organismus města.

Návrh bude v souladu s prostorovými regulativy Územního plánu, zejména:

bude stanoven městský centrální charakter lokality;•	

výšková hladina zástavby bude stanovena v souladu s Územním plánem;•	

zastavěnost jednotlivých ploch bude stanovena v souladu s Územním plánem;•	

budou stanoveny jednolité stavební čáry a stavební hranice tak, aby hlavní objekty pozemků •	
tvořily souvislou řadu směrem k veřejným prostranstvím;

budou prověřeny a navrženy další prostorové regulace, především šířky uličních prostorů a uliční •	
profily.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot územíd) 

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot příslušné lokality 
dle Územního plánu.

Regulační plán určí pozemky pro výsadbu liniové zeleně.

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost řešeného území do krajiny.

Regulační plán bude respektovat další kulturní, civilizační a přírodní hodnoty vycházející 
ze zvláštních právních předpisů.

Požadavky na řešení veřejné infrastrukturye) 

Bude prověřena možnost umístění veřejné vybavenosti v řešeném území.
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Bude prověřeno, případně navrženo umístění veřejného prostranství.

Součástí řešení regulačního plánu bude prověření obslužnosti řešeného území dopravní 
a technickou infrastrukturou.

Bude řešena doprava v klidu v souladu s ČSN 73 6110.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatřeníf ) 

Bude zpřesněno vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení 
regulačního plánu.

Požadavky na asanaceg) 

Bez požadavků.

Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů h) 
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany 
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany 
před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Požadavky vyplývající z ÚAP•	

Regulační plán vyhodnotí a případně zapracuje případné hodnoty, limity a záměry obsažené 
v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí a případně zpracuje zjištění, 
vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažené v Rozboru udržitelného rozvoje území.

Požární ochrana•	

Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany, zejména zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana veřejného zdraví•	

Regulační plán bude řešen v souladu s právními předpisy ČR.

Hluk z dopravy•	

V regulačním plánu bude prověřen hluk ze silniční dopravy a řešení bude navrženo tak, aby 
nedocházelo v nově navrhované zástavbě k zatěžování hlukem z dopravy.

Ochrana proti radonu•	

V regulačním plánu bude prověřeno podrobné posouzení radonové rizikovosti.

Civilní ochrana•	

Bez požadavků.

Obrana a bezpečnost státu•	

Regulační plán zohlední zájmová území Ministerstva obrany ČR.

Ochrana ložisek nerostných surovin•	

Bez požadavků.

Geologické stavby území•	

Bez požadavků.

Ochrana před povodněmi•	

Bez požadavků.

Výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradíi) 

Bez požadavků.

Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy j) 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

Zadání regulačního plánu nestanovuje podmínky pro provedení záměrů podle § 4, odst. 1, písm. a), 
c) a e) dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, a tudíž návrh regulačního plánu nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelacik) 

Bez požadavků.

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění l) 
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle přílohy č. 11 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2 000.

Zadání regulačního plánu RP-03 „Boží Dar“14.2. 
Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, tj. vymezení 
pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek pro umisťování 
staveb či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Cílem je využití 
potenciálu území pro podnikatelské aktivity napojeného na leteckou a železniční dopravu (letiště 
Milovice a prodloužení železniční tratě z Milovic na Mladou Boleslav). Lokalita nebude rozvíjena ve 
prospěch bydlení a bude zohledněn požadavek na harmonický přechod zástavby a krajiny.

Vymezení řešeného územía) 

Území se nachází v k.ú. Milovice nad Labem a je vymezeno ve Výkrese základního členění území 
(I/01). Řešené území zahrnuje zejména letiště Milovice a související pozemky.

Požadavky na vymezení pozemků a jejich využitíb) 

Regulační plán prověří a případně vymezí v souladu s Územním plánem zejména:

pozemky staveb pro výrobu a skladování;•	

pozemky staveb a zařízení pro strategické služby;•	

pozemky drah - DZ-01: trasa železnice Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice v koridoru •	
železnice KZ*01, včetně železničních stanic Milovice a Boží Dar a včetně křížení s pozemními 
komunikacemi;

pozemky letišť, včetně souboru staveb, zařízení a terénních úprav zajišťujících provoz letiště;•	

pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení;•	

pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace, případně cyklotrasy •	
a pěší trasy;

pozemky veřejných prostranství s převahou zeleně (tj. pozemky veřejné zeleně a parků).•	

Požadavky na umístění a prostorové uspořádání stavebc) 

V regulačním plánu bude prověřeno a navrženo celkové kompoziční a hmotové řešení celého území. 
V regulačním plánu se prověří a případně stanoví zejména:

podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního •	
plánu (zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků 
a sousedních staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);

profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. •	
včetně umístění technické infrastruktury. 

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot územíd) 

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot stanovených Územním plánem. 

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území 
a jeho plnohodnotné spojení s okolím, zejména s vlastními Milovicemi.
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Regulační plán bude respektovat kulturní, civilizační a přírodní hodnoty vycházející ze zvláštních 
právních předpisů.

Požadavky na řešení veřejné infrastrukturye) 

Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;

Dopravní infrastruktura: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně vymezí trasy, případně pozemky, stavby 
a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou; zejména zohlední:

TV-01: trasa vodovodu – propojení vodovodu v ulici Ostravské se stávajícím vodojemem v Božím •	
Daru, včetně úpravy čerpání a využití zdrojů;

TK-01: trasa splaškové kanalizace – nová splašková kanalizace ze zástavby v Božím Daru •	
na stávající ČOV Boží Dar;

TK-02: trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Boží Dar, včetně •	
úpravy občasné vodoteče;

TE-01: trasa elektrického vedení 22 kV v koridoru technické infrastruktury KTI*01 – napájecí •	
distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV pro zásobování elektrickou energií rozvojové 
oblasti Boží Dar napojené z elektrické stanice transformační 110/22 kV Milovice;TE-02: trasa 
elektrického vedení 22 kV – kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV pro 
zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti staré Milovice-východ;

TE-06: trasa elektrického vedení 22 kV – přeložka části kabelového vedení elektrizační soustavy •	
22 kV z elektrické stanice transformační 110/22 kV Milovice do části Boží Dar;

TP-01: trasa plynovodu STL v koridoru technické infrastruktury KTI*02 – napojení Božího Daru na •	
STL plynovod z navrhované regulační stanice RS VTL/STL v k.ú. Straky;

TP-02: trasa plynovodu STL – rozvody STL plynovodu v Božím Daru;•	

TP-05: trasa plynovodu STL – propojení STL plynovodů v ulici Ostravské a v Božím Daru.•	

Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatřeníf ) 

Regulační plán zpřesní vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení 
regulačního plánu, zejména:

VD-01: železniční trať Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice včetně železničních stanic •	
Milovice a Boží Dar a včetně křížení s pozemními komunikacemi stavba v rámci koridoru 
železnice KZ*01; 

VT-01: elektrické vedení 22 kV – propojení elektrické stanice 110/22 kV a vstupní rozvodny 22 kV •	
v rozvojové oblasti Boží Dar, stavba v rámci koridoru technické infrastruktury KTI*01.

Požadavky na asanaceg) 

Bez požadavků.

Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů h) 
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany 
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Požadavky vyplývající z ÚAP•	  
Regulační plán vyhodnotí a případně zapracuje případné hodnoty, limity a záměry obsažené 
v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí a případně zpracuje 
zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje 
území.

Požární ochrana•	  
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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Ochrana veřejného zdraví•	  
Regulační plán bude řešen v souladu s právními předpisy ČR.

Hluk z dopravy•	  
V regulačním plánu bude prověřen hluk ze silniční dopravy a řešení bude navrženo tak, aby 
nedocházelo v nově navrhované zástavbě k zatěžování hlukem z dopravy. 

Ochrana proti radonu •	
V regulačním plánu bude případně prověřeno podrobné posouzení radonové rizikovosti. 

Civilní ochrana•	  
Bez požadavků. 

Obrana a bezpečnost státu•	  
Regulační plán zohlední zájmová území Ministerstva obrany ČR.

Ochrana ložisek nerostných surovin•	  
Bez požadavků.

Geologické stavby území•	  
Bez požadavků

Ochrana před povodněmi•	  
Bez požadavků

Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradíi) 

Bez požadavků.

Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy j) 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

Zadání regulačního plánu nestanovuje podmínky pro provedení záměrů podle § 4, odst. 1, písm. a), 
c) a e) dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, a tudíž návrh regulačního plánu nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelacik) 

Bez požadavků.

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění l) 
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle přílohy č. 11 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2 000.

Zadání regulačního plánu RP-04 „Pod Liškami“14.3. 
Účelem regulačního plánu je zejména stanovení podrobnějšího využití rozvojových ploch, 
tj. vymezení pozemků, jejich vzájemného uspořádání a určení funkčních a prostorových podmínek 
pro umisťování staveb či zařízení v souladu s Územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. 
Regulační plán vytvoří podmínky pro nové využití území brownfieldu, např. ve prospěch 
podnikatelských aktivit smíšeného výrobně-komerčního charakteru s vyšší přidanou hodnotou 
(včetně výzkumných a vědeckotechnických aktivit a strategických služeb); cílem je využití potenciálu 
území situovaného v přímé návaznosti na nové centrum města s dobrou obsluhou železniční 
i silniční dopravou a zajištění jeho funkční i prostorové návaznosti na toto centrum. S ohledem na 
dotčení lokality leteckým provozem letiště Milovice nebude území rozvíjeno ve prospěch bydlení.

Vymezení řešeného územía) 

Území se nachází v k.ú. Milovice nad Labem a je vymezeno ve Výkrese základního členění území 
(I/01). Řešené území zahrnuje zejména pozemky bývalého vojenského velkoskladu severně od 
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milovického nádraží a další související pozemky vymezené stávající a navrženou trasou Jiřické ulice. 
Území je dotčeno koridorem letecké dopravy vyplývajícím z existence letiště Milovice.

Požadavky na vymezení pozemků a jejich využitíb) 

Regulační plán prověří a případně vymezí v souladu s Územním plánem zejména:

pozemky staveb pro výrobu a skladování;•	

pozemky staveb a zařízení pro strategické služby;•	

pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení;•	

pozemky veřejných prostranství, jejichž součástí jsou pozemní komunikace, případně cyklotrasy •	
a pěší trasy;

pozemky veřejných prostranství s převahou zeleně (tj. pozemky veřejné zeleně a parků).•	

Požadavky na umístění a prostorové uspořádání stavebc) 

V regulačním plánu bude prověřeno a navrženo celkové kompoziční a hmotové řešení celého území. 
V regulačním plánu se prověří a případně stanoví zejména:

podrobnější podmínky prostorového uspořádání zástavby v souladu s ustanoveními Územního •	
plánu (zejména uliční a stavební čáry, stavební hranice, vzdálenost staveb od hranic pozemků 
a sousedních staveb, výška a charakter staveb, zastavitelnost pozemků);

profily uličních prostorů, tj. šířky komunikací, chodníků, pásů zeleně, parkovacích stání apod. •	
včetně umístění technické infrastruktury. 

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot územíd) 

Regulační plán bude v souladu s požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot stanovených Územním plánem. 

Regulační plán navrhne řešení, které bude chránit a rozvíjet prostupnost uvnitř řešeného území 
a jeho plnohodnotné spojení s okolím.

Regulační plán bude respektovat kulturní, civilizační a přírodní hodnoty vycházející ze zvláštních 
právních předpisů.

Požadavky na řešení veřejné infrastrukturye) 

Občanské vybavení: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití.

Veřejná prostranství: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;

Dopravní infrastruktura: viz Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití;

Technická infrastruktura: regulační plán prověří, případně vymezí trasy, případně pozemky, stavby 
a zařízení pro obsluhu území technickou infrastrukturou; zejména zohlední:

TK-03: trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Centrum-sever •	
a z nádraží, včetně úpravy občasné vodoteče, vyústěná do potoka Mlynařice;

Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatřeníf ) 

Bude zpřesněno vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření dle nadřazené územně plánovací dokumentace a případně další, které vyplynuly z řešení 
regulačního plánu.

Požadavky na asanaceg) 

Bez požadavků.

Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů h) 
(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany 
a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Požadavky vyplývající z ÚAP•	  
Regulační plán vyhodnotí a případně zapracuje případné hodnoty, limity a záměry obsažené 
v Územně analytických podkladech obce a kraje a rovněž vyhodnotí a případně zpracuje 
zjištění, vyhodnocení a určení problémů k řešení obsažená v Rozboru udržitelného rozvoje 
území.
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Požární ochrana•	  
Regulační plán zohlední právní předpisy týkající se požární ochrany zejména zákon 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana veřejného zdraví•	  
Regulační plán bude řešen v souladu s právními předpisy ČR.

Hluk z dopravy•	  
V regulačním plánu bude prověřen hluk ze silniční dopravy a řešení bude navrženo tak, aby 
nedocházelo v nově navrhované zástavbě k zatěžování hlukem z dopravy. 

Ochrana proti radonu •	
V regulačním plánu bude případně prověřeno podrobné posouzení radonové rizikovosti. 

Civilní ochrana•	  
Bez požadavků. 

Obrana a bezpečnost státu•	  
Regulační plán zohlední zájmová území Ministerstva obrany ČR.

Ochrana ložisek nerostných surov•	 in 
Bez požadavků.

Geologické stavby území•	  
Bez požadavků

Ochrana před povodněmi•	  
Bez požadavků

Výčet druhů územních rozhodnutí, které regulační plán nahradíi) 

Bez požadavků.

Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy j) 
posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují

Zadání regulačního plánu nestanovuje podmínky pro provedení záměrů podle § 4, odst. 1, písm. a), 
c) a e) dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, a tudíž návrh regulačního plánu nepodléhá posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelacik) 

Bez požadavků.

Požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění l) 
s ohledem na charakter území a problémy k řešení, včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Obsah regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, bude řešen v rozsahu podle přílohy č. 11 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Výkresy regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, budou zpracovány v měřítku podle § 19, odst. 2 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním měřítkem regulačního plánu bude měřítko 1 : 2 000.

Lhůta14.4.  pro vydání regulačního plánu z podnětu je stanovena na 6 let od data nabytí účinnosti 
Územního plánu.
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EtaPIZaCE15.

Územní plán 15.1. stanovuje pořadí změn v území. Plochy a koridory určené pro etapizaci jsou 
zobrazeny ve Výkrese pořadí změn v území – etapizace (I/04). Konkrétně jsou stanovena tato 
pořadí změn:

ET-01: stavební využití rozvojových plochy OK-4146 je možné až po realizaci patřičné části pozemní•
komunikace na plochách DS-4147, DS-4148 a případně DS-5093, která bude zajišťovat obsluhu
předmětných ploch ze severu;

ET-02: využití ploch BI-4032, BI-4033 a BI-4334 (2. etapa) je možné až po 60 % využití součtu výměry•
ploch BI-4036, BI-4037, BI-4038, BI-4045, BI-4049, BI-4054 a BI-4055 (1. etapa).

VYMEZENÍ arChItEktONICkY NEbO urbaNIstICkY VýZNaMNýCh staVEb16.
Územní plán vymezuje architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může
vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ve smyslu § 17,
písm. d) a § 18, písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s Autorizačním řádem České komory architektů.

Pro zdola vyjmenované stavby, případně veřejná prostranství, může vypracovávat architektonickou část
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt:

stavby zapsané do seznamu kulturních památek, včetně veřejných prostranství;a)

stavby pro veřejné vybavení (tj. pro zdravotnictví, vzdělání a výchovu, sociální služby, veřejnoub)
správu, kulturu, církve a ochranu obyvatelstva) na pozemcích přiléhajících k ulici Armádní
a nám. 30. června.

stavby související s terminálem hromadné dopravy včetně autobusového nádraží;c)

stavba železničního viaduktu v celé délce na území Milovic.d)
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