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A. VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY

Pro účely tohoto Územního plánu se zdola uvedeným pojmům a zkratkám rozumí takto:

Alej: krajinný či městský prvek tvořený dvěma nebo více stromořadími lemujícími z obou stran komunikaci.

Alternativní zdroje: na rozdíl od konvenčních zdrojů (plyn, uhlí apod.) obnovitelné. V Územním plánu míněny 
zejména solární zdroje a tepelná čerpadla.

Bytový dům (BD): dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení 
a je k tomuto účelu určena (viz § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

ČOV: čistička odpadních vod.

ČS PHM: čerpací stanice pohonných hmot.

DN: jmenovitý vnitřní průměr potrubí.

DO: dotčený orgán ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 
o správní orgán, který hájí některý z veřejných zájmů podle zvláštních předpisů.

EVL: evropsky významná lokalita systému Natura 2000.

Hřeben: horní hrana šikmé střechy, kde se stýkají většinou dvě střešní plochy.

HD: hromadná doprava.

Historická cestní síť: trasy historických cest, které se dochovaly v současné struktuře města nebo jsou 
zdokumentovány v historických mapách. 

Hlavní dopravní prostor: viz obr. A.02: Schéma uličního prostoru.

HPP: viz Hrubá podlažní plocha.

Hranice zastavitelného území: hranice zahrnující v sobě vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy bez 
koridorů dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném území. K vymezené hranici i k území uvnitř ní 
(tj. zastavitelnému území) se vážou vybrané podmínky základní koncepce území. 

Hrubá podlažní plocha (HPP): součet půdorysných ploch všech nadzemních podlaží dané stavby, včetně 
konstrukcí a komunikačních jader.

IAD: individuální automobilová doprava.

Informativní část: skupina jevů ve výkrese, která napomáhá jeho srozumitelnosti a nachází se zejména mimo 
řešené území (např. železniční trať mimo řešené území);

Izolační zeleň: zpravidla vzrostlá zeleň sloužící zejména k odclonění rušivých provozů od okolí z důvodů 
hygienických a estetických.

Kompaktní zástavba: souvislá celistvá zástavba především v centrálním městském prostředí. Při stanovení 
kompaktní zástavby se postupuje obdobně jako při stanovení „uličního charakteru zástavby“ (viz bod 8 výrokové 
části ÚP).

Kód lokality / označení lokality: číselné označení lokality; podrobněji viz kód plochy.

K.ú.: katastrální území.

Legenda: skupina jevů, která je obsahem Územního plánu, respektive jeho výrokové části, dle přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Lokalita: část území města vymezená na základě územní sounáležitosti (např. mezi dvěma bariérami) 
či shodných znaků (např. společné subcentrum) a představující územní (urbanistický) celek. Každá lokalita je 
označena kódem (viz kód lokality).

Malobytovka / malobytový dům: bytový dům se čtyřmi až osmi bytovými jednotkami a dvěma až třemi 
nadzemními podlažími, včetně podkroví.

MK: místní komunikace.

MŠ: mateřská škola.

MÚK: mimoúrovňová křižovatka.

NBC: nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability (ÚSES).

NKP: národní kulturní památka.

Nízkoenergetické a pasivní domy: domy s nízkou spotřebou energie na vytápění (nízkoenergetické domy 
do 50 kWh/m² za rok, pasivní domy do 15 kWh/m² za rok) ve smyslu ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov.
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NP: nadzemní podlaží.

NRBK: nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability (ÚSES).

Objekt: pojem totožný s pojmem budova nebo stavba.

OP: ochranné pásmo; území, v němž jsou stanoveny zvláštní podmínky (např. ochranné pásmo kulturní památky, 
ochranné pásmo vodního zdroje apod.).

Parkování v rámci objektu: prostor přistavěný, popřípadě vestavěný, do objektu sloužícího jiným účelům (např. 
podzemní hromadná garáž, odstavná a parkovací plocha na střeše objektu apod.).

Pohoda bydlení: souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny 
kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení. Je dána zejména kvalitou 
jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím 
zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Pro zabezpečení pohody bydlení se zkoumá objektivně 
existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech. Dále 
podrobněji viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2006, č. j. 2 As 44/2005-116 (č. 850/2006 Sb. NSS). 
Pojem obsahově naplňuje kritéria pojmu „kvalita prostředí“ užívaný ve stavebně správních předpisech.

Pozemek bytového domu: viz Požadavky na vymezování a využívání pozemků zejména v § 21 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

Pozemek rodinného domu: viz Požadavky na vymezování a využívání pozemků zejména v § 21 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Profil komunikace: v Územním plánu chápán jako výraz pro příčné uspořádání prostoru místní komunikace 
dle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací.

Proluka: nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění. 

Prostor polosoukromý: prostor sdílený jasně definovanou skupinou uživatelů (obyvatel, návštěvníků apod.).

Prostor soukromý: privátní prostor přináležející k jedné konkrétní jednotce (domu, bytu, výrobně apod.).

Prostor veřejný: viz Veřejné prostranství.

Prvky mapového díla: grafické vyznačení některých skutečností (parcel, vrstevnic apod.), které slouží jako 
podklad při zpracování Územního plánu; toto zobrazení vychází z § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

PS: parkovací stání.

PUPFL: pozemky určené k plnění funkcí lesa.

PÚR ČR: Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky, 2015); podrobněji viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů.

Rastr vzrostlé zeleně: soubor několika stromořadí lemujících parkovací a odstavná stání na parkovištích.

RBC: regionální biocentrum územního systému ekologické stability.

RBK: regionální biokoridor územního systému ekologické stability.

RD: viz Rodinný dům.

Rodinný dům (RD): stavba pro bydlení ve smyslu § 2, písm. a), odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.

RP: regulační plán.

RS: regulační stanice.

RURÚ: rozbor udržitelného rozvoje území, součást územně analytických podkladů.

Římsa: horní hrana svislé konstrukce stavby zpravidla obíhající okolo celého jejího obvodu.

Skupina 1 silničních vozidel: malé, střední a velké osobní automobily a karavany (viz ČSN 30 0024 – Základní 
automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů).

Skupiny 2 a 3 silničních vozidel: malé, střední a velké nákladní automobily včetně autobusů (viz ČSN 30 0024 – 
Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů).
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STAVBY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ (součást občanského vybavení veřejné infrastruktury)

vzdělávání a výchova jesle; mateřské školy; střední školy; vysoké školy; základní umělecké školy; speciální školy; 
včetně ubytování, tělocvičen, bazénů, zahrad apod.

sociální služby azylové domy; domy na půl cesty; noclehárny; dětské domovy; vesničky SOS;  
domy s pečovatelskou službou; domovy důchodců; stacionáře (denní a týdenní) apod.

zdravotnictví ambulance; ordinace; zdravotnická záchranná služba; nemocnice; polikliniky; hospice; 
léčebny; rehabilitační ústavy; lékárny; ozdravovny; záchytné stanice apod.

kultura divadla; koncertní sály; muzea; galerie; kina; knihovny; archivy; botanické zahrady; pavilóny; 
hudební pavilóny; amfiteátry; hvězdárny a planetária; klubovny; rozhledny apod.

církve sakrální stavby, profánní stavby včetně far, kláštery apod.

veřejná správa radnice; soudy; úřady; pošty apod.

ochrana obyvatelstva
stavby a zařízení složek integrovaného záchranného systému (policie, hasičský záchranný 
sbor, zdravotnická záchranná služba); stavby a zařízení civilní ochrany (např. stálé úkryty, 
sklady materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci) apod.

STAVBY NA VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠTÍCH (součást občanského vybavení veřejné infrastruktury)

hroby; hrobky; kolumbária; obřadní síně; krematoria apod.

STAVBY PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

stadiony, sportovní haly, tělocvičny, bazény, hřiště apod.

STAVBY A ZAŘÍZENÍ SPECIFICKÉHO OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

zařízení zábavních parků, pavilóny ZOO, zařízení střeleckých areálů, zařízení lyžařských 
areálů, zařízení jezdeckých areálů, zařízení pro vodní sporty, zařízení pro golf, zařízení 
automotodromů, zařízení motokrosových areálů apod.

STAVBY KOMERČNÍHO VYBAVENÍ

administrativa banky; pojišťovny; podnikatelské inkubátory; stavby pro vedení podniků; sídla firem; budovy 
armádních štábů; budovy bezpečnostních složek apod.

lázeňství lázeňské pavilóny; léčebny; ozdravovny; lázeňské kolonády apod.

obchod stavby s prodejními plochami a jinými obchodními prostory charakteru služeb, např. 
samoobsluhy, nákupní střediska, obchodní domy, autosalóny apod.

služby

strategické služby

centra sdílených služeb (Shared Services Centers, SSC);  
centra zákaznické podpory, high-tech opravárenská centra;  
centra outsourcingu podnikových procesů (Business Process 
Outsourcing, BPO); centra outsourcingu IT (Information Technology 
Outsourcing, ITO); centra outsourcingu podnikových procesů; 
technologická centra apod.

nerušivé služby
služby cestovního ruchu; návrhářské a projekční služby; půjčovny; 
kadeřnictví; čistírny; malo- kovářství; malo- zámečnictví;  
malo- truhlářství apod.

(potenciálně)  
rušivé služby

služby motoristům (např. autoservisy, půjčovny aut);  
čerpací stanice pohonných hmot; klempířství; velko- kovářství; velko- 
zámečnictví; velko- truhlářství apod.

stravování restaurace; motoresty; kavárny; cukrárny; vinárny; pivnice; bufety; jídelny apod.

ubytovací zařízení hotely; motely; hostely; ubytovny; penziony; internáty; koleje; kempy apod.

věda a výzkum laboratoře; planetária; hvězdárny; vědecká centra; výzkumné ústavy; skleníky apod.

výstavnictví výstavní pavilóny; výstavní haly; veletržní stánky apod.

Tabulka staveb a zařízení občanského vybaveníObr. A.01: 
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Skupina 3 silničních vozidel: tahače, přívěsy, návěsy, jízdní soupravy, kloubové a patrové autobusy, traktory 
a samojízdné pracovní stroje (viz ČSN 30 0024 – Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. 
Definice základních pojmů).

Slovníček:

obvykle / zpravidla • : výraz, který značí, že se lze odchýlit od předmětného jevu při zachování smyslu 
předpisu a zachování práv účastníků;

například • : výraz, který uvádí charakterizující výčet příkladů předmětného jevu;

obdobně • : výraz, který značí, že se postupuje stejně;

přiměřeně • : výraz, který značí, že lze postupovat zjednodušeně, avšak bez nezkrácení práv účastníků;

zejména • : výraz uvádějící pevně stanovený příklad či výčet příkladů, které lze dále doplnit v mezích předpisů. 

Sociální služby: v tomto Územním plánu souhrnný název pro sociální péči a péči o rodinu (viz § 6, odst. 2 
vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Součinitel vlivu stupně automobilizace (ka): viz ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací.

Stavba pro zemědělství: stavba dle § 3 písm. f ) vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž pro plochy zemědělské se tím rozumí pouze stavby dle bodů 2 a 3 a pro 
plochy smíšené nezastavěného území pouze stavby dle bodů 1, 2 a 6 zmiňované vyhlášky.

Stavby veřejného vybavení: stavby a zařízení občanského vybavení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu; 
podrobněji viz obr. A.01.

Stavební čára: rozhraní vymezující zastavění na regulovaných pozemcích, jež zástavba musí dodržet v celém svém 
průběhu (nesmí nikde přesahovat ani ustupovat, pokud to není v upřesnění regulativu výslovně umožněno).

Stavební hranice: rozhraní vymezující zastavění na regulovaných pozemcích, jež zástavba nesmí v celém svém 
průběhu přesahovat (zpravidla směrem do veřejného prostranství), může však stát za ním.

Stavební využití / stavební charakter: využití plochy nebo území ve prospěch objektů.

Stavební zákon: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

SŠ: střední škola / středoškolský (-á).

STL: středotlaký plynovod.

Stromořadí: charakterizováno jako liniová výsadba stromů, zpravidla jednoho druhu, často tvořící doprovod 
liniového prvku nebo stavby.

Struktura zástavby: struktura daná rozmístěním, velikostí, členěním a vzájemnými prostorovými vztahy 
jednotlivých staveb na určitém území. 

TTP: trvalý travní porost.

ÚAP ORP Lysá nad Labem: Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Lysá 
nad Labem.

ÚAP SK: Územně analytické podklady Středočeského kraje.

Uliční prostor: prostor zahrnující celý profil ulice, tj. „od domu k domu“. Podrobněji viz obr. A.02: Schéma uličního 
prostoru.

ÚP: Územní plán, podrobněji viz pojem Územní plán.

ÚP 1998: do doby schválení tohoto Územního plánu platný Územní plán sídelního útvaru Milovice schválený 
usnesením Zastupitelstva města Milovice dne 27. listopadu 1998, včetně všech jeho pozdějších změn.

ÚPD: územně plánovací dokumentace.

ÚS: územní studie, podrobněji viz pojem Územní studie.

ÚV: úpravna vody.

ÚSES: územní systém ekologické stability.

ÚÚR: Ústav územního rozvoje je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Působí 
v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů 
a obcí České republiky a cestovní ruch. V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost 
ministerstva, vykonává činnosti metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační.
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Územní plán: tento územní plán – tj. Územní plán Milovic. V užším slova smyslu se jedná o výrokovou část 
Územního plánu.

Veřejné prostranství: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další nezastřešené prostory 
veřejně přístupné každému, viz § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů. V Územním plánu vymezená „plocha veřejného prostranství“ zajišťuje prostupnost území bez omezení, 
tj. 24 hodin denně.

Veřejné vybavení: občanské vybavení veřejné infrastruktury.

VHD: veřejná hromadná doprava.

Viladům: samostatná obytná stavba o více než třech bytových jednotkách nepřevyšující pět nadzemních 
podlaží, včetně podkroví, na vymezeném pozemku. Na viladům se vztahují stejné podmínky jako na bytový dům.

Vnitroblok: prostor obklopený úplně nebo částečně zástavbou (zejména obytnou). Vnitroblok tak může být 
uzavřený či částečně otevřený.

Volná krajina: krajina nacházející se v zásadě mimo souvisle zastavěná území sídel, ovšem bez pevně stanovené 
hranice.

VŠ: vysoká škola / vysokoškolský (-á).

VTL: vysokotlaký plynovod.

Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 500/2006 Sb.: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2006 Sb.: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj České republiky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzrostlá zeleň: skupina vzrostlých stromů.

ZČÚ: základní členění území.

Zeleň izolační: viz Izolační zeleň.

Zeleň vzrostlá: viz Vzrostlá zeleň.

ZŠ: základní škola.

ZÚR SK: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací.

ZPF: zemědělský půdní fond.
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Schéma uličního prostoru Obr. A.02: 
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Schéma výpočtu maximální výšky I.Obr. A.03: 
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 Schéma výpočtu maximální výšky II.Obr. A.04: 
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VyUžÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDIska šIršÍCH 
VZtaHŮ
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VyUžÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDIska šIršÍCH VZtaHŮ1. 

Předmětem řešení Územního plánu je správní území města Milovice, tj. katastrální území Milovice nad 
Labem a Benátecká Vrutice. Celková plocha řešeného území je 2 832 ha a nachází se nadmořské výšce 
188 až 246 m n. m. Město leží ve Středočeském kraji, v bývalém okrese Nymburk, a spadá do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Lysá nad Labem.

Postavení města v systému osídlení1.1. 
Milovice leží asi 35 km severovýchodně od hlavního města Prahy, uprostřed trojúhelníku, jehož vrcholy 
tvoří města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nymburk a Mladá Boleslav. Všechna jsou z Milovic 
vzdálena přibližně15–22 km. Obdobný rovnostranný trojúhelník o délce strany cca 38 km s těžištěm 
v Milovicích vytváří také významné komunikace – dálnice D11, rychlostní silnice R10 a silnice I/38. 
Milovice sousedí s městem Lysá nad Labem (centra obou měst jsou od sebe vzdálena vzdušnou čarou 
pouhé 3,8 km) a také s městem Benátky nad Jizerou vzdáleným zhruba 8 km. 

Z výše uvedeného vyplývá dobrá dopravní dostupnost Milovic z celostátní silniční sítě a poměrně 
silná vazba města na hlavní město Prahu, která funguje jako místo s množstvím pracovních příležitostí 
a centrum vyšší občanské vybavenosti. Výborná dopravní dostupnost Prahy je posílena také existencí 
přímého vlakového spojení přes Lysou nad Labem.

Řešené území navazuje na katastrální území Jiřice, Staré Benátky, Lipník, Všejany, Straky, Zbožíčko, 
Hronětice, Stratov, Lysá nad Labem, Stará Lysá a Předměřice nad Jizerou.

Milovice leží na rozhraní zemědělsky využívané nížiny Středního Polabí a členitějšího zalesněného území 
bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá. Území města odvodňuje především potok 
Mlynařice protékající po jeho jižní hranici, který se vlévá do Labe u obce Řehákova Bouda. 

Město Milovice je členem Mikroregionu Polabí , který byl ustaven v roce 2003. Kromě Milovic je tvořen 
městem Lysá nad Labem a obcemi Jiřice, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec, Stratov, Ostrá, Stará 
Lysá a Bříství. Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale udržitelného 
rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality 
života, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých 
vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí (jinak další činnosti dle § 50, odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) a případné vyvíjení samostatné hospodářské činnosti svazku.

Potenciál města v širších vztazích1.2. 
Současná podoba města je ovlivněna především bývalou existencí rozsáhlého vojenského výcvikového 
prostoru Milovice-Mladá, který byl využíván mezi lety 1904 a 1991. Působila zde armáda rakousko-
uherská, československá, německá a sovětská. Po zrušení vojenského výcvikového prostoru se 
rozsáhlé území a množství existujících staveb dostalo zpět do vlastnictví státu a dále pak postupně 
do soukromých rukou či do vlastnictví místní samosprávy, okolních obcí či státních organizací.

Pozůstatkem stavební činnosti armád (zejména armády sovětské) je mimo jiné rozsáhlý bytový fond, 
jehož revitalizace nalákala, díky dobré dostupnosti z Prahy, do Milovic množství nových obyvatel. 
Za posledních deset let se počet obyvatel Milovic zdvojnásobil, čímž město dosáhlo velikosti sousední 
Lysé nad Labem a dnes ji již počtem obyvatel překonalo. Pokud bude tento rozvoj pokračovat a bude 
podpořen také místním hospodářským rozvojem (dnes jsou obě města spíše zdrojem pracovní síly, která 
vyjíždí zejména do Prahy), lze ve výhledu několika desetiletí uvažovat o vzniku dvojměstí Lysá – Milovice, 
které svou velikostí překoná hranici 30 000 obyvatel. Již dnes je možné v tomto ohledu koordinovat 
rozvoj měst, zejména společné investice do záměrů z oblasti veřejné infrastruktury nadmístního 
významu (např. zimní stadion, plavecký bazén apod.).

Významnou lokalitou, která může zásadně ovlivnit růst Milovic, je území Božího Daru, kde bylo již 
od 50. let 20. století provozováno velké vojenské letiště. Rozvoj této strategické zóny Středočeského 
kraje (směrem např. k podnikatelské zóně) má být podpořen realizací železniční tratě propojující Prahu 
s Mladou Boleslaví a Libercem, která je v ZÚR SK označena jako priorita v oblasti veřejných investic.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Územní plán musí vytvářet vhodné podmínky a mantinely pro budoucí 
rozvoj města tak, aby byly zaceleny jizvy po vojenském působení a nekoordinovaném rozvoji minulých 
20 let a město se stalo místem s dobrými podmínkami pro kvalitní život, práci i rekreaci svých obyvatel.
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Širší vztahy – poloha města v rámci Středočeského krajeObr. B.01: 

Širší vztahy – poloha obce v rámci ORP Lysá nad Labem (podkladová mapa: RZM 50, © ČÚZK)Obr. B.02: 
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Širší vztahy dopravní infrastruktury1.3. 
Územní plán vytváří územní podmínky pro fungování dopravní infrastruktury ve městě a v návaznosti 
na jeho širší vazby.

Územím Milovic prochází následující silnice:

II/272 Český Brod – Lysá nad Labem – Benátky nad Jizerou – Bezno – Katusice – Bělá pod Bezdězem;•	

II/332 Lysá nad Labem – Milovice – Krchleby;•	

III/27212 Benátky nad Jizerou – Boží Dar – Straky;•	

III/3316 Milovice – Stratov;•	

III/3321 Milovice – Ruská cesta (silnice III/3322);•	

III/3322 Jiřice – Lipník – Čachovice – Vlkava.•	

Nejvýznamnějšími komunikacemi, které prochází městem, jsou silnice II. třídy II/272, která propojuje dvě 
významné pražské radiály (R10 a D11), a silnice II. třídy II/332, která město napojuje na silnici I/38. Dle 
ZÚR SK je na území města sledována trasa přeložky silnice II/332.

Územím města prochází regionální jednokolejná elektrifikovaná trať č. 232 (Lysá nad Labem – Milovice), 
která zajišťuje spojení Milovic s Lysou nad Labem, kde se napojuje na tratě č. 231 (Praha – Lysá n. L. 
– Nymburk – Kolín) a č. 072 (Lysá n. L. – Ústí n. L.). Dle ZÚR SK je na území města sledována přeložka 
železniční trati č. 231 a nové propojení této trati s tratí č. 071 (Nymburk – Mladá Boleslav) v Čachovicích.

Na území města se nachází stávající neprovozované letiště Boží Dar.

Území města je obsluhováno dvěmi integrovanými dopravními systémy hromadné dopravy (pražským 
a středočeským). Pražský dopravní systém (PID) zajišťuje migraci mezi Milovicemi a hlavním městem 
prostřednictvím železniční dopravy (včetně zajištění dopravy k milovickému nádraží ze vzdálenějších 
oblastí města). Středočeský dopravní systém (SID) zajišťuje spojení s jinými městy (Lysá nad Labem, 
Nymburk atd.) prostřednictvím autobusové dopravy. 

Širší vztahy technické infrastruktury1.4. 
Na území města jsou dva hlavní zdroje pitné vody (vrty v Milovicích a vrty v Benátecké Vrutici), které 
zásobují pitnou vodou nejen Milovice, ale i okolní obce. Z vrtů v Benátecké Vrutici jsou kromě Benátecké 
Vrutice zásobovány i sousední obce Jiřice, Stará Lysá a Dvorce, je zde i propojení do Milovic (využívané 
pouze v případě potřeby) a nevyužívané propojení do Lysé nad Labem. Vrty v Milovicích zásobují pitnou 
vodou kromě Milovic také Zbožíčko a Straky. Část Boží Dar je zásobována pitnou vodou ze zdroje, který leží 
na území obce Lipník. Hlavní vodojem v Milovicích (Lišky) je propojen s vodojemem u Ruské cesty v k.ú. 
Jiřice, který je pozůstatkem sovětského působení v území a dnes slouží pro zásobování obcí v ORP Mladá 
Boleslav (je zásobován ze zdrojů u řeky Jizery). Toto propojení ale slouží pouze jako záloha a není využíváno.

Město má dva kanalizační systémy ukončené na ČOV. Na ČOV Benátecká Vrutice jsou odkanalizovány 
části Benátecká Vrutice (splašková kanalizace), Mladá a Milovice (jednotná kanalizace). Na ČOV Boží Dar 
jsou odváděny odpadní vody z Božího Daru, v budoucnu budou na tuto ČOV napojeny také sousední 
obce Straky a Zbožíčko.

V jižní části území města se nachází napájecí uzel distribuční elektrizační soustavy – elektrická stanice 
110/22 kV, která je na distribuční síť 110 kV napojena prostřednictvím elektrických vedení 110 kV č. 1992 
(Čechy-střed – Milovice) a č. 1994 (Milovice – Škoda Mladá Boleslav). Dvojité vedení 110 kV přichází 
do Milovic ze západu od Čihadel. Ze stanice 110/22 kV vychází vzdušná a podzemní vedení distribuční 
elektrizační soustavy 22 kV, která zásobují jak město, tak další okolní sídla. 

Město je napojeno odbočkou z VTL plynovodu DN 300/25 Štolmíř – Mladá Boleslav, který prochází 
západní částí katastru Benátecká Vrutice. Především pro zásobování Božího Daru je v souladu se 
ZÚR SK navrženo druhé napojení města z VTL plynovodu DN 200/25 Nymburk – Turnov, který prochází 
východně od řešeného území. Přípojka DN 100/25 bude ukončena v regulační stanici VTL/STL umístěné 
za hranicí řešeného území v k.ú. Straky.

V Milovicích jsou provozovány dvě digitální ústředny – vzdálené účastnické jednotky RSU (ulice Poštovní, 
Boží Dar), které jsou dálkovými kabely napojeny na okolní sídla. Kabely vychází z řešeného území 
zejména směrem do Lysé nad Labem, Staré Lysé, Stratova, Zbožíčka a do Strak. Na území města jsou 
vybudovány základnové stanice veřejné mobilní komunikační sítě.
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Schéma napojení města na silniční síť (červená a oranžová) a železniční koridory (fialová)Obr. B.03: 

Geomorfologie krajinyObr. B.04: 
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Širší krajinné vztahy1.5. 
Geomorfologie krajiny

Území města Milovice se nachází ve střední části geomorfologické oblasti Středočeská tabule, 
na rozhraní dvou geomorfologických celků – Jizerské tabule a Středolabské tabule. Severozápadní část 
území leží na Jiřické plošině a Vrutické pahorkatině, které tvoří jižní okraj Dolnojizerské tabule (podcelku 
Jizerské tabule). Jihozápadní část území tvoří nízká terasa Milovické tabule, jež je součástí Nymburské 
kotliny (podcelku Středolabské tabule). 

Město leží jižně od velkého zalesněného komplexu – bývalého vojenského prostoru. Plochý až mírně 
zvlněný terén Milovické terasy je od zdvíhající se členitější Vrutické pahorkatiny a Jiřické plošiny 
oddělen hřbetem vrcholů. Tato přírodní hranice geomorfologických celků se táhne od vrcholu Šibák, 
který sousedí s jižní hranicí řešeného území, středem města v podobě dvou zalesněných vrchů a dále 
severozápadním směrem nad Boží Dar a dále na sever.

Nejvyšším místem v řešeném území je křižovatka Mladá (253,8 m n. m.), nejníže leží místo, kde Mlynařice 
opouští řešené území (cca 188 m n. m.).

Vodní toky

Území města patří do povodí Labe, které na severní hranici řešeného území sousedí s povodím Jizery. 
Největší část řešeného území odvodňuje vodní tok Mlynařice, která se vlévá do Labe u Řehákovy Boudy. 
Východní malou část území odvodňuje Vlkava vlévající se do Labe jižně od Kostomlat nad Labem.

Ochrana přírody

V řešeném území se vyskytuje přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem. Lokalita je chráněna 
především z důvodu unikátního výskytu vzácných druhů živočichů a rostlin, např. modráska hořcového 
Rebelova (Maculinea alcon x rebeli) či hořce křížatého (Gantiana cruciata).

V severní části do řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita Milovice-Mladá (součást 
systému NATURA 2000), která dále leží v k.ú. Lipník a k.ú. Staré Benátky. Tato lokalita je významná 
výskytem zachovalých typů ekosystémů a významnými druhy rostlin a živočichů, např. čolka velkého 
(Triturus cristatus).

Z jihozápadní strany se hranice řešeného území dotýká národní přírodní rezervace a evropsky významná 
lokalita (součást systému NATURA 2000) Hrabanovská Černava, která leží v k.ú. Lysá nad Labem. 
Do řešeného území zasahuje její 50 m ochranné pásmo.

Územní systém ekologické stability

Severní částí řešeného územím prochází nadregionální biokoridor NK 68 Řepínský důl – Žehuňská obora.

Regionální úroveň ÚSES je v území zastoupena regionálním biocentrem RC 1012 Kateřina – Polák, které 
do řešeného území velkou částí zasahuje v severní části území. 

Lokální biokoridory přechází z řešeného území do okolních katastrálních území v těchto místech:

biokoridor procházející podél Mlynařice západním směrem do k.ú. Stará Lysá (směřuje také k RBC •	
Hrabanovská Černava);

biokoridor procházející od Mlynařice jižním směrem do k.ú. Lysá nad Labem na vrch Šibák;•	

biokoridor procházející podél Mlynařice východním směrem do k.ú. Hronětice (směřuje jižně •	
od Vápenska dále k Hronětickému náhonu);

biokoridor procházející lesoparkem od Lišek dále k severu do k.ú. Jiřice.•	
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vyhodnoCení účelného vyUŽITí ZASTAvĚného úZeMí1. 
Zastavěné území bylo vymezeno k 1. červenci 2015 v souladu s § 58 Stavebního zákona, na základě stavu 
území a nad aktuální katastrální mapou platnou k 28. 6. 2015. Celková výměra zastavěných území činí 
856,41 ha, což je zhruba 30 % celého řešeného území. Zastavěné území tvoří zejména zástavba hlavního 
sídla složená z Benátecké Vrutice, Mladé a starých Milovic a dále samostatná část města Božího Daru 
tvořená bývalým vojenským letištěm a jeho zázemím. Tato dvě velká zastavěná území jsou doplněna 
menšími zastavěnými územími, která zahrnují jak větší areály (např. tankodrom, zemědělská farma 
Milovice, elektrická stanice 110/22 kV), tak jednotlivé stavby umístěné v krajině.

Zastavěné území jsou zčásti využita poměrně kompaktní zástavbou (jedná se hlavně o zástavbu 
Benátecké Vrutice, Starých Milovic, Rakouského tábora a části Mladé), ale poměrně značný podíl území 
zejména bývalého vojenského tábora je využit málo intenzivně nebo vůbec (např. téměř celý Boží Dar 
a střední část Mladé). Zastavěná území tak lze na mnoha místech revitalizovat a doplnit další zástavbou. 
Tento stav je dán vojenskou historií města, zejména její nedávno skončenou „sovětskou“ etapou. 

Plochy s nevhodnou strukturou zástavby nebo s nevhodným způsobem využití uvnitř zastavěného 
území jsou za účelem intenzifikaci svého využití v Územním plánu vymezeny jako plochy přestavby. 
Jedná se buď o nahrazení stávající nevhodné zástavby nebo nahrazení nevhodné funkce jiným využitím, 
či o využití větších celků dosud nezastavěných pozemků . Rozvoj těchto ploch může snižovat nároky na 
rozvoj města mimo zastavěné území „na zelené louce“. Týká se to zejména dosud nezrevitalizovaných 
částí bývalého vojenského tábora v Mladé či v Božím Daru, které lze označit za plochy brownfields. 
Naopak v zástavbě Benátecké Vrutice a starých Milovic je ploch přestaveb minimum. Plochy přestavby 
jsou vymezeny pro různá využití ve vazbě na celkovou koncepci rozvoje města. Jedná se zejména 
o plochy pro smíšené obytné využití a plochy pro související infrastrukturu, které tvoří jádro území, 
a dále o plochy pro podnikatelské aktivity (komerční vybavení a výrobu a skladování), které jsou 
navrženy zejména na okrajích města a také na území Božího Daru. 

Jako plochy přestavby nejsou s ohledem na koncepční úroveň ÚP vymezeny nezastavěné zadní strany 
zahrad obrácené k bývalým záhumenním cestám či jednotlivé dlouhodobě nezastavěné proluky. Využití 
těchto pozemků je obvykle zásadně ovlivněno vlastnickými právy (vlastník není ochoten pozemek 
prodat), dostupností sítí technické infrastruktury či existujícími limity využití daného území a případná 
výstavba zde probíhá spíše výjimečně. Nejedná se tedy o pozemky, který by mohly plnit zásadní roli 
při rozvoji obce a jsou proto zařazeny do ploch stabilizovaných. Lze konstatovat, že ve stabilizovaných 
plochách zastavěného území města neexistují proluky, které by významně snižovaly nároky na vymezení 
zastavitelných ploch. Územní plán pak obecně výstavbu ve stabilizovaných plochách umožňuje, 
podmínky této výstavby jsou součástí podmínek využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem 
využití v bodě 8 výrokové části ÚP. 
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vyhodnoCení poTřeby vyMeZení ZASTAvITelnýCh ploCh2. 

východiska pro stanovení rozsahu rozvoje města2.1. 
řešené území je zahrnuto dle púR čR do rozvojové oblasti ob1 praha, která dle kapitoly 3.1, odst. 33 
zahrnuje území, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují 
zvýšené požadavky na změny v území. 

řešené území je zahrnuto dle ZúR SK do rozvojové oblasti republikového významu ob1 praha. 
ZÚR SK dále stanovují tuto prioritu pro zajištění udržitelného rozvoje území, která se týká řešeného 
území:

vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou •	
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými je na území 
Středočeského kraje hospodářsky slabý region Milovice-Mladá; pro toto území prověřit a stanovit 
možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické infrastruktury (viz odst. 3). 

Stavební rozvoj se předpokládá z velké části zejména uvnitř zastavěného území, zčásti je ale navržen 
i na nově vymezených zastavitelných plochách. Uvnitř zastavěného území může být využito jeho 
rozsáhlých vnitřních rezerv na územích bývalého sovětského vojenského tábora (viz výše). Jedná se jak 
o rekonstrukce bývalých vojenských objektů, tak o doplnění nové zástavby na místech s nevhodnou 
nebo žádnou zachovalou původní zástavbou. 

Proces revitalizace a „zahušťování“ zástavby už probíhá od 90. let minulého století, ale potenciál území 
zatím nebyl ani zdaleka vyčerpán. V takto krátké době nelze na tak rozsáhlém území vymazat jeho 
dlouhou vojenskou historii, která byla zakončena nepřehlednou privatizací, a do území rázem doplnit 
všechny chybějící funkce, městské prostory a potřebnou infrastrukturu. Budování nových Milovic 
zde tedy probíhá pozvolna, jak se na sebe jednotlivé funkce přirozeně nabalují. Aktuálními problémy 
Milovic jsou zejména nedostatek pracovních míst, který způsobuje každodenní vyjížďku velké části 
obyvatel mimo Milovice (hlavně do Prahy), a nedostatečné možnosti pro výstavbu rodinných domů pro 
obyvatele, kteří by se chtěli přestěhovat z malometrážních bytů tvořících obrovskou část současného 
bytového fondu. 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro rozvoj města je vhodné část rozvojových ploch umístit také za 
hranicemi současně zastavěného území (zastavitelné plochy). Takový rozvoj je přirozenou součástí 
růstu každého města, protože dotváří nabídku stavebních pozemků a pomáhá tak dosáhnout potřebné 
konkurence a pestrosti této nabídky. 

Dále je pro rozvoj města potřeba vymezit rozvojové plochy s určitou přiměřenou rezervou nad rámec 
předpokládaných potřeb. Cílem totiž není dosažení přesné rovnováhy potřeby a nabídky, protože tím by 
mohlo docházet k prudkému nárůstu cen pozemků a tím zpomalení či zastavení rozvoje. Nabídka musí být 
vždy o něco vyšší než poptávka, aby bylo vždy možné mít pro aktuální záměry alternativu jejich umístění.

Přitom je ale zřejmé, že dopředu nelze stanovit, která část města se bude rozvíjet první a která bude 
následovat v další etapě, protože k takovému rozdělení neexistují v Milovicích žádné relevantní důvody. 
A to přesto, že se dá reálně očekávat, že rozvoj města nebude souběžně probíhat na všech potenciálně 
vhodných územích. Proto je vhodné a nutné stanovit pro rozvoj města všechny potenciálně vhodná 
území s tím, že jejich využití bude probíhat postupně v delším časovém rozpětí na základě aktuálních 
ekonomických a územních podmínek (zejména s ohledem na vztah nabídky a poptávky po jednotlivých 
typech funkčního využití území).

Pro rozvoj Milovic lze jen těžko určit nějaký jasný rámec, neboť se jedná o velmi specifické území, jehož 
civilní rozvoj probíhá teprve krátkou dobu (zhruba dvacet let) a dosud byl poměrně dynamický – od 
roku 1991 zde přibylo přes 8 800 obyvatel (počet obyvatel se změnil z 1 330 při sčítání v roce 1991 na 
10 140 v roce 2011), což je nárůst o 660 %!

To, že řešené území je v rámci ČR oblastí se specifickým rozvojem po roce 1989 a že struktura obyvatel 
a domů se výrazně vymyká republikovým průměrům, je patrné z následné vybrané statistiky: 

do roku 1991 byly Milovice součástí vojenského újezdu Milovice-Mladá, kde bylo dislokováno •	
zhruba 20 000 vojáků Sovětské armády a 10 000 jejich rodinných příslušníků; v roce 1991, kdy 
Sovětská armáda vyklidila toto území, žilo v Milovicích 1 330 obyvatel ve 409 obydlených domech 
(SLDB 1991); v roce 2001 to bylo již 4 212 obyvatel v 499 obydlených domech a v roce 2011 zde žilo 
10 140 obyvatel v 736 obydlených domech;
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poměr obydlených rodinných domů k obydleným bytovým domům byl v roce 2011 444 RD : 238 BD •	
(SLDB 2011), tj. 1 : 1,87, zatímco tento poměr jiných měst souměřitelné velikosti je dvakrát až třikrát 
vyšší (např. Aš 1 : 3,49; Sušice 1 : 4,49; Kuřim 1: 5,45); v sousedním městě Lysá nad Labem dosahuje 
tento poměr dokonce hodnoty 1 : 10,62 (1 817 RD : 171 BD);

dle ÚAP ORP Lysá nad Labem byl průměrný věk obyvatel Milovic k 1. 1. 2010 hluboko pod okresním, •	
krajským i republikovým průměrem (Milovice: 30,1 let; okres Nymburk: 40,1 let; Středočeský kraj: 
40,0 let; ČR: 40,6 let); dle ĆSÚ činil k 1. 1. 2013 průměrný věk obyvatele Milovic 31,2 let (pro srovnání 
v rámci okresu Nymburk to bylo 40,4 let);

dle SDLB 2011 dosahoval v Milovicích podíl obyvatelstva mladšího 15 let k celkovému počtu •	
obyvatel 25,6 % oproti středočeskému či republikovému průměru (15,6 %, respektive 14,5 %);

dle ĆSÚ se od roku 1991 do roku 2012 do Milovic přistěhovalo 10 710 osob, ve stejné době se •	
odstěhovalo 4 327 (čili přírůstek stěhováním byl 6 383 osob), za stejnou dobu se zde narodilo 2 544 
dětí a zemřelo 506 osob; nejvíce obyvatel za jeden rok přibylo v roce 2007 (838 obyvatel), nejvíce 
dětí se narodilo v roce 2009 (234 dětí); počet narozených dětí má od té doby mírně sestupný trend, 
v roce 2012 se narodilo 165 dětí.

Tyto hodnoty lze interpretovat takto: dynamický rozvoj města v uplynulých 20 letech spočíval 
v synergickém účinku rekonstrukcí stávajících či výstavby nových bytových domů, příchodem zejména 
mladých lidí za levným bydlením a dostatku pracovních příležitostí umístěných v poměrně dobře 
dostupné Praze; to učinilo z Milovic výborné startovací místo pro mladé lidi s dětmi, zvláště pro silné 
ročníky ze 70. let minulého století (tzv. Husákovy děti), které nenašly vhodné podmínky pro své bydlení 
v Praze. Poměr rodinných a bytových domů je proti jiným souměřitelným městům zcela zásadně 
vychýlený ve prospěch bytových domů.

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

počet 
obyv. 1 597 1 882 2 070 1 911 1 732 2 868 4 720 5 878 3 872 2 747 1 521 1 330 4 212 10 140

počet 
domů 252 286 333 355 339 414 471 488 570 533 443 568 596 799

rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

počet 
obyv. 4 593 5 053 5 461 6 015 6 606 7 268 8 106 8 685 9 145 9 532 9 800 10 042 10 338

nárůst + 460 + 408 + 554 + 591 + 662 + 838 + 579 + 460 + 322 + 333 + 242 + 296

V současné době se tedy začíná mluvit o nebezpečí, které do budoucna Milovicím hrozí, až se zlepší části 
obyvatel finanční podmínky a rozhodnou se zvyšovat standard svého bydlení (budou si chtít v Milovicích 
pořídit bydlení v rodinném domě). Z důvodu chudé nabídky stavebních míst pro rodinné domy či villa 
domy reálně hrozí odchod těchto mladých lidí v produktivním věku z Milovic, které tak zůstanou nadále 
pouze „noclehárnou“. 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje pak očekávají, že Milovice společně s Lysou nad Labem 
budou v budoucnu v rámci systému sídel Středočeského kraje tvořit „střední centrum“ srovnatelné 
velikostí a významem např. s  Příbramí, Berounem, Benešovem, Kutnou Horou či Mělníkem, které mají 
počet obyvatel 16–35 000 (viz kap. 4.2.6. Odůvodnění ZÚR SK).

Ekonomickou situaci mohou částečně ilustrovat data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011:

z celkového počtu 10 140 obyvatel bylo 5 467 ekonomicky aktivních (z toho 4 981 zaměstnaných •	
a 486 nezaměstnaných) a 4 215 ekonomicky neaktivních (z toho 798 nepracující důchodci); 

Tabulka retrospektivního vývoje počtu obyvatel a domů (Český statistický úřad); údaje jsou přepočteny na územní strukturu Obr. C.01: 
platnou k r. 2010

Tabulka retrospektivního vývoje počtu obyvatel k 31. 12. každého roku (Český statistický úřad) s doplněným výpočtem nárůstu Obr. C.02: 
od předcházejícího roku
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ze zaměstnaných bylo v Milovicích 213 žen na mateřské dovolené, což je 8,4 % ekonomicky aktivních •	
žen (v Lysé to bylo pouze 75 žen, což je 3,9 % ekonom. aktivních žen; celostátní průměr je 4,1 %);

do Milovic dojíždělo za prací celkem 293 osob, zatímco z Milovic vyjíždělo za prací 2 683 osob, tzn. že •	
z Milovic vyjíždělo za prací o 2 390 osob víc než přijíždělo;

ve městě bylo 2 543 obsazených pracovních míst; na 1 000 zaměstnaných osob připadalo pouze •	
516 pracovních míst (pro srovnání v Lysé n. L připadá na 1 000 zaměstnaných osob 818 prac. míst, 
v Čelákovicích 698 prac. míst, v Poděbradech 916 prac. míst, v Benátkách n. J. 885 prac. míst, 
v Nymburku 1 162 prac. míst a v Brandýse n. L. 1 125 pracovních míst); tato hodnota je nejnižší ze 
všech měst v české republice, hodnoty nižší než 600 pracovních míst / 1 000 zaměstaných dosahují 
pouze města Libčice n. Vltavou. (590 prac. míst/1 000 zam., celkem 904 obsazených prac. míst), Rabí 
(574 prac. míst/1 000 zam., celkem 108 obsazených prac. míst) a Spálené Poříčí (525 prac. míst/1 000 
zam., celkem 605 obsazených prac. míst);

z obyvatel starších 15 let v počtu 7 646 mělo 3 725 osob vyšší ukončené vzdělání než střední vzdělání •	
s maturitou včetně (z toho 851 vysokoškolské), což je zhruba srovnatelné s Lysou n. Labem.

Z výše uvedených čísel je patrné, že v Milovicích velmi významně funguje vyjížďka za prací, neboť 
v samostném městě jsou pracovní příležitosti zhruba pouze pro polovinu ekonomicky aktivních obyvatel 
(pokud zanedbáme konkrétní typy pracovních míst a zájem obyvatel o ně). Obdobná situace se opakuje 
v mnoha městech a obcích, které jsou dobře dopravně dostupné z Prahy; převis nabídky pracovních 
příležitostí nad poptávkou se týká pouze větších měst (v tomto případě např. Nymburka, Brandýsa n. L. 
či Mladé Boleslavi). Nicméně Milovice dosahují v tomto parametru rekordně nízké hodnoty v rámci všech 
měst v ČR a souměřit se mohou jen částečně s několika mnohem menšími sídly. 

Je tedy zřejmé, že rozvoj pracovních příležitostí významně zaostal za rozvojem bytového fondu, což 
má vliv na „vylidnění“ města v obvyklé pracovní době a tím pádem také na nízké využití občanského 
vybavení v této době (a tím pádem také na jeho nízkou kvalitu či úplnou neexistenci), což negativně 
působí na celkovou ekonomickou prosperitu a úroveň města. Významnou spotřebitelskou skupinu zde 
naopak tvoří rodiny s malými dětmi, neboť je zde zhruba dvojnásobek žen na mateřské dovolené než je 
celostátní průměr. S obrovským nárůstem počtu dětí (každý rok přibývá skoro 200 narozených dětí) také 
souvisí fakt, že kapacity stávajících školských zařízení nejsou dostatečné a je nutné tuto situaci poměrně 
flexibilně řešit. V nedávné době byla naštěstí zprovozněna první část rekonstruované bývalé sovětské 
školy, která zřejmě nabízí pro rozvoj školství dostatečnou rezervu.

na základě výše uvedených informací o stavu území je tedy nutné zajistit podmínky pro splnění 
těchto cílů:

co nejvíce vyvážit strukturu bytového fondu (především nabídkou pozemků pro výstavbu •	
rodinných domů) a zajistit tak podmínky pro vyváženou sociální skladbu obyvatel srovnatelnou 
se standardními městy obdobné velikosti;

vytvořit podmínky pro zkvalitnění či doplnění chybějící veřejné infrastruktury do podoby, která •	
bude odpovídat očekávané budoucí velikosti města; 

zajistit vhodné předpoklady pro rozvoj pracovních příležitostí v Milovicích, které jsou zásadní •	
podmínkou pro zajištění ekonomické prosperity města.

Přitom na území města se nachází množství území potenciálně vhodných pro rozvoj výše uvedených 
aktivit, a to jak uvnitř zastavěného území, tak mimo něj. Pro rozvoj města je zásadní stanovit rozsah 
rozvoje smíšené obytné zástavby, která tvoří nejvýznamnější podíl každého sídla a kromě bydlení může 
obsahovat i související občanské vybavení. Další základní funkcí, která by měla mít na rozvoji města 
zásadní podíl, jsou podnikatelské aktivity komerčního, výrobního či skladovacího charakteru. Poslední 
základní urbanistickou skupinou, která se podílí na rozvoji, jsou plochy pro rekreaci a trávení volného 
času (pro parky, sportovní a specifické vybavení nebo pro zahrádkové osady). Tyto základní funkce jsou 
pak doplněny rozvojem související infrastruktury, zejména dopravní a technické, a občanského vybavení.

odůvodnění rozvoje hlavních funkcí2.2. 

Zásady řešení rozvoje bydlení2.2.1. 

řešené území je zahrnuto dle ZúR SK do rozvojové oblasti republikového významu ob1 
praha, pro které byly stanoveny mimo jiné tyto dvě zásady: rozvoj bydlení orientovat do lokalit 
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s možností kvalitní hromadné dopravy, zejména kolejové, a s vazbou na sídla s odpovídající 
sociální infrastrukturou; pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném 
území sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území v územních 
plánech obcí.

Z hlediska územního plánování se další vývoj v oblasti bydlení v Milovicích bude ubírat dvěma 
základními způsoby: ve stabilizovaných rezidenčních plochách bude probíhat kultivace stávající 
zástavby, tj. zkvalitňování bytového fondu formou rekonstrukcí a zahušťování stávající struktury 
zástavby tak, aby provoz obce byl co nejšetrnější; v rozvojových rezidenčních plochách, ať již 
přestavbových nebo zastavitelných, bude probíhat zástavba převážně rodinnými domy.

Zastavitelné plochy jsou obecně Územním plánem vymezovány tak, aby byly od nezastavěného 
území odděleny veřejným prostranstvím (např. silnicemi nebo záhumenními cestami) tak, aby 
byla patrná jasná hranice mezi sídlem a krajinou. 

V kapitole C 2.1. jsou popsána základní východiska i cíle řešení rozvoje bydlení, tedy zejména 
potřeba co nejvíce vyvážit strukturu bytového fondu (především nabídkou pozemků pro 
výstavbu rodinných domů) a zajistit tak podmínky pro vyváženou sociální skladbu obyvatel 
srovnatelnou se standardními městy obdobné velikosti. 

K těmto vstupním údajům je třeba doplnit ještě další informace týkající se struktury a kvality 
bytového fondu v Milovicích:

v Milovicích bylo v roce 2011 (SLDB 2011) celkem 4 107 obydlených bytů, z toho 512 bytů •	
v rodinných domech a 3 579 bytů v bytových domech; na jeden byt v rodinném domě tak 
připadalo 6,6 bytů v bytových domech – pro srovnání v Lysé nad Labem (8 500 obyv.) je 
to 0,6 bytu v BD, v Čelákovicích (11 600 obyv.) je to 1,17 bytů v BD, v Poděbradech (13 800 
obyv.) 1,01 bytů v BD, v Nymburku (14 600 obyv.) 1,88 bytů v BD a v Brandýse nad Labem 
(16 700 obyv.) 1,05 bytů v BD; v rodinných domech pak bydlelo 1 451 obyvatel což bylo 
14,5 % tehdejšího celkového počtu obyvatel (9 991 ob.) – pro srovnání v Lysé n. L. to bylo 
65,2 %, v Čelákovicích 48,7 %, v Poděbradech 53,0 %, v Nymburku 37,1  % a v Brandýse n. L. 
52,0 %;

další údaje týkající se struktury bytového fondu v řešeném území jsou v následující tabulce •	
srovnány s dostupnými údaji států EU (Rakousko a Německo), ČR a souvisejících regionů 
v ČR (Středočeský kraj, okres Nymburk); pro informativní srovnání jsou doplněna i čísla 
týkající se sousedního města Lysé nad Labem.

Z tabulky je patrné, že úroveň bytového fondu v Milovicích (s výjimkou průměrného počtu 
obyvatel v bytech) je zásadně odlišná od všech uvedených srovnávaných území. V Milovicích 
tvoří zásadní část bytového fondu malometrážní byty, které vznikly rekonstrukcí vojenských 
bytů po sovětské armádě. Proto je například průměrná plocha bytu v Milovicích o čtvrtinu 
menší než ve Středočeském kraji (71,2 x 95,8 m2).

průměrný počet v bytech celkem

osob na byt průměrná plocha 
bytu [m2]

průměrná obytná 
plocha bytu [m2]

průměrná plocha 
bytu na osobu 

[m2]

Německo 2,2 2 89,7 2 40,1 2

Rakousko 2,4 2 93,9 2 38,3 2

Česká republika 2,5 1 86,7 1 65,3 1 35,1 1

Středočeský kraj 2,6 1 95,8 1 72,1 1 37,0 1

okres Nymburk 2,5 1 93,7 1 70,8 1 37,2 1

Lysá nad Labem 2,5 1 90,4 1 68,6 1 35,9 1

Milovice 2,4 1 71,2 1 53,2 1 29,3 1

Tabulka hodnot charakterizujících úroveň bytového fondu (Obr. C.03: 1 Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, 2014;  
2 Statistika bydlení v Evropské unii 2004, MMR, 2005)

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

C7C. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Ze srovnání s dostupnými údaji z Rakouska a Německa (Statistika bydlení v Evropské unii 
2004, MMR, 2005), zemí nám kulturně i geograficky nejbližších, lze předpokládat, že bude 
dále docházet k postupné změně struktury a kvality bytového fondu i nad rámec současných 
průměrných dat vztažených k území ČR. Vzhledem k hodnotám charakterizujících úroveň 
bydlení v těchto zemích v roce 2004 lze konstatovat, že i kdyby zůstal zachován současný počet 
obyvatel (což v Milovicích není reálné, neboť lze vzhledem k dobré dostupnosti Prahy očekávat 
jeho další pozvolný růst), lze do budoucna důvodně očekávat nárůst počtu bytů (a tedy 
i potřebu rozvojových ploch pro jejich výstavbu), neboť bude docházet ke zvyšování průměrné 
plochy bytu a snižování obložnosti (počtu obyvatel na byt).

Pokud bychom přesto teoreticky předpokládali, že počet obyvatel města zůstane stejný jako 
je dnes (tedy zhruba 10 200 obyvatel) a zároveň dojde ke standardizaci struktury bytového 
fondu, můžeme se dostat se k těmto číslům:

pokud budeme chtít dosáhnout •	 německého průměru obložnosti 2,2 osob/byt, bude nutné 
mít pro 10 200 obyvatel celkem 4 636 bytů; k dnešním 4 107 obydleným bytům je tedy třeba 
přidat dalších 529 bytů;

pokud budeme chtít dosáhnout •	 německého průměru plochy bytu 40 m2/osobu bude 
nutné mít pro 10 200 obyvatel byty o celkové ploše 408 000 m2; k dnešní celkové ploše bytů 
258 120 m2 (údaj ČSÚ ze SLDB 2011) bude třeba doplnit zhruba 150 000 m2 plochy bytů; 
pokud pak budeme předpokládat německou průměrnou plochu bytu 89,7 m2, bude nutná 
realizace nových 1 672 bytů;

pokud budeme chtít v Milovicích dosáhnout •	 standardu běžném ve Středních čechách 
(čili průměrné plochy bytu 37 m2/osobu) bude nutné mít pro 10 200 obyvatel byty 
o celkové ploše 377 400 m2; k dnešní celkové ploše bytů 258 120 m2 (údaj ČSÚ ze SLDB 
2011) bude třeba doplnit zhruba 119 280 m2 plochy bytů; pokud pak budeme předpokládat 
středočeskou průměrnou plochu bytu 95,8 m2, bude nutná realizace nových 1 245 bytů;

pokud bychom jednoduše požadovali, aby došlo k „•	 narovnání“ vztahu počtu bytů 
v rodinných a bytových domech na úroveň obvyklou u jiných měst srovnatelných svou 
velikostí s Milovicemi (čili dosažení stavu, kdy se počet bytů v RD alespoň vzdáleně blíží 
počtu bytů v BD, přičemž dnes je tento poměr 512 bytů v RD ku 3 579 bytů v BD), bylo by 
nutné realizovat až 3 000 bytů v rodinných domech.

Z výše uvedených výpočtů je zřejmé, že v Milovicích je třeba vytvořit podmínky pro poměrně 
zásadní rozvoj bytového fondu, a to zejména pro bydlení v rodinných domech. Tento požadavek 
je obsažen také v Zadání územního plánu, viz kap. G 1.4., odst. (4).

S ohledem na umístění Milovic v národní rozvojové oblasti OB1 Praha, na dobrou dopravní 
dostupnost hlavního města Prahy s množstvím pracovních příležitostí (jak po železnici, tak 
automobilem), na budoucí očekávaný rozvoj průmyslové zóny Boží Dar krajského významu 
(který zřejmě přiláká další nové obyvatele) a na tendenci trvalého růstu města v posledních 20 
letech můžeme očekávat další růst počtu obyvatel. Pokud bychom uvažovali v budoucích 20 
letech průměrný každoroční nárůst počtu obyvatel o 150 (což je oproti údajům z posledních 
let poměrně konzervativní hodnota), dostáváme se k přírůstku zhruba 3 000 obyvatel, pro které 
bude potřeba zhruba 850–1 100 nových bytů (pokud počítáme reálnou obložnost nových bytů 
2,7–3,5 obyv./byt).

pokud budeme reálně uvažovat, že pro zlepšení struktury bytového fondu v následujících 
20 letech bude třeba zhruba 1 000 bytů, a sečteme je s uvažovanou potřebou vyplývající ze 
samotného rozvoje města (850, resp. 1 100 bytů), dostáváme se k číslu 1 850, resp. 2 100 bytů. 
S navýšením o nutnou 20 % rezervu pak zhruba k hodnotě 2 200, resp. 2 500 bytů, pro jejichž 
možnou realizaci by měl územní plán vytvořit vhodné podmínky.

Vzhledem k tomu, že Milovice téměř postrádají tradiční městskou strukturu tvořenou městským 
centrem, subcentry a městskými třídami, jejichž význam je zdůrazněn vyšším podílem 
občanského vybavení umístěným často v polyfunkčních domech (tato struktura obvykle tvoří 
páteř městského organismu s navazujícími okrsky nízkopodlažní obytné zástavby), ale na části 
území lze tuto městskou strukturu doplnit (v novém městském centru kolem náměstí 30. června, 
podél Armádní ulice a v uvažovaném městském subcentru Mladá), je nutné při rozvoji počítat 
také s poměrně významným podílem bytů v bytových a polyfunkčních domech (čili nelze 
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počítat, že se v území budou nadále stavět pouze rodinné domy). Předběžně lze tedy říci, že 
bude třeba vytvořit podmínky pro 1 300–1 400 bytů v Rd a 900–1 100 bytů v bd.

Pokud budeme pro 1 byt v RD uvažovat pozemek o velikosti 800 m2 (což odpovídá cca 13 RD 
na ha) a pro byt v BD uvažovat pozemek o velikosti 250 m2 (což odpovídá čtyřpodlažní zástavbě 
volně stojících bytových domů), dostáváme celkovou výměru ploch, které bude třeba v ÚP 
vymezit pro rozvoj bydlení:

(1 300 × 800) + (900 × 250) = 1 040 000 + 225 000 = 1 265 000 m2 = 127 ha

(1 400 × 800) + (1 100 × 250) = 1 120 000 + 275 000 = 1 395 000 m2 = 140 ha

pro bydlení by bylo vhodné v úp vymezit zhruba 127 až 140 ha rozvojových ploch. přitom 
lze předpokládat, že část z těchto ploch bude umístěna uvnitř zastavěného území na dnes 
nevhodně využívaných územích bývalého vojenského tábora Mladá (čili půjde o plochy 
přestavby).

Zásady řešení rozvoje výrobní funkce2.2.2. 

řešené území je zahrnuto dle ZúR SK do rozvojové oblasti republikového významu ob1 
praha, pro které byly stanoveny mimo jiné tyto dvě zásady týkající se rozvoje podnikatelských 
aktivit:

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené •	
sítě a na letiště, zejména na plochy brownfields;

pro tento rozvoj sledovat zejména strategické zóny připravované Středočeským krajem, •	
např. Milovice.

Tyto vlastnosti bez výhrad splňuje množství špatně využívaných areálů v Milovicích, zejména 
lokalita Boží Dar, která je územím bývalého vojenského újezdu Sovětské armády s množstvím 
rozpadlých budov a hangárů, včetně samotné vzletové a přistávací dráhy.

Jak je již uvedeno v úvodní kapitole, s východisky pro stanovení rozsahu rozvoje, Milovice se 
potýkají s nedostatkem pracovních míst (mají nejméně pracovních míst na 1 000 zaměstnanců 
ze všech měst v ČR). Územní plán pro rozvoj podnikatelských aktivit vymezuje dva typy ploch 
s rozdílným způsobem využití – plochy výroby a skladování a plochy pro komerční vybavení 
(plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá). První z nich je určen spíše 
pro výrobní a skladovací aktivity s předpokládaným větším vlivem na okolí, druhý spíše pro 
aktivity komerčního charakteru, u kterých se zásadní vliv na okolí nepředpokládá (maloobchod, 
administrativa, služby apod.).

Pokud bychom chtěli zajistit pracovní příležitosti pro všechny současné ekonomicky aktivní 
obyvatele (zhruba 5 500 osob), budeme ke stávajícím 2 543 pracovním místům potřebovat 
dalších zhruba 2 500. Pokud budeme předpokládat, že pro 100 zaměstnanců je třeba zhruba 
1 ha rozvojového území (což je standardní koeficient pro stanovování předpokládané zátěže 
území – kapaicty vodovodu, kanalizace apod.), budeme pro zajištění těchto pracovních míst 
potřeba vymezit alespoň 25 ha rozvojových ploch. 

Pro uvažovaný maximální počet obyvatel 15 000, na které město může v budoucích letech 
narůst, pak připadá v úvahu potřeba zhruba 5 500 nových pracovních míst (pokud uvažujeme, 
že zde bude s ohledem na současný demografický stav v území zhruba 8 000 ekonomicky 
aktivních obyvatel), čili cca 55 ha rozvojových ploch. 

Pokud vezmeme v potaz současný stav území, kdy je zde množství vhodných území, na kterých 
už rozvoj podnikatelských aktivit začal a dále se zde s jeho rozvojem počítá (zejména podél 
Topolové a Italské ulice a v lokalitě Pod Liškami) a budeme předpokládat, že se Milovice díky 
převisu pracovních příležitostí nad místní nabídkou pracovních sil stanou významným cílem 
dojížďky za prací (obdobně jako Praha, Kolín, či Mladá Boleslav, také s ohledem na dobrou 
dopravní dostupnost zejména o železnici), můžeme počítat s tím, že na 1 000 zaměstnaných 
obyvatel připadne 1 350 pracovních míst. Celkový počet pracovních příležitostí pak bude 10 800, 
čili nárůst zhruba o 8 300 míst (tj. potřeba 83 ha rozvojových ploch). Pokud sem připočteme 
i nutnou 20 % rezervu, dostáváme hodnotu cca 100 ha rozvojových ploch pro podnikatelské 
aktivity.
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V těchto úvahách nepočítáme s rozvojem nezávislé lokality boží dar (původně vojenské 
letiště s rozsáhlým zázemím sovětské armády, včetně sídliště pro rodiny vojáků), která je 
dnes v majetku Středočeského kraje a kde se předpokládá vznik rozsáhlé podnikatelské zóny 
krajského významu. Toto území se bude rozvíjet nezávisle na vlastních Milovicích (také díky 
předpokládanému novému železničnímu propojení Lysá nad Labem – Milovice – Boží Dar – 
Mladá Boleslav) a předpokládaný rozvoj tedy nelze předpovídat ve vztahu k počtu obyvatel 
Milovic. V tomto území se nachází zhruba 110 ha ploch potenciálně vhodných pro rozvoj 
výroby a skladování, zaměstnáno zde může být zhruba 11 000 osob. K tomu připadá další území 
o rozsahu zhruba 50 ha, na kterém lze uvažovat s rozvojem vlastního letiště (přičemž vzletová 
a přistávací dráha nejsou do těhto hodnot zahrnuty).

pro podnikatelské aktivity by bylo vhodné v úp vymezit zhruba 200 až 220 ha rozvojových 
ploch. přitom lze předpokládat, že část z těchto ploch bude umístěna uvnitř zastavěného 
území na dnes nevhodně využívaných územích bývalého vojenského prostoru v Mladé 
a hlavně v božím daru (čili půjde o plochy přestavby).

Zásady řešení rozvoje rekreace a volnočasových aktivit2.2.3. 

Do této skupiny rozvojových ploch lze zařadit hlavně plochy pro sportovní vybavení (plochy 
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení), plochy pro zahrádkové osady 
(plochy rekreace – zahrádkové osady) a plochy pro specifické volnočasové aktivity (plochy 
občanského vybavení – se specifickým využitím) určené pro zábavní parky, jezdecké areály, 
motokros, golf apod.

Vzhledem k tomu, že kvalita a rozsah stávajícího sportovního vybavení města zaostává za 
rozvojem obytných území a za nárůstem počtu obyvatel a že na trávení volného času se 
v poslední době klade stále vyšší důraz, je potřeba v ÚP počítat s rozvojem a doplněním 
sportovního vybavení na úroveň obvyklou u srovnatelných měst (s uvažovanou maximální 
velikostí zhruba 15 000 obyvatel). Bude tedy vhodné vytvořit podmíny pro vznik zimního 
stadionu, lehkoatletického stadionu, plaveckého bazénu, kynologického klubu a dalších 
lokálních aktivit menšího rozsahu, přičemž bude vhodné koordinovat realizace některých 
náročnějších zařízení v rámci dvojměstí Milovice – Lysá n. L. 

Rozvoj zahrádkářských osad souvisí zejména s kvalitou bytového fondu, kdy obyvatelé 
malých bytů mohou mít tendenci a potřebu trávit volný čas na dobře dostupných zahrádkách. 
V Milovicích má tento způsob rekreace svou historii, nachází se zde několik osad, zejména ve 
vazbě na bytovou zástavbu v Balónce. Vzhledem k tomu, že podíl malometrážních bytů na 
celkovém bytovém fondu je obrovský, lze tedy předpokládat i zájem o zahrádkaření. Územní plán 
by k tomu měl vytvořit vhodné podmínky. Pokud bychom předpokládali, že polovina obyvatel 
jedno- a dvoupokojových bytů by ráda hospodařila na vlastní zahrádce, potřebovali bychom 
vymezit území pro zhruba 600 zahrádek (jednopojových bytů je v Milovicích dle SLDB 2011 
celkem 315, dvoupokojových bytů pak celkem 895; čili celkem 1 210 malometážních bytů). Pokud 
zvolíme velikost zahrádky v rozmezí 200–300 m2, což je pro zahrádku v osadě obvyklá výměra, je 
potřeba v ÚP vymezit plochy pro zahrádky o celkovém rozsahu přibližně 12 až 18 ha.

Skupina specifických funkcí má už dnes v Milovicích poměrně silné zastoupení (dětský zábavní 
park, tankodrom, motokros) a jejich provoz láká do města množství návštěvníků, což má 
pozitivní vliv na ekonomickou prosperitu města. Protože využití částí bývalého vojenského 
prostoru pro tyto specifické rekreační aktivity se jeví jako velmi vhodné, je potřeba s rozvojem 
těchto aktivit v území počítat v dostatečném rozsahu zejména ve vazbě na již existující zařízení 
a dále do území, kde budou vytvářet díky svému extenzivnímu charakteru vhodný přechod 
mezi zastavěným a nezastavěným územím. Jako maximální rozsah rozvoje lze předpokládat 
navýšení výměry ploch pro tyto aktivity na dvojnásobek současného stavu (čili zhruba 
o 50 ha).

Zásady řešení rozvoje ostatních funkcí2.2.4. 

Do „ostatních“ funkcí je možné zahrnout zejména veřejnou infrastrukturu, jejíž rozvoj vždy 
doprovází rozvoj „hlavních“ funkcí, tedy zejména bydlení a podnikatelských aktivit. Jedná se 
o plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně, dopravní a technické infrastruktury a veřejného 
vybavení. 
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Také v Milovicích jsou tyto funkce předpokládány pouze jako doplňkové a budou vymezeny 
v rozsahu odpovídajícímu zajištění dostatečně kvalitní a dobře dostupné veřejné 
infrastruktury. Výjimkou snad mohou být plochy pro dopravní stavby, jejichž návrh je 
požadován v ZÚR SK (čili trasa železnice Lysá n. L. – Milovice – Boží Dar – Čachovice a přeložka 
silnice II/332 jihovýchodně od zastavěného území Milovic), ale ani tyto plochy nebudou hrát 
v rozvoji území zásadní funkci. Budou spíše v území vytvářet nové hranice, na které bude muset 
návrh ÚP vhodně reagovat.
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ÚDajE O POčtU LIstŮ a VýkrEsŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU1. 

Textová část Územního plánu 1.1. v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a požadavky 
ze Zadání Územního plánu Milovic obsahuje dvě části: 

Územní plán, respektive jeho výrokovou část (výrok).1.1.1. 

Odůvodnění Územního plánu vypracované:1.1.2. 

projektantem (zhotovitelem);a) 

pořizovatelemb) .

Grafická část Územního plánu 1.2. v souladu se Zadáním Územního plánu Milovic a v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahuje tyto výkresy:

5 výkresů Územního plánu (výrokové části): měřítko1.2.1. 

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

3 výkresy Odůvodnění Územního plánu:1.2.2. 

II/01 Koordinační výkres  1 : 5 000

II/02 Výkres širších vztahů 1 : 100 000

II/03 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 : 5 000

Výkresy Územního plánu musí být používány pouze ve stanovených měřítkách přesto, že je 1.2.3. 
grafická část zpracována také digitálně. Zobrazené jevy ve výkresech tvoří komplex podmínek 
a požadavků, proto musí být používány všechny výkresy současně.

Koordinační výkres je souhrnem výrokové části Územního plánu, vybraných jevů z ÚAP 
a doplňujících průzkumů a rozborů.

Výkres koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2) a Výkres koncepce 
technické infrastruktury (I/02.3) jsou grafickým zobrazením části koncepce veřejné 
infrastruktury, kterou lze zpracovat v samostatných výkresech dle odst. 3, písm. b) přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. Koncepcí veřejného vybavení je Územním plánem míněna koncepce 
občanského vybavení veřejné infrastruktury.

Z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu (jakožto koncepčního 
dokumentu) a z důvodů zajištění „životaschopnosti“ plánu a ochrany před jeho zbytečnými 
změnami (protože v rámci koncepce nemůže kresba nikdy poskytnout dostatečný detail) 
se zobrazují v souladu s § 3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. plochy zpravidla o rozloze větší než 
2 000 m². Ze stejných důvodů lze případnou odchylku hranic ploch menší než 5 m považovat 
za nepřesnost kresby Územního plánu. Koncepční materiál, jakým Územní plán je, může 
poskytnout pouze určitý, pro rozhodování v území však dostatečný detail.

Skupiny zobrazených jevů ve výkresech zejména výrokové části jsou rozděleny legendu, 
informativní část a prvky mapového díla (podrobněji viz jednotlivá hesla v kap. A 
Odůvodnění ÚP).
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POjMY2. 
Pro účely tohoto územního plánu se ve výrokové části závazně stanovují vybrané pojmy uvedené 
zejména v bodě 8 výrokové části ÚP (Podmínky využití ploch). Jejich obsah vychází z příbuzných pojmů 
uvedených ve Stavebním zákoně a jeho prováděcích vyhlášek, případně z odborných publikací, slovníků 
apod. Součástí kapitoly je souhrnný výčet nástrojů (ploch, koridorů, prvků apod.), případně jejich 
podmínek, které jsou použity v tomto územním plánu.

Celé řešené území je v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) Stavebního zákona a v souladu s § 3, odst. 2, 2.1. 
písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb. rozděleno beze zbytku na plochy s rozdílným způsobem využití. 
Graficky jsou odlišeny v Hlavním výkrese (I/02); jejich podmínky jsou stanoveny v bodě 8 výrokové 
části Územního plánu. V pojmech jsou vysvětleny podrobnější charakteristiky vybraných staveb 
nespecifikovaných v právních předpisech a pozemků různých druhů staveb rovněž nespecifikovaných 
v právních předpisech.

Celé řešené území je v souladu s § 2, odst. 1, písm. g) Stavebního zákona a v souladu s § 3, odst. 2, písm. 2.2. 
b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. rozděleno rozděleno beze zbytku na plochy podle významu, k nimž se 
zpravidla vztahují podmínky prostorového uspořádání. Dělí se na:

plochy stabilizované, které se vymezují uvnitř zastavěného území a uvnitř nezastavěného území; a) 
k nim se zpravidla vážou podmínky prostorového uspořádání stanovené v bodě 8; graficky jsou 
odlišeny v Hlavním výkrese (I/02.1); plochy stabilizované se v zastavěném území vymezují pro 
zajištění kvalitních územních podmínek v urbanizovaném území, stabilizaci stávajícího funkční 
využití a prostorového uspořádání v zastavěném území; plochy stabilizované se v nezastavěném 
území vymezené pro zajištění kvalitních územních podmínek v nezastavěném území, stabilizaci 
stávajícího funkčního využití a případného prostorového uspořádání v nezastavěném území;

plochy rozvojové, které se vymezují jako soubory ploch změn na souvisejícím území; dělí se na:b) 

plochy přestavby vymezené pro zajištění recyklace současně zastavěného území z důvodu  •
špatné struktury zástavby nebo špatného funkčního využití a zároveň pro ochranu území 
nezastavěného před dalším neodůvodněným zastavěním; k nim se zpravidla vážou podmínky 
prostorového uspořádání stanovené v bodě 8 výrokové části ÚP; ve Výkrese základního členění 
území (I/01) a v Hlavním výkrese (I/02.1) jsou zobrazeny jejich hranice, včetně jejich souborného 
označení (kód: P000); 

plochy zastavitelné vymezené pro zajištění kvalitních územních podmínek vně současně  •
zastavěného území ve prospěch rozvoje sídla; k nim se zpravidla vážou podmínky prostorového 
uspořádání stanovené v bodě 8 výrokové části ÚP; ve Výkrese základního členění území (I/01) 
a v Hlavním výkrese (I/02.1) jsou zobrazeny jejich hranice, včetně jejich souborného označení 
(kód: Z000);

plochy změn v krajině vymezené za účelem přeměny nezastavěného území s nevhodným  •
využitím; ve Výkrese základního členění území (I/01) a v Hlavním výkrese (I/02.1) jsou zobrazeny 
jejich hranice, včetně jejich souborného označení (kód: K000);

Ve Výkrese základního členění území (I/01) a v Hlavním výkrese (I/02.1) jsou plochy přestavby, 
plochy změn v krajině a plochy zastavitelné zahrnuty v souladu s metodikou digitálního zpracování 
územních plánů MINIS do tzv. ploch rozvojových, respektive jsou vymezeny jejich hranice.

plochy a koridory územních rezerv, které se vymezují k prověření jejich budoucího využití v souladu c) 
s § 43, odst. 1 Stavebního zákona, se přičleňují k plochám podle významu v souladu s § 3, odst. 2, 
písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Územní plán rovněž stanovuje překryvné prvky:2.3. 

koridory železnice a koridory technické infrastruktury, které zajišťují územní podmínky ve prospěch •	
vybraných dopravních tras a tras technické infrastruktury; plochy pod nimi mohou být využity až po 
zajištění vedení těchto tras;

plochy a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES) v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky •	
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se vymezují stejně jako plochy a koridory 
územních rezerv přes plochy s rozdílným způsobem využití; jejich stanovené podmínky výrazným 
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Schéma zastavěného územíObr. D.01: 
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způsobem omezují podmínky ploch; graficky jsou vymezeny v Hlavním výkrese (I/02.1); jejich 
podmínky jsou stanoveny v bodě 2 výrokové části Územního plánu;

trasy dopravní infrastruktury, které jsou grafickým vyjádřením určitých specifických požadavků •	
zejména na plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) a železniční (DZ) – stanovených Územním 
plánem;

trasy technické infrastruktury, které jsou grafickým vyjádřením specifických požadavků na vedení •	
technické infrastruktury zejména v plochách dopravní infrastruktury a veřejných prostranství uvnitř 
zastavěného území nebo v koridorech technické infrastruktury v nezastavěném území;

koncepční prvky, které jsou grafickým znázorněním určitých specifických podmínek ploch •	
stanovených v bodě 8 výrokové části Územního plánu.

Pro stanovení podmínek ochrany krajinného rázu řešeného území jsou Územním plánem, v souladu 2.4. 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., určeny nástroje prostorového uspořádání území; jejich 
podmínky jsou pro jednotlivé plochy stanoveny v bodě 8; jsou to:

maximální výšková hladina;a) 

uliční charakter zástavby;b) 

zastavěnost.c) 

Podrobněji viz kapitolu D 8 Odůvodnění Územní plánu.

VYMEZENÍ ZastaVĚNÉHO ÚZEMÍ3. 
Zastavěné území bylo vymezeno k 1. červenci 2015 v souladu s § 58 Stavebního zákona, na základě 
stavu území a nad aktuální katastrální mapou platnou k 28. 6. 2015.

Hranice zastavěného území je zobrazena zejména ve Výkrese základního členění území (I/01), v Hlavním 
výkrese (I/02.1) a v Koordinačním výkrese (II/01).
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Schéma morfologie územíObr. D.02: 
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ZÁkLaDNÍ kONCEPCE rOZVOjE ÚZEMÍ, OCHraNY a rOZVOjE jEHO HODNOt4. 

Preambule; historie obce jako východisko koncepce rozvoje obce4.1. 
První zmínky o Milovicích pocházejí ze 14. století, kdy obec vlastnily dva šlechtické rody. Kolem roku 
1454 je získali po vymření obou rodů Smiřičtí ze Smiřic a 1509 byly prodány benáteckému panství. 

Původně se obec skládala ze dvou vřetenovitých návsí, přičemž původním osídlením byla nejspíše 
menší z nich. Ve vrcholném středověku vznikla v rámci přestavby dlouhá náves, z obou stran zastavěná 
domky se záhumenicovou plužinou. V důsledku napuštění rybníka ale usedlosti na jihozápadní straně 
návsi z větší části zanikly. V 17. století byla vesnice postižena třicetiletou válkou, polnosti byly svedeny 
k rozšířenému dvoru a staré dělení zaniklo. Pravděpodobně v průběhu třicetileté války byla také zničena 
kamenná tvrz, která ve vsi stávala. V průběhu 18. a začátku 19. století se obec opět začala rozrůstat, 
byl vysušen rybník a zastavovala se „nábřežní“ strana návsi. Prudký rozvoj zaznamenala obec koncem 
19. století, kdy byl v areálu dvora zřízen lihovar. 

Hlavním podnětem pro další rozvoj se stalo v roce 1904 zřízení vojenského prostoru pro výcvik c. a k. 
rakouské armády na rozsáhlém území v těsné blízkosti Milovic. Farní ves Mladá, ležící v nově zřízeném 
cvičišti, byla vysídlena a včetně kostela srovnána se zemí. Posádka čítala zpočátku 2 000, později 5 000 
vojáků. Milovice se brzy staly přední rakousko-uherskou vojenskou základnou.

Po vypuknutí první světové války v roce 1914 byl mezi Milovicemi a Benáteckou Vruticí vybudován 
zajatecký tábor pro ruské, srbské a především italské válečné zajatce na ploše větší než 35 hektarů. Byli 
nasazováni na práce v lese, kamenolomech, výstavbě silnic (např. tzv. Ruská cesta, kterou vybudovali 
ruští zajatci) nebo jako pracovní výpomoc na okolních statcích. V důsledku nakažlivých nemocí a tíživých 
podmínek v táboře zde zahynulo (a bylo pohřbeno na zdejším vojenském hřbitově) 5 276 italských, 
527 ruských a 60 srbských zajatců.

Po první světové válce převzala cvičiště nově vzniklá československá armáda, která komplex vojenského 
prostoru dále rozšiřovala. V roce 1921 byla pro potřeby zásobování vojenského prostoru vybudována 
železniční vlečka z Lysé nad Labem do Milovic, která byla od roku 1923 využívána i pro civilní provoz. 
Armáda ve zdejším vojenském prostoru provozovala výcvik dělostřeleckých vojsk, zkoušky těžké munice 
a výcvik balonového vojska. Od roku 1935 zde byl dislokován 1. pluk útočné vozby (tankového vojska) 
vyzbrojený tanky Lt 35 a později i Lt 38. 

Po okupaci zbylých částí Československa německou armádou v roce 1939 převzala vojenský prostor 
německá armáda a označovala jej jako Truppenübungsplatz Milowitz. Dále jej rozšiřovala, byly 
vystěhovány menší obce v okolí (osada Mladotín mezi Jiřicemi a Benátkami nad Jizerou byla srovnána 
se zemí). Prostor sloužil k intenzivnímu tří- až šestitýdennímu výcviku jednotek před odjezdem na frontu, 
k testování nových strojů a zkoušek nových vozidel. V roce 1945 se sem přesunula i konečná montáž 
tanků Hertzer. Síly Wehrmachtu se odsud stáhly až 8. května 1945, aby na rozkaz generála Rüdigera 
přešly do amerického zajetí. 

Vojenský prostor na několik měsíců obsadila Rudá armáda, aby byl předán opět československé armádě. 
V roce 1946 bylo rozhodnuto o stavební obnově vystěhovaných obcí a směli se sem vrátit jejich původní 
obyvatelé. Československá armáda prostor rozšířila na konečnou rozlohu 58 km2 a na Božím Daru 
vybudovala moderní vojenské letiště. V roce 1951 byl zřízen vojenský újezd Mladá, čímž se oddělila 
správa věcí vojenského tábora od obce Milovice. V této době bylo vybudováno také sídliště Balonka.

Po okupaci Československa Rudou armádou v roce 1968 přešel vojenský prostor pod sovětskou správu 
a byly zde dislokovány klíčové jednotky sovětské okupační armády (velitelství Střední skupiny vojsk, 
tankové pluky, smíšená letecká divize, motostřelecká brigáda a další). Nová správa zde začala budovat 
sídliště a vojenské město sovětského typu. Největší stavební ruch panoval v prostoru Mladé a Božího 
Daru. Vznikly zde obytné domy sovětského typu (tzv. kyjeváky) velmi špatné úrovně, později česká 
strana stavěla kvalitní panelové domy, polikliniku, sportovní halu, velkou školu a další objekty včetně 
„Domu důstojníků“, daru Československé lidové armády sovětským vojákům. Tato nově vzniklá a utajená 
aglomerace se až do devadesátých let 20. století nesměla zakreslovat na mapách. 

Po sametové revoluci v listopadu 1989 se začalo jednat o odchodu sovětských vojsk z Československa. 
V září 1990 začalo jejich stahování a poslední sovětský voják opustil Milovice 30. června 1991. Území 
vojenského prostoru na krátkou chvíli převzala česká armáda, ale ke dni 31. 12. 1991 byl vojenský újezd 
Mladá zrušen a majetek byl převeden do vlastnictví státu. Vojenská část města zůstala nějakou dobu 
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III. vojenské mapování (r. 1883); zdroj: http://archivnimapy.cuzk.czObr. D.04: 

Stabilní katastr (r. 1842); zdroj: http://archivnimapy.cuzk.czObr. D.03: 
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Letecká mapa (r. 1954); zdroj: http://kontaminace.cenia.czObr. D.05: 

Letecká mapa (r. 2010); zdroj: http://geoportal.gov.czObr. D.06: 
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Schéma vývoje struktury zástavby mezi léty 1842 a 1917 (červeně jsou označeny nové budovy)Obr. D.08: 

Schéma struktury zástavby v roce 1842Obr. D.07: 
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Schéma vývoje struktury zástavby mezi léty 1954 a 1991 (červeně jsou označeny nové budovy)Obr. D.10: 

Schéma vývoje struktury zástavby mezi léty 1917 a 1954 (červeně jsou označeny nové budovy)Obr. D.09: 
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Schéma vývoje struktury zástavby mezi léty 1991 a 2011 (červeně jsou označeny nové budovy)Obr. D.11: 

Schéma možného budoucího vývoje struktury zástavby do roku 2050 (červeně jsou označeny nové budovy)Obr. D.12: 
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uzavřena a chátrala, vinou zpožděných privatizací a nezájmu vlády zde nebyly uskutečněny žádné 
projekty. Teprve v polovině devadesátých let byly zahájeny práce na revitalizaci celého komplexu. 

V roce 1996 došlo k integraci Milovic a Benátecké Vrutice a vojenský prostor začal být přestavován 
pro potřeby bydlení. V roce 1997 bydlelo v Milovicích 2 059 obyvatel, zatímco k 1. 4. 2010 již zde bylo 
evidováno na 9 100 obyvatel. Naprostá většina z nich našla nové domovy v revitalizovaných objektech 
v bývalém vojenském prostoru. 

Zdroje:

Kuča, Karel Ing. arch., Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl: Kolín-Mi. •	
Olomouc: Libri, 1998. 952 s. ISBN80-85983-15-X. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice (wikipedie, statistika, historie)•	

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojensk%C3%BD_v%C3%BDcvikov%C3%BD_prostor_Milovice_-_•	
Mlad%C3%A1 (wikipedie, historie vojenského výcvikového prostoru) 

http://www.strmlada.cz/kategorie-1/historie-bvvp-milovice-mlada.html (historie)•	

http://www.milovky.estranky.cz/clanky/historie-v-nekterych-datech/historie-milovicka.html •	
(historie)

http://opevneni.vojenstvi.cz/oblasti/milovice/index.htm (historie opevnění)•	

http://www.pratele-milovic.cz/index.php/100-let-vojenskeho-tabora (historie od roku 1904)•	

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=537501 (statistika)•	
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Schéma koncepce rozvoje území – Město zeleněObr. D.13: 
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Schéma koncepce rozvoje území – Město pro lidiObr. D.14: 
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Schéma koncepce rozvoje území – Město 21. stoletíObr. D.15: 
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Schéma koncepce rozvoje území – Město čtvrtíObr. D.16: 

DUBEN 2016



D18

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma koncepce rozvoje území – Město pro životObr. D.17: 
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Základní koncepce rozvoje území4.2. 
Na základě Zadání Územního plánu Milovice, v souladu s nadřazenou dokumentací (PÚR ČR, ZÚR SK), 
na podkladu ÚAP SO ORP Lysá nad Labem a dalších dokumentů a podkladů byly vymezeny zastavitelné 
plochy takového rozsahu, aby odpovídaly reálným potřebám rozvoje sídla s ohledem na znalost území 
a možnosti, které dává Územní plán jakožto koncepční materiál.

Na základě dokumentu schváleného zastupitelstvem města Milovice na jaře 2011 „Vize a strategie 
rozvoje města Milovice“ bylo stanoveno pět okruhů koncepce rozvoje území. Tato základní koncepce 
stanovuje priority rozvoje území a z nich vyplývající cíle, kterých by mělo být dosaženo. Koncepce je 
následně v bodech 5, 6 a 7 výrokové části ÚP přetavena do konkrétního vymezení ploch, koridorů, tras 
a dalších nástrojů Územního plánu, kterým jsou stanoveny podrobnější požadavky a podmínky využití.

Město zeleně4.2.1. 

Vychází ze silné stránky města, tj. vysokého zastoupení zeleně v sídle; Územní plán 
nejvýznamnější z nich stabilizuje a další nově vymezuje; Územní plán stanovuje a charakterizuje 
základní pilíře rozvoje zeleně ve městě, kterými jsou zejména ochrana a rozvoj nivy Mlynařice, 
ochrana a rozvoj tzv. lesoparku (zalesněný obloukovitý hřeben mezi Starými Milovicemi 
a Mladou), rozvoj oblasti Pod Benáteckým vrchem ve prospěch příměstské rekreace v přírodě 
a ochrana a rozvoj parků ve prospěch obytných zón, včetně vzniku parků nových. 

Podrobněji zejména viz Systém sídelní zeleně (D 6.1.2. Odůvodnění ÚP), Koncepci smíšené 
nezastavěné krajiny (D 7.1. Odůvodnění ÚP) a viz obr. D.13.

Město pro lidi4.2.2. 

Vychází ze slabé stránky města, tj. z nedostatečného zastoupení občanského vybavení 
ve struktuře města, tj. nízkého zastoupení některých typů občanského vybavení a jejího 
špatného rozmístění ve struktuře města; stanovuje priority rozvoje občanského vybavení.

Podrobněji zejména viz Koncepci veřejného vybavení (D 6.2. Odůvodnění ÚP) a viz obr. D.14.

Město 21. století4.2.3. 

Vychází ze slabé stránky města, tj. z nejasného funkčního uspořádání území, včetně 
nedostatečného zastoupení rodinných domů ve struktuře zástavby, obojí vzniklé kvůli 
vojenské minulosti města; stanovuje základní principy funkčního a prostorového uspořádání 
města, především polycentrický a polyfunkční systém rozvoje města, deklaruje prioritní rozvoj 
rodinných domů a určuje jádrové obytné území Mezi nivou Mlynařice a letištěm. 

Podrobněji zejména viz Koncepci veřejného vybavení (D 6.2. Odůvodnění ÚP), Zásady řešení 
rozvoje bydlení (C 2.2.1 Odůvodnění ÚP) a viz obr. D.15.

Město čtvrtí4.2.4. 

Vychází ze slabé stránky města, tj. z nejasné struktury uspořádání území; rozděluje území na 
lokality a stanovuje jim zejména „lokální“ priority rozvoje, včetně cílů, kterých má být dosaženo 
(ty jsou zároveň důvodem jejich stanovení). Město je rozděleno do šesti lokalit (01 – Benátecká 
Vrutice, 02 – Mladá, 03 – Centrum, 04 – Milovice, 05 – Boží Dar, 06 – Střelnice). Viz obr. D.16.

Město pro život4.2.5. 

Vychází z příležitosti města, tj. z potenciálu, který v sobě zahrnují bývalé vojenské plochy včetně 
letiště v Božím Daru; stanovuje hlavní podnikatelské zóny a deklaruje rozvoj dopravní, technické 
a turistické infrastruktury jakožto základu pro hospodářskou soběstačnost města. 

Podrobněji zejména viz Koncepci specifického občanského vybavení (D 5.3.3. Odůvodnění ÚP), 
Koncepci komerčního vybavení (D 5.3.4. Odůvodnění ÚP), Koncepci výroby (D 5.4. Odůvodnění 
ÚP) a viz obr. D.17.

DUBEN 2016



D20

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Hranice zastavitelného územíObr. D.18: 
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Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce4.3. 
V průběhu dějin se působením přírody a člověka na správním území obce Milovice vytvořily jedinečné 
hodnoty, které jsou v této podobě a konstelaci neopakovatelné. Tento stav je živým organismem, který 
se stále rozvíjí. Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty dle § 18, odst. 4 
Stavebního zákona a jedním z jeho úkolů, dle § 19 Stavebního zákona, je zjišťovat a posuzovat přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty území a stanovovat jeho koncepci rozvoje s ohledem na tyto hodnoty, 
tj. zachovávat rovnováhu mezi jednotlivými jeho složkami.

Hodnoty dle Stavebního zákona:

přírodní (hodnoty vzniklé především bez zapříčinění člověka);•	

civilizační (hodnoty vzniklé činností člověka sloužící veřejnému zájmu, např. dopravní a technická •	
infrastruktura, občanské vybavení);

kulturní (výjimečné hodnoty území, krajinných i stavebních celků a souborů poskytujících doklady •	
předcházejícího historického vývoje /M. Tunka, 2003/).

Z hlediska tvorby Územního plánu je možné od sebe odlišit dva typy hodnot:

hodnoty, které jsou stanoveny jinými právními předpisy (např. nařízením vlády o vyhlášení národní •	
kulturní památky nebo o vyhlášení národního parku) a jsou pro řešení Územního plánu limitem 
(jsou vymezeny v ÚAP a v Územním plánu jsou zahrnuty do Koordinačního výkresu) a Územní plán 
na ně navazuje;

hodnoty, které jsou stanoveny Územním plánem (např. ochrana hodnoty struktury zástavby).•	

Územní plán navazuje svým konkrétním řešením na obecné požadavky na ochranu a rozvoj hodnot; 
zejména vymezuje plochy, kterým stanovuje takové podmínky využití, které umožňují jejich rozvoj 
v souladu se stanovenou ochranou hodnot území.

Přírodní hodnoty4.3.1. 

Ochrana přírodních hodnot na území obce navazuje na ochranu různých částí životního 
prostředí stanovenou jinými právními předpisy a rozvíjí ji. Jedná se o ochranu niv vodních 
toků, ochranu zemědělské krajiny, ochranu vybraných území, ochranu vybraných druhů rostlin 
a živočichů, ochranu lesa, prostřednictvím těchto zákonů:

zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění  •
pozdějších předpisů;

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších  •
předpisů;

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; •

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),  •
ve znění pozdějších předpisů.

Na území obce byly v průběhu zpracování Územního plánu identifikovány přírodní hodnoty 
nad rámec hodnot (limitů) chráněných jinými právními předpisy. Tato území i byla v základní 
koncepci určena k ochraně a rozvoji.

Nejvýznamnějšími přírodními strukturami kromě hodnot chráněných jinými právními předpisy 
(Natura 2000 apod.) na území města je tzv. lesopark a niva Mlynařice. Ty leží v bezprostředním 
doteku se zástavbou města a přímo se podílejí, nebo mají potenciál se podílet, na vytváření 
přírodně-rekreačního zázemí města. Jejich zvýšená ochrana Územním plánem je zapříčiněna 
vysokou rizikovostí nepřiměřených zásahů z důvodu bezprostředního kontaktu se zástavbou.

Ochrana a rozvoj územního systému ekologické stability (ÚSES) je rovněž stanovena Územním 
plánem. Biokoridory a biocentra ÚSES jsou stanoveny v Koncepci uspořádání krajiny (viz bod 7.8. 
výrokové části ÚP).

Zásahy do těchto struktur, které by překročily únosnou míru, by mohly být potenciálním 
ohrožením přírodních i urbanistických kvalit celého sídla.
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Kulturní a civilizační hodnoty4.3.2. 

Ochrana kulturních a civilizačních hodnot na území obce navazuje na ochranu různých částí 
životního prostředí, především v urbanizovaném území, stanovenou jinými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana a rozvoj funkčního využitía) 

Jedním z úkolů územního plánování je stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorové uspořádání území dle § 19, odst. 1, písm. d) 
Stavebního zákona.

Ochrana vybraných druhů funkčního využití je definována vymezením některých území jako 
ploch stabilizovaných, zvláště bydlení v jádrech sídel, kde je nezbytná pro kohezi celého 
společenství města a rovněž pro zachování struktury zástavby těchto nejstarších částí. 
Nezbytná je rovněž ochrana území, které slouží pro zajištění občanského vybavení veřejné 
infrastruktury města vymezením ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
(OV). Ochrana drobných veřejných prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci před 
jejich proměnami na parkovací a odstavná místa je stanovena podmínkami prostorového 
uspořádání zejména v podmínkách ploch určených pro bydlení – plochy bydlení 
v rodinných domech (BI), plochy bydlení v bytových domech (BH) a plochy smíšené obytné 
v centrech měst (SC), viz body 8.1.5., 8.2.5 a 8.3.5., písm. a) výrokové části ÚP.

Ochrana a rozvoj struktury zástavbyb) 

Jedním z úkolů územního plánování je stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorové uspořádání území dle § 19, odst. 1, písm. d) 
Stavebního zákona. Obecně se ochranou struktury zástavby rozumí především zachování 
logické návaznosti na historicky utvořené stavební čáry, měřítko staveb a charakter zástavby.

Na území města byly v průběhu zpracování Územního plánu identifikovány urbanisticky 
hodnotné typy struktury zástavby. Tyto lokality byly vymezeny jako plochy stabilizované 

Příklad záhumenní cestyObr. D.19: 
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se specifickými podmínkami v případě přestaveb, nástaveb a přístaveb či řešení vzniklých 
proluk, případně při dostavbě bloků. 

Nejvýznamnější strukturou na území města je zástavba okolo vrutické a staromilovické 
návsi. Jejich hodnota spočívá v zachované historické půdorysné stopě a měřítku zástavby 
obytných a hospodářských stavení při hranici s návsemi. Typickým rysem je převažující 
orientace štítové strany obytných staveb do návsi. Ochrana je rovněž stanovena pro 
území tzv. Rakouského tábora, zástavby vzniklé, jak název napovídá, pro účely rakouské 
armády, jehož hodnota spočívá v ortogonální struktuře podlouhlých nízkopodlažních 
budov orientovaných k jihovýchodu. Také struktura území tzv. Balonky je určena k ochraně, 
přičemž její hodnota spočívá v ortogonální struktuře nízkopodlažních obytných domů stylu 
socialistického realismu zasazených do velkorysého „zeleného“ veřejného prostranství.

Zásahy do těchto struktur, které by překročily únosnou míru, by totiž mohly být 
potenciálním ohrožením urbanistických kvalit celého sídla.

Ochrana a rozvoj prostupnosti územíc) 

Jedním z obecných požadavků na územní plánování je zajistit dostatečnou prostupnost 
územím dle § 3, odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ochranou prostupnosti sídla do krajiny se míní zajištění průchodnosti obzvláště obytných 
území prostřednictvím nově vymezených ploch veřejných prostranství (PV), případně 
dopravní infrastruktury – silniční (DS), bez vytváření slepých ulic. Plochy veřejných 
prostranství a dopravní infrastruktury – silniční zaručují prostupnost 24 hodin denně tak, 
aby nevznikaly „soukromé“ ulice za branou či se závorou.

Ochrana a rozvoj prostupnosti území je zaručena Koncepcí prostupnosti krajiny, která v sobě 
zahrnuje všechny další koncepce vztažené k veřejným prostranstvím, pěší propojením apod.

Další kulturní hodnotyd) 

Na území obce se nacházejí stavby, které jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Jejich 
přehled je uveden v kapitole D 4.5.6. (Nemovité kulturní památky).

Jejich ochrana je zajištěna zejména prostřednictvím zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Hluke) 

Kvůli omezení negativních vlivů hluku a vibrací jsou obecně chráněny pozemky staveb 
s chráněnými vnitřními prostory, pozemky pro chráněné venkovní prostory staveb 
a pozemky pro chráněné venkovní prostory v souladu se zákonem č. 258/200 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Zvláště vybrané plochy pro ochranu jsou 
stanoveny v podmínkách využití ploch.

Při posuzování ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot je nutné mít na paměti, 4.3.3. 
že ochrana stávajících hodnot určených v Územním plánu nevylučuje vznik hodnot nových, 
třeba i v bezprostředním vztahu mezi nimi (tj. spolupůsobením hodnoty a na ni navazujících 
nových prvků) v souladu s cíli územního plánování § 18 Stavebního zákona, zvláště odst. 1.

Základní koncepci doplňují tato ustanovení v oblastech4.4. 

Maximální výšková hladinaa) 

Z důvodu možnosti vytvoření stavebně dominantních objektů ve městě na urbanisticky významných 
místech (nároží bloků, dominanty v centru města apod.) jsou Územním plánem umožněny stavby 
převyšující maximální výškovou hladinu zástavby stanovenou v Podmínkách využití ploch (bod 8 
výrokové části ÚP). Ze stejného důvodu se výškové omezení netýká staveb kostelů.

Občanské vybaveníb) 

Z důvodu ochrany kulturní krajiny je potřeba dbát na její obraz, tj. součinnost působení tvaru 
zemského povrchu (např. nivy vodních toků, kopce) a zásahů člověka (např. zástavba, výsadba 
stromořadí, dominanty), čímž je míněno především zvýšení zastoupení stromořadí a remízů na 
hranici produkčních ploch s nezastavěným územím. Z důvodu ochrany rezidenční zástavby před 
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negativními vlivy těchto ploch a kvůli zlepšení estetického vnímání takovýchto funkčních přechodů 
Územní plán rovněž určuje povinnost jejich osázení pásem vrostlé zeleně.

Dopravní infrastruktura a veřejná prostranstvíc) 

Pro zajištění komfortní prostupnosti (tj. dostatečně širokého profilu uličního prostoru), zvláště 
v nově navrhovaných obytných územích, Územní plán stanovuje pro obsluhu rodinných domů 
minimální šířku veřejných prostranství 10 m a pro obsluhu bytových domů 14 m tak, aby mohl být 
zajištěn obousměrný provoz silničních vozidel v navrhovaných plochách a koridorech veřejných 
prostranství a dopravní infrastruktury. Tato šířka vychází rámcově z ustanovení § 22 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. Jelikož Územní plán chce zajišťovat prostupnost územím v souladu s požadavkem 
§ 3, odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a prostupností územím je v širším slova smyslu chápána i jeho 
průjezdnost, jeví se jako nanejvýš důležité zajistit šířkové podmínky veřejných prostranství pro 
obousměrný provoz. Pro Milovice s aspirací na roli středně velkého centra (dle ZÚR SK) je nutné 
zajistit veřejná prostranství šířky větší než minimální (dle shora uvedené vyhlášky). Tímto ovšem není 
dotčena možnost realizovat případnou pozemní komunikaci pouze v polovičním profilu, přičemž 
druhá polovina by byla nadále chráněna ve prospěch obsluhy opačné fronty domů. Kvůli zajištění 
dostatečných šířkových parametrů pozemní komunikace ve prospěch obsluhy území (např. pro svoz 
komunálního odpadu nákladními vozy) musí mít jízdní pruhy min. šířku 3 m.

Technická infrastrukturad) 

Kvůli zajištění kvalitních podmínek pro odvádění odpadních vod je při realizaci či rekonstrukci 
staveb nutné realizovat oddílnou kanalizace, pokud je to technicky možné.

Limity využití území4.5. 
Využití území města Milovice nebo jeho částí je omezeno zejména níže uvedenými limity využití území 
vyplývajícími z právních předpisů. Členění limitů je převzato z metodiky Ústavu územního rozvoje  
(www.uur.cz). Informace o limitech v území byly převzaty zejména z Územně analytických podkladů 
SO ORP Lysá nad Labem. Vybrané limity využití území jsou zobrazeny v Koordinačním výkrese (II/02).

Územní podmínky pro výstavbu4.5.1. 

Tyto limity se projevují v dalších správních řízeních (zejména v územním řízení), mají charakter 
podrobných technických požadavků definovaných dalšími právními předpisy:

podmínky pro vymezení stavebního pozemku (tj. požadavky na technické vlastnosti  •
stavebního pozemku);

podmínky prostorového uspořádání staveb (tj. technické podmínky umisťování staveb,  •
např. vzájemné odstupy staveb apod.).

Limity dopravní infrastruktury4.5.2. 

Ochranné pásmo silnica) 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými 
do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu 
silnice II. třídy nebo III. třídy.

Ochranné pásmo železnicb) 

Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou:

u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však •	
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy; 

u dráhy celostátní, vybudované pro rychlost větší než 160 km/h, 100 m od osy krajní •	
koleje, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy;

u vlečky 30 m od osy krajní koleje.•	

Ochranná pásma leteckých stavebc) 

Ochranná pásma leteckých staveb se dělí na ochranná pásma letišť a leteckých pozemních 
zařízení. Ochranná pásma letišť se dělí na ochranná pásma:
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se zákazem staveb;•	

s výškovým omezením staveb;•	

k ochraně před nebezpečnými a klamavými světly;•	

s omezením staveb vzdušných vedení vysokého napětí a velmi vysokého napětí;•	

hluková;•	

ornitologická.•	

Letiště Milovice má vymezeno hlukové pásmo LA max P = 85 dB (A), které bylo stanoveno 
v dokumentaci ÚP VÚC Mladá. Tato dokumentace již není platná, Územní plán ale toto 
hlukové pásmo pro informaci zobrazuje.

Limity technické infrastruktury4.5.3. 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok a) 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizačních stok jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 
od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně – 1,5 m;•	

u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm – 2,5 m;•	

u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je •	
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Ochranná pásma vedení elektrizační soustavyb) 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: •	
- 10 m pro vodiče budované před rokem 1994; 
- 7 m pro vodiče budované mezi léty 1995 a 2001; 
- 7 m pro vodiče bez izolace vybudované po roce 2001; 
- 2 m pro vodiče s izolací základní vybudované po roce 2001; 
- 1 m pro závěsná kabelová vedení vybudovaná po roce 2001;

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: •	
- 12 m pro vodiče bez izolace; 
- 5 m pro vodiče s izolací základní;

u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně – 15 m;•	

u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně – 20 m;•	

u napětí nad 400 kV – 30 m;•	

u závěsného kabelového vedení 110 kV – 2 m;•	

u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence – 1 m.•	

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 
3 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranná pásma elektrických stanicc) 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti:

u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách – •	
20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva;

u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem •	
napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí – 7 m;
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u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV •	
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí – 2 m;

u vestavěných elektrických stanic – 1 m od obestavění.•	

Ochranná a bezpečnostní pásma technologických objektů zásobování plynemd) 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 
Ochranná pásma činí u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený vodorovnou 
vzdáleností od půdorysu plynového zařízení (měřeno kolmo na jeho obrys). Bezpečnostní 
pásmo regulační stanice vysokotlaké do tlaku 40 barů včetně činí 10 m.

Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodůe) 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 
zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. 
Ochranná pásma činí:

u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn •	
v zastavěném území obce – 1 m na obě strany od půdorysu;

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek – 4 m na obě strany od půdorysu.•	

Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu 
plynového zařízení (měřeno kolmo na jeho obrys). Bezpečnostní pásmo vysokotlakých 
plynovodů a přípojek činí:

10 m pro plynovody do tlaku 40 barů do DN 100 včetně vybudované po roce 2009;•	

20 m pro plynovody do tlaku 40 barů nad DN 100 do DN 300 včetně vybudované po roce •	
2009;

30 m pro plynovody do tlaku 40 barů nad DN 300 do DN 500 včetně vybudované po roce •	
2009;

15 m pro plynovody do DN 100 vybudované před rokem 2009;•	

20 m pro plynovody do DN 250 vybudované před rokem 2009;•	

40 m pro plynovody nad DN 250 vybudované před rokem 2009.•	

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedeníf ) 

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Ochranné pásmo podzemního 
komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spojeg) 

Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje vzniká dnem nabytí 
právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu. Parametry těchto 
ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto 
zařízení a spojů příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno práv 
vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu rádiového zařízení a rádiového 
směrového spoje.

Vodní tokyh) 

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné 
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat pozemků sousedících s korytem 
vodního toku.

U drobných vodních toků lze užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku nejvýše 
v šířce do 6 m od břehové čáry.
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Vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek 4.5.4. 

Ochrana před hlukema) 

Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, v chráněných venkovních 
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru stanovují zvláštní předpisy.

Ochranné pásmo hřbitovab) 

Ochranné pásmo okolo veřejných pohřebišť se zřizuje v šíři nejméně 100 m. Stavební úřad 
může v tomto ochranném pásmu zakázat nebo omezit provádění staveb, jejich změny nebo 
činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit 
řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.

Ochranná pásma vodních zdrojůc) 

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou, 
s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok, stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma. 
Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní 
zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě.

Na území města Milovic se nachází ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně kolem 
vodních zdrojů Milovice a ochranná pásma vodních zdrojů I., II.a a II.b stupně kolem vodních 
zdrojů Benátecká Vrutice.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vodd) 

K ochraně zdroje před činnostmi, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho chemické, fyzikální 
a mikrobiologické vlastnosti, jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje, 
stanoví ochranná pásma ministerstvo vyhláškou. Ochranné pásmo I. stupně se stanoví 
pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje. Ochranné pásmo II. stupně se stanoví 
k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě infiltračního území zřídelní struktury zdroje 
nebo jeho části nebo infiltračního území zdroje nebo jeho části. Ochranné pásmo přírodního 
léčivého zdroje peloidu se stanoví zejména k ochraně hydraulických poměrů zdroje. V rámci 
ochranného pásma II. stupně lze vymezit dílčí pásma s rozdílným stupněm ochrany.

Do území města Milovice zasahuje ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů 
v lázeňských místech Poděbrady a Sadská, vyhlášeno usnesením vlády ČSR ze dne 2. 6. 1976.

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)e) 

Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, 
vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Do území města Milovice zasahuje CHOPAV Severočeská křída.

Záplavová územíf ) 

Vodní tok Mlynařice nemá vyhlášeno záplavové území. Vodní tok Vlkava má vyhlášeno 
záplavové území Q100, včetně aktivní zóny záplavy. Obě tyto území se z východní strany 
v prostoru ČOV Boží Dar dotýkají území města Milovice. 

Staré ekologické zátěžeg) 

Stará zátěž – kontaminace území, půdy, podzemních vod, případně objektů a technologií, 
která vykazuje vodohospodářské a hygienické závady a omezuje jejich další účelné využívání.

Požární ochrana a civilní ochranah) 

Požadavky požární ochrany pro zajištění vhodných podmínek pro hasební zásah v případě 
požáru (zejména požadavky na požární vodovody a pokrytí dodávky požární vody 
a požadavky na provedení budov z pohledu požární bezpečnosti staveb).

Požadavky civilní ochrany zejména s ohledem na nebezpečí povodní, nebezpečí havárií 
v objektech či zařízeních obsahujících nebezpečné látky, ukrytí obyvatelstva v případě 
mimořádné události, evakuace obyvatelstva, nouzové zásobování obyvatelstva aj.

Požadavky požární ochrany a civilní ochrany jsou podrobněji popsány v kapitole D 6.2.1. 
Odůvodnění Územního plánu.
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Zemědělský půdní fond (ZPF)i) 

Ochrana, racionální využívání a zvelebování zemědělského půdního fondu, který je 
základním přírodním bohatstvím země, nenahraditelným výrobním prostředkem 
a jednou z hlavních složek životního prostředí. Zemědělský půdní fond je prostřednictvím 
bonitovaných půdně ekologických jednotek rozdělen do pěti tříd ochrany. Za zábor těchto 
půd pro nezemědělské využití jsou stanoveny odvody v závislosti na kvalitě půdy (na třídě 
její ochrany). Přihlíží se také k tomu, jestli byla zemědělská půda zainvestována, tj. jestli na ní 
byl vybudován odvodňovací, případně zavlažovací systém.

Struktura a ochrana zemědělského půdního fondu jsou podrobně popsány v kapitole E 
Odůvodnění Územního plánu.

Ochrana přírody a krajiny4.5.5. 

Národní přírodní rezervace (NPR)a) 

Ochrana území přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného, jehož 
využívání je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního 
prostředí. Území do vzdálenosti 50 m od hranic chráněného území je zpravidla jeho 
ochranným pásmem se samostatným ochranným režimem. Na předchozí souhlas orgánu 
ochrany přírody je zde vázána zejména stavební činnost, terénní úpravy a změny kultur 
pozemků.

Na řešené území navazuje v k.ú. Lysá nad Labem NPR Hrabanovská Černava, její ochranné 
pásmo 50 m zasahuje do k.ú. Benátecká Vrutice.

Přírodní rezervace (PR)b) 

Ochrana území přírodovědecky či esteticky velmi významného nebo jedinečného, kdy 
veškeré jeho využití musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů. Území 
do vzdálenosti 50 m od hranic chráněného území je zpravidla jeho ochranným pásmem 
se samostatným ochranným režimem. Na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody je zde 
vázána zejména stavební činnost, terénní úpravy a změny kultur pozemků.

V řešeném území se nachází PR Pod Benáteckým vrchem, včetně ochranného pásma 50 m.

Ochrana krajinného rázu:c) 

Ochrana krajinného rázu v daném území nebo oblasti před činnostmi snižujícími jeho 
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování 
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků 
a zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny a harmonického měřítka a vztahů 
v krajině. Územní plán chrání a rozvíjí krajinný ráz stanovením podmínek prostorového 
uspořádání.

Evropsky významná lokalita (součást systému NATURA 2000)d) 

Ochrana přírodních stanovišť a druhů v zájmu Evropských společenství.

Do řešeného území zasahují dvě evropsky významné lokality: EVL Hrabanovská Černava 
a EVL Milovice-Mladá.

Významný krajinný prvek (VKP)e) 

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou 
kategorie zvláště chráněných území. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Jiné části přírody mohou být VKP 
po registraci orgánem ochrany přírody.

V řešeném území se kromě VKP ze zákona nachází také registrovaný VKP bývalý vojenský 
prostor Milovice-Mladá, který byl vyhlášen rozhodnutím okresního úřadu v Nymburce 
9. 12. 2002.

Územní systém ekologické stability (ÚSES)f ) 

Ochrana krajinné struktury zajišťující uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné 
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využívání krajiny. ÚSES je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, 
regionální a nadregionální systém ekologické stability.

Vymezení ÚSES je součástí Územního plánu, viz bod 6.8. výrokové části Územního plánu 
a kapitolu D 6.8. Odůvodnění Územního plánu.

Památné stromyg) 

Ochrana památných stromů (mimořádně významných stromů, jejich skupin a stromořadí) 
jako významných prvků území před ohrožením.

V řešeném území se vyskytují tyto památné stromy:

2 lípy nad křížem u starého mostku v Benátecké Vrutici (vyhlášeno rozhodnutím MÚ Lysá •	
nad Labem ze dne 4. 7. 2003);

2 stromořadí platanů javorolistých v Rakouském táboře (vyhlášeno rozhodnutím MÚ Lysá •	
nad Labem ze dne 20. 6. 2003) 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)h) 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa nelze bez povolení využít k jiným účelům. Vlastník lesa 
je povinen usilovat o zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa a genofondu 
lesních dřevin. V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a pozemků 
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen 
se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.

Ochrana památek4.5.6. 

Nemovité kulturní památkya) 

Zajištění zachování a údržby kulturní památky a jejího prostředí v souladu s požadavky 
památkové péče a zabezpečení vhodného společenského uplatnění kulturní památky.

Na území města Milovice se nachází tyto nemovité kulturní památky:

kostel sv. Kateřiny (r. č. 100 399) v k.ú. Milovice;•	

socha sv. Antonína Paduánského (r. č. 2846464/2-1884) v k.ú. Milovice;•	

kaplička sv. Jana Nepomuckého (r. č. 22461/2-3134) v k.ú. Benátecká Vrutice;•	

lávka – mostek (r. č. 104273) v k.ú. Benátecká Vrutice;•	

hangár č. 12 – na vratech 10 (r. č. 105254) v k. ú. Milovice;•	

venkovská usedlost čp. 22, z toho jen: brána s brankou (r. č. 104 837) v k.ú. Benátecká •	
Vrutice. 

V současné době je připravován návrh na prohlášení za nemovité kulturní památky:

vojenský italský hřbitov (v k.ú. Milovice).•	

Limity vyplývající z dalších právních předpisů4.5.7. 

Zájmová území Ministerstva obrany ČRa) 

V těchto územích je nutno projednat s Ministerstvem obrany zastoupeným Agenturou pro 
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) Praha v rámci územního a stavebního řízení 
projektovou dokumentaci vybraných druhů staveb.

V řešeném území se vyskytují tato zájmová území MO ČR:

ochranné pásmo komunikačního vedení pro stavby o výšce 0–50 m;•	

ochranné pásmo radaru Kbely.•	
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Schéma koncepce bydleníObr. D.20: 
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UrbaNIstICkÁ kONCEPCE5. 

Koncepce bydlení5.1. 

Podklady:a) 

DÚR Sídliště Rozkvět (zdroj: stavební úřad Milovice, 2011);•	

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Územní studie: Návrh regulace městského centra Milovic (M1 architekti, s. r. o., 2011);•	

Vize a strategie rozvoje města Milovice (dokument schválený Zastupitelstvem města Milovice, jaro •	
2012).

Současný stav a východiska řešeníb) 

Při zpracování Územního plánu byly z hlediska bydlení položeny základní otázky: 

Kolik ploch pro kolik obyvatel vymezit? •	

Jaký poměr mezi rodinnými a bytovými domy nastavit? Jak je regulovat? •	

Kde tyto plochy vymezit, respektive které stávající plochy stabilizovat, které vymezit jako •	
přestavbové a které jako zastavitelné?

Kolik ploch pro bydlení pro kolik obyvatel vymezit?

Ze závěrů vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch (kap. C Odůvodnění ÚP) vyplývá, že pro bydlení by bylo vhodné v ÚP vymezit 
zhruba 127 až 140 ha rozvojových ploch. Přitom lze předpokládat, že část z těchto ploch bude 
umístěna uvnitř zastavěného území na dnes nevhodně využívaných územích bývalého vojenského 
tábora Mladá (čili půjde o plochy přestavby). Podrobněji viz kapitolu C Odůvodnění ÚP

Jakým způsobem regulovat poměr mezi rodinnými a bytovými domy?

Vzhledem k tomu, že Milovice téměř postrádají tradiční městskou strukturu tvořenou městským 
centrem, subcentry a městskými třídami, jejichž význam je zdůrazněn vyšším podílem občanského 
vybavení umístěného často v polyfunkčních domech (tato struktura obvykle tvoří páteř městského 
organismu s navazujícími okrsky nízkopodlažní obytné zástavby), ale na části území lze tuto 
městskou strukturu doplnit (v novém městském centru kolem náměstí 30. června, podél Armádní 
ulice a v uvažovaném městském subcentru Mladá), je nutné při rozvoji počítat také s poměrně 
významným podílem bytů v bytových a polyfunkčních domech (čili nelze počítat, že se v území 
budou nadále stavět pouze rodinné domy). Podrobněji viz kapitolu C Odůvodnění ÚP.

Zejména pro bydlení v rodinných domech vymezuje Územní plán rozvojové plochy bydlení 
v rodinných domech (BI), na nichž je výška zástavby omezena výškovou hladinou 7/10 m (ta 
odpovídá výšce obytného dvoupodlažního domu se šikmou střechou nebo s ustoupeným 
3. podlažím), a to o celkovém rozsahu 56,8 ha. Rodinné domy lze částečně umísťovat také v plochách 
primárně určených pro vyšší obytnou zástavbu (plochy BH a SC). 

Zejména pro vyšší obytnou zástavbu bytových a polyfunkčních domů a pro bydlení nerušící 
občanské vybavení vymezuje ÚP rozvojové plochy bydlení v bytových domech (BH) s maximální 
výškovou hladinou 13/17 m (ta odpovídá výšce čtyřpodlažního obytného domu se šikmou střechou 
nebo s ustoupeným 5. podlažím), a to o celkovém rozsahu 5,5 ha. Tyto rozvojové plochy jsou 
vymezeny zejména na území s již vydaným územním rozhodnutím pro bytové domy – projekt 
Sluneční vrch, dříve Rozkvět při Armádní ulici. Bytové domy lze po splnění prostorových požadavků 
(zejména maximální výšky zástavby) umisťovat také v plochách primárně určených pro rodinné 
domy – toto je možné očekávat zejména v případech, kdy jsou plochy pro rodinné domy vymezeny 
podél významnějších komunikací a bytové domy zde mohou lépe „snášet“ hlukovou zátěž (protože 
bytové domy lze konstrukčně lépe ochránit před hlukem z dopravy – tzv. bariérové domy). Na 
opačné straně bloků ale lze realizovat i rodinné domy, které již budou proti hluku ochráněny. 
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Pro smíšené obytné využití centrálního městského charakteru (tedy zejména pro bydlení 
v bytových či polyfunkčních domech a pro občanské vybavení) vymezuje Územní plán rozvojové 
plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) s maximální výškovou hladinou 13/17 m (ta odpovídá 
výšce čtyřpodlažního obytného domu se šikmou střechou nebo s ustoupeným 5. podlažím), a to 
o celkovém rozsahu 15 ha. Jak již vyplývá z charakteristiky těchto ploch, pro bydlení v bytových či 
polyfunkčních domech bude využita pouze část těchto rozvojových ploch - poměrně významná část 
ploch (předpokládejme zhruba třetinu) bude využita pro jiný účel, nejčastěji pro stavby občanského 
vybavení. Rozvojové plochy smíšené obytné v centrech měst jsou v Milovicích umístěny zejména 
podél hlavní městské třídy (ulice Armádní), v městském centru a v subcentru Mladá. Toto umístění je 
vhodné jak z pohledu řešení problematiky hluku z dopravy (viz výše), tak také z pohledu podtržení 
významu městské třídy jejím obestavěním vyšší zástavbou s možností využití parteru pro občanské 
vybavení.

K zástavbě bytových a polyfunkčních domů je nutné poznamenat to, že by se mělo jednat spíše 
o domy s byty vyšších kategorií (s větší obytnou plochou), neboť bytový fond města dnes obsahuje 
téměř výhradně malometrážní byty, jejichž další rozvoj v tomto území není žádoucí.

Rozmístění jednotlivých typů rozvojových ploch určených pro bydlení (BI, BH a SC) je znázorněno na 
obr. D.22, ze kterého je tak patrné rozložení plochy určených pro rodinné nebo bytové domy.

Kde plochy pro bydlení vymezit?

Z hlediska územního plánování se další vývoj v oblasti bydlení v Milovicích bude ubírat dvěma 
základními způsoby: ve stabilizovaných plochách určených pro bydlení (BI, BH a SC) bude probíhat 
kultivace stávající zástavby, tj. zkvalitňování bytového fondu formou rekonstrukcí a zahušťování 
stávající struktury zástavby tak, aby provoz obce byl co nejšetrnější; v rozvojových plochách 
určených pro bydlení, ať již přestavbových nebo zastavitelných, bude realizována nová zástavba, 
z největší části rodinnými domy.

Milovice (míněno bez Božího Daru) jsou dnes srostlicí čtyř historicky vzniklých struktur: Benátecké 
Vrutice, Mladé, tzv. Rakouského tábora a tzv. Starých Milovic, které jsou spojené komunikační osou 
ve směru východ – západ tvořenou především ulicemi Armádní a 5. května. Toto sídlo má podél 
shora jmenované osy výrazně protáhlý tvar o délce cca 4,5 km. Šířka ve směru sever – jih kolísá 
od vzdálenosti cca 300 m v Benátecké Vrutici, přes cca 700 m ve Starých Milovicích až k cca 2 km 
v Mladé. Na obě tyto strany není možné obytnou zástavbu ve velkém rozvíjet, protože na jižní straně 
se Milovice přimykají k nivě Mlynařice a na severní straně je zástavba limitována hlukovým pásmem 
letiště. Nově lze obytnou zástavbu rozvíjet v Benátecké Vrutici (a to severně od její současné 
zástavby, kam nedosahuje hlukové pásmo letiště), ale rozsah rozvoje v tomto území je plošně 
omezený a méně výhodný zejména z důvodu jeho odlehlejší pozice ve struktuře města. Dalším 
územím pro rozvoj bydlení je lokalita U hřbitova (území mezi milovickým hřbitovem, železnicí 
a uvažovanou přeložkou silnice II/332), která ale také umožňuje pouze územně omezený rozvoj 
obytného prostředí. Spíše drobný rozvoj je pak navržen na východním okraji současné zástavby 
Starých Milovic ve směru k navrženému obchvatu. Nejvýznamnějšími plochami pro rozvoj obytného 
území tak zůstávají zejména dosud nevyužité pozemky bývalého vojenského tábora (plochy 
přestaby uvnitř zastavěného území města). 

Milovice jsou tedy koncipovány jako „pásové“ město situované podél městské třídy o délce cca 
4,5 km, s městským centrem přibližbně uprostřed, po jejíž jižní straně bude vytvořen rekreačně-
přírodní pás podél nivy Mlynařice a po severní straně budou umístěny zóny výroby a občanského 
vybavení, zejména sportu.

Z důvodu odtrženosti od centrálního sídla a vysokým nárokům na rozvoj kompletní veřejné 
infrastruktury považuje Územní plán za nevhodné rozvíjet bydlení v Božím Daru. Z tohoto pohledu 
se jeví jako vhodnější koncentrovat rozvoj bydlení poblíž již existujícího sídla a využít jeho stávající 
veřejnou infrastrukturu a dále ji rozvíjet také ve prospěch původního sídla (větší koncentrace 
obyvatel umožňuje rozvoj občanského vybavení vyšší úrovně, co do rozsahu a kvality).

Ve všech rozvojových území byla vytvořena síť veřejných dopravních koridorů pro zaručení 
prostupnosti území v souladu s § 3, odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Síť těchto veřejných prostranství 
byla vymezena na základě těchto zásad:
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Schéma výškového zónování ploch určených zejména pro bydlení (plochy BI, BH a SC)Obr. D.22: 
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nově navržené koridory veřejných prostranství navazují na stávající s ohledem na co nejlepší •	
provázání staré a nové struktury zástavby, prostupnost uvnitř území a prostupnost z tohoto území 
do okolí;

velikost nově navržených „stavebních“ ploch vychází z místních i obecných příkladů velikosti bloků •	
a v nich se nacházejících pozemků rodinných či bytových domů; obecně lze říci, že standardní 
plocha bydlení má v ÚP šířku min. 80 m, což při oboustranné zástavbě plochy umožňuje výstavbu 
rodinných či bytových domů na pozemcích dostatečné hloubky, tj. 40 m (při 20 m šířce pozemku 
by se tak jednalo o pozemek s výměrou 800 m2); délka standardní plochy nepřekračuje cca 200 m 
z důvodu zaručení prostupnosti území.

Zastavitelné plochy jsou obecně Územním plánem vymezovány tak, aby byly od nezastavěného 
území odděleny veřejným prostranstvím (např. silnicemi nebo záhumenními cestami) tak, aby byla 
patrná jasná hranice mezi sídlem a krajinou (viz obr. D.19). 

Odůvodnění řešeníc) 

Bydlení je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna 
vymezením tří typů ploch – ploch bydlení v rodinných domech (BI), plochy bydlení v bytových 
domech (BH) a ploch smíšených obytných v centrech měst (SC), jejichž podmínky obecně umožňují 
obytnou výstavbu. Intenzita využití ploch je omezena zejména stanovením výškové hladiny zástavby 
v plochách (výšková hladina 7/10 m určená pro nízkopodlažní zástavbu zejména rodinných domů 
a výšková hladina 13/17 m určená pro vyšší zástavbu např. bytových či polyfunkčních domů) a dále 
stanovením maximální zastavěnosti (40 % zejména pro zástavbu rodinných a bytových domů a 70 % 
pro centrální městskou obytnou zástavbu s polyfunkčními domy). Plochy bydlení BI a BH a plochy 
smíšené obytné SC jsou vymezeny obecně za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 
prostředí umožňujícím bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost 
veřejných prostranství a občanského vybavení.

Územním plánem byla převážná část stávajících pozemků rodinných a bytových domů, které 
jsou z hlediska struktury zástavby, širších vazeb v území a souladu s koncepcí rozvoje města, 
vyhodnocena jako stabilizované (bez ohledu na jejich stavebně technický stav). Pro zaručení 
podmínek pro jejich další rozvoj, případně rozvoj jejich hodnot, Územní plán vymezil tyto pozemky 
jako stabilizované plochy. 

Územní plán vymezil tyto přestavbové plochy určené zejména pro bydlení:

„Milovice-centrum“ (plochy BI a SC v rozvojových plochách P303, P304, P305, P306, P307, •	
P308, P401) – při nám. 30. června a v okolí železničního nádraží je vymezeno rozsáhlé přestavbové 
území ve prospěch centrálního obytného využití; plochy jsou určeny pro rozvoj městského centra, 
tzn. především pro bytové domy, polyfunkční domy s bydlením a občanské vybavení, okrajově 
také pro nízkopodlažní obytnou zástavbu;

Mladá-sever“ (plochy BI, BH a SC v rozvojové ploše P219) – mezi ulicemi Armádní a Topolovou je •	
vymezeno rozvojové obytné území určené především pro rodinné domy (v centrální části) a pro 
bytové či polyfunkční domy (při ul. Armádní) doplněné o plochy veřejných prostranství – veřejné 
zeleně (ZV) pro vytvoření lokálního parku; ÚP využívá zdevastované severní části území tzv. 
Mladé pro vytvoření nové obytné čtvrti, včetně kvalitní struktury zástavby a provázané struktury 
veřejných prostranství navazující především na obvodové komunikace Armádní a Topolovou;

„Mladá-jih“ (plochy BI, BH a SC v rozvojové ploše P218) – mezi ulicemi Armádní a Vrutickou je •	
vymezeno rozvojové obytné území určené především pro výstavbu rodinných domů (v jižní 
části) a pro bytové či polyfunkční domy (při ul. Armádní a kolem tzv. Štábů) a doplněné 
o plochu veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) pro vytvoření lokálního parku; ÚP využívá 
zdevastované jižní části území tzv. Mladé pro vytvoření nové obytné čtvrti, včetně kvalitní 
struktury zástavby a provázané struktury veřejných prostranství navazující především na území 
tzv. Štábů; ÚP zde vytváří podmínky pro vytvoření lokálního subcentra pro celou lokalitu Mladá;

„Mladá-Topolová“ (plochy BI v rozvojových plochách P205 a P206) – severovýchodně od ulice •	
Topolové na jihozápadním svahu tzv. lesoparku se v současné době realizuje čtvrť rodinných 
domů; ÚP na toto území navazuje s dalšími rozvojovými plochami určenými pro výstavbu 
rodinných domů; ÚP využívá zdevastované severní části území tzv. Mladé pro vytvoření nové 
struktury území (struktury veřejných prostranství i zástavby) navazující na ulici Topolovou 
a jihozápadní svah tzv. lesoparku tak, aby došlo ke komfortnímu propojení;
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Schéma koncepce indviduální rekreaceObr. D.23: 
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„U italského hřbitova“ (plochy BI a BH v rozvojové ploše P311) – na jižním konci ulic Kaštanové, •	
Italské a Rakouské se v současné době realizuje rozvojová plocha rodinných domů s vydaným 
územním rozhodnutím; jelikož je v současné době realizováno jen několik objektů a jejich 
pozemky byly zahrnuty v souladu se Stavebním zákonem do zastavěného území, jsou tyto plochy 
vymezeny, z důvodu metodiky Územního plánu, jako plochy přestaveb; pozemky při ulici Italské 
zahrnuté do plochy BH-3118 jsou určeny pro maximální výšku zástavby 13/17 m v souladu 
s výškou sousedních stabilizovaných ploch BH bývalého Rakouského tábora a pro podporu 
urbanizace ul. Italské;

„Staré Milovice-jihovýchod“ (plochy BI v rozvojové ploše P407) – východně od ulice Družstevní •	
a areálu bývalého milovického dvora vymezuje ÚP v tomto území plochy zejména pro rodinné domy; 
struktura veřejných prostranství navazuje na stávající a na řešení okolního území;

„Balonka“ (rozvojové plochy P405 a P406) – při prodloužení ul. Dětské, jižně od ul. Dukelské, je •	
vymezena plocha pro dostavbu zanedbaného území zejména rodinnými domy; provázanost 
území tzv. Balonky a Starých Milovic je zlepšeno vymezením koridoru, který spojuje ulice 
Dětskou a U Sokolovny; podobně velké podvyužité území je vymezeno jako plocha přestavby 
při ul. Suchardově severně od ul. Na Pahorku na místě stávajících zahrádek;

„Lesní“ (plochy BI v rozvojové ploše P213) – při ul. Lesní se v současné době ještě nachází několik •	
nevyužívaných nebo špatně využitých pozemků s nestabilizovanou strukturou zástavby; ty jsou 
vymezeny jako plochy přestaveb.

Územní plán vymezil tyto zastavitelné plochy určené zejména pro rozvoj bydlení:

„Benátecká Vrutice-severovýchod“ (plochy BI v rozvojové ploše Z101) – při severním okraji •	
historického jádra Benátecké Vrutice je vymezena skupina ploch určená převážně k rodinnému 
bydlení, která navazuje na nově vymezené dopravní koridory směřující k Jiřicím a vyplňuje území 
mezi jádrem a těmito komunikacemi; území je doplněno o plochu veřejných prostranství – veřejné 
zeleně (ZV) pro vytvoření lokálního parku; 

„U hřbitova“ (plochy BI v rozvojové ploše Z407) – u současného milovického hřbitova vzniká •	
v současné době soubor několika rodinných domů, který vyplnil prostor při ulici Zahradní; ÚP 
vymezuje v tomto území další plochy převážně k rodinnému bydlení, které navazují veřejnými 
prostranstvími na okolní zástavbu a krajinu při zachování principu propustnosti území; na vrcholu 
nevýrazné vyvýšeniny ÚP doplňuje toto území o plochu veřejných prostranství – veřejné zeleně 
(ZV) pro vytvoření lokálního parku;

„Staré Milovice-severovýchod“ (plochy BI v rozvojové ploše Z403) – východně od ulice Družstevní •	
po navržený obchvat silnice III/3321 v návaznosti na ulici Leteckou vymezuje ÚP v tomto území 
plochy pro bydlení především v rodinných domech, které navazují veřejnými prostranstvími na 
okolní zástavbu a uliční síť (zejména na ulice Leteckou a Třešňovou tak, aby rozvoj této oblasti byl 
co nejlépe navázán na stávající již založenou strukturu a byla tak zaručena propustnost v území.

Z výše uvedeného vyplývá, že rozvojové plochy smíšené obytné jsou navrženy v rozsahu 
odpovídajícímu významu města a jeho umístění v sídelní struktuře v blízkosti hlavního města 
a také předpokladům jeho růstu vycházejícího ze specifických historických a územních podmínek.

Územní plán vymezuje zejména pro rozvoj bydlení celkem 77,5 ha rozvojových ploch (z toho 
56 ha jako plochy přestavby a 21,5 ha jako ploch zastavitelné) a 7,6 ha ploch územních rezerv 
určených pro bydlení. Při porovnání s odhadovanou potřebou ploch uvedenou v kap. C 
Odůvodnění ÚP je patrné, že navržené rozvojové plochy pokrývají tuto potřebu pouze částečně 
(je vymezeno o zhruba 45 ha méně rozvojových ploch pro rezidenční využití než by bylo 
odpovídající pro řešené území). K tomu je zde nutné konstatovat, že v současné době není reálné 
odhadovanou potřebu ploch zcela naplnit, a to zejména na základě výsledků projednání návrhu 
ÚP. Doplnění rozvojových ploch do odhadovaného rozsahu může být součástí případných 
následných změn ÚP.
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Koncepce individuální rekreace5.2. 

Podklady:a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Vize a strategie rozvoje města Milovice (dokument schválený Zastupitelstvem města Milovice, jaro •	
2012).

Současný stav a východiska řešeníb) 

Tzv. zahrádky, tj. území s více pozemky především zemědělského půdního fondu s drobnými 
stavbami (např. pro rodinnou rekreaci, skladování zemědělského náčiní apod.), se v dnešní 
době v Milovicích nacházejí zejména na třech místech. Byla prověřena vhodnost jejich umístění 
ve struktuře města a výhodnost rozvoje jiných funkcí na jejich místě. Všechna zdola vyjmenovaná 
místa jsou Územním plánem vymezena jako plochy přestavby ve prospěch vybraných ploch 
s rozdílným způsobem využití: 

v lokalitě Mladá – na konci ulice Průběžné, severně od ulice Armádní: území v centrální části města •	
v pásmu hlavní městské osy (ulice Armádní) je vhodné rozvíjet především pro smíšené obytné 
využití;

v lokalitě Milovice – mezi ulicemi Suchardovou, Družstevní a Dvořákovou: území uprostřed obytné •	
čtvrti je vhodné rozvíjet ve prospěch rodinných domů;

v lokalitě Milovice – východně od křižovatky ulic Družstevní a Ostravské: území na okraji sídla •	
ve směru plánovaného rozvoje sídla je vhodné rozvíjet především pro rozvoj občanského 
vybavení.

Odůvodnění řešeníc) 

Územní plán vytváří podmínky pro individuální rekreaci v kvalitním prostředí vymezením ploch 
rekreace – zahrádkové osady (RZ) pro standardní zahrádkové kolonie s pozemky rekreačních chat, 
přičemž takovou stavbou se rozumí stavba pro rodinnou rekreaci do maximální výměry zastavěné 
plochy 25 m². Pro vymezení nových ploch pro zahrádky se jako nejvhodnější jeví pozemky při okraji 
sídla, u koridorů silniční a železniční dopravy a při výrobních areálech. 

Územní plán konkrétně vymezil dvě území pro zahrádkářské či chatové kolonie: 

severovýchodně od zástavby Starých Milovic (východně od tzv. Balonky) v návaznosti na stávající •	
pozemky zahrádek;

jižně od centra mezi tokem Mlynařice a navržené železniční trati do Lysé nad Labem.•	

V územním plánu je vymezeno 11,1 ha rozvojových ploch rekreace – zahrádkové osady, což 
zhruba odpovídá odhadnuté minimální potřebě ploch pro rozvoj tohoto typu rekreace z kap. 
C Odůvodnění ÚP. Dále také viz kap. C 2.2.3. Odůvodnění ÚP.

Koncepce občanského vybavení5.3. 

Koncepce veřejného vybavení5.3.1. 

Viz kapitolu D 6.2. Odůvodnění Územního plánu.

Koncepce sportovního vybavení5.3.2. 

Podklady:a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	
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Územní studie: Návrh regulace městského centra Milovic (M1 architekti, s. r. o., 2011);•	

Vize a strategie rozvoje města Milovice (dokument schválený Zastupitelstvem města •	
Milovice, jaro 2012).

Současný stav a východiska řešeníb) 

Z ÚAP ORP Lysá nad Labem a z jejich Rozboru udržitelného rozvoje území vyplývá, že 
Milovice postrádají občanské vybavení především pro trávení volného času. 

Pozemky, stavby a zařízení pro sportovní a rekreační využití jsou dnes v Milovicích 
zastoupeny především sportovním areálem s fotbalovým hřištěm v jižní části zastavěného 
území v nivě Mlynařice, nevyužívaným stadionem u bývalé ruské školy, tenisovým areálem 
na Sportovní ulici, bikrosovým areálem na rohu ulic Mírové a Školské a motokrosovým 
areálem u letiště. Pro tělovýchovu a sport se v dnešní době rovněž využívá Hakenův stadion, 
který je ovšem z hlediska předpokládané přestavby tohoto území na městské centrum 
s vazbou na železniční nádraží pro sport neperspektivní.

Rozvoj sportovního vybavení je v dnešní době, kdy je kladen zvýšený důraz na trávení 
volného času obyvatel, nutností. Uvažovaný růst města až k počtu okolo 15 000 obyvatel 
je potřeba doplnit také rozvojem sportovního vybavení odpovídající úrovně a rozsahu, pro 
což vytváří Územní plán vhodné podmínky. V neposlední řadě je nutné rozvíjet tyto aktivity 
s ohledem na blízkou Lysou nad Labem. Koordinace záměrů by z hlediska hospodaření 
a sounáležitosti obou měst byla prospěšná.

Potřeba rozsahu ploch je součástí Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch (viz kap. C 2.2.3. Odůvodnění ÚP).

Odůvodnění řešeníc) 

Sport a rekreace jsou jedny ze základních urbanistických funkcí v sídle, které jsou Územním 
plánem zajištěny vymezením tzv. ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS). Ty se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro sport a tělovýchovu, 
případně rekreaci obyvatel. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých podmínek pro 
soudržnost obyvatel obce. 

Rozvojové plochy pro sportovní vybavení jsou v Územním plánu navrženy zejména pro 
rozvoj stávajících a doplnění chybějících sportovních zařízení, konkrétně:

rozvoj areálu fotbalového hřiště v nivě Mlynařice (OS-4079);•	

vytvoření územních podmínek pro zimní stadion buď při stávajícím tenisovém areálu •	
(plocha OS-2198), nebo pod východním úbočím severní části tzv. lesoparku (plocha  
OS-3045);

vytvoření územních podmínek pro lehkoatletický stadion buď na místě stávajícího •	
stadionu u bývalé ruské školy (plocha OS-2047), nebo pod východním úbočím severní 
části tzv. lesoparku (plocha OS-3045); 

vytvoření územních podmínek pro plavecký bazén vedle stávajícího tenisového areálu při •	
ulici Sportovní (OS-2198), nebo u nivy Mlynařice na jižním cípu tzv. lesoparku (OS-2054 
a OS-2029); 

vytvoření územních podmínek pro kynologický klub při zlomu ulice Topolové •	
na západním úbočí severní strany tzv. lesoparku (plocha OS-2176), nebo u nivy Mlynařice 
na jižním cípu tzv. lesoparku (OS-2054 a OS-2029);

vytvoření územních podmínek pro sportovní zázemí severní části tzv. lesoparku, včetně •	
rozhledny (plochy OS-2255, OS-2248 a OS-2245);

vytvoření územních podmínek pro příměstský tábor v severní části tzv. lesoparku (plochy •	
OS-2245), nebo mezi jižní částí tzv. lesoparku a nivou Mlynařice (plochy OS-2029 
 a OS-2054);

vytvoření územních podmínek pro sportovně-kulturní zázemí přesunutého Hakenova •	
stadionu (plochy OS-4143 a OS-4142);

vytvoření územních podmínek pro sportovní zázemí podnikatelské zóny a obyvatel •	
Božího Daru (plocha OS-5086).
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Koncepce specifického občanského vybavení5.3.3. 

Podklady:a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Vize a strategie rozvoje města Milovice (dokument schválený Zastupitelstvem města •	
Milovice, jaro 2012).

Současný stav a východiska řešeníb) 

Pozemky, stavby a zařízení pro občanské vybavení specifického charakteru, což jsou 
především velké areály na pomezí sportu, rekreace a služeb (např. zábavní parky, střelecké 
areály, golfové areály), jsou dnes v Milovicích zastoupeny především nově vzniklým dětským 
zábavním parkem při severní části ulice Topolové a areálem tzv. tankodromu při severní 
hranici řešeného území. Obě území jsou vymezena jako stabilizovaná a významnou měrou 
se pozitivně podílejí na obrazu města.

Rozvoj specifického občanského vybavení je pro nově vznikající obraz města Milovice velmi 
důležitým prvkem, který hraje roli při vytváření nového obrazu města, zvyšování turistické 
přitažlivosti města a pro zvyšování pracovních příležitostí.

Dále také viz kap. C 2.2.3. Odůvodnění ÚP.

Odůvodnění řešeníc) 

Specifické občanské vybavení je urbanistická funkce v sídle vyšší kategorie; Územním 
plánem je zajištěna vymezením tzv. ploch občanského vybavení – se specifickým využitím 
(OX). Ty se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro plošně rozsáhlé a svým 
provozem specifické areály občanského vybavení. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých 
podmínek pro soudržnost obyvatel obce i pro hospodaření města. 

Rozvojové plochy specifického občanského vybavení jsou v Územním plánu navrženy pro 
rozvoj dvou území:

rozvoj stávajícího území okolí dětského zábavního parku a tzv. tankodromu (rozvojová •	
plocha Z202) a využití potenciálu jejich synergického působení;

vytvoření územních podmínek pro areály specifického občanského vybavení např. pro •	
golf nebo zábavní park (rozvojová plocha Z302) na rozhraní zástavby a volné krajiny mezi 
obytnou částí Milovic a koridorem letiště.

V územním plánu je vymezeno 30,7 ha rozvojových ploch občanského vybavení – se 
specifickým využitím, což je méně než maximálně odhadnutá potřeba ploch pro rozvoj 
specifické rekreace z kap. C Odůvodnění ÚP.

 5.3.4. Koncepce komerčního vybavení

Podklady:a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2006);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Vize a strategie rozvoje města Milovice (dokument schválený Zastupitelstvem města •	
Milovice, jaro 2012).

Současný stav a východiska řešeníb) 

V kap. 2.1., odst 11., písm. e) ZÚR SK stanovuje jako jednu ze svých zásad pro usměrňování 
územního rozvoje a rozhodování o změnách v území, že rozvoj ekonomických aktivit je 
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nutné soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, 
zejména na plochy brownfields. Tyto vlastnosti bez výhrady splňuje množství špatně 
využívaných areálů v Milovicích, které jsou územím bývalého vojenského újezdu Sovětské 
armády s množstvím rozpadlých budov.

Komerční areály (v širším slova smyslu budovy používané k podnikání) se v současné době 
nachází především v těchto částech Milovic:

areály obchodních domů při nám. 30. června – vyhovující funkční využití;•	

soubor areálů podél severní části ulice Topolové – z větší části nevyhovující struktura •	
zástavby;

soubor areálů uvnitř území mezi ulicemi Armádní a Topolovou – nevyhovující struktura •	
zástavby, umístění v rámci města a funkční využití;

soubor areálů při křížení ulic Ostravské a Jiřické – nevyhovující struktura zástavby;•	

soubor areálů ve zdevastovaném území Božího Daru – z větší části zdevastované •	
a nevyužívané území; nevyhovující struktura zástavby i funkční využití;

areály jižně od ulice Italské – z větší části zdevastované a nevyužívané území; nevyhovující •	
struktura zástavby;

soubor areálů při křížení ulic Družstevní a Ostravské – z větší části vyhovující struktura •	
zástavby.

Jen několik výše jmenovaných areálů je vyhodnoceno jako perspektivních z hlediska 
funkce, umístění a struktury zástavby. Současné město trpí velkým nedostatkem pracovních 
příležitostí – většina obyvatel za prací vyjíždí mimo město (nejčastěji do Prahy). Územní plán 
proto navrhuje dostatek rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity různé úrovně (plochy 
pro výrobu a skladování, plochy pro komerční vybavení) a s různým umístěním v rámci 
města, které budou po naplnění generovat množství pracovních příležitostí odpovídající 
velikosti města.

Ze závěrů Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch (kap. C 2.2.2. Odůvodnění ÚP) vyplývá, že pro podnikatelské 
aktivity (tj. pro plochy výroby a skladování a plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlá) je vhodné v ÚP vymezit zhruba 200 až 220 ha rozvojových ploch. 
Přitom lze předpokládat, že část z těchto ploch bude umístěna uvnitř zastavěného území 
na dnes nevhodně využívaných územích bývalého vojenského prostoru v Mladé a hlavně 
v Božím Daru (čili půjde o plochy přestavby). Podrobněji viz kapitolu C 2.2.2. Odůvodnění 
ÚP. Vymezený rozsah ploch musí navíc zohlednit přítomnost mnohých fungujících areálů 
v plochách přestaveb.

Odůvodnění řešeníc) 

Komerční vybavení je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním 
plánem zajištěna vymezením tzv. ploch občanského vybavení – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá (OK), jejichž podmínky obecně umožňují podnikání. Tyto plochy se vymezují 
za účelem zajištění územních podmínek a přiměřené dostupnosti především plošně 
rozsáhlých zařízení pro obchod, administrativu, ubytování, stravování a služby a zabezpečení 
priorit v oblasti sociální soudržnosti (tj. pracovních příležitostí) a hospodářského rozvoje 
(ekonomická základna města).

Územní plán vymezuje plochy stabilizované pro občanské vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlé (OK) pro pozemky fungujících areálů z hlediska funkce a struktury zástavby 
zejména při ulicích Topolové, Armádní, V Konírnách a Družstevní. 

Rozvojové plochy pro občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (OK) jsou 
navrženy v rozsahu odpovídajícímu potřebám dynamicky se rozvíjejícího města. Územní 
plán vymezil tyto rozvojové plochy:

„Na Jiřice“ (plocha OK-1025) – při severním okraji Benátecké Vrutice je vymezeno •	
rozvojové komerční území na místě křižovatky nových dopravních koridorů směrem na 
Jiřice; z hlediska hlukových poměrů není území vhodné pro bytovou výstavbu;
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„Topolová – Armádní“ (plochy OK v rozvojových plochách P201 P203, P204, P205, •	
P219, P220 a Z201) – při severním okraji lokality Mladá je zejména podél ulice Topolové 
vymezeno rozvojové komerční území na místě zdevastovaných armádních areálů; 
toto odlehlé území je výhodně položeno z hlediska struktury města na jeho okraji 
a komunikačně navázáno na ulici Topolovou a dále na silnici II/272 Benátecká Vrutice – 
Jiřice; směrem na východ jsou areály obslouženy navrženým severním spojením na silnici 
III/3321, respektive II/332 Milovice – Zbožíčko; plochy OK jižně od Topolové tvoří přechod 
mezi obytnou zástavbou na jihu a výrobními areály severně od předmětných ploch; část 
rozvojových ploch OK se nachází také podél ulice Armádní v území mezi ČOV Benátecká 
Vrutice na východě a křižovatkou s ulicí Topolovou na západě; tyto plochy jsou dopravně 
dobře napojeny na Armádní ulici (a dále obdobně jako je uvedeno u dříve uvedený ploch 
podél Topolové ulice) a fungují zde jako vhodný přechod mezi Armádní ulicí a obytným 
územím Mladá-sever.

„Subcentrum Mladá“ (plochy OK-2004 a OK-2264) – mezi Armádní ulicí a areálem bývalých •	
Štábů navržených na přestavbu pro subcentrum Mladá; plochy jsou svým rozsahem 
a umístěním určeny pro rozvoj místních komerčních aktivit (např. maloobchod);

„U centra“ (plochy OK-3036 a OK-3040) – severně od stávající železniční stanice a křížení •	
ulic Ostravské a Jiřické je vymezeno komerční území navazující na stávající pozemky 
komerčních areálů; území tvoří přechod mezi přestavbovým územím centra města na jihu 
a vědeckotechnickým parkem severně od předmětných ploch;

„Italská“ (plochy OK v rozvojových plochách P309, P310 a P311) – jižně od ulice Italské je •	
vymezeno komerční území navazující na stávající obchodní domy při ulici ČSA; území je 
vhodné pro vytvoření komerční zóny obchodních domů; je dobře dopravně dostupné, 
navazuje na již existující obchodní soubor a leží uprostřed města v blízkosti jeho 
městského centra; komerční území je doplněno plochou OK-3110 umístěnou jižně od tzv. 
italského hřbitova, která je pro přestavbu navržena z důvodu nevhodného současného 
využití;

„Mírová“ (plochy OK v rozvojových plochách Z406 a P409) – mezi ulicí Mírovou a nově •	
navrženým koridorem železniční trati jsou vymezeny plochy pro komerční vybavení při 
vstupu do města z jihu, v návaznosti na stávající čerpací stanici pohonných hmot; z hlediska 
hlukových poměrů není území vhodné pro bytovou výstavbu;

„Za Ostravskou“ (plochy OK v rozvojových plochách P403, P404 a Z401) – mezi nově •	
navrženým koridorem železniční trati, ulicí Družstevní, nově vymezenými plochami pro 
rekreaci při ulici Ostravské a nově navrženým severním obchvatem jsou vymezeny plochy 
pro komerční vybavení; vytvoří přechodovou zónu mezi obytným územím Balonky 
a letištěm s průmyslovou zónou;

„U vodojemu“ (plocha OK-2251) – u vodojemu Lišky je navržena plocha pro komerční •	
zázemí tzv. lesoparku (zejména prospěch pozemků staveb pro stravování);

„U nádraží“ (plochy OK-3061, OK-3064, OK-3158 a OK-3161) – podél stávající železniční •	
trati v okolí nově navrženého terminálu od ulice při ulicích ČSA a Ostravská je navržena 
komerční zóna pro zařízení obchodního charakteru, která obslouží městské centrum 
a pomůže odclonit rezidenční plochy od hluku železnice.

V územním plánu je vymezeno 68 ha rozvojových ploch občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlé, což v součtu s rozvojovými plochami výroby 
a skladování (153,6 ha) odpovídá odhadnuté potřebě ploch pro podnikatelské aktivity 
z kap. C Odůvodnění ÚP.

DUBEN 2016



D46

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma koncepce výrobyObr. D.27: 
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Koncepce výroby5.4. 

Podklady:a) 

DÚR Vědeckotechnický park (K4, a. s., 2010);•	

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2006);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Vize a strategie rozvoje města Milovice (dokument schválený Zastupitelstvem města Milovice, jaro •	
2012).

Současný stav a východiska řešeníb) 

V kap. 2.1., odst 11., písm. e) ZÚR SK stanovuje jako jednu ze svých zásad pro usměrňování územního 
rozvoje a rozhodování o změnách v území, že rozvoj ekonomických aktivit je nutné soustřeďovat 
do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené sítě a na letiště, zejména na plochy brownfields. 
Tyto vlastnosti bez výhrady splňuje množství špatně využívaných areálů v Milovicích, zejména 
lokalita Boží Dar, která je územím bývalého vojenského újezdu Sovětské armády s množstvím 
rozpadlých budov a hangárů, včetně samotné přistávací dráhy.

Výrobní, skladovací a další podnikatelské areály se v současné době nachází především v těchto 
částech Milovic:

soubor areálů podél severní části ulice Topolové – z větší části nevyhovující struktura zástavby;•	

soubor areálů uvnitř území mezi ulicemi Armádní a Topolovou – nevyhovující struktura zástavby, •	
umístění v rámci města a funkční využití;

soubor areálů při křížení ulic Ostravské a Jiřické – nevyhovující struktura zástavby;•	

soubor areálů ve zdevastovaném území Božího Daru – z větší části zdevastované a nevyužívané •	
území; nevyhovující struktura zástavby i funkční využití;

areály jižně od ulice Italské – z větší části zdevastované a nevyužívané území; nevyhovující •	
struktura zástavby;

soubor areálů při křížení ulic Družstevní a Ostravské – z větší části vyhovující struktura zástavby;•	

zemědělské areály v Benátecké Vrutici a jižně od Starých Milovic – z větší části vyhovující struktura •	
zástavby i funkční využití.

Jen několik výše jmenovaných areálů je vyhodnoceno jako perspektivních z hlediska funkce, 
umístění a struktury zástavby (viz níže). Současné město trpí velkým nedostatkem pracovních 
příležitostí – většina obyvatel za prací vyjíždí mimo město (nejčastěji do Prahy). Územní plán proto 
navrhuje dostatek rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity různé úrovně a s různým umístěním 
v rámci města, které budou po naplnění generovat množství pracovních příležitostí odpovídající 
velikosti města. K tomu je třeba vzít v potaz také obrovský potenciál Božího Daru, který je v ZÚR SK 
označen jako strategická zóna Středočeského kraje, na jejíž „probuzení“ se ale zatím čeká. Pokud 
k němu ale dojde, stane se město významným cílem dojížďky pracovníků z okolí (současná situace 
se tedy zcela obrátí).

Ze závěrů Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch (kap. C 2.2.2. Odůvodnění ÚP) vyplývá, že pro podnikatelské aktivity (tj. pro 
plochy výroby a skladování a plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá) 
je vhodné v ÚP vymezit zhruba 200 až 220 ha rozvojových ploch. Přitom lze předpokládat, že část 
z těchto ploch bude umístěna uvnitř zastavěného území na dnes nevhodně využívaných územích 
bývalého vojenského prostoru v Mladé a hlavně v Božím Daru (čili půjde o plochy přestavby). 
Podrobněji viz kapitolu C 2.2.2. Odůvodnění ÚP. Vymezený rozsah ploch musí navíc zohlednit 
přítomnost mnohých fungujících areálů v plochách přestaveb.
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Odůvodnění řešeníc) 

Výroba je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna 
vymezením tzv. ploch výroby a skladování (VX), jejichž podmínky obecně umožňují podnikání. Tyto 
plochy se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro výrobu a skladování a zabezpečení 
priorit v oblasti sociální soudržnosti (tj. pracovních příležitostí) a hospodářského rozvoje 
(ekonomická základna města).

Územní plán vymezuje plochy stabilizované pro výrobu a skladování (VX) pro pozemky fungujících 
areálů z hlediska funkce a struktury zástavby při ulici Topolové (Benet automotive a areál severně 
od křížení ulic Topolové a Tyršovy), drobný areál v Božím Daru při hranici s k.ú. Straky a rovněž pro 
pozemky dvou stávajících zemědělských areálů (Benátecká Vrutice, Staré Milovice). 

Rozvojové plochy pro výrobu a skladování jsou navrženy v rozsahu odpovídajícímu potřebám 
dynamicky se rozvíjejícího města. Územní plán vymezil zejména tyto rozvojové plochy:

„Topolová“ (plochy VX v rozvojových plochách P201, P202 a Z201) – při severním okraji lokality •	
Mladá severně od ulice Topolové je vymezeno rozvojové výrobní území na místě zdevastovaných 
armádních areálů; toto odlehlé území je výhodně položeno z hlediska struktury města na jeho 
okraji a komunikačně navázáno na ulici Topolovou a dále na silnici II/272 Benátecká Vrutice – 
Jiřice; směrem na východ jsou areály obslouženy navrženým severním spojením na silnici III/3321, 
respektive II/332 Milovice – Zbožíčko;

„Vědeckotechnický park“ (plochy VX v rozvojových plochách P302 a Z301) – severně od •	
stávající železniční stanice a křížení ulic Ostravské a Jiřické je vymezeno rozsáhlé území pro 
záměr vědeckotechnického parku, který by měl obsahovat zejména pozemky ve prospěch 
automobilového průmyslu, energetiky a jiných strategických služeb; území (pro obytnou 
zástavbu vzhledem k ochranným pásmům letiště nevyužitelné) bude obsluhováno zejména 
prostřednictvím ulice Jiřické, navrhovaného severního spoje a případně železniční vlečky;

„Boží Dar-jih“ při severní straně silnice na Zbožíčko (plochy VX v rozvojových plochách P603 •	
a Z605) – podél jižní strany přistávací dráhy letiště jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování, 
které vytvoří ve spojení se severní částí Božího Daru území pro strategickou zónu, která se stane 
významným cílem dojížďky pracovníků z okolí; území je obsluhováno jednak nově navrženými 
koridory silnic, jednak nově navrženou železniční vlečkou;

„Boží Dar-sever“ (plochy VX v rozvojových plochách P601, P602, Z601, Z602, Z603 a Z604) – na •	
severní straně přistávací dráhy letiště Boží Dar leží území bývalého vojenského prostoru Sovětské 
armády s množstvím rozpadlých budov a hangárů; Územní plán zde vymezil plochy pro výrobu 
skladování ve prospěch strategické zóny, která se stane významným cílem dojížďky pracovníků 
z okolí; území je obsluhováno jednak nově navrženými koridory silnic, jednak nově navrženým 
koridorem pro železniční trať č. 232 Lysá n. L. – Milovice – Čachovice; rovněž dostupnost 
nadřazených silnic je velmi dobrá (sjezdy na obě autostrády D11 Praha – Hradec Králové a R10 
Praha – Liberec jsou od lokality vzdálené do 20 km).

„Milovice-jih“ (VX-4214) – rozvojová plocha ve vazbě na stávající zemědělský areál jižně od Starých •	
Milovic mezi ním a navrhovanou přeložkou silnice II/332.

V Územním plánu je vymezeno 153,6 ha ploch výroby a skladování, což v součtu s rozvojovými 
plochami občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (68 ha) odpovídá odhadnuté 
potřebě ploch pro podnikatelské aktivity z kap. C Odůvodnění ÚP.

Koncepce sídelní zeleně5.5.  viz kapitolu D 6.1.2. Odůvodnění ÚP.
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kONCEPCE VEřEjNÉ INFrastrUktUrY6. 

Koncepce veřejných prostranství6.1. 

Koncepce prostupnosti a obsluhy území (koncepce ulic a náměstí)6.1.1. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Územní studie: Návrh regulace městského centra Milovic (M1 architekti, s. r. o., 2011);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Město je srostlicí čtyř historicky vzniklých struktur: Benátecké Vrutice, Mladé, 
tzv. Rakouského tábora a Starých Milovic, které jsou spojeny komunikační osou ve směru 
východ – západ tvořenou především ulicemi Armádní a 5. května. Benátecká Vrutice 
a Staré Milovice jsou historicky vzniklé vesnice s typickou strukturou zastavění (obytné + 
hospodářské budovy), které tvoří poměrně velké bloky při hlavních komunikacích. Území 
tzv. Rakouského tábora je ortogonální struktura zástavby i ulic orientovaných k jihovýchodu. 
Zajímavou je rovněž struktura území tzv. Balonky, která se ze severu přimyká ke Starým 
Milovicím, ale jejich vzájemná provázanost nedosahuje dostatečné úrovně. Území „Mladé“ 
a zejména její severní části mezi ulicemi Armádní a Topolovou je z hlediska struktury území 
i funkčního využití vnitřní periférií města (brownfields). Stejnou charakteristiku má i lokalita 
Boží Dar. Provázanost sídla s okolím je zajištěna silnicemi krajského významu (viz koncepci 
silniční dopravy).

Vymezení ploch, respektive koridorů veřejných prostranství (PV) a dopravní infrastruktury 
– silniční (DS) nastavuje základní strukturu v území. Síť koridorů je uspořádána tak, aby 
plochy „uvnitř“ byly takového rozměru, které by na jednu stranu vyhovovaly standardním 
rozměrům parcel a struktuře vznikající zástavby a na straně druhé zajišťovaly návaznost 
na starou strukturu zástavby a racionální uspořádání nové zástavby, včetně její prostupnosti. 
Návaznosti koridorů jsou nastaveny na základě těchto zásad. Územní plán však nepředjímá 
konkrétní dopravní řešení; např. křížení koridorů nepředjímá všesměrnou křižovatkou; 
konkrétní dopravní řešení se řídí jinými právními předpisy.

Podrobněji viz kapitolu D 5.1., písm b) Odůvodnění ÚP.

Odůvodnění řešeníc) 

Veřejná prostranství, jejichž součástí jsou ulice, návsi i náměstí, jsou jednou ze základních 
urbanistických složek v sídle. Tato složka je Územním plánem zajištěna vymezením 
tzv. ploch veřejných prostranství (PV) a ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS), jejichž 
podmínky obecně umožňují existenci ulic, návsí apod. Plochy veřejných prostranství (PV), 
případně dopravní infrastruktury – silniční (DS), se vymezují za účelem zajištění podmínek 
zejména pro obsluhu a prostupnost území. 

Pozemky krajských silnic v novém uspořádání jsou vymezeny jako plochy dopravní 
infrastruktury – silniční (DS) tak, aby bylo zaručeno dopravní spojení obce s okolím. 
Nejvýznamnější místní komunikace, které zaručí provázanost sídla na celoměstské úrovni, 
jsou rovněž vymezeny jako plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS). Zbytek uliční sítě je 
vymezen jako plochy veřejných prostranství (PV).

Územní plán vymezuje rozvojové plochy veřejných prostranství (PV) pro zajištění obsluhy 
zejména nově navržených ploch bydlení, občanského vybavení a výroby, pro zaručení 
prostupnosti území k nivě Mlynařice, pro zajištění podmínek pro vedení cyklistických 
komunikací (viz Koncepci cyklistické dopravy) a případně pro účelové komunikace.

Územní plán při vymezování ploch veřejných prostranství, která zajišťují územní podmínky 
zejména pro ulice, respektive pro místní komunikace nižšího řádu, řešil tyto návaznosti:
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Schéma koncepce prostupnosti a obsluhy územíObr. D.28: 

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

D51D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Příklad profilu veřejného prostranství minimální šířky, které zpřístupňuje pozemek rodinného domuObr. D.29: 

Příklad profilu veřejného prostranství minimální šířky, které zpřístupňuje pozemek bytového domuObr. D.30: 
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Schéma koncepce veřejné zeleně (koncepce parků)Obr. D.31: 

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

D53D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

rozvojové plochy severně od Benátecké Vrutice jsou napojeny na starou zástavbu;•	

provázanost území tzv. Balonky a Starých Milovic je zlepšeno vymezením koridoru, který •	
spojuje ulice Dětskou a U Sokolovny;

v území Mladé jsou vymezeny koridory, které zlepšují provázanost zejména mezi ulicemi •	
Armádní a Topolovou, případně Vrutickou; 

v městském centru (okolí nám. 30. června) jsou vymezeny koridory tak, aby navazovaly •	
na již započatou strukturu tzv. Rakouského tábora; pouze náměstí 30. června a nově 
definovaná veřejná prostranství před hlavním nádražím vybočují z tohoto uspořádání dle 
územní studie Návrhu regulace městského centra Milovic (M1 architekti,s. r. o., 2011);

nová struktura veřejných prostranství v rozvojových plochách východně od Starých •	
Milovic navazuje na jejich stávající strukturu a na nivu Mlynařice.

Pro zajištění pěších propojení, respektive provázanosti území zejména přes dopravní bariéry 
(např. skrz koridor železniční trati), vymezuje Územní plán tzv. pěší propojení.

Pro zajištění komfortní propustnosti obytného území jsou ve smyslu § 22 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. stanoveny tyto minimální šířky veřejných prostranství:

nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující •	
pozemek rodinného domu, je 10 m (příklad řešení uličního profilu je na obr. D.29);

nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující •	
pozemek bytového domu, je 14 m (příklad řešení uličního profilu je na obr. D.30).

Koncepce veřejné zeleně (koncepce parků)6.1.2. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Územní studie: Návrh regulace městského centra Milovic (M1 architekti, s. r. o., 2011);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

V současné době existují na území obce zejména tyto významnější plochy zeleně, které 
naplňují funkci veřejně přístupného prostranství:

tzv. lesopark v centrální poloze mezi Rakouským táborem a městským centrem na jedné •	
straně a územím Mladé na straně druhé; přičemž území tvoří pozemky PUPFL, avšak jejich 
charakter se zejména v jižní části blíží parkové úpravě (v severní části se úprava lesoparku 
připravuje včetně doplnění sportovních a rekreačních aktivit); lesopark je hlavním 
celoměstským přírodně-rekreačním územím;

parkové plochy uvnitř Rakouského tábora;•	

tzv. Hakenův stadion u Ostravské ulice v sousedství městského úřadu;•	

významná veřejná prostranství s převahou zeleně v Mladé podél ul. Sportovní •	
a u křižovatky ulic Višňové a Komenského;

náves v Benátecké Vrutici;•	

parčík s pomníkem při ulici Mírové (vpravo při příjezdu od Lysé n. L.);•	

veřejná prostranství mezi ulicemi Dvořákovou a Smetanovou, veřejné prostranství •	
s tenisovým hřištěm východně od areálu školy a další veřejná prostranství kolem bytových 
domů v tzv. Balonce.

Územním plánem je naplněno ustanovení § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
podmínkách na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, když jsou vymezeny 
plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV), které zajišťují podmínky pro pozemky 
veřejných prostranství. Další zajištění těchto ploch s charakterem veřejných prostranství 
v následných územně plánovacích dokumentacích nebo podkladech není tudíž nutné. 
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Schéma koncepce veřejného vybaveníObr. D.32: 
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Odůvodnění řešeníc) 

Zeleň je jednou ze základních urbanistických složek v sídle, která je Územním plánem 
zajištěna vymezením tzv. ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), jejichž podmínky 
obecně umožňují ozelenění. Tyto plochy zaručují fungování systému sídelní zeleně. Hlavním 
účelem navrženého systému sídelní zeleně je zajištění dostatku hodnotné zeleně uvnitř 
sídla pro odpočinek a relaxaci obyvatel, případně i návštěvníků obce, zaručení dobrých 
klimatických podmínek obce a estetické působení zeleně v obraze obce. 

Výše uvedené pozemky veřejných prostranství s převahou zeleně vymezuje Územní plán 
jako stabilizované plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), s výjimkou veřejných 
prostranství okolo bytových domů v Balonce, která jsou vymezena jako součást ploch 
bydlení v bytových domech (BH) a jejich ochrana je zajištěna v Koncepci ochrany a rozvoje 
hodnot (struktura zástavby je zde uvedena jako hodnota území). Mimo stabilizované plochy 
vymezuje ÚP rozvojové plochy pro zajištění dobré dostupnosti veřejných prostranství, a to 
zejména tyto:

plochy v rozvojových obytných územích (např. Benátecká Vrutice-sever, Mladá-•	
sever, Mladá-jih, Centrum-sever nebo U hřbitova) pro lokální parky, které zabezpečují 
každodenní rekreaci místních obyvatel;

plochy pro zabezpečení celoměstských rekreačních funkcí při ulici Ostravské, u ČOV •	
v Benátecké Vrutici a mezi milovickým hřbitovem a Mlynařicí ve Starých Milovicích; 
tyto plochy jsou uvažovány např. pro venkovní společenské akce (také cirkusy), pro 
celoměstský park nebo veřejné sady.

Na hranici kompaktního sídla (resp. hranici zastavitelného území) se váže princip osázení 
koridorů dopravní infrastruktury a veřejných prostranství, které leží v souběhu s touto 
hranicí, po celé jejich délce stromořadím. Tento princip vychází z příkladů historických 
struktur zástavby, kde sídlo bylo jasně a zřetelně odděleno od krajiny, ať již hradbami, nebo 
záhumenními cestami lemovanými většinou stromořadím. Nově navržená zástavba je tak 
většinou ukončena koridory dopravní infrastruktury a veřejných prostranství směrem do 
krajiny. Stromořadí, která je budou lemovat, plní mimo estetické stránky zároveň i funkce 
půdoochrannou, vodoochrannou, hygienickou a ekostabilizační.

Koncepce veřejného vybavení6.2. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

ZÚR SK vymezují na území Středočeského kraje jako kategorii center osídlení „nižší centra 
významná“ města Milovice a Lysá nad Labem. Pro tuto kategorii stanovují ZÚR SK mimo jiné: 
„rozvíjet obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury pro svá spádové území“; ZÚR SK 
přitom konstatují, že souměstí Milovice – Lysá nad Labem (při vzdálenosti jejich center cca 5 km 
a nejbližších hranic jejich hlavních zastavěných území cca 2 km) bude mít cca 20 tis. obyv. a bude 
aspirovat na roli středního centra, což jsou města s počtem obyvatel 20–30 tisíc (např. Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, Kutná Hora, Příbram). Ve městě lze tedy v následujících 20–30 letech počítat 
s dalším nárůstem počtu obyvatel v souvislosti nejen s dalším dynamickým rozvojem samotného 
města, ale i díky synergickému působení blízkosti Lysé nad Labem. Tomu musí odpovídat i jeho 
občanské vybavení, zvláště veřejné.

Z ÚAP ORP Lysá nad Labem vyplývá, že v Milovicích je nedostatek míst ve školských zařízeních 
a chybí odpovídající vybavení (kultura, sport, sociální a zdravotní vybavenost). ÚAP rovněž 
konstatuje: v roce 2000 měly Milovice 3 971 obyvatel, ke konci roku 2009 již 9 145 obyvatel 
(pozn.: dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 už v Milovicích oficiálně žije 9 607 obyvatel); skutečný 
počet obyvatel je ale dnes přes 11 000, mnoho obyvatel zde zatím nemá trvalé bydliště). Občanské 
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vybavení za tímto enormním nárůstem zaostává. V nedávné době byla otevřena rekonstruovaná 
základní škola (bývalá sovětská škola, nově MŠ + ZŠ Juventa), která dočasně vyřešila palčivý problém 
s nedostatkem míst v ZŠ (v rámci I. etapy rekonstrukce zde vzniklo místo pro 480 dětí, v budoucnu 
po dokončení všech etap pojme až 1 600 žáků). Demografický vývoj ale bude v Milovicích i dále 
způsobovat problémy s kapacitou mateřských a základních škol, neboť se zde každý rok narodí přes 
200 dětí.

Z požadavků Zadání Územního plánu Milovic mimo jiné vyplývá povinnost zajistit územní podmínky 
pro zařízení sociálních služeb (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou, zdravotní 
středisko apod.).

V současné době existují na území obce tyto významnější pozemky veřejného vybavení, které 
naplňují funkci občanského vybavení veřejné infrastruktury, tj. zařízení, které se zřizuje nebo 
provozuje ve veřejném zájmu:

pro vzdělávání a výchovu: ZŠ a MŠ T. G. Masaryka na ulici Komenského; ZŠ a MŠ Milovice na ulici •	
Školské; MŠ Sluníčko na ulici Topolové; MŠ U Broučků na ulici Dukelské; MŠ Kostička na ulici 
Tyršové a nová základní škola na ulici Komenského (rekonstruovaná sovětská škola);

pro sociální služby: Domov Mladá, ulice Rakouská; Dětský domov, ulice Dětská;•	

pro zdravotnictví: např. ordinace v budově staré radnice na ulici 5. května apod. (jednotlivé •	
ordinace jsou zpravidla umístěné v objektech s převažující jinou funkcí než je zdravotnictví);

pro kulturu: kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, ulice Mírová (přičemž pozemky fary jsou vymezeny •	
jako součást plochy smíšené obytné v centrech měst, kde se může nadále rozvíjet); kulturní dům 
na ulici 5. května; divadlo A–Z a Muzeum Milovicka v rámci objektu radnice na nám. 30. června;

pro veřejnou správu: radnice na nám. 30. června; obecní dům v Benátecké Vrutici;•	

pro ochranu obyvatelstva: sídlo Policie České republiky na ulici Armádní; •	

pro pohřebnictví: milovický hřbitov a tzv. italský hřbitov.•	

Shora uvedené pozemky jsou v ÚP vymezeny jako stabilizované plochy občanského vybavení – 
veřejná infrastruktura (OV), respektive občanského vybavení – hřbitovy (OH).

Odůvodnění řešeníc) 

Veřejné vybavení (dle Stavebního zákona občanské vybavení veřejné infrastruktury) je jednou 
ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna vymezením tzv. ploch 
občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV). Pro zajištění podmínek pro fungování veřejných 
pohřebišť Územní plán vymezuje plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH). Tyto plochy se 
vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro zajištění obsluhy obce zařízeními veřejné 
správy, vzdělávání a výchovy, sociálních služeb apod., která přispívají k sociální soudržnosti v obci. 
Pro zajištění ochrany a rozvoje stávajícího veřejného vybavení na území obce Územní plán vymezuje 
stabilizované plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV). Stabilizované i rozvojové 
plochy se dále podrobněji specifikují přednostně pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, kulturu, 
ochranu obyvatelstva nebo zdravotnictví, případně jsou vymezeny bez této specifikace (viz I/02.2 
Výkres koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury). 

Využití ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) je podrobněji specifikováno takto:

přednostně pro pozemky staveb a zařízení •	 pro vzdělávání a výchovu jsou vymezeny plochy  
OV-2046 (MŠ + ZŠ Juventa), OV-2051 (MŠ + ZŠ T.G.M.), OV-2205 (MŠ Kostička), OV-2213 (MŠ 
Sluníčko), OV-3025 (rozvojová plocha ve prospěch výstavby střední školy včetně internátu 
v městském centru), OV-4094 (MŠ + ZŠ Školská), OV-4116 (MŠ U Broučků) a OV-4127 (MŠ + ZŠ 
Školská);

přednostně pro pozemky staveb a zařízení pro sociální služby jsou vymezeny plochy OV-2040, •	
OV-2291 (obě rozvojové plochy ve prospěch záměrů na výstavbu zařízení pro péči o seniory při 
ulici Topolové a ulici Komenského, přičemž stavby pro sociální služby se mohou navrhovat formou 
bytových domů), OV-3119 (Domov Mladá) a OV-4134 (Dětský domov);

přednostně pro pozemky staveb a zařízení pro kulturu •	 jsou vymezeny plochy OV-4001 (kostel 
sv. Kateřiny Alexandrijské) a OV-6001 (rozvojová plocha pro záměr výstavby památníku v místě 
bývalého kostela zaniklé obce Mladé);
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přednostně pro pozemky staveb a zařízení pro ochranu obyvatelstva jsou vymezeny plochy •	
OV-2005 (Policie ČR) a OV-2117 (rozvojová plocha ve prospěch záměrů na výstavbu zařízení 
hasičského záchranného sboru při ulici Armádní);

přednostně pro pozemky staveb a zařízení pro zdravotnictví je vymezena plocha OV-2025 •	
(rozvojová plocha pro polikliniku na křižovatce ulic Armádní a Spojovací).

Bez podrobnější specifikace jsou vymezeny plochy OV-1069 (obecní dům v Benátecké Vrutici),  
OV-2116, OV-2127, OV-2225 (všechny tři rozvojové plochy v oblasti Mladá-sever), OV-3001 (radnice 
na náměstí 30. června), OV-4102 (kulturní dům) a OV-4077 (stará radnice). Tyto plochy mohou být 
využity pro různé druhy veřejného vybavení či jejich kombinaci.

Výstavba učňovského školství je rovněž zajištěna podmínkami ploch občanského vybavení 
– komerční zařízení (OK) nebo ploch výroby a skladování (VX), kde lze v prvé řadě umisťovat 
průmyslové a podnikatelské zóny a při nich i tento druh školství.

Pro zajištění ochrany a rozvoje veřejných pohřebišť a válečných hrobů na území města Územní plán 
vymezuje plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) pro:

milovický hřbitov a jeho další územní rozvoj potřebný z hlediska plánovaného zvyšování počtu •	
obyvatel (plochy OH-4044 a OH-4043);

tzv. italský hřbitov pro zajištění pietního místa válečných hrobů (plocha OH-3112).•	

Návrh řešení požadavků požární bezpečnosti a civilní ochrany k územnímu plánu Milovic6.2.1. 

Na základě koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválené 
usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 je třeba:

Z hlediska ochrany obyvatelstva je potřebné respektovat požadavky civilní ochrany 
k Územnímu plánu dle § 20 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. a zapracovat návrh ploch pro 
potřeby:

ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní a) 

Z hlediska vodního hospodářství nehrozí území Milovic žádné nebezpečí (nejsou zde žádná 
vodní díla, zátopové oblasti apod.). Záplavové území vyhlášené na toku Vlkava nezasahuje 
zástavbu města.

O hrozbě či vzniku případných havarijních stavů mohou být občané informováni z různých 
zdrojů: sirénami, sdělovacími prostředky, mobilními megafony apod.

zón havarijního plánováníb) 

Zóny havarijního plánování stanovuje pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná 
nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek a které jsou zařazeny do skupiny B, 
podle odst. 1, § 20 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, Krajský úřad, odbor 
životního prostředí, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit případné následky 
závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek 
v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje zpracovává pro stanovené ZHP vnější havarijní 
plány a zabezpečuje realizaci plánovaných opatření v jeho působnosti.

HZS Středočeského kraje vede přehledy o dalších objektech a zařízeních na území kraje, 
které manipulují s nebezpečnými látkami a pro které se nezpracovávají vnější havarijní 
plány podle uvedených právních předpisů, ale které představují zdroj možného ohrožení 
obyvatelstva, a pro vybrané z nich zpracovává „Plány opatření“.

Z hlediska Havarijního plánu není území Milovic nijak ohroženo (nevyskytují se zde žádné 
chemické továrny, zimní stadion, žádné sklady nebezpečných látek apod.).

Mimořádné události jako jsou lesní požáry, přívalové deště, silniční a železniční havárie jsou 
řešeny v Krizovém plánu pro celé území ORP Lysá nad Labem.

ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné událostic) 

K ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými 
látkami budou využívány přirozené ochranné vlastnosti staveb s doporučenými úpravami 
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zamezujícími jejich proniknutí. Není tedy nutno budovat ukrytí ve sklepních prostorách 
stávajících nebo nových objektů. Stálé nebo improvizované úkryty v podzemních 
prostorách by byly využity až při hrozbě válečného konfliktu. Na území města se stálé úkryty 
nevyskytují.

Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) se budují k ochraně obyvatelstva před účinky 
světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem 
a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kdy nelze k ochraně obyvatelstva 
využít stálé úkryty. IÚ je vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných 
domů, provozních a výrobních objektů, který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. 
Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu 
a pro ochranu jejich zaměstnanců, s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů. 
Tyto prostory jsou evidovány na městském úřadě. Je třeba doporučit, aby nově budované 
objekty byly v zájmu jejich majitelů řešeny tak, aby obsahovaly prostory vyhovující 
podmínkám pro možné vybudování IÚ.

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem Územního plánu. Je řešeno 
orgány města v jejich dokumentaci.

evakuace obyvatelstva a jeho ubytováníd) 

(viz následující bod)

skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomocie) 

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky 
MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Evakuace se 
provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Pro případ neočekávané mimořádné události navrhujeme pro nouzové, případně i náhradní 
ubytování obyvatelstva následující objekty a plochy:

např. prostory kulturních zařízení, škol včetně tělocvičen, zdravotní střediska, sportoviště, •	
sportovní haly, domovy důchodců, nádražní haly apod.;

dále vhodné nebytové prostory v obytných domech a vhodné prostory v dalších •	
objektech nezasažených mimořádnou událostí.

vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území f ) 
a zastavitelná území obce

(viz následující bod)

záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých g) 
účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Při výhledu výstavby výrobních objektů je vždy nutno zohlednit případné vzniklé nebo 
užívané chemické či jinak nebezpečné látky.

ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v územíh) 

Při výhledu výstavby výrobních objektů je vždy nutno zohlednit případné vzniklé, užívané 
nebo skladované chemické či jinak nebezpečné látky a vždy provést ta řešení, která 
povedou k ochraně před jejich vlivy.

nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energiíi) 

Zásobování pitnou vodou: Podle povahy narušení systému zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou se v prvé řadě posuzuje a využívá schopnost vodovodu dodávat vodu, byť 
ve zhoršené kvalitě, nastavením systému uzávěrů z jiného nezávislého zdroje. Organizační 
ani technické zabezpečení nouzového zásobování pitnou vodou není úkolem Územního 
plánu. Je řešeno orgány s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou stanovuje 
Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, č. j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001 
uveřejněná ve Věstníku vlády, částka 10/2001.
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Zásobování plynem: Území je dnes celoplošně plynofikováno STL plynovody s provozním 
přetlakem 0,3 MPa. Koncepce zásobování plynem se nemění. Jednotlivé rozvojové lokality 
budou obsluhovány prostřednictvím prodloužení stávajících STL plynovodů.

Zásobování elektřinou: Území je plošně zásobováno elektrickou energií z distribuční 
elektrizační sítě 22 kV. Při výpadku zásobování elektřinou budou v nutných případech 
využity náhradní zdroje (dieselagregáty), organizační ani technické zabezpečení nouzového 
zásobování elektřinou není úkolem Územního plánu.

Ropovody a produktovody: Beze změn.

Spoje: Beze změn.

Jednotlivé rozvojové lokality budou obsluhovány prostřednictvím prodloužení stávajících 
rozvodů.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je nutno zajistit ve všech rozvojových lokalitách 
dosažitelnost a možnost případného požárního zásahu, zejména:

zajištění příjezdových komunikacíj) 

v souladu s požadavky požární bezpečnosti staveb zajistit dostupnost lokalit •	
a jednotlivých objektů komunikacemi dostatečných šířek a poloměrů;

za přístupové komunikace jsou považovány nejméně jednopruhové silniční komunikace •	
(viz ČSN 73 6100-1) se šířkou jízdního pruhu nejméně 3,0 m.

V dalších řízeních (územních a stavebních) musí být brán zřetel i na nástupní plochy před 
objekty pro vedení případného protipožárního zásahu.

U jednopruhových komunikací je nutno brát zřetel i na řešení zajištění zákazu odstavení 
a parkování vozidel. Rovněž je nutno brát zřetel na rozšíření jednopruhových komunikací 
v místech požárních hydrantů tak, aby bylo umožněno odstavení požárních vozidel mimo 
jízdní pruh.

V Územním plánu jsou provedeny přístupové komunikace jako objízdné s dosahem 
případné zástavby v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a vyhl. č. 23/2008 Sb.:

u rodinných domů max. 50 m; •	

u bytových domů max. 20 m od vchodů do jednotlivých objektů;•	

zajištění dostatečného množství vody pro případný požární zásahk) 

Voda pro případný požární zásah musí být zajištěna v množství, které odpovídá:

u nevýrobních objektů (občanské výstavby) dle požadavků ČSN 73 0802 a dále dle ČSN •	
73 0873 – vodovodní řad min. DN 100 mm, u rodinných domů do zastavěné plochy menší 
než 150 m dva vodovodní řady min. DN 80 mm;

u výrobních objektů dle požadavků ČSN 73 0804 a dále dle dle ČSN 73 0873 – vodovodní •	
řad min. DN 125 mm.

Dle požadavku ČSN 73 0873 je doporučeno budovat na vodovodních řadech přednostně 
nadzemní požární hydranty.

Je nutno posoudit i náhradní zdroje vody (nádrže, vodní toky apod.) pro možnost využití 
v případě požárního zásahu.

Současný stav a rozvoj systému zásobování vodou je popsán v kapitole D 6.4.2. Odůvodnění 
Územního plánu. Je zde počítáno se zajištěním dostatečného množství vody také pro 
případný požární zásah.
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Koncepce dopravní infrastruktury6.3. 

Koncepce pěší dopravy6.3.1. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Pěší doprava je rozhodujícím dopravním odvětvím v souvisle zastavěných oblastech města. 
Má zásadní význam pro svou funkci společenskou, ekonomickou a v neposlední řadě 
zdravotní i ekologickou. Pěší doprava se rozvíjí zejména v územích, které dosahují hustoty 
zastavění vyšší než 100 obyvatel/ha, čili především v zástavbě bytových domů nebo velmi 
kompaktní zástavbě domů rodinných (řadové domy, atriové domy).

Potřeba segregace pěší dopravy mimo hlavní dopravní prostor pozemní komunikace 
se odvíjí od frekvence dopravy motorových vozidel na této komunikaci a také od frekvence 
chodců. Samostatné pruhy pro pěší dopravu (chodníky) bývají tedy zřízeny zejména 
v zastavěném území sídel podél frekventovaných komunikací nebo v hustší městské 
zástavbě (např. v centrech měst, v zástavbě bytových domů apod.). V méně husté zástavbě 
a podél málo frekventovaných místních komunikací pak chodníky zřizovány být nemusí 
(např. pokud je ulice dopravně řešena jako obytná zóna a či zóna 30), chodci se pak pohybují 
v hlavním dopravním prostoru společně s motorovými vozidly a cyklisty.

S rostoucí frekvencí chodců v území (např. v místech kolem zastávek hromadné dopravy) 
roste potenciál pro vznik obchodního parteru s občanským vybavením a službami, který 
znamená významné zvýšení atraktivity daného místa pro život jeho obyvatel, čímž se zpětně 
opět zvyšuje intenzita pěší dopravy v navazujícím území a tlak na vybudování samostatných 
pruhů pro chodce. 

V Milovicích jsou chodníky vybudovány zejména podél frekventovaných komunikací 
v hustěji zastavěných částech města (kolem ulic Armádní, Topolové, Mírové, ČSA, 5. května, 
silnice II/272 v Benátecké Vrutici) a kolem dalších ulic obsluhujících zejména pozemky 
bytových domů v lokalitě Mladá, v Rakouském táboře a na Balonce. Rekreační stezky jsou 
realizovány zejména v území tzv. lesoparku jižně od ulice Armádní, v budoucnu lze očekávat 
obdobnou úpravu také severní části lesoparku přiléhající k ulici Lesní.

Územím prochází tři značené turistické trasy Klubu českých turistů: 

červená trasa: Milovice – Všejany – Loučeň – Jabkenice;•	

modrá trasa: Nymburk – Ostrá – Milovice – Dražice;•	

naučná stezka Pozorovatelna.•	

Kromě těchto tras slouží pro pěší pohyb v nezastavěném území především účelové 
komunikace.

Odůvodnění řešeníc) 

Pěší doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle. Ta je Územním plánem 
zajištěna koncepcí prostupnosti a obsluhy území, viz bod 6.1.1. výrokové části Územního 
plánu a kapitolu D 6.1.1. Odůvodnění Územního plánu), která spočívá ve vymezení ploch 
dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch veřejných prostranství (PV) a ve stanovení 
minimálních šířkových parametrů komunikací v těchto plochách. Tato plošná koncepce je 
zde doplněna o trasy pěších propojení, které vymezují v sídle prostory pro pěší průchody. 
Tyto plošné a liniové prvky společně zaručují fungování pěší dopravy. Hlavním účelem 
navržené koncepce je zajištění komfortních podmínek pro pohyb pěších v sídle i v krajině. 
To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých podmínek pro soudržnost obyvatel obce. 

Pěší propojení jsou navržena v místech, kde dnes existuje nebo je potřeba zajistit průchod 
mezi stávající či nově navrhovanou zástavbou a zároveň není v těchto místech potřeba 
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zajišťovat podmínky pro automobilovou dopravu. Příkladem je pěší propojení mezi ulicemi 
Komenského, Braniborskou, Spojovací a Slepou, které má zajistit zachování průchodu 
ve směru od bývalé ruské školy k nově uvažovanému subcentru v prostoru tzv. Štábů. Jiným 
případem jsou pěší propojení vymezená napříč koridorem pro novou železnici z důvodu 
potřeby zachování či doplnění důležitých vazeb napříč tímto koridorem (k jejich realizaci 
přispěje zejména fakt, že vedení železnice je uvažováno nad úrovní terénu a bude tedy 
možné ji mimoúrovňově překřížit).

Koncepce cyklistické dopravy6.3.2. 

Podklady: a) 

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje (ČVUT v Praze, •	
Fakulta dopravní, CitiPlan, s. r. o., 2008);

Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – aktualizace 2012 •	
(B.I.R.T. Group, 2013);

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Na území města dosud nejsou vybudovány žádné samostatné cyklostezky.

Řešeným území neprochází dálkové cyklotrasy, vyznačena je zde pouze tato cyklotrasa nižší 
úrovně (dle turistické mapy na serveru Mapy.cz):

č. 0037: Káraný – Lysá nad Labem – Stará Lysá – Benátecká Vrutice – Milovice.•	

V návrhové části Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje 
jsou mimo této cyklotrasy vymezeny tyto další trasy lokálního charakteru:

Milovice – Stará Lysá (po levé straně nivy Mlynařice);•	

Milovice – Lysá nad Labem (podél stávající železnice);•	

Milovice – Stratov (v trase silnice III/3316);•	

Milovice – Zbožíčko (v trase silnice II/332);•	

Milovice – Jiřice (v trase Jiřické cesty);•	

Milovice – Boží Dar – Vanovice (v trasách silnic a místních komunikací);•	

Milovice – Ruská cesta (částečně přes chráněné území NATURA 2000);•	

Lipník – Jiřice – Čihadla (v trase Ruské cesty a dále po účelových komunikacích);•	

V cyklogenerelu navržené trasy je možné či nutné v území přesněji umístit v podrobnější 
dokumentaci (viz průvodní dopis: „... Protože se však jedná o koncepční materiál zpracovaný 
pro území Středočeského kraje, je přesnost navržených úprav a doplnění tras přímo úměrná 
měřítku, ve kterém bývají obdobné koncepční materiály zpracovávány. Proto je i u přiložené 
mapy, coby nedílné součásti aktualizace cyklogenerelu, použito toto měřítko, ze kterého je 
dobře patrná koncepce návrhu či směry jednotlivých nově navržených či upravených tras, 
nikoliv však už konkrétní technické řešení. Umístění cyklodopravní stavby v terénu musí 
být řešeno až v následných krocích podrobnější dokumentací na úrovni technické studie či 
projektu pro územní řízení, resp. projektu pro stavební povolení.“)

Odůvodnění řešeníc) 

Cyklistická doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle. Ta je Územním 
plánem zajištěna koncepcí cyklistické dopravy a dále také koncepcí prostupnosti a obsluhy 
území (koncepce ulic a náměstí) a koncepcí silniční dopravy. 

Koncepce cyklistických komunikací stanovuje požadavky na provoz cyklistů v území. 
Hlavním účelem navržené koncepce je zajištění komfortních podmínek pro pohyb cyklistů 
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Schéma koncepce cyklistické dopravy Obr. D.33: 
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v sídle i v krajině. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých podmínek pro soudržnost 
obyvatel obce. 

V ÚP je mimo jiné požadováno (viz bod 4.4. výrokové části ÚP) umisťování samostatných 
cyklistických pruhů v rámci všech komunikací páteřní silniční sítě (vymezené plochami 
dopravní infrastruktury – silniční), což je nutné pro zajištění kvalitní, rychlé a přehledné 
obsluhy území cyklistickou dopravou a zároveň pro zajištění bezpečnosti cyklistů. Cyklisté 
tak při každodenní dojížďce do práce, školy apod. používají stejné koridory jako motorová 
vozidla, které tvoří základní dopravní kostru území. V těchto komunikacích je na rozdíl 
od méně frekventovaných místních komunikací oddělení provozu cyklistů do samostatných 
pruhů nutné zejména kvůli jejich bezpečnosti. 

Vedení samostatných cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru, které je 
v ÚP požadováno v zastavitelném území (viz bod 4.4. výrokové části), zajišťuje jasnější 
a přehlednější křížení cyklistických pruhů s dalšími komunikacemi a tedy bezpečnější 
provoz cyklistů. V nezastavěném území může být samostatný pruh pro cyklisty veden 
mimo hlavní dopravní prostor komunikace. Zde je možné například s komunikací souběžné 
vedení cyklostezky, které je přípustné také mimo plochy dopravní infrastruktury – silniční, 
tj. v plochách komunikace nevylučující dle odst. 5, § 18 Stavebního zákona.

Dalším požadavkem ÚP je obousměrný provoz cyklistů v plochách veřejných prostranství 
(čili po méně frekventovaných místních komunikacích – viz bod 4.4. výrokové části ÚP), 
který je důležitý pro kvalitní obsluhu všech pozemků cyklistickou dopravou. Obousměrný 
provoz cyklistů se tak požaduje i v jednosměrných komunikacích, kde je pro cyklisty 
umožněna výjimka dodatkovou tabulkou „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (E 12b).

Územní plán vytváří vymezením ploch dopravní infrastruktury (zejména silniční, ale také 
železniční) a ploch veřejných prostranství vhodné podmínky pro vedení cyklotras přes 
řešené území, a to včetně tras vymezených v Generelu cyklistických tras a cyklostezek na 
území Středočeského kraje. Některé trasy tohoto generelu byly vymezením ploch upřesněny 
(např. trasa přes chráněné území NATURA 2000 nebyla prostřednictvím ploch veřejných 
prostranství vymezena z důvodu nesouhlasu nadřízeného orgánu ochrany přírody OŽP 
KÚSK, ale její realizace je dle podmínek využití ploch smíšených nezastavěného území 
možná), či byly vytvořeny podmínky pro jejich posun do jiných vhodnějších koridorů 
navazujících lépe na komplexní řešení ÚP (např. byla také doplněna možná rekreační 
trasa podél celého toku Mlynařice od Staré Lysé až k Vápensku). Možné vedení cyklotras 
ve vymezených plochách dopravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství je 
znázorněno na přiloženém schématu (v členění na „hlavní“ a „ostatní“ trasy).

V území jsou uvažovány tyto hlavní trasy cyklistické dopravy:

trasa ve směru východ – západ procházející od Staré Lysé přes Benáteckou Vrutici •	
a Milovice dále na Zbožíčko, která tvoří cyklistickou páteř urbanizovaného území města, 
neboť prochází přirozeným středem městské zástavby po městské třídě tvořené zejména 
ulicemi Armádní, ČSA a 5. května;

trasa ve směru východ – západ procházející souběžně s výše uvedenou trasou podél •	
toku Mlynařice od Staré Lysé přes Milovice směrem k Vápensku, která plní spíše rekreační 
funkci související s celkovým posílením rekreačního významu Mlynařice; některé 
plochy veřejných prostranství vymezené na této trase jsou kromě nutné obsluhy území 
motorovou dopravou určeny především pro rekreační využití (pro cyklisty, pěší, inline 
bruslaře apod.);

trasa ve směru východ – západ ve směru Čihadla – Jiřice – Lipník, která částečně prochází •	
po severním okraji řešeného území;

trasa ve směru sever – jih ve směru Čihadla – Benátecká Vrutice – Lysá n. L., •	

trasa ve směru sever – jih ve směru Benátky n. J. – Jiřice (věznice) – Milovice – Lysá n. L., •	
která do Milovic přichází po Jiřické cestě a přes centrum Milovic dále pokračuje do Lysé 
podél stávající železniční trati;

trasa ve směru sever – jih a Benátky n. J. – bývalá obec Mladá – Staré Milovice – Stratov •	
s odbočkou na Boží Dar a Vanovice.
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Schéma koncepce silniční dopravyObr. D.34: 
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Koncepce silniční dopravy6.3.3. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (Středočeský kraj, 2006);•	

DÚR Propojení ul. Armádní se silnicí II/272, Milovice (CR PROJECT, s. r. o., 2011);•	

DÚR Rekonstrukce ulice Italská (CR PROJECT, s. r. o., 2011);•	

DÚR Propojení ul. Armádní a Vrutické (RIPS projekt, s. r. o., 2012);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Územím Milovic prochází následující silnice:

II/272 Český Brod – Lysá nad Labem – Benátky nad Jizerou – Bezno – Katusice – Bělá •	
pod Bezdězem;

II/332 Lysá nad Labem – Milovice – Krchleby;•	

III/27212 Benátky nad Jizerou – Boží Dar – Straky;•	

III/3316 Milovice – Stratov;•	

III/3321 Milovice – Ruská cesta (silnice III/3322);•	

III/3322 Jiřice – Lipník – Čachovice – Vlkava.•	

Dle ZÚR SK je na území města sledována přeložka silnice II/332 jižně od zástavby Milovic.

Nejvýznamnějšími komunikacemi, které prochází městem, jsou silnice II. třídy II/272, která 
propojuje dvě významné pražské radiály R10 a D11, a silnice II. třídy II/332, která město 
napojuje na silnici I/38. Průtahy obou silnic zastavěným územím zatěžují přilehlé obytné 
území zejména hlukem a jejich parametry nejsou v některých částech vyhovující (zejména 
poloměry oblouků, rozhledová pole křižovatek apod.). 

Hlavní část města je částečně obsluhována silnicemi III. třídy (zejména III/3321 v ulici 
Družstevní) a dalšími místními komunikacemi, které navazují na výše uvedené silnice. Páteří 
území je ulice Armádní, která spolu s ulicí ČSA propojuje silnice II/332 a II/272. Problematická 
je špatně přehledná křižovatka prodloužené ulice Armádní se silnicí II/272 v Benátecké 
Vrutici a také zatížení zástavby Benátecké Vrutice přiléhající k prodloužené ulici Armádní 
průjezdnou dopravou. V současné době je v pokročilé fázi přípravy realizace „obchvatu 
Benátecké Vrutice“, čili prodloužení ulice Armádní k silnici II/272.

Z pohledu fungování nově se utvářejícího centra města u nové radnice na náměstí 
30. června je nevhodné napojení ulice Ostravské, ulice Armádní a ulice Italské, kdy je 
náměstí 30. června velkou křižovatkou a ulice Italská vhodně nenavazuje na ulici Ostravskou. 
Tento neuspokojivý stav vychází z historie, kdy byla ulice Ostravská zřízena proto, aby 
kvalitně a kapacitně propojila části vojenského výcvikového prostoru Mladá a Boží 
Dar mimo zástavbu Milovic. Byla tak logicky směřována nikoliv k ulici Italské (směrem 
do Rakouského tábora), ale do jádra tehdejšího vojenského prostoru v části Mladá.

Neuspokojivé je také dopravní propojení a napojení některých částí města na páteřní 
komunikace. Jedná se například o část Mladé při ulicích Komenského, Braniborské, 
Spojovací a Slepé a navazující území tzv. Štábů. Toto území je dopravně nepřehledné 
a chybí zde jasná páteř, ze které by se obsluhovalo. Vojenským specifikem je také nevstřícné 
napojení ulic Spojovací a Tyršovy (a také dalších), které podporuje nepřehlednost dopravní 
obsluhy území. 

Odůvodnění řešeníc) 

Silniční doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním 
plánem zajištěna vymezením tzv. ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) a ploch 
veřejných prostranství (PV), jejichž podmínky obecně umožňují existenci pozemních 
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komunikací. Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), případně veřejných prostranství 
(PV) se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro obsluhu a prostupnost území 
automobilovou dopravou. 

Územní plán stabilizuje vybrané části současné silniční sítě na území obce vymezením 
stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury – silniční a pro rozvoj silniční dopravy 
vymezuje plochy změn. Pro podrobnější specifikování kategorie páteřních komunikací 
vedených v plochách dopravní infrastruktury – silniční (DS) a stanovení jejich minimálního 
šířkového uspořádání vymezuje Územní plán tyto druhy tras pozemních komunikací 
zobrazené ve Výkrese koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2): 

trasy pozemních komunikací krajského významu – jedná se o pozemní komunikace •	
odpovídající obvykle svými parametry silnicím II. třídy;

trasy pozemních komunikací nadměstského významu – jedná se o pozemní komunikace •	
odpovídající obvykle svými parametry silnicím III. třídy;

trasy pozemních komunikací městského významu – jedná se pozemní komunikace •	
odpovídající obvykle svými parametry místním sběrným komunikacím;

trasy pozemních komunikací lokálního významu – jedná se pozemní komunikace •	
odpovídající obvykle svými parametry místním obslužným komunikacím.

Územní plán nemůže dopředu určovat zařazení budoucích pozemních komunikací do 
kategorií dle Zákona o pozemních komunikacích. Může sice budoucí stav zakategorizování 
částečně předpokládat, ale nemůže jej přesně stanovit, neboť mu toto nepřísluší (např. 
o kategorii krajské pozemní komunikace nemůže rozhodovat zastupitelstvo obce). 
Například nelze s jistotou předurčit, zda severní část okruhu města spojující letiště s Jiřickou 
cestou nebude v budoucnu zařazena do silnic III. třídy (dnes je ve vlastnictví Středočeského 
kraje, ale do silniční sítě zařazena není). Územní plán si tedy definuje vlastní nezávislé typy 
tras pozemních komunikací, jejichž definice se odvolává na přibližně odpovídající kategorii 
dle silničního zákona. 

Pro kvalitnější silniční dopravu jsou v řešeném území navrženy tyto změny:

DS-01•	 : trasa pozemní komunikace krajského významu, včetně křižovatek – přeložka silnice 
II/272 v Benátecké Vrutici – z důvodu zlepšení parametrů průtahu silnice II. třídy; řešení je 
převzato z ÚP 1998; přeložka silnice II. třídy nesledovaná v ZÚR SK je možná, viz odstavec 
(12) c) ZÚR SK („vymezit přeložky /zejména obchvaty/ silnic nesledovaných v ZÚR pro 
potřeby zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť“);

DS-02•	 : trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatek – prodloužení 
ulice Armádní k silnici II/272 východně od zástavby Benátecké Vrutice – z důvodu zlepšení 
parametrů napojení města na silnici II/272 a snížení dopravní zátěže v obytné zástavbě 
Benátecké Vrutice; tento záměr je již v realizaci;

DS-03R•	 : územní rezerva pro trasu pozemní komunikace krajského významu, včetně 
křižovatek – západní obchvat Benátecké Vrutice (přeložka silnice II/272) – z důvodu 
zajištění koridoru pro výhledový obchvat Benátecké Vrutice, pokud by průtah silnice II/272 
způsoboval nadlimitní zátěž přilehlého obytného území;

DS-04•	 : trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatky – úprava 
propojení ulice Vrutické a ulice Armádní – z důvodu zlepšení parametrů a zpřehlednění 
křížení ulic, také s ohledem na návaznost na obslužnou komunikaci na druhé straně 
Armádní ulice;

DS-05•	 : trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatek – propojení 
ulic Italské a Vrutické, částečně jako přestavba stávající komunikace – z důvodu potřeby 
zlepšení parametrů tohoto dalšího východozápadního propojení města, které bude 
obsluhovat jižní část Mladé a bude částí propojení silnic II/332 a II/272; odvede tak část 
průjezdné dopravy z páteřní Armádní ulice;

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 důvodu snížení dopravní zátěže v obytné zástavbě Starých Milovic 
uvolněním současného průtahu silnice; záměr vyplývá z požadavků ZÚR SK;
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DS-07•	 : trasa pozemní komunikace nadměstského významu, včetně křižovatek – přeložka 
silnice III/3321 východně od zástavby Starých Milovic – z důvodu dobré návaznosti silnice 
III/3321 na přeložku silnice II/332 a také pro zajištění kvalitního napojení rozvojového 
území v Božím Daru;

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 
– z důvodu zajištění propojení v severní části města mezi územím Božího Daru a ulicí 
Topolovou (a také s Jiřickou cestou) a také pro zajištění kvalitní obsluhy rozvojových ploch 
pro podnikatelské aktivity v severní části lokalit Milovice a Centrum; komunikace bude 
částí dalšího východozápadního propojení na území města mezi silnicemi III/3321 a II/272 
a odvede tak část průjezdné dopravy z páteřní Armádní ulice;

DS-09•	 : trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatky – propojení 
ulice Topolové a Jiřické cesty – z důvodu zajištění propojení v severní části města mezi 
územím Božího Daru a ulicí Topolovou a také z důvodu alternativního napojení ulice 
Topolové na síť krajských silnic prostřednictvím Jiřické cesty tak, aby se dopravní zátěž 
generovaná podnikatelskými aktivitami při ulici Topolové mohla vhodně rozdělit do dvou 
nezávislých směrů; tento návrh je obsažen už v ÚP 1998;

DS-10•	 : trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatky – přeložka 
komunikace od silnice III/3321 do Božího Daru – z důvodu potřeby úpravy dopravního 
napojení Božího Daru v souvislosti s návrhem nové železniční tratě Milovice – Čachovice;

DS-11•	 : trasa pozemní komunikace městského významu – přeložka komunikace v Božím 
Daru – z důvodu potřeby úpravy dopravního napojení Božího Daru v souvislosti 
s návrhem nové železniční trati Milovice – Čachovice;

DS-12:•	  trasa pozemní komunikace lokálního významu, včetně křižovatek a křížení 
se železnicí – komunikace pro obsluhu letiště Boží Dar – z důvodu zajištění obsluhy 
rozvojového i stabilizovaného území letiště Boží Dar a návaznosti na další komunikace 
(zejména III/3321, III/27212 a III/3326);

DS-13•	 : trasa pozemní komunikace lokálního významu, včetně křižovatek – propojení ulic 
Armádní a Topolové – z důvodu zajištění vhodných podmínek pro páteřní obslužnou 
komunikaci v rozsáhlých rozvojových plochách mezi ulicemi Armádní a Topolovou; trasa 
z velké části kopíruje stávající cestní síť a vhodně navazuje na další páteřní trasu DS-14 
od Armádní ulice směrem k ulici Vrutické, severně pak navazuje na koridor veřejných 
prostranství směřující k od ulice Topolové k severu směrem k Jiřicím;

DS-14•	 : trasa pozemní komunikace komunikace lokálního významu, včetně křižovatky – 
propojení ulic Armádní a Vrutické – z důvodu zajištění vhodných podmínek pro páteřní 
obslužnou komunikaci v rozvojových plochách mezi ulicemi Armádní a Vrutickou; tento 
záměr je převzat z podrobnější dokumentace; ve velmi vzdáleném výhledu lze počítat 
s tím, že pokud bude rozvoj Lysé nad Labem pokračovat severním směrem do území 
západně od Šibáku, bude pro kvalitní propojení obou sídel vhodné napojit křižovatku 
na ulici Vrutické přes Mlynařici k navržené kruhové křižovatce na přeložce silnice II/272 
v k.ú. Lysá nad Labem;

DS-15•	 : trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatky – prodloužení 
ulice Italské k ulici Ostravské – z důvodu vhodného uvolnění náměstí před radnicí od 
průjezdné dopravy na ulici Ostravské a přesměrování této dopravy z Ostravské ulice 
do nové trasy ke křižovatce ulic Italské a Armádní; záměr byl obsažen již v ÚP 1998, 
v současnosti je tento záměr v realizaci;

DS-16:•	  trasa pozemní komunikace městského významu, včetně křižovatek – prodloužení 
ulice Ostravské k přeložce silnice III/3321 – z důvodu logického doplnění komunikačního 
systému a zachování návaznosti Ostravské ulice na silnici III/3321;

DS-17•	 : trasa pozemní komunikace lokálního významu, včetně křižovatky – komunikace 
pro obsluhu jižní části letiště Boží Dar – z důvodu zajištění vhodných podmínek pro 
obsluhu jižní části letiště a navazujících ploch pro podnikatelské aktivity, částečně v trase 
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Příklad profilu uličního prostoru páteřní komunikace (např. pro ulici Armádní)Obr. D.35: 
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stávající komunikace; trasa komunikace je vymezena s ohledem na napojení na silnici 
III/3321, na propojení k Jiřické cestě a také na možné napojení na silnici II/332 u Zbožíčka;

DS-18•	 : trasa pozemní komunikace lokálního významu, včetně křižovatky a křížení 
se železnicí – úprava napojení stávající komunikace (Jiřické cesty) na ulici Ostravskou – 
z důvodu zachování dopravních vazeb mezi Ostravskou ulicí a Jiřickou cestou po realizaci 
nové železniční trati Milovice – Čachovice; křížení komunikací se předpokládá pod 
železničním viaduktem; napojení je možné v rámci podrobnější dokumentace upravit 
v rámci navazujících rozvojových ploch dopravní infrastruktury – silniční a železniční;

DS-19•	 : trasa pozemní komunikace městského významu – napřímení ulice Družstevní 
u starého statku – z důvodu zajištění podmínek pro zlepšení stávajícího nepřehledného 
úseku silnice III/3316 (výjezd ze Starých Milovic na Stratov).

Dílčí charakteristiky navržených tras pozemních komunikací jsou uvedeny v následující 
tabulce. Kategorie těchto komunikací a jejich minimální šířkové uspořádání jsou 
předpokládány s ohledem na jejich význam v území. Příklad profilu páteřní městské 
komunikace je zobrazen na přiloženém obrázku D.35.

trasa popis třída 
(návrh)

kategorie 
(návrh)

intenzity 
2005

intenzity 
2010

intenzity 
2030 

(odhad)
ÚKD

DS-01 přeložka II. tř. v Benátecké Vrutici II/272 S9,5/70 3 598 3 097 4 057 A

DS-06 přeložka II. tř v Milovicích II/332 S9,5/70 3 771 4 300 5 633 B

DS-07 přeložka III. tř. východně od Starých Milovic III/3321 S7,5/50 2 182 A

DS-02 sběrná, prodloužení Armádní ulice MS2a -/10,5/50 3 000 A

DS-04 sběrná, napojení Vrutické na Armádní MS2a -/10,5/50 1 000 A

DS-05 sběrná, propojení Italské a Vrutické MS2a -/10,5/50 1 000 A

DS-07 sběrná, přeložka III. tř. východně st. Milovic MS2a -/10,5/50 500 A

DS-08 sběrná, severní propojení Jiřické cesty MS2a -/10,5/50 500 A

DS-09 sběrná, prodloužení Topolové MS2a -/10,5/50 500 A

DS-10 sběrná, přeložka komunikace do Božího Daru MS2a -/10,5/50 500 A

DS-11 sběrná, přeložka v Božím Daru MS2a -/10,5/50 500 A

DS-15 sběrná, prodloužení Italské kolem nádraží MS2a -/10,5/50 1 000 A

DS-16 sběrná, prodloužení Ostravské MS2a -/10,5/50 1 000 A

DS-19 sběrná, úprava Družstevní u statku MS2a -/10,5/50 500 A

DS-12 obslužná, napojení severní části letiště MO2a -/8,0/50 A

DS-13 obslužná, propojení Armádní a Topolové MO2a -/8,0/50 A

DS-14 obslužná, propojení Armádní a Vrutické MO2a -/8,0/50 A

DS-17 obslužná, napojení jižní části letiště MO2a -/8,0/50 A

DS-18 obslužná, napojení Jiřické cesty na Ostravskou MO2a -/8,0/50 A

Z tras místních páteřních komunikací lokálního významu v obytném území by měl být 
pomocí vhodného dopravního značení vyloučen provoz nákladní automobilové dopravy 
(vyjma nutné obsluhy území).

V budoucnu, pokud se začne území strategické zóny na Božím Daru významně rozvíjet 
a bude zde požadavek na kvalitní dopravní napojení, bude vhodné vyřešit napojení silnice 
III/22712 na MÚK Benátky a také obchvat Strak tak, aby tato silnice bezkolizně propojila 
silnici II/332 (od I/38) se silnicí R10. Lze pak také zvážit její přesun do kategorie silnic II. třídy.

Tabulka rozvojových tras koncepce silniční dopravy (ÚKD – úroveň kvality dopravy / A: volný tok; B: nerušený provoz; C: ustálený Obr. D.36: 
provoz; D: provoz ještě stabilní; E: úsek je přetížen)
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Pro vnitřní obsluhu města Územní plán vymezuje stabilizované i rozvojové plochy veřejných 
prostranství, které slouží k obsluze stávajících i navrhovaných ploch se zástavbou. 

Územní plán zajišťuje pouze prostorové podmínky pro stavební záměry, tj. vymezuje plochy, 
nikoliv konkrétní řešení. To je záležitostí dalších podrobnějších studií či dokumentací.

Při řešení připojení jednotlivých rozvojových ploch na silniční síť je nutné postupovat podle 
platné vyhlášky a ČSN. Přímá napojení ploch budou omezena na stávající napojení nebo 
na vzdálenosti napojení vycházející z ČSN.

Koncepce statické dopravy6.3.4. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Z požadavků Zadání Územního plánu mimo jiné vyplývá povinnost vytvořit podmínky pro 
zlepšení situace týkající se parkování motorových vozidel ve městě. 

V řešeném území se odstavování a parkování vozidel v převážné míře odehrává na veřejných 
komunikacích, na pozemcích rodinných domů nebo na hromadných parkovacích 
plochách. Nejzávažnější problémy, respektive nedostatek parkovacích a odstavných míst 
lze identifikovat na dvou místech (na ostatním území nedochází k obsazování veřejných 
prostranství vozidly rezidentů a jejich návštěvníků v míře přesahující únosnou míru):

v některých oblastech s vysokou koncentrací bytových domů, zejména v Mladé při •	
ulicích Spojovací a Braniborské, kde byl nedostatek parkovacích míst z velké míry vyřešen 
výstavbou hromadných parkovacích ploch; ty Územní plán vymezuje jako stabilizované 
plochy bydlení v bytových domech, protože jsou přirozenou součástí obytného území;

v okolí železniční stanice Milovice, kde okolní ulice suplují parkoviště typu „park and ride“, •	
pro místní obyvatele, kteří odstaví svůj automobil u nádraží a přesednou na vlak směřující 
do Prahy.

Parkování pro potřeby občanského vybavení (městský úřad, sportovní areál s fotbalovým 
hřištěm, dětský zábavní park, obchodní domy apod.) se odehrává na hromadných 
parkovacích plochách uvnitř nebo v těsné blízkosti těchto areálů. Rovněž tak nedochází 
k obsazování veřejných prostranství v míře přesahující únosnou míru.

Územní plán nevymezuje speciální plochy dopravní infrastruktury či veřejných prostranství 
pro zajištění parkovacích ploch či objektů. Vychází z toho, že rezidenti odstavují své vozy 
na svých pozemcích nebo na hromadných parkovacích plochách u bytových domů (které 
jsou součástí ploch).

Zajištění odstavování a parkování vozidel na stavebních pozemcích je stanoveno vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., která se odkazuje na příslušné české technické normy.

Odůvodnění řešeníc) 

Parkování či odstavování vozidel je jednou z důležitých urbanistických funkcí v sídle, která 
je Územním plánem zajištěna vymezením tzv. ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) 
a případně i ploch veřejných prostranství (PV), jejichž podmínky obecně umožňují existenci 
veřejných parkovacích stání (především podél komunikací). 

Parkování či odstavování umožňují i některé další plochy s rozdílným způsobem využití; 
tato stání však slouží především pro zajištění obsluhy pozemků, staveb či zařízení dané 
plochy (např. parkování u kulturního domu, parkování u hřbitova) nebo jsou přímo 
vyžadovány zákonnými předpisy (např. parkování na pozemcích rodinných domů). Pro 
zajištění kvalitních podmínek pro statickou dopravu ve městě je Územním plánem stanoven 
součinitel vlivu stupně automobilizace (ka) pro zastavitelné území města v hodnotě 1,0. 
Územní plán vychází z toho, že parkování vozidel pro obsluhu areálů (např. občanského 
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vybavení, výroby či skladování) bude řešeno v rámci daných ploch a nebude zatěžovat 
veřejnou komunikační síť. Není tudíž nutné vymezovat speciální plochy dopravní 
infrastruktury či veřejných prostranství v doteku s nimi.

Územní plán však stanovuje požadavky na vymezování parkovacích míst pro zajištění 
kvalitních podmínek využívání hromadné dopravy:

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

v rámci letiště Boží Dar je nutné vybudovat veřejné parkoviště kapacity odpovídající •	
potřebám dané letecké dopravy.

Koncepce veřejné hromadné dopravy6.3.5. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

internetové stránky www.oad.cz (aktuální k 12. 9. 2012).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Z požadavků ZÚR SK vyplývá vytvářet podmínky pro integrovaný systém hromadné 
dopravy. Z požadavků Zadání územního plánu mimo jiné vyplývá povinnost vymezit 
dostatečně kapacitní přestupní uzel hromadné dopravy na milovickém nádraží (včetně 
možnosti pro odstavení osobních vozidel). 

Obsluha území veřejnou hromadnou dopravou je zajištěna v rámci Pražské integrované 
dopravy (PID) a Středočeské integrované dopravy (SID), konkrétně těmito linkami:

linka S20 (PID) Praha – Lysá nad Labem – Milovice na železniční trati č. 232 (Lysá nad •	
Labem – Milovice);

autobusová linka č. 432 (PID) v trase od nádraží v Milovicích do zastávky Milovice, •	
Topolová;

autobusová linka H44 (SID) Nymburk – Milovice;•	

autobusová linka H51 (SID) Straky – Milovice – Lysá nad Labem;•	

autobusová linka H52 (SID) Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav.•	

Na území města se nacházejí tyto autobusové zastávky: Benátecká Vrutice; Benátecká 
Vrutice, Armádní; Milovice, Telecom; Milovice, Sportovní; Milovice, Topolová; Milovice, 
Armádní; Milovice, radnice; Milovice, žel. st.; Milovice, Letecká; Milovice, škola; Milovice, 
Balonka; Milovice, rozc. Zbožíčko.

Železniční dopravu zajišťují České dráhy, a. s., autobusovou dopravu Okresní autobusová 
doprava Kolín, s. r. o.

Odůvodnění řešeníc) 

Hromadná doprava je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním 
plánem zajištěna koncepcemi silniční, železniční a letecké dopravy, konkrétně vymezením 
zejména ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS) pro autobusovou dopravu, vybraných 
ploch dopravní infrastruktury – železniční (DZ) a vybraných koridorů železnice (KZ*01) 
pro železniční osobní dopravu a případně ploch dopravní infrastruktury – letecké (DL) pro 
osobní leteckou dopravu. 

Koncepce hromadné dopravy vymezuje území pro terminál hromadné dopravy (DH-01), 
který zahrnuje prostor nového autobusového nádraží a nové železniční stanice a zajišťuje 
komfortní přestup cestujících mezi jednotlivými druhy hromadné dopravy a individuální 
dopravy; zahrnuje zejména zastřešený prostor pro bezpečný pohyb cestujících mezi 
jednotlivými druhy hromadné dopravy a umožňuje parkování a odstavování vozidel 
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Schéma koncepce železniční dopravyObr. D.37: 
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cestujících a obousměrnou pěší propustnost pod tělesem železniční trati; nová budova 
železniční stanice je předpokládána na opačné straně kolejiště než stávající objekt. Celý 
přestupní uzel se tak obrací k nově přestavovanému městskému centru, avšak při dodržení 
maximální provázanosti tohoto centra se strukturou Starých Milovic.

Územní plán dále stanovuje tyto požadavky týkající se hromadné dopravy (viz bod 4.4. 
výrokové části ÚP):

vedení linek autobusové hromadné dopravy se má přednostně odehrávat v plochách •	
dopravní infrastruktury – silniční (DS), které tvoří páteřní systém komunikací ve městě, 
mají potřebné parametry a procházejí nejexponovanějším územím města, a to z důvodu 
zajištění kvalitních podmínek pro autobusovou dopravu (šířkové parametry pozemních 
komunikací této páteřní sítě budou pro autobusovou dopravu vhodnější než ostatní 
veřejná prostranství) a z důvodu ochrany obytných území situovaných podél méně 
frekventovaných komunikací nezahrnutých do páteřní sítě);

umístění zastávek autobusové hromadné dopravy se má přednostně odehrávat •	
v městském centru, lokálních subcentrech a při městské třídě, a to z důvodu zajištění 
kvalitní obsluhy těchto území s předpokládanými vyššími požadavky na dopravu osob 
(zejména kvůli vyšší kumulaci občanského vybavení v těchto územích).

Také viz Odůvodnění koncepce silniční, železniční a letecké dopravy.

Koncepce železniční dopravy6.3.6. 

Podklady: a) 

Objemová studie Přestavba BVVP Mladá, lokalita A (SUDOP Praha, a. s., 2011);•	

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Územně technická studie Modernizace železniční infrastruktury Praha – Milovice – Mladá •	
Boleslav s možným prodloužením do Liberce (SUDOP Praha, a. s., 2003);

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Územím města prochází regionální jednokolejná elektrifikovaná trať č. 232 (Lysá nad Labem 
– Milovice), která zajišťuje spojení Milovic s Lysou nad Labem, kde se napojuje na tratě č. 231 
(Praha – Lysá n. L. – Nymburk – Kolín) a č. 072 (Lysá n. L. – Ústí n. L.). 

Trať č. 232 byla v roce 1921 vybudována pouze jako vlečka do vojenského výcvikového 
prostoru. Pro civilní provoz začala být využívána od roku 1923. V roce 2009 proběhla 
rozsáhlá rekonstrukce trati. Během ní došlo k výměně kolejového svršku i spodku a trať byla 
v celé délce elektrifikována. Po dokončení rekonstrukce došlo k zavedení přímých vlaků 
z Prahy do Milovic. Linka Praha – Milovice je součástí Pražské integrované dopravy (PID).

Dle ZÚR SK je na území města sledována přeložka železniční trati č. 231 a nové propojení 
této trati s tratí č. 071 (Nymburk – Mladá Boleslav) v Čachovicích. Pro novou trasu je v ZÚR SK 
vymezen koridor o celkové šířce 600 m (300 m od osy na obě strany) a v tomto rozsahu je 
trasa vymezena také jako veřejně prospěšná stavba.

Z nádraží Milovice je dnes vyvedena železniční vlečka v majetku SŽDC na bývalé vojenské 
překladiště severně od nádraží (do blízkosti připravovaného areálu vědeckotechnického 
parku), v současnosti není využívána.

Odůvodnění řešeníc) 

Pro zajištění územních podmínek pro kvalitní železniční dopravu na území města se 
vymezují plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) a koridory železnice (KZ*) Jejich 
využití je dále specifikováno prostřednictvím tras železniční trati, včetně železniční stanice 
a tras železniční vlečky, které jsou zobrazeny ve Výkrese koncepce veřejného vybavení 
a dopravní infrastruktury (I/02.2).
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Pro kvalitnější železniční dopravu jsou v řešeném území navrženy tyto změny:

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) – z důvodu zlepšení podmínek obsluhy území železniční dopravou s vazbou 
na vyšší centra osídlení (včetně Božího Daru) a pro zlepšení podmínek železničního 
spojení Prahy s Mladou Boleslaví a Libercem; požadavek na vymezení nové trati vyplývá 
ze ZÚR SK; šířka koridoru KZ*01 vyplývá z požadavku Ministerstva dopravy (viz dále);

DZ-02:•	  trasa železniční vlečky pro obsluhu jižní části letiště Boží Dar v koridoru železnice 
KZ*02, včetně křížení s pozemními komunikacemi (ulice Ostravská včetně DS-18, DS-08, 
silnice III/3321) – z důvodu zajištění dobrých podmínek pro napojení rozvojové oblasti 
Boží Dar určené pro podnikatelské aktivity na železnici; trasa je zčásti převzata z objemové 
studie přestavby letiště (SUDOP, 2011); šířka koridoru KZ*02 přibližně odpovídá 
ochrannému pásmu budoucí vlečky (je vymezen v celkové šířce 60 m).

V souladu s požadavky PÚR ČR a ZÚR SK byly v řešeném území zásadně přeřešeny podmínky 
pro železniční dopravu. Koridor železnice KZ*01 pro novou železniční trať Lysá nad Labem 
– Milovice – Čachovice (DZ-01), včetně nových železničních stanic Milovice (v území 
stávajícího nádraží) a Boží Dar, je vymezen na základě:

studie „Modernizace železniční infrastruktury Praha – Milovice – Mladá Boleslav s možným •	
prodloužením do Liberce“ (SUDOP, 2003), ze které byla převzata osa koridoru (odpovídající 
ose vymezené v ZÚR SK);

požadavku Ministerstva dopravy pro ochranu území určeného pro budoucí realizaci •	
rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav, tedy pro zpřesnění a zúžení 
koridoru vymezeného v ZÚR SK, a to na celkovou šířku koridoru 120 m (v zastavěném 
území a v zastavitelných plochách), respektive 200 m (v nezastavěném území).

Podmínky využití koridoru železnice stanovené v bodě 2.3. výrokové části ÚP omezují využití 
dotčených pozemků do doby, než bude nová železniční dráha v území přesně umístěna 
podrobnější dokumentací.

Vzhledem k situování koridoru nové železnice do středu zastavěného území města (a do 
těsné blízkosti jeho nově uvažovaného centra) bude v navazující podrobnější dokumentaci 
železniční tratě velmi důležité vyřešit zajištění prostupnosti kolmo na trať, a to jak 
v místech stávajících křížení (ulice ČSA a Ostravská), tak také v dalších místech, kde je nutné 
vazby v území doplnit (např. v rámci centra města mezi prodlouženou ulicí Italskou a ulicí 
Nádražní, podél Mlynařice nebo v trase mezi Rakouským táborem a rozvojovým územím 
u hřbitova (jižně od ulice Mírové). Zajištění těchto vazeb bude zřejmě možné pouze 
v případě realizace mimoúrovňového řešení železnice (tedy buď nad nebo pod současným 
terénem). V podrobné dokumentaci pak bude nutné vyřešit omezení negativního vlivu 
železnice na okolní území (zejména zatížení blízké obytné zástavby hlukem). Územní 
plán vymezuje kolem železnice zejména takové rozvojové plochy, které lze využít i pro 
jiné účely než pro bydlení (plochy pro komerční vybavení, plochy rekreace – zahrádkové 
osady, plochy občanského vybavení – se specifickým využitím, plochy výroby a skladování, 
plochy dopravní infrastruktury – silniční, plochy dopravní infrastruktury – železniční, plochy 
veřejných prostranství, plochy bydlení v rodinných domech a plochy smíšené obytné 
v centrech měst pouze v minimálním rozsahu).

Reálnějším řešením se jeví realizace části železniční trati přibližně mezi elektrickou stanicí 
110/22 kV na jihu a Jiřickou cestou na severu na viaduktu. S tím původní studie z roku 
2003 nepočítala, železnice tam byla umístěna na terénu, což znamenalo například zrušení 
železničního přejezdu na ulici ČSA, což se z pohledu zachování vazeb v rámci města 
jeví jako neakceptovatelné řešení, neboť tato komunikace je součástí páteřní městské 
třídy propojující všechny části města (kromě Božího Daru) ve východozápadním směru. 
Podpovrchové řešení železnice by bylo z pohledu plynulého provázání města zcela 
jistě ještě lepší, ale vzhledem k terénním podmínkám (milovické nádraží je z obou stran 
v dolíku, což nahrává spíše nadzemnímu řešení železnice) a finanční náročnosti s ním nelze 
reálně počítat.
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Územní plán také v souladu se ZÚR SK počítá s etapizací výstavby trati – pro první etapu 
ponechává stávající vedení železnice z Lysé nad Labem (v jižní části území), přibližně 
v úrovni elektrické stanice 110/22 kV se pak dnešní trasa přiklání k nové trase směrem 
do Milovic. Nová trať z Lysé do Milovic pak bude následovat jako poslední etapa. Po její 
výstavbě bude původní železniční trať odstraněna, včetně dočasného napojení. Koridor trati 
pak půjde využít například pro rozšíření cyklostezky do jižní části Lysé nad Labem. Etapizace 
výstavby bude zpřesněna v rámci podrobnější dokumentace.

Stávající vlečka z milovického nádraží do prostoru bývalého armádního velkoskladu je 
ponechána jako stabilizovaná pro obsluhu území určeného pro podnikatelské aktivity 
(zejména VTP), v případě realizace nové železniční trati s jinou niveletou kolejiště bude 
buď řešení této vlečky přizpůsobeno (čili bude také přestavěna do stejné úrovně jako nová 
železnice), nebo bude zrušena. Bude záležet na zájmu podnikatelských subjektů v tomto 
území vlečku využívat. Nové řešení vlečky (zejména způsob jejího napojení na železniční 
stanici Milovice) by v tom případě mělo být součástí projektu realizace nové železniční trati.

Rozvojová plocha dopravní infrastruktury – železniční, navržená ve vazbě na stávající 
milovické nádraží směrem k novému centrum města, je zamýšlena pro realizaci nového 
nádraží či přestupního terminálu hromadné dopravy.

Koncepce letecké dopravy6.3.7. 

Podklady: a) 

Objemová studie Přestavba BVVP Mladá, lokalita A (SUDOP Praha, a. s., 2011);•	

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Na území města se nachází stávající neprovozované letiště Boží Dar.

PÚR ČR se o letišti v Milovicích nezmiňuje. ZÚR SK zobrazuje toto letiště v Koordinačním 
výkrese jako stávající „vzletovou a přistávací dráhu letiště“, včetně „ochranných pásem letišť 
s výškovým omezením staveb“. Z textu Komplexního odůvodnění (str. 63) přijatého řešení 
vyplývá, že u letiště v Milovicích není sledován žádný územní rozvoj a letiště je územně 
stabilizováno ve stávajících plochách.

Odůvodnění řešeníc) 

Plochy dopravní infrastruktury – letecké vymezují plochu letiště v Milovicích-Božím Daru. 

Letecká doprava je jednou z nadstandardních druhů dopravní infrastruktury, která je 
Územním plánem zajištěna vymezením tzv. ploch dopravní infrastruktury – letecké (DL), 
jejichž podmínky obecně umožňují existenci letišť a souvisejících provozů. 

Územní plán vymezuje plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL) pouze na pozemcích 
současného milovického letiště – Boží Dar v souladu se ZÚR SK. Vymezuje je jako plochy 
stabilizované (převážně v oblasti vzletové dráhy) a plochy přestavbové pro revitalizaci 
a rozvoj letištní infrastruktury na severní straně přistávací dráhy v kontaktu s podnikatelskou 
zónou a uvažovaným prodloužením železniční trati Lysá nad Labem – Milovice – Boží Dar – 
Mladá Boleslav.

Intenzita případného leteckého provozu a jeho vliv na okolní území budou řešeny v rámci 
navazujících podrobnějších dokumentací a správních řízení
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Schéma koncepce letecké dopravyObr. D.38: 
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Koncepce technické infrastruktury6.4. 
Územní plán stanovuje koncepci technické infrastruktury na území obce. Stávající, tj. existující, 
nezobrazené jevy (např. trafostanice či přípojka vodovodu k rodinnému domu) nejsou součástí 
koncepce Územního plánu a jejich další využívání závisí na podmínkách ploch, ve kterých se nacházejí. 
Např. přípojka vodovodu je související technickou infrastrukturou pozemku rodinného domu, který 
lze takto využívat např. v plochách bydlení v rodinných domech. Proto nejsou nikde v Územním plánu 
přípojky zobrazeny. Stávající stav je zachycen v územně analytických podkladech obce s rozšířenou 
působností správního území ORP a v dalších podkladech. 

Koncepce vodních toků a ploch6.4.1. 

Viz kapitolu D 7.4. Odůvodnění Územního plánu.

Koncepce zásobování vodou6.4.2. 

Podklady:a) 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (Hydroprojekt CZ, a. s., d-plus •	
projektová a inženýrská, a. s., 2004–2011);

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (Hydroprojekt CZ, a. s., 2007);•	

Polohopisné údaje o vodovodní síti (Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.);•	

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady Středočeského kraje (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Ing. arch. •	
Vlasta Poláčková, 2010);

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Město Milovice má čtyři městské částí (Milovice, Mladá, Benátecká Vrutice a Boží Dar) a je 
zásobováno ze dvou hlavních veřejných zdrojů (vrty Milovice, vrty Benátecká Vrutice) 
a z jednoho zdroje částečně (vrt Boží Dar mimo řešené území v k.ú. Lipník). Systém je 
provozován společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. Kromě toho jsou v území 
vodovodní soustavy, které byly v minulosti využívány pro zásobování výcvikového 
vojenského prostoru a ubytoven. Tyto soustavy byly částečně zaměřeny (OZIČ Praha, 
1992), nejsou ale využívány a jejich technický stav vyžaduje další podrobnější prověření. 
Nepředpokládá se jejich brzké využití pro rozvoj, neboť zdroje této soustavy jsou 
kontaminovány a není přesně známa celá jejich poloha.

Milovice jsou zásobovány z vrtů Mi-1 až Mi-4 o celkové vydatnosti 43,4 l/s, ale nyní je 
využíván hlavně jen Mi-1 o vydatnosti Qm = 11,5 l/s a Qp = 9,5 l/s, ostatní vrty jsou využívány 
jen při zvýšené spotřebě. Vrty mají vyhlášená ochranná pásma I. stupně (každý samostatně), 
OP VZ II. stupně jsou společná pro Mi-1 a Mi-2, ostatní jsou opět samostatná. Z vrtů je voda 
čerpána do vodojemu U Lišek (3 × 1 500 m3; 232,4/226,9 m n. m.) a do akumulace Balonka 
(150 m3; 207,2/203,4 m n. m.), u které je ATS, která pomáhá udržovat tlak v této soustavě. 
Z tohoto zdroje jsou zásobeny městské části Milovice a Mladá (Qp = 9,0 l/s) a sousední obce 
Zbožíčko a Straky (Qp = 0,7 l/s). Zástavba je na kótě terénu 190,0–214,0 m n. m. a tlakové 
poměry (0,2–0,4 MPa) jsou v souladu s ČSN 75 5701 (vodovody) i ČSN 73 0873 (požární), 
stejně jako dimenze hlavních řadů (DN 80–300). 

Záložním zdrojem pro vodojem U Lišek je vodojem u Ruské cesty v k.ú. Jiřice, na který je 
napojen nevyužívaným řadem DN 400. Vodojem u Ruské cesty byl původně hlavní součástí 
vojenského vodovodu Milovice – Mladá napájeného ze zdroje Káraný u řeky Jizery, dnes 
slouží pro zásobování vodovodu Luštěnice (provozovatelem je VaK Mladá Boleslav). 

Benátecká Vrutice je zásobována ze samostatného zdroje (vrty HV1, HV2) o celkové 
vydatnosti 10 l/s. Odtud je voda čerpána do vodojemu Jiřice (2 × 150 m3; 252,5/247,5 m n. m.). 
Ze systému jsou zásobovány Benátecká Vrutice (Qp = 0,3 l/s), Jiřice (Qp = 0,2 + 5,0 l/s), 
Stará Lysá a Dvorce (Qp = 0,1 l/s). Systém má propojení do Lysé nad Labem (nevyužívané) 
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Schéma koncepce zásobování vodouObr. D.39: 
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a do Milovic (otevírá se jen dle potřeby). Zdroj má vyhlášena ochranná pásma I., IIa. a IIb. 
stupně. Zástavba je na kótě terénu 190,0–210,0 m n. m. a tlakové poměry v rozmezí jsou 
v rozmezí 0,37–0,62 MPa.

Boží Dar je zásobován z vlastního zdroje, velká část původní vojenské zástavby je ale dnes 
nevyužívaná. Vrtů bylo více o vydatnosti 11 l/s a mají vyhlášené PHO I. a PHO IIa. Využíván 
je nyní jen jeden vrt (vydatnost 0,75–3,0 l/s), který není kontaminován, ostatní jsou mimo 
provoz. Voda je čerpána do vodojemu 2 × 150 m3 (238,0/234,0 m n. m.). Vodní zdroje 
i vodojem leží mimo řešené území v k.ú. Lipník. V Božím Daru je dnes využívána jen část 
původních vodovodních řadů, ostatní jsou mimo provoz. Jejich případné zprovoznění 
vyžaduje podrobnější prověření. Zástavba je na kótě terénu 198,0–212,0 m n. m. a tlakové 
poměry v rozmezí 0,22–0,40 MPa.

Ochranné pásmo vodovodu je dle zákona č. 274/2001 Sb., v pozdějším znění, 1,5 m 
od okraje potrubí pro řady do DN 500 a hloubky 2,5 m, pro větší hloubky a profily 2,5 m.

Odůvodnění řešeníc) 

Zásobování vodou je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce zásobování vodou.

Současná spotřeba pro cca 10 000 obyvatel (údaje ČSÚ k 1. 1. 2013 uvádí počet 10 042 obyv.) 
je průměrně Qp= 10 000 os. × 100 l/os/den = 1 000 m3/den (11,6 l/s), Qm = 1 400 m3/den 
(16,2 l/s) a teoretický nárůst (při využití všech rozvojových ploch) může být až  
o Qp = 1 522 m3/den (17,6 l/s), Qm = 2 131 m3/den (24,7 l/s). Celkem tedy Qp = 2 522 m3. 
Přitom je počítáno s max. kapacitou ploch zhruba 6 500 obyvatel (× 100 l/os/den), max. 
kapacitou 24 600 pracovních příležitostí (× 35 l/os/den) a kapacitou 2 200 návštěvníků  
(× 5 l/os/den).

Nová zástavba si vyžádá rozšíření stávajících řadů s případnou úpravou čerpání ze stávajících 
zdrojů, případně úpravu pásmování (nutno ověřit novým generelem vodovodu). Kapacita 
všech tří zdrojů (Qp celkem = 52,5 l/s při potřebě Qm = 49,4 l/s, včetně Zbožíčka a Strak) 
bude dostačující, stejně jako kapacita vodojemů (skutečnost 5 250 m3, potřeba 0,6 × 4 180 
= 2 510 m3). Při dodržení požárních norem (min 0,2 MPa) ze stávajícího vodojemu U Lišek 
lze gravitačně zásobit i hromadnou (vícepodlažní) zástavbu po kótu terénu 205 m n. m., 
výše položenou zástavbu zajišťuje ATS. Z vodojemu Boží Dar lze s ohledem na požární 
normy zásobit hromadnou zástavbu po kótu 214,0 m n. m. a z vodojemu Jiřice až po kótu 
227 m n. m.

Předpokládaná nová zástavba zejména rodinných domů ve vazbě na stávající obytné 
území Benátecké Vrutice bude napojena na stávající vrutický vodovod, který je dostatečně 
kapacitní. Na tento vodovodní systém bude vhodné napojit také část nové zejména 
průmyslové zástavby podél ulice Topolové, neboť kapacita vodojemu U Lišek bude 
dostatečně vytížena předpokládaným rozvojem dalších části města.

V případě předpokládaného rozvoje Božího Daru nebude stávající zdroj pro zásobování 
vodou dostačující a bude nutné propojení na vodovodní systém v Milovicích (stávající 
vodojem může být využit jako koncový při čerpání ze zdrojů v Milovicích). Stávající průměrná 
spotřeba Qp = 5 m3/den zde vzroste teoreticky o Qp = (12 000 prac. × 35 l/os/den) =  
420 m3/den (4,9 l/s). Celkem Qp = 425 m3/den (4,9 l/s). 

Bude vhodné sledovat pravidelně kvalitu pitné vody ve zdrojích s ohledem na možné 
znečistění intenzivní zemědělskou činností (zvýšený výskyt dusičnanů) i s ohledem na 
stávající velikost ochranných pásem vodních zdrojů.

Pro rozvoj vodovodní sítě do nové zástavby by bylo vhodné zpracovat generel vodovodní 
sítě, který by upřesnil zásobování rozsáhlých ploch pro zástavbu také s ohledem na výškové 
členění území (zajištění požárních norem). 

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 – z důvodu zajištění dostatečného 
zásobování Božího Daru vodou;
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Schéma koncepce odkanalizováníObr. D.40: 
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TV-02•	 : trasa vodovodu – napojení rozvojové oblasti U hřbitova od ulice Rakouské a ulice 
Mírové – z důvodu zajištění zásobování nových ploch pro zástavbu;

TV-03•	 : trasa vodovodu – přeložka části vodovodu z Milovic do Zbožíčka – z důvodu kolize 
stávajícího řadu s rozvojovými plochami pro zástavbu.

Koncepce odkanalizování6.4.3. 

Podklady:a) 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (Hydroprojekt CZ, a. s., d-plus •	
projektová a inženýrská, a. s., 2004–2011);

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky (Hydroprojekt CZ, a. s., 2007);•	

Polohopisné údaje o vodovodní síti (Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.);•	

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Směrnice 91/271/EHS;•	

Územně analytické podklady Středočeského kraje (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Ing. arch. •	
Vlasta Poláčková, 2010);

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Vyhláška č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména § 20 a § 21;•	

Zákon č. 254/2001 Sb (o vodách) a zákon č. 274/2001 (vodovody a kanalizace), •	
oba ve znění pozdějších předpisů;

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Město má vybudovanou převážně jednotnou kanalizaci ukončenou v ČOV Benátecká 
Vrutice, a to v městských částech Milovice a Mladá. Část městské části Benátecká Vrutice 
má novou splaškovou kanalizaci, včetně čerpací stanice, ukončenou také v této ČOV. 
V Božím Daru je jednotná kanalizace ukončená v samostatné ČOV Boží Dar na východním 
okraji řešeného území. Funkční kanalizace a obě ČOV jsou ve správě společností Vodovody 
a kanalizace Nymburk, a. s. Na území bývalého vojenského prostoru jsou další kanalizační 
soustavy a menší ČOV, které jsou však mimo provoz. Jejich technický stav je velmi špatný 
a nelze je pro rozvoj využívat. 

Jednotná kanalizace v městské části Milovice a Mladá a splašková kanalizace z Benátecké 
Vrutice je ukončena v kanalizační čistírně (ČOV) umístěné na katastru Benátecké Vrutice. 
Recipientem je potok Mlynařice, do kterého má kanalizace i odlehčení. Kanalizace 
v profilech DN 300–DN 1 000, převážně KT a PVC, je v poměrně dobrém technickém stavu 
a kapacitně vyhovuje. Na trase jsou přečerpávací stanice, neboť území je poměrně ploché 
a kanalizace byla dříve směrována na bývalou (zrušenou) ČOV vybudovanou v 50. letech 
20. století pro zástavbu výcvikového vojenského prostoru poblíž Rakouského tábora. 
Kapacita ČOV je nyní 8 100 EO, s plánovanou intenzifikací na EO 15 000, což bude ale 
nedostačující, pokud se využijí všechny rozvojové plochy. 

Jednotná kanalizace v městské části Boží Dar v profilech DN 200–DN 300 (beton) je 
ukončena v ČOV Boží Dar u recipientu potoka Vlkavy. Kapacita ČOV je 1 000 EO  
(Qp = 140 m3/den) a v současné době je prakticky nevytížená. Kromě zástavby Božího Daru 
je na ni nově napojená také obce Straky. V budoucnu budou na tuto ČOV přivedeny také 
splaškové vody ze sousední obce Zbožíčko (je zpracována dokumentace stavby).

Ochranné pásmo kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb., v pozdějším znění, 1,5 m 
od okraje potrubí pro řady do DN 500 a hloubky 2,5 m, pro větší hloubky a profily pak 2,5 m.

Odůvodnění řešeníc) 

Odvodnění rozvojových ploch je převážně přes stávající jednotnou kanalizaci a bude nutné 
prověření celého systému novým generelem kanalizace a zodílnění některých částí, kde to 
bude technicky a ekonomicky možné (zejména omezit vtok extravilánových vod do městské 
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kanalizace). Stávající jednotnou kanalizaci využít k odvedení splaškových vod a doplnit 
systém o nové dešťové stoky ukončené v potoce Mlynařice. Je také nutno upřesnit možnosti 
rozšíření kapacity ČOV Benátecká Vrutice (až pro EO 30 000) a kapacity čerpacích stanic 
odpadních vod, případně odlehčovacích komor. 

Současná spotřeba pro cca 10 000 obyvatel je průměrně Qp= 1 000 m3/den (11,6 l/s),  
Qm = 1 400 m3/den (16,2 l/s) a teoretický nárůst (při využití všech rozvojových ploch) může 
být až o Qp = 1 522 m3/den (17,6 l/s), Qm = 2 131 m3/den (24,7 l/s). Celkem tedy Qp = 2 522 m3 

(viz předchozí kapitolu).

Současně bude nutné dokončit sanaci všech stávajících zdrojů znečistění ze sanovaných 
ploch (objektů), včetně zrušení připojení z bývalých vojenských prostorů.

S ohledem na ne zcela dokumentovaný stávající stav kanalizačních systémů a na zvýšenou 
potřebu jejich rozvoje jak uvnitř města v plochách přestavby (hlavně v Mladé) tak 
v okrajových částech bude velmi nutné zpracování nového generelu kanalizace. 

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 – z důvodu potřeby odvedení splaškových vod z rozvojových 
ploch;

TK-02•	 : trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Boží Dar, včetně 
úpravy občasné vodoteče – z důvodu potřeby odvedení dešťových vod z rozvojových 
ploch;

TK-03•	 : trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Centrum-sever 
a z nádraží, včetně úpravy občasné vodoteče, vyústěná do potoka Mlynařice – z důvodu 
ochrany zastavěného území před přívalovými vodami z občasné vodoteče a pro odvedení 
dešťových vod z rozvojových ploch;

TK-04•	 : trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti Mladá-západ, 
včetně úpravy občasné vodoteče, vyústěná do potoka Mlynařice – z důvodu ochrany 
zastavěného území před přívalovými vodami z občasné vodoteče a pro odvedení 
dešťových vod z rozvojových ploch;

TK-05•	 : trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace z rozvojové oblasti v Benátecké 
Vrutici, včetně úpravy občasné vodoteče, vyústěná do potoka Mlynařice – z důvodu 
ochrany zastavěného území před přívalovými vodami z občasné vodoteče a pro odvedení 
dešťových vod z rozvojových ploch;

TK-06•	 : trasa dešťové kanalizace – dešťová kanalizace ve starší zástavbě v Benátecké 
Vrutici, včetně úpravy občasné vodoteče – z důvodu ochrany zastavěného území před 
přívalovými vodami z občasné vodoteče;

TK-07•	 : čistírna odpadních vod – intenzifikace stávající ČOV v Benátecké Vrutici na 
30 000 EO – z důvodu zajištění dostatečné kapacity ČOV pro uvažovaný rozvoj města 
(pro maximální kapacitu ploch odpovídající 17 000 obyvatelům a pracovním místům);

TK-08•	 : trasa splaškové kanalizace – přeložka splaškové kanalizace v ulici Armádní – 
z důvodu uvolnění území podél městské třídy (Armádní ulice) a jeho využití pro 
polyfunkční zástavbu s vysokým podílem občanského vybavení;

TK-09•	 : trasa splaškové kanalizace – splašková kanalizace od ulice Topolové ukončená 
ve stávající kanalizaci v ulici Armádní – z důvodu potřeby odvedení splaškových vod 
z rozvojových ploch;

TK-10•	 : trasa splaškové kanalizace, včetně čerpací stanice odpadních vod – splašková 
kanalizace z rozvojové oblasti U hřbitova – z důvodu potřeby odvedení splaškových vod 
z rozvojových ploch.

Územní plán požaduje v nové zástavbě preferovat oddílnou kanalizaci (viz základní 
koncepci), zejména s ohledem na snižování zatížení kanalizačních systémů a ČOV dešťovými 
vodami a omezování odlehčování jednotné kanalizace do vodních toků.
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Koncepce odpadového hospodářství6.4.4. 

Podklady: a) 

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, •	
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Milovice;

Odpady Středočeského kraje (www.stredoceske-odpady.cz);•	

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje – aktualizace 1 (Středočeské •	
komunální služby, s. r. o., 2008);

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady Středočeského kraje (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Ing. arch. •	
Vlasta Poláčková, 2010);

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Město Milovice je ve smyslu zákona o odpadech původcem komunálních odpadů 
vznikajících na jeho území, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují 
povinnosti původce odpadů. Dále je původcem odpadů vznikajících při zajišťování řádného 
chodu města jakožto sídelního útvaru (uliční smetky, složky stavebních odpadů). Město má 
vydánu obecně závaznou vyhlášku z roku 2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Milovice.

Svoz komunálního odpadu z Milovic zajišťuje firma .A.S.A., s. r. o., která provozuje také 
městský sběrný dvůr při ulici Armádní. Komunální odpad je odvážen na skládku v Benátkách 
nad Jizerou, kterou provozuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Dojezdová 
vzdálenost na skládku je z centra Milovic pouhých 8 km. Skládka skupiny S-NO je určena pro 
komunální a průmyslový odpad. 

Na území města Milovice působí podle aktuálních údajů čtyři oprávněné osoby k nakládání 
s odpady: 

.A.S.A., s. r. o. (CZS01368), Armádní – sběrný dvůr;•	

DRUHOTNÉ SUROVINY, s. r. o. (CZS00243), při ulici Italské – třídění a paketace odpadu;•	

RADOŇ – obchodní služby, s. r. o. (CZS00308), Ostravská – sběr odpadu;•	

SKL RECYKLOSTAV, s. r. o. (CZS00834), u Jiřické cesty – recyklace stavebního odpadu.•	

Ve městě funguje systém shromažďování tříděného odpadu, tříděny jsou tyto složky 
odpadu: papír, plasty a PET láhve, nápojové kartony, sklo bílé a sklo barevné. Sběrné nádoby 
(celkem zhruba 150 kontejnerů) jsou rozmístěny na 35 sběrných stanovištích ve všech 
městských částech.

Na území města se nachází několik rekultivovaných skládek, které jsou evidovány jako 
staré ekologické zátěže: Fišerka (Benátecká Vrutice), Skála (Benátecká Vrutice), Garnizon 
(Mladá), Na Válci (Boží Dar), Břízy (Boží Dar), Chemické cvičiště (Boží Dar), Zbožíčko (Milovice) 
a Vápensko (Milovice).

Průmyslové podniky na území města si likvidaci svého odpadu zajišťují samy, smluvně 
s oprávněnými osobami.

Odůvodnění řešeníc) 

Nakládání s odpady je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce odpadového hospodářství.

Územní plán vymezil stabilizované plochy technické infrastruktury na významných 
pozemcích, které jsou využívány pro odpadové hospodářství, a to pro sběrný dvůr při ulici 
Armádní a pro recyklační středisko stavebních odpadů u Jiřické cesty.
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Schéma koncepce odpadového hospodářstvíObr. D.41: 
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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.

Pro tento prvek vymezil Územní plán rozvojovou plochu pro odpadové hospodářství 
ve vazbě na recyklační středisko u Jiřické cesty. Tato plocha může být určena pro rozšíření 
areálu recyklačního střediska, pro realizaci kompostárny, sběrného dvora, třídící linky nebo 
pro jiný typ zařízení odpadového hospodářství. Její umístění v území je výhodné s ohledem 
na poměrně dobrou dostupnost a zároveň nerušení obytné zástavby.

Areál firmy RADOŇ – obchodní služby, s. r. o., je vymezen jako plocha přestavby ve prospěch 
centrálního smíšeného obytného využití, a to s ohledem na jeho situování v budoucím 
městském centru.

Areál firmy Druhotné suroviny, s. r. o., je vymezen jako plocha přestavby ve prospěch 
komerčního vybavení (společně s celým okolím jižně od Italské ulice), a to z důvodu potřeby 
doplnění chybějící městské struktury a vhodného využití tohoto území.

V rámci zpracování Územního plánu bylo s ohledem na závaznou část Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje prověřeno umístění dalšího sběrného dvora na území 
města. Dle aktuálních informací je ale pro fungování města zcela dostačující stávající sběrný 
dvůr při Armádní ulici, který je velmi dobře dopravně dostupný z celého území města 
(díky své strategické poloze u hlavní městské třídy) a který má dnes problém naplnit svoji 
kapacitu, a proto nebyla pro nový sběrný dvůr rozvojová plocha technické infrastruktury 
vymezena. Pokud by přesto v budoucnu vyvstal požadavek na realizaci nového sběrného 
střediska odpadů, bude možné ho umístit v rámci prvku TO-01 či na jiných druzích ploch 
s rozdílným způsobem využití (např. na plochách výroby a skladování či plochách pro 
komerční vybavení).

Koncepce zásobování elektřinou6.4.5. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Územně analytické podklady Středočeského kraje (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Ing. arch. •	
Vlasta Poláčková, 2010);

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Na území města Milovice, v jižní části k.ú. Milovice při silnici II/332, se nachází napájecí uzel 
distribuční elektrizační soustavy – elektrická stanice transformační 110/22 kV Milovice se 
dvěma instalovanými transformátory 110/22 kV. Transformační stanice 110/22 kV Milovice 
slouží pro zásobování elektrickou energii města a přilehlých okolních obcí.

Rozvodna 110 kV, transformační stanice 110/22 kV Milovice je připojena distribučními 
vedeními elektrizační soustavy 110 kV:

č. 1992 transformační stanice 400/220/110 kV Čechy-střed – transformační stanice •	
110/22 kV Milovice;

č. 1994 transformační stanice 110/22 kV Milovice – transformační stanice 110/22 kV Škoda •	
Mladá Boleslav.

Z rozvodny 22 kV elektrické stanice transformační 110/22 kV Milovice jsou napojena 
venkovní vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV nadmístního významu č. 2502, 
2503, 2504, 2505, 2506, 2508 a 2510. Z venkovního vedení č. 2503 jsou napojeny distribuční 
transformační stanice 22/0,4 kV v okrajové východní části města Milovice. Z venkovního 
vedení č. 2510 jsou napojeny distribuční transformační stanice 22/0,4 kV v západní části 
řešeného území Benátecká Vrutice.
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Schéma koncepce zásobování elektřinouObr. D.42: 
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Z rozvodny 22 kV elektrické stanice transformační 110/22 kV Milovice jsou dále napojena 
kabelová vedení distribuční elektrizační soustavy 22 kV č. 2500, 2509 a 2511 pro napojení 
distribučních transformačních stanice 22/0,4 kV, ze kterých je zásobována elektrickou 
energii centrální část města. Dále je z rozvodny napojeno kabelové vedení distribuční 
elektrizační soustavy 22 kV č. 2501, kterým je napájena vstupní transformační stanice letiště 
NB_0979 Milovice – HTS v části města Boží Dar.

Z distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV je napájena distribuční elektrizační 
soustava 0,4 kV. Z distribuční elektrizační soustavy 0,4 kV jsou napojení malí a střední 
odběratelé elektrické energie.

Provozovatelem distribuční elektrizační soustavy 110 kV, 22 kV a 0,4 kV je společnost ČEZ 
Distribuce, a. s. 

Na správním území města Milovice je vybudováno několik výroben elektrické energie – 
fotovoltaických elektráren různých výkonů. Fotovoltaické elektrárny jsou zapojené 
do distribuční elektrizační soustavy 22 kV.

Odůvodnění řešeníc) 

Zásobování elektřinou je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce zásobování elektřinou.

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

TE-01•	 : trasa elektrického vedení 22 kV – napájecí distribuční vedení elektrizační soustavy 
22 kV pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti Boží Dar napojené z elektrické 
stanice transformační 110/22 kV Milovice:  
Pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti Boží Dar je navrženo nové vedení 
distribuční elektrizační soustavy 22 kV napojené z rozvodny 22 kV transformační stanice 
110/22 kV Milovice. Distribuční vedení 22 kV je navrženo zčásti venkovním vedením 22 kV 
vedeným východní částí města mimo zastavěné území a zčásti kabelovým vedením 22 kV 
vedeným rozvojovými plochami a územím letiště Boží Dar a ukončeným v elektrické 
stanici transformační NB_0979 Milovice HTS.

TE-03•	 : trasa elektrického vedení 22 kV – kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy 
22 kV pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti Benátecká Vrutice-sever:  
Pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti Benátecká Vrutice (zejména 
zastavitelné plochy Z101) je navrženo kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy 
22 kV napojené ze stávajícího venkovního distribučního vedení 22 kV č. 2510. Nové 
kabelové distribuční vedení 22 kV je vedeno východním okrajem rozvojové oblasti 
kolem koridoru pro pozemní komunikaci a bude sloužit pro napojení distribučních 
transformačních stanic 22/0,4 kV vybudovaných v zastavitelných plochách. 

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 
energií rozvojových oblastí Centrum-sever a Milovice-sever:  
Pro posílení stávající distribuční elektrizační soustavy 22 kV a zásobování elektrickou 
energií v rozvojových oblastech Centrum-sever a Za Ostravskou (v zastavitelných 
plochách Z301, Z302 a Z401 a v přestavbových plochách P302, P303, P402 a P403) je 
navržené kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV, napojené z rozvodny 
22 kV transformační stanice 110/22 kV Milovice. Nové kabelové distribuční vedení 22 kV 
je vedeno z rozvodny 22 kV transformační stanice 110/22 kV Milovice koridory pozemních 
komunikací severním směrem k zastavitelné ploše Z401 a bude sloužit pro napojení 
nových distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV vybudovaných v zastavitelných či 
přestavbových plochách. 

TE-05•	 : trasa elektrického vedení 22 kV – kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy 
22 kV pro zásobování elektrickou energií rozvojové oblasti U hřbitova: 
Pro zásobování elektrickou energii rozvojové oblasti U hřbitova v zastavitelné ploše 
Z407 je navrženo kabelové distribuční vedení elektrizační soustavy 22 kV napojené ze 
stávajícího venkovního distribučního vedení 22 kV č. 2503. Nové kabelové distribuční 
vedení 22 kV je vedeno jižním okrajem zastavitelné plochy Z407 kolem navrženého 
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koridoru pozemní komunikace a bude sloužit pro napojení nových distribučních 
transformačních stanic 22/0,4 kV vybudovaných v zastavitelných plochách. 

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:  
Pro přeložku části stávajícího kabelového vedení č. 2501 vedeného z rozvodny 22 kV 
transformační stanice 110/22 kV Milovice do transformační stanice 22/0,4 kV NB_0979 
Milovice HTS, která prochází chráněným územím zařazeným do soustavy NATURA 2000 
(disjunktní část EVL Milovice-Mladá na okraji letiště) je navržena nová trasa kabelového 
vedení 22 kV vedená po okraji zpevněné části vzletové a přistávací dráhy letiště.

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: 
Pro případnou přeložku zbylé části stávajícího kabelového vedení č. 2501 vedeného 
z rozvodny 22 kV transformační stanice 110/22 kV Milovice do transformační stanice 
22/0,4 kV NB_0979 Milovice HTS, které je ve špatném technickém stavu, (v části od 
rozvodny 110/22 kV po trasu TE-06) je navržena územní rezerva pro trasu nového 
kabelového vedení 22 kV označená TE-06R vedená v rámci navrženého koridoru dopravní 
infrastruktury pro přeložku silnic II/332 a III/3321. Trasa podél uvažované komunikace 
(tj. sdružování koridorů) se do budoucna jeví jako výhodnější než stávající trasa, jejíž 
trasování je dosti nahodilé a která může být dotčena realizací lokálního biocentra a parků 
v nivě Mlynařice nebo plochy lesa u letiště. 

V návrhových zastavitelných a přestavbových plochách je nutné respektovat plochy pro 
nové distribuční transformační stanice 22/0,4 kV a koridory pro kabelové distribuční vedení 
elektrizační soustavy 22 kV. Umístění potřebných distribučních transformačních stanic 
22/0,4 kV, včetně trasy kabelových vedení přípojek 22 kV v rozvojových plochách, bude 
řešeno v dalším stupni projektové dokumentace, která bude pro dané rozvojové plochy 
zpracována. 

V případě požadavku na výstavbu nových distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV 
v lokalitách Mladá a Milovice-centrum, v nových zastavitelných či přestavbových plochách, 
budou tyto nové DTS napojeny ze stávajících kabelových vedení distribuční elektrizační 
soustavy 22 kV. 

Koncepce zásobování plynem6.4.6. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady Středočeského kraje (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Ing. arch. •	
Vlasta Poláčková, 2010);

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů;•	

Polohopisné údaje o stávající plynovodní síti společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o.•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Město Milovice je plynofikováno a hlavním zdrojem je VTL plynovod DN 300/25 Štolmíř 
– Mladá Boleslav, který prochází západní částí katastru Benátecké Vrutice. Navrhováno je 
druhé napojení z VTL plynovodu DN 200/25 Nymburk – Turnov, který prochází východně 
od řešeného území. Přípojka DN 100/25 bude ukončena poblíž katastru Boží Dar  
v RS VTL/STL o kapacitě 3 000 m3/hod. 

Z hlavního řadu VTL plynovodu Štolmíř – Mladá Boleslav je přípojka VTL DN 150/25 
do RS VTL/STL na rozhraní Benátecké Vrutice a Mladé (při ulici Topolové) o kapacitě 
7 000 m3/hod. Z ní je rozvod STL plynovody DN 63–DN 300. Hlavní řad je dimenzován tak, 
aby propojoval výhledově obě regulační stanice VTL/STL a město tak bylo zásobeno ze dvou 
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zdrojů. Z rozvodné sítě STL je zásobena plynem převážná část stávající bytové zástavby 
ve všech částech Milovic vyjma Božího Daru (včetně vybavenosti a drobných provozoven). 
Bytové domy mají blokové a malé kotelny, které jsou nyní plynofikovány, současná spotřeba 
zemního plynu je průměrně 4 200 m3/hod. Zástavba v Božím Daru není plynofikována 
a v současnosti není z velké části užívána. 

Ochranné pásmo VTL plynovodu a RS VTL/STL dle zákona 458/2000 Sb., v pozdějším znění, 
je 4,0 m od okraje potrubí (objektu). Ochranné pásmo STL plynovodů v zástavbě je 1,0 m od 
okraje potrubí. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m a pro DN 150 je 20 m 
od okraje potrubí. Bezpečnostní pásmo RS VTL/STL je 10 m od objektu.

Odůvodnění řešeníc) 

Zásobování plynem je jednou ze základních podmínek fungování sídla, která je Územním 
plánem zajištěna stanovením koncepce zásobování plynem. 

Do rozvojových ploch postačí rozšířit STL rozvody, ale bude nutné stávající zdroj posílit 
o výše uvedený druhý přívod VTL a RS VTL/STL zejména pro rozvoj Božího Daru. Odhad 
výhledové spotřeby bude závislý na tom, jak bude konkrétní zástavba zásobena teplem 
a jak budou využívány alternativní zdroje pro přípravu TUV a tepla (způsoby zateplení, 
pasivní nebo nízkoenergetické zdroje, tepelná čerpadla, solární panely na střechách apod.). 
Týká se to jak bytového fondu, tak průmyslových objektů, u kterých se počítá s masivním 
rozvojem. Odhadem může spotřeba výhledově vzrůst až o 5 000 m3/hod a kapacita 
současného zdroje nebude dostačující. 

Pro využití všech rozvojových ploch bude nutný nový generel plynofikace se zohledněním 
alternativních zdrojů tepla.

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

TP-01•	 : trasa plynovodu STL – napojení Božího Daru na STL plynovod z navrhované 
regulační stanice RS VTL/STL v k.ú. Straky – z důvodu zajištění zásobování Božího Daru 
zemním plynem; 

TP-02•	 : trasa plynovodu STL – rozvody STL plynovodu v Božím Daru – z důvodu zajištění 
zásobování Božího Daru zemním plynem;

TP-03•	 : trasa plynovodu STL – prodloužení STL plynovodu ulicí Ostravskou a rekonstrukce 
STL plynovodu v ulici Družstevní – z důvodu posílení plynovodní sítě ve východní části 
Starých Milovic, pro zajištění dostatečné kapacity pro zásobování nových rozvojových 
ploch zejména severně od ulice Ostravské a pro propojení stávajícího hlavního řadu STL 
plynovodu od regulační stanice VTL/STL Benátecká Vrutice s budoucí STL sítí na Božím 
Daru (viz TP-05); propojení těchto dvou středotlakých plynovodních systému se jeví 
výhodné jak z pohledu zajištění zásobování města ze dvou nezávislých VTL plynovodů 
(např. v případě výpadku jednoho z nich lze zajistit zásobování z druhého), tak z pohledu 
zajištění dostatečné kapacity zemního plynu. 

TP-04•	 : trasa plynovodu STL – prodloužení STL plynovodu ulicí Rakouskou a napojení 
rozvojové oblasti U hřbitova – z důvodu zajištění zásobování rozvojových ploch u hřbitova 
zemním plynem;

TP-05•	 : trasa plynovodu STL – propojení STL plynovodů v ulici Ostravské (viz TP-03) 
a v Božím Daru (viz TP-02) – z důvodu propojení sítě STL plynovodů do jednoho celku 
zásobovaného ze dvou nezávislých zdrojů RS VTL/STL Benátecká Vrutice a RS VTL/STL Boží 
Dar.

Koncepce elektronických komunikací6.4.7. 

Podklady: a) 

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011);•	

Územně analytické podklady Středočeského kraje (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Ing. arch. •	
Vlasta Poláčková, 2010);

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	
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Schéma koncepce zásobování plynemObr. D.43: 
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Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009);•	

Současný stav a východiska řešeníb) 

Na území města Milovice jsou provozovány sítě veřejných elektronických komunikací, 
které provozují různí operátoři elektronických komunikací. Jsou to podzemní a nadzemní 
komunikační vedení, elektronické komunikační zařízení, rádiové komunikační zařízení, 
rádiové směrové spoje a zařízení veřejných mobilních komunikačních sítí.

Řešeným územím prochází podzemní komunikační vedení přenosové a přístupové veřejné 
komunikační sítě operátora Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 

K zajištění služeb elektronických komunikací jsou v Milovicích vybudovány elektronické 
komunikační zařízení operátora Telefónica O2 Czech Republic, a. s. V části Staré Milovice 
je provozována digitální ústředna – vzdálená účastnická jednotka RSU a v části Boží Dar je 
provozována další vzdálená účastnická jednotka RSU. Kapacity obou digitálních ústředen 
RSU a vedení přenosové a přístupové sítě elektronických komunikací operátora Telefónica 
O2 Czech Republic, a. s., jsou dostatečné pro zajištění požadovaných služeb elektronických 
komunikací města Milovice.

Na území města jsou vybudovány základnové stanice veřejné mobilní komunikační sítě 
operátorů Telefónica O2 Czech Republic, a. s., T-Mobile Czech Republic, a. s., a Vodafone 
Czech Republic, a. s. Město je pokryto rádiovým signálem veřejné mobilní komunikační sítě 
všech operátorů provozující mobilní komunikační sítě. 

Pro zajištění služeb elektronických komunikací je ve městě vybudováno komunikační 
zařízení, komunikační vedení a radiové zařízení i jiných operátorů. 

Městem prochází rádiové směrové spoje různých operátorů elektronických komunikací. 
Pro zajištění provozu rádiových směrových spojů je nutné zajistit přímou viditelnost mezi 
koncovými body a respektovat je při návrzích nové výstavby, zejména výškových staveb.

Řešené území je pokryto televizním a rozhlasovým signálem z televizních a rozhlasových 
vysílačů operátora České Radiokomunikace, a. s., a vysílačů jiných operátorů elektronických 
komunikací.

Odůvodnění řešeníc) 

Provoz a rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací zajišťují jednotliví operátoři 
komunikačních sítí. Poskytování služeb elektronických komunikací nových účastníků 
ve městě budou zajišťovat operátoři elektronických komunikací na základě žádosti 
o připojení do veřejné komunikační sítě. Rozvoj a zvyšování kapacity veřejných sítí 
elektronických komunikací je zajišťován výstavbou nových širokopásmových sítí, zejména 
pro vysokorychlostní přístup k internetu, a výstavbou mobilních radiokomunikačních 
systému nových generací. 

Územní plán vytváří vhodné podmínky pro fungování stávající sítě veřejných elektronických 
komunikací (vymezení hlavních tras elektronických vedení) a také pro její rozvoj stanovením 
vhodných podmínek pro realizaci staveb veřejné technické infrastruktury v plochách 
s rozdílným způsobem využití.

Trasa elektronického komunikačního vedení, včetně elektronického komunikačního 
zařízení, vymezuje významné komunikační vedení zajišťující propojení účastníků veřejných 
elektronických komunikací. 
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Schéma koncepce elektronických komunikacíObr. D.44: 
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kONCEPCE UsPOřÁDÁNÍ krajINY7. 

Koncepce smíšené nezastavěné krajiny7.1. 

Podklady: a) 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., Praha, 2011);•	

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice (Terplan, a. s., Praha, 1998), ve znění pozdějších změn;•	

Řešení územního systému ekologické stability v platné či rozpracované územně plánovací •	
dokumentaci (ÚPD) okolních obcí.

Současný stav a východiska řešeníb) 

Současný stav zemědělských, lesních a vodních pozemků je uveden pod jednotlivými koncepcemi, 
tj. v bodech D 7.2., D 7.3. a D 7.4. Odůvodnění Územního plánu.

Odůvodnění řešeníc) 

Plochy smíšené nezastavěného území (NS) jsou vymezeny za účelem zajištění různorodosti 
nezastavěné krajiny, zajištění jejího hospodářského, případně i rekreačního využití, a její ekologické 
stability. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých přírodních podmínek řešeného území, podmínek 
pro soudržnost obyvatel a následně hospodářský rozvoj obce. 

Územní plán vymezil jako stabilizované plochy smíšené nezastavěného území ty oblasti, kde není 
účelné, s ohledem na smíšenost území, jejich členění na plochy lesní, plochy zemědělské nebo 
plochy vodní a vodohospodářské. Takovým územím je zejména oblast severně od Starých Milovic 
nebo niva Mlynařice. Tyto plochy jsou v některých případech rovněž vymezeny na okrajích stávající 
či uvažované zástavby pro zajištění harmonického přechodu sídla do krajiny (tvoří přechod mezi 
stavebními plochami a intenzivně hospodářsky využívanými plochami zemědělský), zajištění 
přírodně-rekreačního zázemí obytného území a v neposlední řadě i kvůli předcházení případné 
vodní nebo větrné erozi.

Územní plán vymezil tyto rozvojové plochy:

K103, K404 a K406 ve prospěch rozvoje ÚSES;•	

K403 ve prospěch rekultivace bývalého vojenského areálu jižně od letiště, který vybíhá •	
z kompaktního tvaru letiště do nezastavěného území; záměrem je navrátit toto území do 
nezastavěné krajiny a posílit tak izolační pás zeleně podél jižní straně letiště;

K405 ve prospěch rekultivace části bývalé drůbežárny na Bohumilově, jejíž pozůstatek dnes •	
leží uprostřed nezastavěného území; záměrem je návrátit toto území do nezastavěné krajiny, 
podmínky využití ploch zde ale umožňují také obnovu jeho využití pro zemědělství (realizaci 
zemědělských staveb);

K601 ve prospěch rekultivace bývalé skládky a spalovny nebezpečných odpadů Alisa, jejíž •	
pozůstatek dnes leží uprostřed nezastavěného území; záměrem je navrátit toto území do 
nezastavěné krajiny;

K605 ve prospěch rekultivace části areálu bývalého vojenského letiště, která bude od zbylé části •	
letiště odříznuta uvažovanou železniční tratí Milovice – Čachovice; záměrem je navrátit toto území 
do nezastavěné krajiny, hranici urbanizovaného území bude nově tvořit železniční koridor.

Koncepce zemědělské krajiny7.2. 

Podklady: a) 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., Praha, 2011);•	

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem – •	
aktualizace (Městský úřad Lysá nad Labem – stavební úřad, 2010);

Územní plán sídelního útvaru Milovice (Terplan, a. s., Praha, 1998), ve znění pozdějších změn;•	

Řešení územního systému ekologické stability v platné či rozpracované územně plánovací •	
dokumentaci (ÚPD) okolních obcí.
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Současný stav a východiska řešeníb) 

Z celkové výměry 2 832 ha správního území obce zabírá zemědělská půda 1 144 ha, což je 40,4 %. 
Ze zemědělské půdy je 1 073 ha orné půdy (ČSÚ, 2010), což dělá 37,9 % z celkové výměry. Území 
se nachází v nadmořské výšce 188 až 246 m n. m. 

Zemědělská půda je na svažitých územích lokálně vystavena zvýšené vodní erozi, obhospodařované 
pozemky jsou zejména v k.ú. Benátecká Vrutice rozděleny sítí cest a remízů, které vodní erozi 
zabraňují. Malá část zemědělských pozemků má v minulosti vybudován odvodňovací drenážní 
systém, jeho současný stav je ale nejasný. 

Malá část zemědělských pozemků má v minulosti vybudován odvodňovací drenážní systém, 
jeho současný stav je ale nejasný. Odvodněné pozemky jsou podle podkladů získaných z územně 
analytických podkladů zakresleny v Koordinačním výkresu (II/01) a ve Výkrese předpokládaných 
záborů půdního fondu (II/03).

Zemědělskou půdu obhospodařují zejména společnosti Montamilk, s. r. o., Nymburk (vlastní 
významnou část zemědělské farmy v Benátecká Vrutici) a Pěstitel Stratov, a. s. (vlastní zemědělskou 
farmu v Milovicích). 

Podrobněji viz kap. E Odůvodnění ÚP.

Odůvodnění řešeníc) 

Zemědělství je jednou ze základních funkcí územního plánování v krajině, která je Územním plánem 
zajištěna vymezením tzv. ploch zemědělských (NZ), jejichž podmínky obecně umožňují hospodaření 
na zemědělské půdě. 

Plochy zemědělské jsou vymezeny za účelem zajištění hospodářského, případně i rekreačního 
využití krajiny. Rovněž jsou vymezeny za účelem ochrany perspektivních pozemků ZPF vzhledem 
k rozvoji obce. To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých podmínek pro soudržnost obyvatel 
a hospodářský rozvoj obce.

Územní plán zahrnul do ploch zemědělských především pozemky orné půdy nacházející se okolo 
Benátecké Vrutice a jižně a severovýchodně od Starých Milovic, které mají vazby na shora zmiňované 
zemědělské areály. 

Územní plán vymezil jako zastavitelné plochy ty pozemky ZPF, které leží v doteku se současně 
zastavěným územím a jsou dobře napojitelné na infrastrukturu obce v rozsahu nutném pro rozvoj 
obce v následujících cca 20–30 letech, s přihlédnutím k jejich ochraně a potřebám rozvoje bydlení ve 
městě (zábor ZPF podrobněji v kap. E Odůvodnění Územního plánu).

Koncepce lesů7.3. 

Podklady: a) 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., Praha, 2011);•	

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem – •	
aktualizace (Městský úřad Lysá nad Labem – stavební úřad, 2010);

Územní plán sídelního útvaru Milovice (Terplan, a. s., Praha, 1998), ve znění pozdějších změn;•	

Řešení územního systému ekologické stability v platné či rozpracované územně plánovací •	
dokumentaci (ÚPD) okolních obcí.

Současný stav a východiska řešeníb) 

Lesní pozemky pokrývají plochu 289 ha, což je zhruba 10 % celého řešeného území. Jedná se 
především o listnaté lesy, kromě lesů hospodářských jsou části PUPFL zařazeny také mezi lesy 
zvláštního určení, a to zejména:

příměstské lesy a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí (mezi Rakouským táborem a Mladou •	
a jihozápadně od letiště);

lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření (severovýchodně •	
od letiště);

lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (Kateřina, Mýtko, Na Skále).•	
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Velká část lesních pozemků je ve vlastnictví společnosti Vojenské lesy a statky, část také ve vlastnictví 
Města Milovice (zejména příměstské lesy a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí mezi Rakouským 
táborem a Mladou a jihozápadně od letiště a dále také lesy v lokalitě Kateřina a Na Skále).

Využití pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa může být podmíněno souhlasem orgánu správy 
lesa.

Podrobněji viz kap. E Odůvodnění ÚP.

Odůvodnění řešeníc) 

Funkce lesa je jednou ze základních funkcí územního plánování v krajině, která je Územním plánem 
zajištěna vymezením tzv. ploch lesních (NL), jejichž podmínky obecně umožňují hospodaření 
na lesních pozemcích. 

Plochy lesní jsou vymezeny za účelem zajištění ekologické stability krajiny, kvalitních podmínek pro 
růst lesa, jeho rekreačního a hospodářského využití a jeho dobré dostupnosti. To zaručuje udržení 
a rozvoj přívětivých přírodních podmínek řešeného území, podmínek pro soudržnost obyvatel 
a hospodářský rozvoj obce. 

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) zabírají v řešeném území poměrně malou rozlohu. 
Jsou koncentrovány zejména do tří celků, a to při severozápadní hranici řešeného území sousedící 
s k.ú. Stará Lysá, v oblasti Božího Daru a v neposlední řadě v centrální poloze uprostřed zástavby 
(tzv. lesopark). Posledně jmenovanou oblast a zejména její jižní části lze charakterizovat již jako 
městský park. Územní plán proto tyto pozemky vymezuje jako plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň ve prospěch rekreačně-přírodního zázemí města s tím, že by bylo vhodné změnit 
kategorii těchto lesů na lesy zvláštního určení.

Rozvojové plochy lesní, které vyžadují zábor ZPF, jsou vymezeny zejména pro doplnění územního 
systému ekologické stability (ÚSES) – plocha K201. Nejedná se tedy o využití, které by půdu trvale 
znehodnotilo. Ostatní rozvojové plochy lesní jsou vymezeny často jako rekultivace nevhodně 
využívaného zastavěného území nebo jako kompenzace za zabrané pozemky PUPFL, které jsou 
dotčené hlavně návrhem železniční tratě Lysá – Milovice – Čachovice, a to zejména v prostoru 
Božího Daru – plochy K601, K602 a K603. Dalším důvodem pro vymezení rozvojových ploch lesních 
je vytvoření nárazníkového pásma vzrostlé zeleně mezi zástavbou a letištěm – plocha K401.

Vymezením ploch lesních, zemědělských, vodních a vodohospodářských a smíšených 
nezastavěného území jsou na úrovni ÚP vytvořeny podmínky, které zaručují volný pohyb člověka 
v krajině v souladu s platnými právními předpisy, což je základní předpoklad zajištění rekreace 
v krajině.

Předpokládaný zábor lesních pozemků navrženým rozvojem města je vyhodnocen v kapitole E 
Odůvodnění ÚP.

Koncepce vodních toků a ploch7.4. 

Podklady: a) 

Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe (Povodí Labe, 2009);•	

Politika územního rozvoje České republiky (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2015);•	

Směrný vodohospodářský plán ČSR (1975) s doplňky;•	

Územně analytické podklady Středočeského kraje (Hydrosoft Veleslavín, s. r. o., Ing. arch. Vlasta •	
Poláčková, 2010);

Územně analytické podklady SO ORP Lysá nad Labem ve znění aktualizace z r. 2010;•	

Územní plán sídelního útvaru Milovice ve znění změny č. 2 (AURS, s. r. o., 2009).•	

Vyhláška 236/2002 Sb., návrhy záplavových území;•	

Zákon č. 254/2001 Sb. (o vodách), v platném znění;•	

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., 2011).•	
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Současný stav a východiska řešeníb) 

Z celkové výměry 2 832 ha správního území obce zabírají vodní plochy 13,68 ha, což je zhruba 0,5 % 
(ČSÚ, 2010).

Řešené území leží převážně v povodí potoka Mlynařice (1-04-07-42, 1-04-07-43, 1-04-07-44,  
1-04-07-45), východní část pak patří do povodí potoka Vlkava (1-04-07-024, 1-04-07-024-026). 
Jen malá severní část k.ú. Benátecká Vrutice patří do povodí Jizery (1-05-03-015).

Potok Mlynařice pramení mimo řešené území v k.ú. Hronětice, jihozápadně od Vápenska. Tok je 
v zastavěné části města upraven a v roce 1995 zbaven kontaminovaných nánosů a zbytků vojenské 
techniky. K záplavám zde nedochází, záplavové území není stanoveno. Podél toku jsou mokřady 
a menší vodní plochy v místech bývalého rybníka. Potok je nyní ve správě Povodí Labe (dříve ZVHS). 
Jsou do něj zaústěny menší plochy drenáží (meliorace) a vyčištěné vody z ČOV Benátecká Vrutice 
a částečně nekontrolované odpadní vody ze starší okrajové zástavby, kde není dosud kanalizace. 

Potok Vlkava se na východě dotýká řešeného území, do jeho povodí patří území Božího Daru. Jsou 
do něj zaústěny vyčištěné vody z ČOV Boží Dar, která slouží pro zástavbu kolem letiště a výhledově 
i pro okolní obce Zbožíčko a Straky. Vlkava má vyhlášeno záplavové území.

Na území města je ještě několik občasných bezejmenných vodotečí, které jsou většinou zaústěny do 
jednotné kanalizace a menší vodní plochy podél potoka Mlynařice. 

Ochranné pásmo toků, nutné zejména pro údržbu, je 6 m od břehu dle zákona č. 254/2001 Sb., 
v pozdějším znění.

Odůvodnění řešeníc) 

Vodní toky a plochy jsou jedním ze základních prvků územního plánování v krajině, které jsou 
Územním plánem zajištěny vymezením tzv. ploch vodních a vodohospodářských (W). Územní plán 
dále vymezuje trasy vodotečí (zejména občasných), které zajišťují odvádění dešťových vod z území. 
Tyto trasy kopírují přirozené terénní svodnice v území a případě navazují na dešťovou kanalizaci, 
která vody převádí přes zastavěné území či zastavitelné plochy. 

Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro hospodaření 
s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a pro regulaci vodního režimu v území. 
To zaručuje udržení a rozvoj přívětivých přírodních podmínek, případně i hospodářský rozvoj obce.

Územní plán vymezuje stabilizované plochy vodní a vodohospodářské pro koryto Mlynařice a pro 
několik menších vodních ploch podél jejího toku. Ostatní stávající občasné vodoteče zahrnul 
Územní plán do ostatních druhů ploch s rozdílným způsobem využití, kde jsou pro ně stanoveny 
rovněž příznivé podmínky pro jejich další případný rozvoj, rekultivaci, revitalizaci apod. Například 
přípustné využití ploch smíšených nezastavěného území umožňuje danou plochu, skrze kterou 
protéká vodoteč, využít ve prospěch pozemků vodních toků a ploch. Tak je zaručena flexibilita 
Územního plánu; případná změna trasování vodoteče je nezávislá na změně Územního plánu. 

Územní plán nevymezuje konkrétní plochy vodní a vodohospodářské pro rozvoj vodních toků, 
vodních ploch apod. Tento rozvoj je přípustný zejména ve stabilizovaných plochách vodních 
a vodohospodářských (úpravy a revitalizace stávajících vodních toků a nádrží) a také v plochách 
smíšených nezastavěného území.

V území je nutné dodržovat protipovodňové pokyny (zdržení přívalových dešťů v souladu s § 20 
a § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Menšími úpravami před vtoky 
občasných vodotečí do kanalizace omezit zanášení této kanalizace, na těchto občasných vodotečích 
situovat případně suché poldry, pokud to majetkoprávní vztahy k pozemkům umožní.

Koncepce prostupnosti krajiny7.5. 
V souladu s § 3, odst. 5 vyhlášky 501/2006 Sb. Územní plán zajišťuje propustnost krajiny (včetně sídla) 
stanovením koncepce veřejných prostranství, koncepce pěší a cyklistické dopravy (pro zajištění rekreace 
v krajině), koncepce zemědělské krajiny a lesů (pro volný pohyb v krajině), případně koncepce silniční 
dopravy a koncepce vodních toků a ploch (pro zpřístupnění břehů vodotečí). 

Vymezením ploch lesních, zemědělských, vodních a vodohospodářských a smíšených nezastavěného 
území jsou na úrovni ÚP vytvořeny podmínky, které zaručují volný pohyb člověka v krajině v souladu 
s platnými právními předpisy, což je základní předpoklad zajištění rekreace v krajině.
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Koncepce rekreace v krajině7.6. 
V souladu s přílohou č. 7, odst. 1, písm. e) vyhlášky 500/2006 Sb. Územní plán zajišťuje podmínky pro 
rekreaci v krajině stanovením koncepce propustnosti a obsluhy území (zejména pro pěší a cyklistickou 
dopravu v krajině), případně koncepce smíšené nezastavěné krajiny (pro doplnění území vhodného 
pro rekreaci v krajině), koncepce lesů (pro volný pohyb v krajině) a koncepce vodních toků a ploch 
(prostupnost území podél toků). 

Vymezením ploch lesních, zemědělských, vodních a vodohospodářských a smíšených nezastavěného 
území jsou na úrovni ÚP vytvořeny podmínky, které zaručují volný pohyb člověka v krajině v souladu 
s platnými právními předpisy, což je základní předpoklad zajištění rekreace v krajině.

Koncepce dobývání ložisek nerostů surovin7.7. 
Koncepce dobývání nerostů není na území Milovic stanovena, protože:

na území Milovic není vymezeno žádné výhradní ložisko;•	

na území Milovic není vymezeno žádné chráněné ložiskové území;•	

v území se nevyskytují žádná poddolovaná ani sesuvná území.•	

Územní systém ekologické stability7.8. 

Podklady: a) 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (AURS, s. r. o., Praha, 2011);•	

Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem – •	
aktualizace (Městský úřad Lysá nad Labem – stavební úřad, 2010);

Územní plán sídelního útvaru Milovice (Terplan, a. s., Praha, 1998), ve znění pozdějších změn;•	

Řešení územního systému ekologické stability v platné či rozpracované územně plánovací •	
dokumentaci (ÚPD) okolních obcí.

Současný stav a východiska řešeníb) 

Hlavní výchozí dokumentací pro řešení územního systému ekologické stability (ÚSES) v Územním 
plánu jsou ZÚR SK obsahující koncepční řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES a základní 
závazné zásady pro zapracování ÚSES do ÚPD obcí.

Nadregionální úroveň ÚSES je v území dle ZÚR SK zastoupena jedním nadregionálním biokoridorem 
(NRBK). V grafické (výkresové) části ZÚR SK je tento NRBK zakreslen pomocí rámcově vymezeného 
koridoru s nepravidelnou šířkou vedeného v poměrně krátkém úseku severozápadní částí území 
(v k.ú. Benátecká Vrutice) a označeného „K 68“ (příp. jako veřejně prospěšné opatření „NK 68“). Dle 
textové části vymezují ZÚR SK osu nadregionálního biokoridoru s kódem „68“ a s názvem „Řepínský 
důl – Žehuňská obora“ a ochrannou zónu tohoto NRBK v rozsahu 2 km od osy NRBK na obě strany 
(ve výkresu Územního systému ekologické stability tvořícího součást odůvodnění ZÚR SK je ovšem 
vymezení ochranné zóny NRBK jiné). Zároveň je NRBK v textové části ZÚR SK vyjmenován mezi 
vymezenými veřejně prospěšnými opatřeními (VPO) jako VPO číslo „NK 10“ (zřejmě v rozsahu 
odpovídajícím zákresu v grafické části) zasahující na území obce Milovice do k.ú. Benátecká Vrutice.

Regionální úroveň ÚSES je v území dle ZÚR SK zastoupena jedním regionálním biocentrem (RBC). 
V grafické části ZÚR SK je toto RBC zakresleno v podobě rozsáhlé plochy označené jako regionální 
biocentrum „1012 Kateřina – Polák“ (příp. jako VPO „RC 1012“) a významně zasahující do severní části 
území města (v k.ú. Milovice nad Labem). Plocha vymezeného RBC opticky přerušuje koridor NRBK 
K 68, z čehož dle metodiky tvorby ÚSES vyplývá, že je toto RBC součástí uvedeného NRBK (byť tato 
skutečnost není v ZÚR SK nikde uvedena). 

Jmenované skladebné části nadregionální a regionální úrovně ÚSES nemají v ZÚR SK stanoveny 
žádné funkční parametry.

V ÚP 1998 je vymezena přibližně ve stejném rozsahu jako v ZÚR SK příslušná část regionálního 
biocentra s některými dílčími detailními odchylkami (u navrženého koridoru železniční trati 
a u Božího Daru). V textové části ÚP 1998 je ovšem biocentrum označeno jako nadregionální 
biocentrum Mladá. Namísto nadregionálního biokoridoru je v ÚP 1998 vymezen biokoridor 
regionální, ve srovnání se ZÚR SK s trasou částečně shodnou a částečně odlišnou, celkově však více 
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Schéma územního systému ekologické stability (ÚSES)Obr. D.49: 
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zasahující do řešeného území (mezi Benáteckou Vruticí a Jiřicemi). V textové části je biokoridor 
pojmenován jako regionální biokoridor V Hlínách.

V aktualizovaných ÚAP ORP Lysá nad Labem je nadregionální a regionální ÚSES komplexně 
znázorněn ve výkrese Záměrů na provedení změn v území, ovšem bez rozlišení biocenter, 
biokoridorů a úrovně ÚSES (pouze jako „ÚSES – stav“ a „ÚSES – návrh“). Koncepčně jde o stejné 
řešení jako v ZÚR SK, ve vymezení jsou však určité (málo podstatné) odlišnosti.

Hlavním východiskem pro řešení místní (lokální) úrovně ÚSES je především, s ohledem na nutnost 
zachování kontinuity, původní vymezení místního ÚSES v ÚP 1998 převzaté v poněkud 
interpretované podobě též do výkresu Záměrů na provedení změn v území aktualizovaných ÚAP 
ORP (např. podstatně zúžené lokální biokoridory na toku Mlynařice).

Z výchozí situace je patrné, že dosavadní vymezení ÚSES není zcela jednoznačné a bezproblémové. 
K nejzávažnějším problémům patří:

chybějící stanovení funkčních parametrů skladebných částí nadregionální a regionální úrovně •	
ÚSES v ZÚR SK;

nevyjasněnost vymezení (a charakteru) ochranné zóny NRBK;•	

nízká míra koordinace návazností na okrajích správního území města.•	

Odůvodnění řešeníc) 

Řešení nadregionální a regionální úrovně ÚSES v Územním plánu primárně vychází z řešení ZÚR SK 
a v respektuje zásady a úkoly stanovené v bodech (194) a (195) textové části ZÚR SK.

Schematická zobrazení zastoupených skladebných částí nadregionální a regionální úrovně ÚSES 
obsažená ve výkresové části ZÚR SK jsou zpřesněna v souladu s celkovou podrobností řešení 
Územního plánu.

Zpřesněné vymezení NRBK K 68 v souladu s jeho celkovou polohou a se staršími podkladovými 
materiály vychází z předpokladu, že jde o biokoridor s cílovými mezofilními lesními (konkrétněji 
teplomilnými doubravními) ekosystémy (což není v ZÚR SK přímo stanoveno). NRBK K 68 je v ÚP 
vymezen jako složený biokoridor sestávající z vložených biocenter a dílčích úseků mezi nimi, 
s významným využitím ploch původního vymezení biokoridoru v ÚP 1998. Jako jednoznačná 
součást NRBK je vymezeno i regionální biocentrum (RBC) 1012 Kateřina – Polák, i když jeho 
příslušnost k NRBK K 68 není v řešení ZÚR SK přímo uvedena. Dle metodických pravidel tvorby 
ÚSES jde ovšem zjevně o regionální biocentrum vložené do trasy NRBK a tedy o nezbytnou funkční 
součást NRBK. Vymezení dílčích skladebných částí NRBK dále zohledňuje především celkový 
mezofilní lesní charakter biokoridoru, potřebu zachování maximální přípustné délky dílčích úseků 
NRBK mezi vloženými biocentry, aktuální stav využití území a do určité míry i vlastnické vztahy 
k pozemkům a možnost využití NRBK pro protierozní ochranu.

Problematika ochranné zóny NRBK K 68 není v ÚP řešena. Důvodem je skutečnost, že úkol pro 
zpřesnění vymezení ochranné zóny není v ZÚR SK stanovený tak, aby měl reálný dopad na řešení 
ÚP. V platnosti tak zůstává obecné vymezení ochranné zóny NRBK dle ZÚR SK bez jakýchkoliv 
stanovených podmínek využití území.

Řešení místní úrovně ÚSES koncepčně vychází z původního řešení ÚP 1998, ve srovnání s ním ovšem 
obsahuje určité úpravy. Podstatnými faktory ovlivňujícími úpravy řešení jsou především:

uplatnění principu tvorby ucelených hydrofilních a mezofilních větví ÚSES;•	

zohlednění aktuálního stavu a limitů využití území;•	

zohlednění jiných územně plánovacích záměrů na využití území;•	

vymezení ÚSES v rámci ÚPD sousedních obcí;•	

metodickými nástroji stanovené limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé typy •	
skladebných částí ÚSES;

vlastnické vztahy k pozemkům.•	
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K hlavním úpravám patří:

redukce vymezení lokálního biocentra LBC 1 v nivě Mlynařice (dle textové části ÚP 1998 lokální •	
biocentrum Josefov) o celý areál ČOV a část lužního porostu;

vymezení nového lokálního biocentra LBC 4 v lese mezi Benáteckou Vruticí a Mladou (V Liškách), •	
rozdělující původně příliš dlouhý lokální biokoridor a tvořící tak nezbytnou součást příslušné 
mezofilní větve místního ÚSES;

nové propojení celkově mezofilního lokálního biokoridoru LBK 5 přes nivu Mlynařice do k.ú. Lysá •	
nad Labem (v návaznosti na řešení souběžně zpracovávaného ÚP Lysá nad Labem).

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou 
mírou podrobnosti řešení Územního plánu a existujícími rozpory mezi podkladovou mapou 
a skutečným stavem využití území.

Některé vymezené dílčí skladebné části ÚSES se nacházejí na území města celou svou plochou 
(např. všechna lokální biocentra, včetně těch, která jsou součástí NRBK K 68), z jiných skladebných 
částí ÚSES je ovšem na území města vymezena jen jejich část a zbývající část se nachází (nebo se 
předpokládá její vymezení) za hranicemi území města – vymezení ploch ÚSES mimo území města 
ovšem není (ani nemůže být) součástí řešení jeho ÚP.

Míra provázanosti řešení ÚSES a vymezení jeho dílčích skladebných částí s řešeními ÚSES 
obsaženými v platné či rozpracované územně plánovací dokumentaci (ÚPD) sousedních obcí Lysá 
nad Labem, Stará Lysá, Předměřice, Jiřice, Benátky nad Jizerou, Lipník, Všejany, Straky, Zbožíčko, 
Kostomlaty a Stratov je různá. V případě nově zpracovávaného ÚP Lysá nad Labem a ÚPD obcí 
Předměřice a Lipník je návaznost plně zachována. V ÚPD obcí Stará Lysá a Kostomlaty chybí 
pokračování biokoridorů na toku Mlynařice. Tyto obce budou v souladu se zákonem nuceny v blízké 
době pořídit a vydat nové územní plány, ve kterých bude třeba návaznost ÚSES na řešení v ÚP 
Milovice zajistit. ÚP Jiřice obsahuje jen schematické vymezení NRBK K 68, v zásadě obdobné jako 
v ZÚR. Zde návaznost není zcela dodržena – důvodem je zachování kontinuity s řešením v původním 
ÚPSÚ Milovice z pohledu reálnosti vytváření NRBK a jeho budoucí funkčnosti daleko logičtějším. 
V případě obcí Benátky nad Jizerou, Všejany, Straky, Zbožíčko a Stratov k žádné přímé návaznosti 
řešení ÚSES nedochází.

Přehled skladebných částí ÚSES a odůvodnění jejich vymezení:

označení funkční typ + biogeografický význam odůvodnění vymezení

K 68/RBC 1012 
Kateřina – Polák

nadregionální biokoridor –  
vložené regionální biocentrum

vymezení v zásadě dle ZÚR, s dílčími redukcemi o stávající plochy 
orné půdy

K 68/BK 1 nadregionální biokoridor –  
dílčí úsek

celková poloha dle ZÚR zachována, vymezení zpřesněno dle 
vnitřního členění lesa

K 68/BC 1 nadregionální biokoridor –  
vložené lokální biocentrum

využití plochy městského lesa v okrajové části lesního celku, 
v překryvu s rámcovým vymezením NRBK dle ZÚR

K 68/BK 2 nadregionální biokoridor –  
dílčí úsek

vymezení mimo rámec dle ZÚR, zčásti dle původního řešení ÚP 
1998, ve vazbě na rozmezí bloků zemědělské půdy a s možností 
využití pro protierozní ochranu

K 68/BC 2 nadregionální biokoridor –  
vložené lokální biocentrum

vymezení mimo rámec dle ZÚR, zčásti dle původního řešení 
ÚP 1998, s využitím izolovaného porostu lesního charakteru 
a navazujícího pozemku ve vlastnictví státu

LBK 1 lokální biokoridor poloha a vymezení dle ÚP 1998, ve vazbě na koryto Mlynařice 
a její břehové porosty

LBC 1 lokální biocentrum
poloha dle ÚP 1998, s redukcí vymezení o celý areál ČOV 
a přilehlý fragment lužního porostu navržený k přeměně na zeleň 
městského charakteru

LBK 2 lokální biokoridor poloha a vymezení dle ÚP 1998, ve vazbě na koryto Mlynařice 
a její břehové porosty

LBC 2 lokální biocentrum poloha a vymezení dle ÚP 1998, v jižní části s drobnou redukcí 
o zasahující prostor plánované kruhové křižovatky

LBK 3 lokální biokoridor poloha a vymezení dle ÚP 1998, ve vazbě na koryto Mlynařice 
a její břehové porosty
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označení funkční typ + biogeografický význam odůvodnění vymezení

LBC 3 lokální biocentrum
poloha v zásadě dle ÚP 1998, s menší redukcí o vodárenskou 
plochu ve východní části a s výraznějším rozšířením o přilehlé 
partie bloku zemědělské půdy na západní straně

LBK 4 lokální biokoridor poloha a vymezení dle ÚP 1998, ve vazbě na koryto Mlynařice 
a její břehové porosty

LBK 5 lokální biokoridor
celková poloha dle ÚP 1998, s různými dílčími úpravami vymezení 
s ohledem na charakter lesoparku a sídlištní zeleně a s novým 
propojením přes nivu Mlynařice směrem do k.ú. Lysá nad Labem

LBC 4 lokální biocentrum

nové LBC nezbytné pro zajištění funkčnosti příslušné větve 
místního ÚSES umístěné ve vhodné poloze v jižním výběžku 
lesního celku mezi Benáteckou Vruticí a Mladou, v ekologicky 
hodnotné doubravě

LBK 6 lokální biokoridor poloha a vymezení v zásadě dle ÚP 1998, ve vazbě na ekologicky 
cenné partie lesních porostů (doubravy)

Koncepce protierozních opatření a ochrany před povodněmi7.9. 
Samostatná koncepce není stanovena. Územní plán nenavrhuje konkrétní řešení v oblasti protierozní 
ochrany a zpomalení odtoku vod z území (protože to je úkolem komplexních pozemkových úprav 
nebo případně podrobnějších dokumentací zabývajících se detailně menším územím). Prostřednictvím 
podmínek ploch s rozdílným způsobem využití zejména v nezastavěném území vytváří ÚP vhodné 
odtokové podmínky v krajině. 

Prvky protipovodňové, retenční a protierozní ochrany jsou obecně obsažené v některých dalších 
koncepcích (např. charakter protierozní ochrany mají prvky Územního systému ekologické stability). 

Pozemky protipovodňových, retenčních a protierozních opatření je přípustné vymezovat ve všech 
plochách s rozdílným způsobem využití (viz bod 8 výrokové části ÚP).

Přehled prvků ÚSES v řešeném územíObr. D.50: 
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PODMÍNkY VYUžItÍ PLOCH8. 

Východiska8.1. 
Dle § 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, se plochou rozumí část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která 
je vymezena v Územním plánu s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její 
význam. Pro takovou plochu jsou stanoveny podmínky s určením jejich využití dle přílohy č. 7 k vyhl. 
č. 500/2006 Sb.

Dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se řešené území člení Územním plánem na plochy podle stávajícího 
nebo požadovaného způsobu využití, tzv. plochy s rozdílným způsobem využití, a pro tyto plochy určuje 
Územní plán v bodě 8 výrokové části způsob jejich využití.

Druhy ploch s rozdílným způsobem využití8.2. 
Podle metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS, verze 2.2., 
2010), která byla pro zpracování Územního plánu závazná, je pro stanovení územních podmínek využito 
20 druhů ploch s rozdílným způsobem využití. Jejich vymezením je určena základní struktura využívání 
území, která je tak dobře patrna při pohledu na Hlavní výkres. Druhy ploch lze rozdělit do následujících 
tří skupin:

Plochy určené pro zajištění územních podmínek zejména 8.2.1. pro veřejnou infrastrukturu:

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) vymezené zejména ve prospěch a) 
pozemků staveb občanského vybavení, určené, zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu 
a obsluhující sídlo (např. školská a kulturní zařízení, zařízení zdravotnické a sociální péče, 
zařízení státní správy a samosprávy, zařízení pro zajištění bezpečnosti obyvatel apod.);

plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) vymezené zejména ve prospěch pozemků b) 
veřejných pohřebišť;

plochy technické infrastruktury (TX) vymezené zejména ve prospěch pozemků technických c) 
sítí obsluhujících sídlo;

plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) vymezené zejména ve prospěch pozemků pro d) 
nadřazenou silniční dopravní síť, obsluhující sídlo a zaručující jeho spojení s okolím a rovněž 
pro zajištění pozemků pro železniční dopravní síť obsluhující sídlo a zaručující jeho spojení 
s okolím;

plochy dopravní infrastruktury – železniční (DZ) vymezené zejména ve prospěch pozemků e) 
pro železniční dopravní síť, obsluhující sídlo a zaručující jeho spojení s okolím;

plochy dopravní infrastruktury – letecká (DL) vymezené zejména ve prospěch pozemků f ) 
milovického letiště;

plochy veřejných prostranství (PV) vymezené zejména ve prospěch pozemků ulic, návsí, g) 
chodníků apod., obsluhující sídlo a zaručující jeho prostupnost.

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV) vymezené zejména ve prospěch pozemků h) 
pro parky a další veřejně přístupné plochy zeleně, obsluhující sídlo.

Plochy určené pro zajištění územních podmínek zejména 8.2.2. pro privátní využívání území,  
a to pro bydlení, práci a rekreaci:

plochy bydlení v rodinných domech (BI) vymezené zejména pro zajištění rozvoje a) 
nízkopodlažní obytné zástavby a souvisejících nerušivých funkcí;

plochy bydlení v bytových domech (BH) vymezené zejména pro zajištění rozvoje vyšší b) 
obytné zástavby a souvisejících nerušivých funkcí;

plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) vymezené pro zajištění rozvoje polyfunkčnosti c) 
centrálních území města jakožto jednoho z hlavních principů stavby sídel, s důrazem na 
podporu pozemků staveb pro bydlení; 

plochy výroby a skladování (VX) vymezené zejména ve prospěch pozemků staveb pro d) 
výrobu, skladování či zemědělskou výrobu;
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plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK) vymezené zejména e) 
ve prospěch pozemků staveb pro administrativu, obchod, služby, ubytování či stravování; 

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) vymezené zejména f ) 
ve prospěch pozemků staveb pro tělovýchovu a sport, zřizované jak ve veřejném, tak 
v soukromém zájmu;

plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX) vymezené zejména ve g) 
prospěch pozemků staveb s funkčně specifickým využitím občanského vybavení (např. 
zábavní parky, ZOO, střelecké areály, lyžařské areály, jezdecké areály, areály vodních sportů, 
golfové areály, motokrosové areály);

plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ) vymezené zejména pro zajištění pozemků staveb h) 
individuální rekreace v zahrádkových a chatových osadách.

Plochy určené pro zajištění územních podmínek zejména 8.2.3. pro nezastavěné území 
(pro stanovení koncepce uspořádání krajiny):

plochy smíšené nezastavěného území (NS) vymezené zejména ve prospěch smíšené a) 
zemědělské a lesní krajiny; jedná se např. o přechodová území mezi intenzivně zemědělsky 
využívaným územím a územím zemědělsky nevyužívaným (např. louky a pastviny v nivách 
vodních toků nebo rekreační louky tvořící přechod mezi sídlem a krajinou);

plochy zemědělské (NZ) b) vymezené zejména ve prospěch pozemků zemědělského půdního 
fondu; 

plochy lesní (NL) vymezené zejména ve prospěch pozemků určených k plnění funkcí lesa;c) 

plochy vodní a vodohospodářské (W) vymezené zejména ve prospěch pozemků vodních d) 
toků a ploch tj. zajištění ochrany a rozvoje vodního režimu v krajině i sídle.

Kód plochy 8.2.4. jedinečně označuje každou plochu v Územním plánu. Je složen ze dvou částí: 
dvojmístného písmenného označení typu plochy s rozdílným způsobem využití a čtyřmístného 
čísla, přičemž první místo označuje kód lokality a ostatní tři místa číselné pořadí plochy 
s rozdílným způsobem využití v rámci dané lokality (např. BI-1003, označuje plochu bydlení 
v rodinných domech v lokalitě „1“, přičemž plocha má číslo 003 v rámci této lokality). Ve 
výkresech je před kódem umístěna tečka, která souží ke zřetelnějšímu „ukotvení“ kódu 
v patřičné ploše.
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Přehledná tabulka vymezených ploch s rozdílným způsobem využití8.2.5. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny souhrnné orientační výměry vymezených ploch 
s rozdílným způsobem využití v členění na plochy stabilizované, přestavbové, zastavitelné 
a plochy změn v krajině.

druh plochy s rozdílným způsobem využití
plochy 

stabilizované 
[ha]

plochy 
přestavby  

[ha]

plochy 
zastavitelné

[ha]

plochy změn 
v krajině  

[ha]

celkem 
[ha]

BI plochy bydlení v rodinných domech 67,3 35,5 21,5 – 124,3

BH plochy bydlení v bytových domech 42,3 5,5 – – 47,8

SC plochy smíšené obytné v centrech měst 27,9 15,0 – – 42,9

OV plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura 11,8 6,4 0,4 – 18,5

OS plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 7,2 17,1 13,6 – 38,0

OX plochy občanského vybavení – se 
specifickým využitím 51,9 – 30,7 – 82,6

OK plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá 10,6 38,6 29,4 – 78,6

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy 1,2 – 1,7 – 2,9

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady – – 11,1 – 11,1

VX plochy výroby a skladování 17,1 123,6 30,1 – 170,7

TX plochy technické infrastruktury 16,9 0,4 0,8 – 18,0

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční 50,0 24,4 46,7 – 121,1

DZ plochy dopravní infrastruktury – 
železniční 4,8 0,4 – – 5,1

DL plochy dopravní infrastruktury – letecké 117,3 51,8 0,5 – 169,6

PV plochy veřejných prostranství 52,9 20,6 36,8 – 110,3

ZV plochy veřejných prostranství – veřejná 
zeleň 48,9 6,0 13,9 – 68,9

NS plochy smíšené nezastavěného území 554,2 – – 26,9 581,0

NZ plochy zemědělské 847,9 – – 0,3 848,2

NL plochy lesní 251,1 – – 12,9 264,0

W plochy vodní a vodohospodářské 28,1 – – – 28,1

345,3 237,1 40,0 2 831,9celkem 2 209,4

Obr. D.51: Tabulka souhrnných výměr ploch s rozdílným způsobem využití
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Podmínky využití ploch8.3. 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití je stanoveno:

Hlavní využití, tj. pozemky, pro které je plocha primárně určena; pro tyto pozemky musí být 8.3.1. 
plocha využita zpravidla více jak z 50 % její výměry, jak je patrno z přílohy č. 7, odst. 1, písm. f ) 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., kde je napsáno, že se pro plochy stanoví „podmínky (...) převažujícího 
účelu využití (hlavní využití)“; v případě koridorů dopravní infrastruktury, veřejných prostranství, 
vodních a vodohospodářských či technické infrastruktury musí být především zajištěna jejich 
prostupnost územím. 

Pro plochy smíšené obytné v centrech měst a smíšené nezastavěného území a dále také pro 
plochy bydlení v rodinných domech a plochy bydlení v bytových domech není hlavní využití 
stanoveno z důvodu zajištění polyfunkčnosti zástavby či krajiny a v souladu s přílohou č. 7, 
odst. 1, písm. f ) vyhlášky č. 500/2006 Sb., kde je napsáno, že se pro plochy stanoví „podmínky 
(...) převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit (...)“. V případě ploch 
smíšených toto z jejich podstaty určit nelze, respektive není to žádoucí. V případě ploch pro 
bydlení se jeví nestanovení hlavního využití také jako vhodné řešení, neboť je tím umožněno 
širší využití těchto ploch, což přináší lepší podmínky pro vytváření smíšené obytné zástavby 
s významným zastoupením občanského vybavení. Takovéto řešení je vhodné zvláště na 
území města Milovice, kde rozvoj probíhá velmi dynamicky a je žádoucí, aby podmínky využití 
rezidenčního území byly co nejflexibilnější. 

Přípustné využití, které neznemožní převažující hlavní využití; výčet využití je zpravidla 8.3.2. 
demonstrativní, respektive jednotlivá přípustná využití tvoří příkladný výčet, který není úplný, 
ale charakterizuje svůj rozsah uvedením několika typických využití.

Podmíněně přípustné využití, které neznemožní převažující hlavní využití, bude s ním slučitelné 8.3.3. 
a zároveň stanovuje podmínky, bez jejichž splnění nelze stavby či zařízení v nich vyjmenované 
povolit; splnění podmínek bude posuzováno v navazujících správních řízeních (např. územních 
řízeních).

Nepřípustné využití, které určuje pozemky, stavby a zařízení, které nesmějí být v plochách 8.3.4. 
vymezovány či umisťovány; vychází především z požadavků na vymezování ploch vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., a obsahuje rovněž ustanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování 
staveb, zařízení i jiných opatření pro účely uvedené v § 18, odst. 5 Stavebního zákona dle odst. 1, 
písm. f ) přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Podmínky prostorového uspořádání, které regulují prostorové uspořádání území (např. 8.3.5. 
výškovou regulaci zástavby, charakter a strukturu zástavby) v souladu s § 19, odst. 1, písm. 
d) Stavebního zákona a přílohy č. 7, odst. f ) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Tím se má za to, že jsou 
nastaveny základní parametry prostorového uspořádání v území a v následných správních 
řízeních se již krajinný ráz neposuzuje ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Územní plán stanovuje tyto nástroje:

Maximální výšková hladina a) 

Maximální výška je stanovena tak, aby optimálně vyhověla stavbám, které lze dle regulativů 
v daném místě postavit s ohledem na obvyklou konstrukční výšku podlaží. K této výšce je 
připočtena dostatečná rezerva tak, aby bylo umožněno nestandardní řešení způsobené 
například terénem, přitom ale nemohlo umožňovat výstavbu o jednu hladinu vyšší (např. při 
obvyklé konstrukční výšce 3 m pro přízemní patro stavby pro bydlení je nastavena výšková 
hladina 5 m k římse, která umožňuje dostatečnou rezervu pro jednopodlažní rodinný dům 
s podkrovím, ale neumožňuje již výstavbu dvou standardních podlaží). 

Příklady způsobu výpočtu maximální výšky zástavby jsou uvedeny ve schématech v kapitole 
A Odůvodnění Územního plánu.

Maximální výška je limit složený ze dvou hodnot ve tvaru „x/y“, případně jedné hodnoty, 
přičemž v tomto případě se má za to, že to je hodnota „x“. Hodnota „x“ určuje maximálně 

DUBEN 2016



D110

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

přípustnou výšku zástavby vhodnou a vnímatelnou z perspektivy chodce ve veřejném 
prostranství, hodnota „y“ určuje maximální absolutní výšku zástavby, která není vnímatelná 
z pohledu pěších ve veřejném prostranství, avšak je limitní vzhledem k celkové struktuře 
zástavby daného území.

Územní plán stanovuje zejména tyto maximální výškové hladiny:

výšková hladina 5/7 m je obecně koncipována pro stavby s jedním nadzemním podlaží •	
a podkrovím, případně ustoupeným patrem pod úhlem 45°, tj. zejména pro rekreační 
chaty a chalupy;

výšková hladina 7/10 m je obecně koncipována pro stavby s maximálně dvěma •	
nadzemními podlažími a podkrovím, případně ustoupeným patrem pod úhlem 45°, 
tj. zejména pro rodinné domy nebo drobná komerční zařízení;

výšková hladina 10 m je obecně koncipována zejména pro zemědělské nebo komerční •	
stavby, které jsou umisťovány na hraně sídla a krajiny;

výšková hladina 15 m je obecně koncipována zejména pro stavby specifického •	
občanského vybavení, které jsou umisťovány na hraně sídla a krajiny;

výšková hladina 13/17 m je obecně koncipována pro stavby s maximálně čtyřmi •	
nadzemními podlažími a podkrovím, případně ustoupeným patrem pod úhlem 45°, 
tj. zejména pro bytové a administrativní domy, ale i pro výrobu a skladování.

Územní plán rovněž umožňuje překročení maximální výškové hladiny tak, aby byl umožněn 
vznik architektonických akcentů na nárožích bloků, tzv. lokálních dominant, např. věžiček. 

Některé plochy nejsou do výškové regulace záměrně zahrnuty. Jsou to plochy vymezené 
v nezastavěném území (NL, NS, NZ, W), plochy zajišťující veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu (DS, DZ, DL, TX) a veřejná prostranství (PV a ZV); rovněž sem patří i vybrané 
plochy občanského vybavení veřejného charakteru (OV, OS, OH), u kterých je mnohdy 
případné převýšení nad okolní zástavbu žádoucí z hlediska orientace ve městě a jeho 
estetické úrovně a Územní plán by tato řešení neměl předjímat. 

Uliční charakter zástavbyb) 

Z důvodu návaznosti nové zástavby na stávající zástavbu a především kvůli optimálnímu 
nastavení vztahu nové zástavby k veřejným prostranstvím stanovuje Územní plán tzv. 
uliční charakter zástavby, a to pro rozvojové plochy bydlení v rodinných domech, plochy 
bydlení v bytových domech a plochy smíšené obytné v centrech měst, které zejména slouží 
k vytváření obytného území města; vnější hrana zástavby vymezuje veřejné prostranství 
(s možností předzahrádek) obepínající danou plochu; tím je zabezpečena návaznost nových 
staveb na stávající, umístěné při veřejném prostranství ve smyslu stavebních čar; tím jsou 
zajištěny minimální estetické požadavky na uspořádání zástavby v obci v souladu s úkoly 
územního plánování.

Zastavěnostc) 

Z důvodů optimálního rozvržení nově navržené zástavby a zatížení území je Územním 
plánem stanovena pro vybrané plochy tzv. zastavěnost, tj. procento zastavění. Zastavěnost 
udává poměr zastavěné části pozemku (jeho části nebo souboru několika pozemků 
dotčených stavebním záměrem) k jeho celkové rozloze; zastavěnou částí pozemku se 
míní součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb bez započtení zpevněných 
povrchů, podzemních garáží apod. Zastavěnost je vyjádřena v procentech. V dané ploše lze 
zastavět část pozemku nebo část souboru pozemků dotčených stavebním záměrem udané 
maximální hodnoty (případně v rozmezí udaných hodnot). 

Stanovená zastavěnost vychází z místních i obecných příkladů toho kterého druhu 
zástavby a z principu, že vyšší zastavěnost chrání pozemky zemědělského půdního fondu 
před zbytečným záborem. Plochy určené pro rozvoj rekreace v zahrádkářských osadách 
mají stanovenu zastavěnost do 10 %, plochy pro specifickou rekreaci pak mají určenu 
maximální zastavěnost do 20 %.Plochy zahrnující pozemky rodinných či bytových domů 
mají zastavěnost do 40 %. Plochy zahrnující pozemky staveb pro výrobu, pro komerční 
vybavení nebo pro centrální smíšené využití mají zastavěnost do 70 %. U ostatních typů 
ploch není zastavěnost stanovena. Jedná se zejména o plochy určené pro rozvoj veřejného 
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vybavení (kde je záměrem neomezit případný rozvoj, který je zpravidla určen pro veřejné 
blaho a realizován z veřejných prostředků), případně o plochy, ve kterých nemá stanovení 
zastavěnosti s ohledem na jejich hlavní využití význam (plochy nezastavěného území, apod.) 

Poznámky8.4. 
Některé pojmy, které nejsou stanoveny právními předpisy a jsou zásadní pro vyložení podmínek a) 
využití ploch, jsou uvedeny v bodě 2 výrokové části ÚP. Další specifické výrazy a zkratky jsou 
vysvětleny v kapitole A. Vysvětlivky a zkratky Odůvodnění ÚP.

Podmínky využití ploch nelze vykládat tak, aby jejich výslednou aplikací bylo takové využití, které je b) 
hlavní náplní podmínek jiné plochy s rozdílným způsobem využití.

Při posuzování souladu záměru s Územním plánem musí být splněny všechny podmínky c) 
dohromady. V případě, že jsou některé podmínky mezi sebou v nesouladu, platí podmínka přísnější, 
není-li uvedeno jinak. 

Územní plán vymezuje plochy určitého druhu, jimž stanovuje podmínky využití. Jestliže stávající d) 
pozemek či stavba nebo zařízení těmto podmínkám nevyhovuje, neznamená to odstranění těchto 
staveb či zařízení. Tyto stavby či zařízení lze nadále užívat v souladu s platným oznámením či 
kolaudačním souhlasem a lze je nadále udržovat, provádět na nich stavební úpravy, při kterých se 
zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby, přičemž za stavební úpravu se v těchto 
případech považuje též zateplení pláště.
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Schéma veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacíObr. D.52: 

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

D113D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

VYMEZENÍ VEřEjNĚ PrOsPĚšNýCH staVEb, OPatřENÍ a asaNaCÍ9. 
V souladu s § 43, odst. 1 Stavebního zákona Územní plán vymezuje plochy a koridory pro veřejně 
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a asanaci, pro něž lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit v souladu s § 170 Stavebního zákona.

Územní plán nevymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 
pro něž má obec předkupní právo (§ 43, odst. 1 a § 101 Stavebního zákona).

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanace jsou zobrazeny 
ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I/03). 

Odůvodnění jejich vymezení je součástí zejména těchto kapitol::

veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji dopravní infrastruktury v kap. D 6.3. Odůvodnění ÚP;•	

veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji technické infrastruktury v kap. D 6.4. Odůvodnění ÚP;•	

veřejně prospěšná opatření určená k rozvoji ÚSES v kap. D 7.8. Odůvodnění ÚP.•	

staNOVENÍ kOMPENZačNÍCH OPatřENÍ10. 

Kompenzační opatření nejsou stanovena. Nebyla požadována ve stanovisku Krajského úřadu 10.1. 
Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (orgán SEA).
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Schéma ploch a koridorů územních rezervObr. D.53: 
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ÚZEMNÍ rEZErVY11. 
K zajištění podmínek pro možné budoucí využití se vymezují v souladu s § 43 Stavebního zákona plochy 
a koridory územních rezerv. Plochy a koridory územních rezerv jsou zobrazeny ve Výkrese základního 
členění území (I/01).

Plochy a koridory územních rezerv byly vymezeny v návaznosti na plochy s rozdílným způsobem využití, 
avšak z důvodu přílišného záboru ZPF nebyly vymezeny jako plochy rozvojové, ale jejich využití je 
určeno k budoucímu prověření v případě, že nynější rozvojové plochy budou vyčerpány nebo se jinak 
prokáže jejich potřeba.

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

R01•	 : územní rezerva pro dopravní infrastrukturu silniční – přeložka silnice II/272 západně od 
Benátecké Vrutice; koridor vymezen pro prověření území ve prospěch uvažovaného obchvatu, který 
by odlehčil Benátecké Vrutici od dopravní zátěže ve směru Lysá nad Labem – Benátky nad Jizerou;

R02•	 : územní rezerva pro bydlení v rodinných domech severozápadně od zástavby Benátecké Vrutice; 
plocha určená k prověření ve prospěch zejména bydlení v rodinných domech mezi současnou 
zástavbou a koridorem územní rezervy pro obchvat Benátecké Vrutice.
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Schéma ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní Obr. D.54: 
studie nebo vydáním regulačního plánu
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DOHODa O ParCELaCI12. 
V souladu s § 43, odst. 2 Stavebního zákona jsou v Územním plánu vymezeny plochy, v nichž je 
rozhodování o změnách v území 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.

Plochy podmíněné dohodou o parcelaci zahrnují obvykle území s problematickými tvary pozemků, 
kde lze by jinak bylo možné očekávat neuspořádanou zástavbu kopírující tyto tvary. To by způsobilo 
negativní dopady na utváření městského prostředí a krajinného rázu vůbec. 

Dohodou o parcelaci jsou rovněž dotčeny ucelené rozvojové oblasti určené pro obytnou zástavbu, které 
jsou dotčeny povinností vymezit veřejná prostranství dle § 7, odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Dohoda 
o parcelaci zaručí, že náklady na vybudování takového veřejného prostranství se rovnoměrně rozloží na 
všechny vlastníky v dotčeném území, které budou toto prostranství využívat (respektive toto veřejné 
prostranství bude zajišťovat možnost každodenní rekreace obyvatel daného území).

ÚZEMNÍ stUDIE13. 
Územní plán vymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie ve smyslu § 43, odst. 2 Stavebního zákona. Jedná se o území, kde je potřeba prověřit 
zejména:

strukturu zástavby (zejména stavební čáry, maximální výšky zástavby a podrobnější využití a) 
pozemků) kvůli jejich kvalitnímu začlenění do území: 

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

US-09•	 : Josefov;

US-10•	 : Pod Liškami;

US-12•	 : U Táborky;

US-13•	 : Za Šaškovým.

prostorové vazby rekreačního zázemí města s ohledem na krajinářské podmínky:b) 

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-11•	 : Městský les V Liškách;

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

Výstavba v plochách a koridorech, pro které je prověření změn jejich využití podmíněno územní studií, 
je možná až poté, kdy její pořizovatel schválil možnost jejího využití jako podkladu pro aktualizaci 
nebo změnu územně plánovací dokumentace a podal návrh na vložení dat o této studii do evidence. 
Pro výstavbu je územní studie neopominutelným podkladem a při jejím řešení je nutné vycházet 
z koncepčních principů, které územní studie pro dotčené území stanovila, případně prokázat, že bylo 
nalezeno z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější, nebo alespoň 
rovnocenné řešení. (pozn.: viz metodiku ÚÚR).

Pro zajištění shora zmíněných cílů zpracování vymezených územních studií stanovuje Územní plán 
rámcové požadavky na jejich zadání, které vycházejí z obsahu zadání regulačních plánů dle vyhlášky 
č. 500/2006 Sb.

Při vymezování ploch a koridorů určených k prověření územní studií byly hranice územních studií 
stanoveny tak, aby na jedné straně takto vymezené oblasti neblokovaly stavební rozvoj rozsáhlých 
území, na druhé straně aby prověření bylo učiněno na smysluplném rozsahu území a s ohledem na jeho 

DUBEN 2016



D118

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

D. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ

Schéma etapizaceObr. D.55: 
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funkční vazby. Jinak řečeno, principem vymezení těchto ploch a koridorů je nutnost uceleného řešení 
všech problémů v území najednou. Proto jakékoli další dělení na menší územní studie není žádoucí. 
Rozšíření území určené k prověření je naopak vhodné. Záleží na aktuálních potřebách daného území, 
pořizovatele a finančních zdrojích města. 

Aby území vymezená pro prověření změn jejich využití územními studiemi nebyla dlouhodobě 
blokována, Územní plán stanovil lhůtu pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací 
činnosti na 6 let od data nabytí účinnosti Územního plánu. Pořízení územní studie jako podmínka pro 
rozhodování pozbývá pro vymezenou plochu platnosti v případě marného uplynutí lhůty stanovené 
pro její pořízení. Územní plán stanovil lhůtu 6 let od nabytí účinnosti, která vychází ze čtyřletého období 
určeného k vypracovávání zprávy o uplatňování Územního plánu dle § 55 Stavebního zákona + 2 roky 
na zpracování změn z ní vyplývajících.

rEgULačNÍ PLÁN14. 
V souladu s § 43 Stavebního zákona ukládá Územní plán vydání regulačních plánů jako podmínku pro 
rozhodování o změnách v území; v tomto případě stanovuje podmínky pro jejich pořízení a pro jejich 
vydání, které jsou jejich zadáním a jsou obsažena ve výrokové části Územního plánu:

RP-01:•	  Centrum – regulační plán z podnětu, který má podrobněji určit 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;

RP-03:•	  Boží Dar – regulační plán na žádost, který má podrobněji určit podmínky pro využití letiště 
a jeho okolí; cílem je prověřit potenciál území pro podnikatelské aktivity a nastavit podmínky pro 
jeho využívání zejména s ohledem na bezprostřední návaznost na leteckou a železniční dopravu 
(prodloužení železniční tratě z Milovic na Mladou Boleslav); regulační plán bude řešit rozsáhlé 
dlouhodobě nevyužívané území;

RP-04:•	  Pod Liškami – regulační plán na žádost, který má podrobněji určit podmínky pro využití 
území bývalého vojenského velkoskladu severně od nádraží; cílem je prověřit potenciál území 
pro podnikatelské aktivity a nastavit podmínky pro jeho využívání zejména s ohledem na přímou 
návaznost na nové centrum města; regulační plán bude řešit rozsáhlé dlouhodobě nevyužívané 
území.

EtaPIZaCE15. 

Z důvodu zajištění kvalitního napojení rozvojových ploch na strukturu města prostřednictvím 15.1. 
páteřních komunikací, včetně křižovatek (ET-01), a z důvodu zajištění vhodné etapizace  
rozvoje velkých rozvojových území s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu  
(ET-02) Územní plán stanovuje v souladu s § 19, písm. f ) Stavebního zákona pořadí změn 
v území (etapizaci). Etapizace využití území je zobrazena ve Výkrese pořadí změn v území – 
etapizace (I/04) a zjednodušeně znázorněna na obr. D.55.
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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.

Výběr architektonicky významných staveb a veřejných prostranství je souladu s cílem územního 
plánování „chránit a rozvíjet kulturní a civilizační hodnoty území“ (viz § 18, odst. 4 Stavebního zákona) 
a v souladu s úkolem územního plánování „stanovovat urbanistické, architektonické a estetické 
požadavky na využívání a prostorového uspořádání území“ (viz § 19, odst. 1, písm. d) Stavebního 
zákona). Vybrané architektonicky významné stavby a veřejná prostranství jsou takové, které nejvyšší 
možnou měrou přispívají nebo budou přispívat ke vnímání obrazu města.

Na území Milovic byly vymezeny:

stavby (včetně veřejných prostranství) zapsané do Ústředního seznamu kulturních památek ČR a) 
(dle § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), nacházející 
se na území města, kvůli jejich významnému kulturnímu a společenskému postavení ve struktuře 
města;

stavby pro zdravotnictví, vzdělání a výchovu, veřejnou správu, kulturu a církve na pozemcích b) 
přiléhajících k ulici Armádní a nám. 30. června, tj. takové stavby, které vytvářejí nebo budou 
vytvářet frontu zástavby podél této ulice (respektive náměstí); tyto druhy staveb, které jsou 
podrobně vypsány v obr. A.01 Odůvodnění Územního plánu, mají nebo budou mít významné 
kulturní a společenské postavení ve struktuře města; především ony významně formují nebo budou 
formovat hlavní veřejný prostor celého města – ulici Armádní;

stavby související s terminálem hromadné dopravy, tj. s železniční stanicí a autobusovým nádražím, c) 
na místě stávajícího nádraží a v jeho bezprostředním okolí; tyto stavby významnou měrou ovlivní 
obraz města a jeho fungování;

stavba železničního viaduktu v celé délce na území Milovic, který se významným způsobem dotkne d) 
vzezření centrálního území města a bude nejvýznamnějším prvkem jeho obrazu a pravděpodobně 
i obrazu celého města; v případě, že se rozhodne o povrchovém vedení železniční trati, je tento 
požadavek bezpředmětný.

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

E1E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL

E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 
DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
NA ZPF A PUPFL
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ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (PUPFL)1. 

Struktura půdního fondu1.1. 
Předmětem řešení Územního plánu je správní území obce Milovice, tj. katastrální území Milovice 
nad Labem a Benátecká Vrutice. Celková plocha řešeného území je 2 832 ha a nachází se nadmořské 
výšce 188 až 246 m n. m. Město leží ve Středočeském kraji, v bývalém okrese Nymburk a spadá 
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Lysá nad Labem.

Řešené území navazuje na katastrální území Lysá nad Labem, Stará Lysá, Předměřice nad Jizerou, Jiřice, 
Staré Benátky (obec Benátky nad Jizerou), Lipník, Všejany, Straky, Zbožíčko, Hronětice (obec Kostomlaty) 
a Stratov.

druh pozemku výměra v ha % zemědělské půdy % celkové výměry

orná půda 1 073,30 93,85 % 37,90 %

zahrady 30,80 2,69 % 1,09 %

sady 4,70 0,41 % 0,17 %

trvalý travní porost 34,87 3,05 % 1,23 %

zemědělská půda celkem 1 143,84 100 % 40,39 %

lesy 289,23 – 10,21 %

vodní plochy 13,68 – 0,48 %

zastavěné plochy 89,21 – 3,15 %

ostatní plochy 1296,05 – 45,77 %

celková výměra 2 831,84 – 100 %

Zemědělský půdní fond1.1.1. 

Řešené území má rozlohu 2 832 ha. Zemědělská půda se rozkládá na ploše 1 144 ha, z toho 
1 073 ha je orná půda. Zemědělskou půdu obhospodařují zejména společnosti Montamilk, 
s. r. o., Nymburk (vlastní významnou část zemědělské farmy v Benátecké Vrutici) a Pěstitel 
Stratov, a. s. (vlastní zemědělskou farmu v Milovicích). 

Zemědělská půda je na svažitých územích lokálně vystavena zvýšené vodní erozi, 
obhospodařované pozemky jsou zejména v k.ú. Benátecká Vrutice rozděleny sítí cest a remízů, 
které vodní erozi zabraňují. Malá část zemědělských pozemků má v minulosti vybudován 
odvodňovací drenážní systém, jeho současný stav je ale nejasný. Odvodněné pozemky jsou 
zakresleny v Koordinačním výkrese (II/01) a ve Výkrese předpokládaných záborů půdního fondu 
(II/03).

Pozemky určené k plnění funkcí lesa1.1.2. 

Lesní pozemky pokrývají plochu 289 ha, což je zhruba 10 % celého řešeného území. Jedná se 
především o listnaté lesy, kromě lesů hospodářských jsou části PUPFL zařazeny také mezi lesy 
zvláštního určení, a to zejména:

příměstské lesy a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí (mezi Rakouským táborem  •
a Mladou a jihozápadně od letiště); 

lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření  •
(severovýchodně od letiště); 

lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (Kateřina, Mýtko, Na Skále). •

Velká část lesních pozemků je ve vlastnictví společnosti Vojenské lesy a statky, část také 
ve vlastnictví Města Milovice (zejména příměstské lesy a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí 

Druhy pozemků a jejich podíl na celkové ploše území v roce 2010; zdroj: veřejná databáze ČSÚ (http://vdb.czso.cz) Obr. E.01: 
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Struktura půdního fondu – zastoupení druhů pozemků v řešeném území dle Katastru nemovitostíObr. E.02: 
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mezi Rakouským táborem a Mladou a jihozápadně od letiště a dále také lesy v lokalitě Kateřina 
a Na Skále). 

Využití pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa je podmíněno souhlasem státního orgánu 
správy lesa.

Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ)1.2. 

Význam BPEJ1.2.1. 

Bonitované půdně ekologické jednotky vyjadřují produkčně-ekologickou hodnotu jednotlivých 
půdních typů a byly vymezeny a zmapovány na přelomu 70. a 80. let minulého století jako 
náhrada tehdy již zastaralých bonitních tříd. Průběh hranic jednotlivých BPEJ a jejich kódové 
označení je zaznamenáno v mapách 1 : 5 000. Základní kód BPEJ je pětimístný, přičemž:

první pozice •  (*....) definuje klimatický region:

0 = velmi teplý, suchý;

1 = teplý suchý;

2 = teplý, mírně suchý;

3 = teplý, mírně vlhký;

4 = mírně teplý, suchý;

5 = mírně teplý, mírně vlhký;

6 = mírně teplý (až teplý);

7 = mírně teplý, vlhký;

8 = mírně chladný, vlhký;

druhá a třetí pozice •  (.**..) definuje hlavní půdní jednotku (těch je v ČR 78, označení 01–78); 
hlavní půdní jednotky (HPJ) zjednodušeným způsobem definují půdní typ, druh a vodní 
režim;

čtvrtá pozice •  (...*.) podává informaci o sklonitosti a expozici daného konkrétního pozemku; 
jde o kategorie sklonitosti a expozice, respektive jejich kombinaci vyjádřenou číselným 
kódem 0–9;

pátá pozice •  (....*) obdobným způsobem, tj. číselným kódem v rozpětí 0–9, definuje kategorii 
skeletovitosti a kategorii hloubky půdy, respektive jejich kombinaci.

Klimatické regiony1.2.2. 

Celé řešené území se rozkládá v klimatickém regionu:

2**** = T 2 : teplý, mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8–9 °C, s průměrným ročním úhrnem 
srážek 500–600 mm, s roční sumou teplot nad 10 °C 2 600–2 800, s vysokou pravděpodobností 
suchých vegetačních období (20–30), s nízkou vláhovou jistotou (2–4).

Hlavní půdní jednotky1.2.3. 

HPJ mají v řešeném území následující zástupce:

*11** hnědozemě typické, černozemní, včetně slabě oglejených forem na sprašových hlínách; 
středně těžké s těžší spodinou, vodní režim příznivý až vlhčí;

*17** illimerizované půdy na píscích, pískovcích a písčitých opukách; půdy výsušné, závislé 
na srážkách;

*19** rendziny až rendziny hnědé na opukách, slínovcích a vápenitých svahových hlínách; 
středně těžké až těžké, se štěrkem, s dobrými vláhovými poměry, avšak někdy 
krátkodobě převlhčené;

*21** hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích; velmi 
lehké a silně výsušné;
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*22** hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech; většinou lehčí nebo 
středně těžké, výsušné;

*30** hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na permokrabonských 
horninách a pískovcích, lehčí až středně těžké, většinou s dobrými vláhovými poměry;

*31** hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících permokrabonských horninách; 
bez štěrku až středně štěrkovité; vláhové poměry nepříznivé, velmi závislé na vodních 
srážkách;

*50** hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) 
s výjimkou břidlic, lupků, siltovců a usazenin karpatského flyše; zpravidla středně těžké, 
slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené;

*51** hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na zahliněných štěrkopíscích a morénách; lehké 
až středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření;

*60** lužní půdy na nivních uloženinách a spraši; středně těžké, vláhové poměry příznivé 
až sklon k převlhčení;

*65** glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní, rašelinné půdy na různých substrátech; velmi těžké 
až těžké, zamokřené, po odvodnění vláhové poměry podmíněně příznivé pro louky.

Struktura BPEJ v řešeném území1.2.4. 

V řešeném území se v důsledku kombinace podmínek klimatických (klimatický region), 
pedogenetických (výše uvedené HPJ) a pedofyzikálních vyskytují následující bonitované půdně 
ekologické jednotky:

BPEJ v k.ú. celkem ha tj. % z k.ú. třída ochrany ZPF

21100 10,9 0,4 % I.

21700 24,4 0,9 % IV.

21901 259,4 9,2 % III.

21911 124,1 4,4 % III.

21951 2,0 0,1 % IV.

22110 190,8 6,7 % IV.

22112 67,9 2,4 % V.

22113 0,8 0,03 % V.

22210 132,8 4,7 % IV.

22212 9,5 0,3 % IV.

23001 119,2 4,2 % III.

23011 27,0 1,0 % IV.

23111 1,3 0,05 % IV.

25011 0,2 0,01 % IV.

25111 15,4 0,5 % IV.

26000 117,2 4,1 % I.

26501 39,4 1,4 % V.

neznámá 5,9 0,2 %

ne ZPF 1 683,6 59,5 % –

celkem 2 831,8 100 %

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek vyskytujících se v řešeném územíObr. E.03: 
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Hranice BPEJ získané od jejich poskytovatele – Výzkumného ústavu meliorací a ochrany 
půd, Praha (VÚMOP) – často nesouhlasí se stavem území. Hranice ZPF a PUPFL nekopírují 
hranice parcel v katastrální mapě, v některých místech dochází k významným překryvům BPEJ 
se současnými plochami lesa (podle Katastru nemovitostí – KN), podle KN se zemědělský půdní 
fond naopak nachází v místech, kde je podle podkladů VÚMOP evidována nezemědělská plocha 
(čili nemají určenou BPEJ). Tyto nesrovnalosti byly ve výpočtu záboru půdního fondu opraveny 
podle aktuálního stavu vedeného v Katastru nemovitostí spravovaného Českým úřadem 
zeměměřičským a katastrálním.

Ochrana zemědělského půdního fondu1.3. 
Zemědělský půdní fond je prostřednictvím bonitovaných půdně ekologických jednotek rozdělen 
do pěti tříd ochrany. Rozdělení BPEJ do jednotlivých tříd ochrany je provedeno na základě vyhlášky 
č. 48/2011 Sb., o stanovení třídy ochrany.

Za zábor zemědělských půd pro nezemědělské využití jsou stanoveny odvody v závislosti na třídě 
ochrany půdy.

Přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek, které se nachází v řešeném území na pozemcích 
ZPF, v členění podle třídy ochrany (s uvedením celkové plochy jednotlivých tříd a jejich podílu na ploše 
celého katastrálního území), je uveden v následující tabulce:

I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída neznámá ne ZPF

21100 21901 21700 22112

26000 21911 21951 22113

23001 22110 26501

22210

22212

23011

23111

25011

25111

128,1 ha 0,00 ha 502,7 ha 403,4 ha 108,1 ha 6,57 ha 1 683,6

4,5 % 0,0 % 17,8 % 14,3 % 3,82 % 0,2 % 59,5 %

Třídy ochrany zemědělské půdy:

I. třída bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v rovinném nebo 
jen málo sklonitém terénu, bez nebo slabě skeletovité, hluboké až velmi hluboké, s dobrou 
retencí a infiltrací vody a živin – možnost odejmout ze ZPF pouze výjimečně pro obnovu 
ekologické stability krajiny nebo pro liniové stavby zásadního významu;

II. třída zemědělské půdy, které mají v daném klimatickém regionu nadprůměrnou produkční 
schopnost a nadprůměrné hydrologické vlastnosti – podmíněně odnímatelné ze ZPF, 
s ohledem na ÚP jen podmíněně zastavitelné;

III. třída půdy (stanoviště) v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou funkcí produkční 
i průměrnými charakteristikami pro ochranu vod – v ÚP možno využít pro eventuální 
výstavbu;

IV. třída půdy s podprůměrnými charakteristikami zvláště produkčními; jsou zde však také půdy 
(stanoviště) s poměrně dobrými vlastnostmi hydrologickými, které však bylo nutno méně 
uvažovat – využitelné i pro výstavbu;

Přehled BPEJ vyskytujících se v řešeném území podle zařazení do tříd ochrany ZPF a jejich podíl na rozloze celého řešeného Obr. E.04: 
území
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Struktura půdního fondu – zastoupení půd podle tříd ochrany ZPFObr. E.05: 
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V. třída půdy s nízkou produkční schopností, tj. půdy např. mělké, silně skeletovité, velmi svažité, 
chladné či naopak výsušné, hydromorfní či erozně ohrožené, nebo s extrémním zrnitostním 
složením; většinou jde o půdy v zemědělském sektoru více či méně postradatelné – 
nezemědělské využití je efektivnější, výjimkou jsou zájmy ochrany ŽP (ochranná pásma, 
chráněná území apod.).

V řešeném území se vyskytují zejména méně kvalitní půdy III., IV. a V. třídy ochrany (celkem tvoří 36 % 
celého území, přičemž dalších 60 % území tvoří nezemědělské půdy). Nejkvalitnější půdy tvoří pouze 
4,5 % území (pouze půdy I třídy ochrany), zastoupeny jsou hlavně v nivě potoka Mlynařice směrem 
k Vápensku a částečně v území zástavby starých Milovic.

Údaje o uskutečněných investicích do půdy 1.4. 
Podle údajů z Územně analytických podkladů se na území obce vyskytují zemědělské půdy 
s provedenou investicí. Jedná se o cca 26,7 ha odvodněných pozemků, které jsou situovány do čtyř 
celků. Největší z nich (18 ha) se nachází v severozápadní části území na hranicích s Jiřicemi, tři menší 
(3,3 ha, 1,8 ha a 3,6 ha) se nachází v nivě potoka Mlynařice.

Pozemkové úpravy1.5. 
Nejúčinnějším nástrojem na realizaci opatření sloužících k posílení ekologické stability území jsou 
v současné době komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Na území obce nebyly pozemkové úpravy 
zpracovány ani se dle vyjádření Pozemkového úřadu Nymburk jejich zpracování zatím nepřipravuje.

Zdroje nerostných surovin1.6. 
Na území obce se nenachází žádná ložiska nerostných surovin ani žádná poddolovaná či sesuvná území.
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VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁbORŮ PŮDNÍHO FONDU2. 

Úvod2.1. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu:

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;•	

vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu, ve znění •	
pozdějších předpisů, a přílohy č. 3 této vyhlášky;

metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996, č. j. OOLP/1067/96, •	
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů;

společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru horninového •	
a půdního prostředí MŽP: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond v územním plánu (červenec 2011).

Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti zajištěna, vycházeli 
pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace ve smyslu § 5, odst. 1 ze zásad této ochrany 
(§ 4) a navrhují takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější ve srovnání s jiným možným řešením.

Při odnímání zemědělského půdního fondu vycházeli zpracovatelé Územního plánu ze snahy 
co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových 
komunikací.

Obsah Vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu ÚP na ZPF je dán přílohou č. 3 vyhlášky MŽP ČR 
č. 13/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Skládá se z části textové doplněné o tabulkovou přílohu 
a schémata a části grafické.

Grafickou částí je Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (číslo II/03), který je zpracován 
v měřítku 1 : 5 000 shodném s měřítkem Hlavního výkresu. Ve Výkrese předpokládaných záborů půdního 
fondu jsou zobrazeny rozvojové plochy a koridory Územního plánu, plochy půd podle třídy ochrany, 
průběh hranic BPEJ včetně jejich kódů (s uvedením třídy ochrany za lomítkem), hranice zastavěného 
území a vymezení prvků územního systému ekologické stability.

Všechny údaje o výměrách jsou uvedeny v hektarech a byly při výpočtech zaokrouhleny na dvě 
desetinná místa. Plochy o výměře do 100 m2 (druhy pozemků, zastoupení BPEJ) byly zanedbány.

Podklady použité pro výpočet výměr a pro zpracování grafické části:

struktura půdního fondu (rozložení jednotlivých kultur zemědělských pozemků) podle podkladů •	
digitalizované katastrální mapy platné k 1. 1. 2014;

zastavěné území vymezené podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním •	
řádu, ve znění pozdějších předpisů, k datu 1. 7. 2015, na základě stavu území (zejména podle 
digitalizované katastrální mapy platné k 28. 6. 2015);

údaje o BPEJ, které byly převzaty z územně analytických podkladů správního obvodu ORP Lysá nad •	
Labem; zařazení BPEJ do tříd ochrany bylo upraveno na základě nově platné vyhlášky č. 48/2011 Sb., 
o stanovení tříd ochrany.

Postup vyhodnocení2.2. 
Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu je provedeno pro plochy změn (respektive 
rozvojové plochy) Územního plánu. Tyto plochy jsou podle významu a v souladu s metodikou MINIS 
(Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS; verze 2.2, duben 2010) rozlišeny 
na plochy přestavby, plochy zastavitelné a plochy změn v krajině:

plochy přestavby •	 (označeny v ÚP jako „P000“) – jsou určeny pro zástavbu nebo pro související 
využití – také například pro veřejná prostranství a veřejnou zeleň; plochy veřejných prostranství 
a plochy veřejné zeleně jsou uvažovány v kategorii z ploch určených k zástavbě přesto, že možnosti 
jejich zastavění jsou omezené; je to z toho důvodu, že jsou součástí urbanizované části obce a jejich 
funkce je důležitá pro fungování sídla (obsluha území, rekreace).  
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Plochy přestavby jsou situovány v zastavěném území, jsou navrženy především na již zastavěných 
pozemcích (jedná se o změnu stávajícího nevhodného využití nebo struktury zástavby nebo 
o doplnění prostupnosti území), případně na pozemcích ZPF (většinou zahrad), které jsou 
obklopeny stávající zástavbou; v tomto případě se jedná o „zahušťování“ zastavěného území, které 
alespoň částečně snižuje potřebu rozvoje na nově vymezených zastavitelných plochách.

plochy zastavitelné •	 (označeny v ÚP jako „Z000“) – stejně jako plochy přestavby jsou určeny pro 
zástavbu (včetně liniových staveb dopravní infrastruktury – silnic, železnic, účelových komunikací, 
cyklostezek, apod.) a s ní související využití – také například pro veřejná prostranství a veřejnou 
zeleň; plochy veřejných prostranství a plochy veřejné zeleně jsou uvažovány v kategorii ploch 
určených k zástavbě přesto, že možnosti jejich zastavění jsou omezené; je to z toho důvodu, že jsou 
součástí urbanizované části obce a jejich funkce je důležitá pro fungování sídla (obsluha území, 
rekreace). 
Plochy zastavitelné jsou navrženy pro rozvoj města mimo zastavěné území.

plochy změn v krajině •	 (označeny v ÚP jako „K000“) – jsou určeny pro změny zejména nestavebního 
charakteru v nezastavěném území (tedy mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy), např. 
pro změnu kultury, zalesnění, ÚSES či vodohospodářské využití.

koridory železnice•	  (označeny v ÚP jako „KZ*00“) – jsou určeny pro změny týkající se realizace 
železniční tratě Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice a případně železniční vlečky na letiště; 
vymezují území, které může být dotčeno realizací dráhy a případně jejím budoucím ochranným 
pásmem; do vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL jsou zahrnuty pouze ty části 
koridorů, které nejsou vymezeny na jiných zastavitelných plochách, pro něž je předpokládaný zábor 
již vyhodnocen dle výše uvedeného odstavce (koridor železnice je vymezen přes stabilizované 
i rozvojové plochy, jejichž využití je ale do doby realizace železnice omezeno).

V Územním plánu jsou vymezeny níže uvedené typy ploch s rozdílným způsobem využití, vyjma ploch 
zemědělských (NZ) jsou všechny typy vymezeny také jako plochy změny (rozvojové), ať už jako plochy 
přestavby, zastavitelné nebo plochy změn v krajině. Ne pro všechny typy je ale vyžadován zábor ZPF 
či PUPFL (velká část rozvojových ploch není situována na pozemcích ZPF či PUPFL).

BI plochy bydlení v rodinných domech;

BH plochy bydlení v bytových domech;

SC plochy smíšené obytné v centrech měst;

OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura;

OS plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení;

OX plochy občanského vybavení – se specifickým využitím;

OK plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá;

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy;

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady;

VX plochy výroby a skladování;

TX plochy technické infrastruktury;

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční;

DZ plochy dopravní infrastruktury – železniční;

DL plochy dopravní infrastruktury – letecké;

PV plochy veřejných prostranství;

ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň;

NS plochy smíšené nezastavěného území;

NZ plochy zemědělské;

NL plochy lesní;

W plochy vodní a vodohospodářské.

Zjednodušené tabulky vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu jsou umístěny přímo 
v textové části, kompletní tabulky jsou zařazeny na konci této části Odůvodnění Územního plánu. 
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Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL je provedeno ve zvláštních kapitolách. 

V tabulkách v této části Odůvodnění Územního plánu nejsou uvedeny ani zahrnuty všechny plochy 
změn, ale pouze ty, které vyžadují zábor ZPF či PUPFL a zároveň nejsou určeny pro založení prvků 
ÚSES (dle metodického doporučení MMR a MŽP z roku 2011 není předpokládaný zábor pro založení 
prvků ÚSES součástí celkového vyhodnocení – je uveden zvlášť v samostatné kapitole). Ploch změn, 
které nevyžadují zábor ZPF ani PUPFL, je totiž v Milovicích velké množství (velká část území určeného 
pro rozvoj města byla dříve součástí vojenského tábora a byla již ze ZPF vyňata v minulosti), a jejich 
kompletní výčet v tabulkové části by byl zbytečný a znepřehledňující.

U ploch a koridorů určených pro dopravní infrastrukturu železniční a silniční je na základě 
metodického doporučení MMR a MŽP vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF provedeno ne pro 
celé koridory vymezené v ÚP, ale pouze pro jejich části, které budou dle odborného odhadu zasaženy 
realizací dopravních staveb (včetně terénních úprav). Koridory, pro které je výpočet takto upraven, jsou 
v grafické části vyhodnocení vyznačeny osami. „Reálné koridory“ silničních dopravních staveb jsou pro 
výpočet uvažovány obvykle v poloviční šířce koridorů vymezených v ÚP, u železnice Lysá n. L. – Milovice 
– Čachovice je pro zábor uvažován koridor o celkové šířce 20 m (na základě požadavku Ministerstva 
dopravy je ale v ÚP pro tento záměr vymezen mnohem širší koridor o celkové šířce 120 m v zastavěném 
území a zastavitelných plochách, respektive 200 m v nezastavěném území).

Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu2.3. 

Souborné tabulky předpokládaných záborů vyplývajících z Územního plánu2.3.1. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny celkové výměry pro jednotlivé typy rozvojových 
ploch podle významu a v závěru pak souborná tabulka. Hodnoty jsou uvedeny v hektarech 
a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Uvedena je vždy:

celková výměra ploch; •

předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu,  •

část předpokládaného záboru ZPF, který leží v zastavěném území; •

část předpokládaného záboru ZPF na půdách I. třídy ochrany ZPF (půdy II. třídy ochrany ZPF  •
se v řešeném území nenachází).

Plochy, které mají vliv na celkový rozsah záboru ZPF, jsou rozděleny do tří skupin:

zábor pro  • plochy zastavitelné – vyčíslený zábor ZPF je reálný, část pozemků, které budou 
v budoucnu součástí urbanizovaného území města, ale zřejmě nebude ze ZPF vyjmuta – 
bude např. sloužit jako zahrady rodinných domů nebo jako rekreační louky;

zábor pro  • plochy přestavby – vyčíslený zábor ZPF je reálný ve značném rozsahu, ale 
dotčené pozemky se nachází uvnitř zastavěného území;

zábor pro  • plochy změn v krajině – zábor ZPF je reálný, zejména vzhledem k tomu, že 
se jedná o plochy určené pro zalesnění; do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy změn 
v krajině určené výhradně pro rozvoj ÚSES (dle metodického doporučení MMR a MŽP).

plochy přestavby situované na pozemcích ZPF
celková 
výměra

[ha]

předpokládaný zábor ZPF [ha]

celkem 
[ha]

v zastavěném 
území [ha]

ZPF I. třídy 
ochrany [ha]

BI plochy bydlení v rodinných domech 0,40 0,25 0,25 0,25

OK plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá 1,50 1,18 1,18 –

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční 1,46 0,14 0,14 0,01

PV plochy veřejných prostranství 0,98 0,55 0,55 0,23

celkem 4,34 2,12 2,12 0,49

Plochy přestavby situované na ZPF – přehled celkových výměrObr. E.06: 
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plochy zastavitelné situované na pozemcích ZPF
celková 
výměra

[ha]

předpokládaný zábor ZPF [ha]

celkem 
[ha]

v zastavěném 
území [ha]

ZPF I. třídy 
ochrany [ha]

BI plochy bydlení v rodinných domech 18,91 18,67 – 0,06

OS plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení 1,97 1,97 – 1,97

OX plochy občanského vybavení – se specifickým využitím 9,77 0,35 – –

OK plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá 4,79 4,56 – 0,10

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy 1,69 1,69 – –

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady 11,10 10,98 – 5,83

VX plochy výroby a skladování 4,27 4,08 – 0,36

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční 32,96 10,77 – 2,14

PV plochy veřejných prostranství 31,13 18,86 0,07 7,63

ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 10,31 7,97 – 1,79

celkem 129,33 81,04 0,07 19,88

plochy změn v krajině situované na pozemcích ZPF
celková 
výměra

[ha]

předpokládaný zábor ZPF [ha]

celkem 
[ha]

v zastavěném 
území [ha]

ZPF I. a třídy 
ochrany [ha]

NL plochy lesní 7,09 6,87 – –

celkem 7,09 6,87 0,00 0,00

koridory železnice situované na pozemcích ZPF
celková 
výměra

[ha]

předpokládaný zábor ZPF [ha]

celkem 
[ha]

v zastavěném 
území [ha]

ZPF I. a třídy 
ochrany [ha]

KZ*01 koridor železnice Lysá n. L. – Milovice – Čachovice 2,43 1,14 – –

celkem 2,43 1,14 0,00 0,00

kompletní vyhodnocení ploch změn situovaných na pozemcích ZPF
(potenciálně vyžadujících zábor ZPF)

celková 
výměra

[ha]

předpokládaný zábor ZPF [ha]

celkem 
[ha]

v zastavěném 
území [ha]

ZPF I. třídy 
ochrany [ha]

plochy přestavby 4,34 2,12 2,12 0,49

plochy zastavitelné 129,33 81,04 0,07 19,88

plochy změn v krajině 7,09 6,87 0,00 0,00

koridory železnice 2,43 1,14 0,00 0,00

celkem 140,76 90,03 2,19 20,37

Plochy změn v krajině situované na ZPF – přehled celkových výměrObr. E.08: 

Kompletní vyhodnocení návrhu ÚP – přehled celkových výměr ploch změn a koridorů železnice situovaných na ZPFObr. E.10: 

Plochy zastavitelné situované na ZPF – přehled celkových výměrObr. E.07: 

Koridory železnice situované na ZPF – přehled celkových výměrObr. E.09: 
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Závěr vyplývající ze souborných tabulek:

Územní plán vymezuje na pozemcích ZPF celkem 90 ha ploch změn (z toho 2,1 ha ploch 
přestavby, 81 ha ploch zastavitelných, 6,9 ha ploch změn v krajině a 1,1 ha koridoru železnice). 
Z toho 2,2 ha se nachází v zastavěném území a 20,4 ha leží na půdách nejvyšší ochrany (I. třídy 
ochrany ZPF).

Předpokládaný zábor ZPF pro založení prvků ÚSES2.3.2. 

Územní plán vymezuje některé plochy změn v krajině výhradně pro rozvoj územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Tyto plochy nejsou dle metodického doporučení MMR a MŽP z roku 
2011 součástí celkového vyhodnocení, ale jsou vyčísleny zvlášť.

Pro založení či rozvoj prvků ÚSES vymezuje ÚP tyto plochy: 

NS-1158 (2,40 ha/2,37 ha ZPF; K 68/BK 2); •

NL-2156 (1,93 ha/1,64 ha ZPF; K 68/BC 2);  •

NS-4070 (3,77 ha/3,77 ha ZPF; LBC 2);  •

NS-4230 (2,14 ha/2,14 ha ZPF; LBC 3). •

Celkově je tedy pro založení či rozvoj prvků ÚSES navrženo 10,24 ha ploch změn, pro které je 
předpokládán zábor 9,92 ha ZPF (z toho 5,91 ha na ZPF I. třídy ochrany, 2,45 ha na ZPF III. třídy 
ochrany a 1,56 ha na ZPF IV. třídy ochrany).

Struktura2.3.3.  zemědělského půdního fondu na plochách pro předpokládaný zábor 

Územní plán umisťuje rozvojové plochy a koridory zejména na půdy nižší kvality – na půdách III., 
IV. a V. třídy ochrany je navrženo více než 77 % všech rozvojových ploch a koridorů vyžadujících 
zábor ZPF. Toto vyplývá zejména ze struktury půdního fondu v řešeném území. Přesto Územní 
plán vymezuje rozvojové plochy také na půdách nejvyšší kvality I. třídy ochrany, a to zejména 
z důvodů jejich umístění ve vazbě na současně zastavěné území (rozvoj sídelní struktury 
ve vazbě na současné obytné území), na existující využití obdobného účelu (např. rozvoj 
sportovního areálu u potoka Mlynařice) nebo ve vazbě na geomorfologické podmínky v území 
(např. rozvoj rekreace a sportu v nivě Mlynařice). 

Při zabírání zemědělských půd je nutné klást zvýšený důraz na efektivní a intenzivní využití 
pozemků a také na zachování kompaktnosti zastavěného území.

Struktura půdního fondu, který je dotčen předpokládaným záborem ZPF, je v členění podle tříd 
ochrany a v členění podle kultury ZPF uvedena v následujících tabulkách:

třída ochrany 
ZPF

výměra předpokl. 
záboru ZPF 

[ha]

podíl z celkové 
výměry předpokl. 

záboru ZPF
charakteristika třídy ochrany půdy

I. 20,37 22,6 % půdy mají v daném klimatickém regionu nadprůměrnou 
produkční schopnost a nejvyšší stupeň ochrany ZPF

II. – –
půdy mají v daném klimatickém regionu nadprůměrnou produkční 
schopnost, ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné; 
v řešeném území se nevyskytují

III. 19,92 22,1 % půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany ZPF

IV. 46,87 52,1 % půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností 
s omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu

V. 2,88 3,2 % půdy nejnižší kvality, jejichž jiné než zemědělské využití je 
v mnoha případech účelnější než zemědělské obhospodařování

celkem 90,03 100,0 %

Vyhodnocení struktury pozemků pro předpokládaný zábor ZPF podle tříd ochrany Obr. E.11: 
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kultura ZPF dle Katastru nemovitostí výměra předpokl. záboru ZPF 
[ha]

podíl z celkové výměry předpokl. 
záboru ZPF

orná půda 81,79 90,9 %

zahrada 1,71 1,9 %

ovocný sad 0,69 0,8 %

trvalý travní porost 5,84 6,5 %

celkem 90,03 100,0 %

Vložené investice na plochách pro předpokládaný zábor2.3.4. 

Předpokládaným záborem jsou dotčeny odvodněné pozemky o rozsahu 0,18 ha, a to 
zejména rozvojovými plochami dopravní infrastruktury (přeložka silnice II/332). Podrobné 
výměry pro jednotlivé rozvojové plochy jsou uvedeny v kompletních tabulkách na konci 
kapitoly E Odůvodnění ÚP.

V případě realizace záměrů na Územním plánem vymezených rozvojových plochách 
s existujícími melioracemi bude nejprve podrobněji zkoumána skutečná funkčnost zařízení 
a následně budou přijata taková opatření, aby byl minimalizován dopad na okolní zemědělské 
pozemky a aby funkčnost systému na okolních pozemcích zůstala zachována.

Srovnání předpokládaných záborů ZPF s ÚP 19982.3.5. 

A. Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL pro nevyužité plochy v ÚP 1998

V níže uvedených tabulkách je vyčíslen zábor půdního fondu pro návrhové plochy ÚP 1998, 
které se nachází mimo zastavěné území vymezené v novém Územním plánu. Rozvojové plochy 
jsou pro přehlednost rozděleny na zastavitelné a nezastavitelné plochy. Aby bylo možné alespoň 
přibližné srovnání ploch s novým Územním plánem, byly k typům využití ÚP 1998 přiřazeny 
odpovídající typy využití nového ÚP.

zastavitelné plochy ÚP 1998 mimo aktuální zastavěné území

typ využití 
dle ÚP NSÚ 

1998

typ využití 
dle nového 

ÚP

celková 
výměra

[ha]

předpokládaný zábor ZPF
předpokl. 

zábor PUPFL 
[ha]

celkem
[ha]

ZPF
I. třídy 

ochrany [ha]

ZPF
III. třídy 

ochrany [ha]

ZPF
IV. třídy 

ochrany [ha]

ZPF
V. třídy 

ochrany [ha]

OV-2 SX 8,60 8,45 0,05 5,65 2,75 – –

OS-2 SX 3,19 – – – – – –

DP DS 0,70 – – – – – –

NK-1 SX 0,00 – – – – – –

NK-2 OK 0,19 0,19 – 0,19 – – –

NK-3 OK 2,74 0,63 0,52 – 0,11 – 0,15

SR OS 14,34 6,19 – 3,53 2,66 – 0,06

SC SX 1,39 0,13 – – 0,09 0,04 0,99

VP VX 54,27 1,06 0,06 0,11 0,89 – 1,04

ZV VX 0,16 – – – – – 0,16

zastavitelné plochy 
celkem 85,59 16,65 0,64 9,49 6,49 0,04 2,41

Vyhodnocení struktury pozemků pro předpokládaný zábor ZPF podle kulturObr. E.12: 

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF pro rozvojové zastavitelné plochy ÚP 1998Obr. E.13: 
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nezastavitelné plochy ÚP 1998 mimo aktuální zastavěné území

typ využití 
dle ÚP NSÚ 

1998

typ využití 
dle nového 

ÚP

celková 
výměra

[ha]

předpokládaný zábor ZPF
předpokl. 

zábor PUPFL 
[ha]

celkem
[ha]

ZPF
I. třídy 

ochrany [ha]

ZPF
III. třídy 

ochrany [ha]

ZPF
IV. třídy 

ochrany [ha]

ZPF
V. třídy 

ochrany [ha]

ZL NL 5,01 3,14 0,14 2,17 0,36 0,47 0,70

LO NS 14,59 13,90 – 0,39 5,50 8,02 –

ZI NS 9,23 3,79 – 1,55 2,15 0,09 0,39

ZK NS 253,06 12,17 5,31 1,72 4,92 0,23 12,77

ZZ NS 0,30 0,01 – – 0,01 – –

nezastavitelné plochy 
celkem 282,19 33,01 5,45 5,82 12,93 8,81 13,86

Pro dosud nevyužité zastavitelné plochy schválené v ÚP 1998 je vyžadován zábor 16,65 ha 
ZPF a 2,41 ha PUPFL. Celkem 33,01 ha rozvojových ploch určených pro úpravy krajiny 
(„nezastavitelných“) schválených v ÚP 1998 leží na ZPF, 13,86 ha pak leží na PUPFL.

B. Srovnání rozvoje města v novém ÚP a v ÚP 1998

Pro srovnání rozvoje navrženého v ÚP 1998 a v novém ÚP jsou v textové části doplněna 
schémata rozvojových ploch obou dokumentů, přičemž jsou rozvojové plochy ÚP 1998 
přetransformovány obdobně jako ve výše uvedených tabulkách do typů použitých v novém ÚP 
(původní kódy ploch jsou u obrázků uvedeny v závorce v legendě).

Srovnání ÚP 1998 a nového ÚP je provedeno pouze pro ty typy zastavitelných ploch, které 
se významně podílejí na rozvoji města. Srovnání nezastavitelných ploch není z důvodu zcela 
jiné koncepce jejich vymezování v obou dokumentech provedeno. Do srovnání nejsou 
zahrnuty ty typy ploch nového ÚP, které nemají ve starém ÚP odpovídající ekvivalent (např. 
plochy veřejného vybavení, plochy hřbitovů a plochy rekreace). Do srovnání nejsou zahrnuty 
záměry týkající se rozvoje dopravní infrastruktury (železnice, silnice, ulice), a to z důvodu 
zcela rozdílného způsobu jejich vymezení v obou dokumentech (ÚP 1998 zobrazuje návrhové 
koridory pouze liniemi zatímco nový ÚP vymezuje pro tyto záměry plochy). Jedná se hlavně 
o návrh nové železniční tratě Lysá n. L. – Milovice – Čachovice a přeložku silnice II/332. Tyto 
záměry jsou ale v obou dokumentech téměř shodné, takže jejich srovnání není nutné.

V níže uvedené tabulce jsou porovnány výměry zastavitelných ploch nového ÚP a relevantních 
zastavitelných ploch dosud platného ÚP 1998 (včetně dosud schválených změn), které 
přesahují aktuální zastavěné území (se kterým pracuje nový ÚP). Zároveň byl vyčíslen navržený 
nárůst výměry zastavitelných ploch obou územních plánů oproti plochám stabilizovaným 
nového ÚP. Srovnání je provedeno pro tři základní obecné typy využití území – smíšené obytné 
území, území podnikatelských aktivit a území pro rekreaci. Vysvětlení obsahu těchto základních 
typů území je uvedeno ve vysvětlivkách pod tabulkou. 

Z tabulky je patrné, že například pro smíšené obytné území vymezuje nový ÚP o 10,8 ha více 
zastavitelných ploch než ÚP 1998, tzn. že oproti ÚP 1998 navrhuje o 5,8 procentních bodů větší 
nárůst výměry zastavitelných ploch smíšené obytné využití oproti stabilizovaným plochám se 
smíšeným obytným využitím. Výměra zastavitelných ploch pro podnikání je v novém ÚP zhruba 
na stejné úrovní jako v ÚP 1998 (navrženo je o zhruba 2,14 ha více ploch). Plochy pro sportovní 
a volnočasové využití jsou v novém ÚP navrženy ve výrazně větším rozsahu než v ÚP 1998, 
a to téměř o 51 procentních bodů, což lze odůvodnit obecně zvýšeným zájmem společnosti 
o trávení volného času a také dalším posílením těchto funkcí v Milovicích (existující volnočasové 
areály – dětský zábavní park, tankodrom – mají dnes dost výrazný podíl na ekonomické 
prosperitě města).

Přitom stále musíme mít na paměti, že toto srovnání je výsledkem nepřesných čísel vzniklých 
na základě dvou metodik rozdílných územních plánů a dvou různých přístupů při vymezování 

Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF pro rozvojové nezastavitelné plochy ÚP 1998 Obr. E.14: 
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ploch (právní prostředí při zpracovávání těchto územních plánů je odlišné: zatímco ÚP 1998 byl 
zpracováván v období platnosti dnes již starého stavebního zákona č. 50/1976 Sb., nový Územní 
plán je zpracováván na základě Stavebního zákona platného od 1. 1. 2007). Srovnání těchto 
územních plánů může být proto jen zcela rámcové.

základní typy zastavitelných ploch – srovnání ÚP 1998 a nového ÚP

typ využití

stabilizované 
plochy 

v aktuálním 
zastavěném 

území nového 
ÚP

– výměra [ha]

ÚP 1998 nový ÚP rozdíl nový ÚP – ÚP 1998

celková 
výměra

[ha]

navržený 
nárůst 
oproti 

stabiliz. pl. 
[%]

celková 
výměra

[ha]

navržený 
nárůst 
oproti 

stabiliz. pl. 
[%]

[ha] [%]

území smíšené obytné 1) 186,30 13,19 7,1 % 23,95 12,9 % 10,76 5,8 %

území pro podnikání 2) 27,80 57,36 206,3 % 59,50 214,0 % 2,14 7,7 %

území pro sport a zábavu 3) 59,16 14,34 24,2 % 44,34 74,9 % 30,00 50,7 %

celkem 273,26 84,89 31,1 % 127,79 46,8 % 42,90 15,7 %

1) území smíšené obytné – v případě ÚP 1998 jsou zde zahrnuty tyto typy využití: OV-2, OS-2, SC a NK-1, jiné typy ploch pro 
bydlení nejsou mimo současné zastavěné území vymezeny; v případě nového ÚP jsou zde zahrnuty tyto typy využití: BI, BH, 
SC a vybrané plochy ZV přímo související s těmito plochami (veřejná zeleň je zde zahrnuta z toho důvodu, že je přirozenou 
součástí obytného území);
2) území pro podnikání – v případě ÚP 1998 jsou zde zahrnuty tyto typy využití: NK-2, NK-3, VP, ZV; v případě nového ÚP jsou 
zde zahrnuty tyto typy využití: OK, VX;
3) území pro sport a zábavu – v případě ÚP 1998 jsou zde zahrnuty tyto typy využití: SR; v případě nového ÚP jsou zde 
zahrnuty tyto typy využití: OS, OX.

C. Srovnání předpokládaných záborů ZPF s ÚP 1998

Část rozvojových ploch, pro které je vyžadován zábor ZPF v novém ÚP, již byla k zástavbě 
navržena a schválena v platné ÚPD (v územním plánu sídelního útvaru z roku 1998 a v jeho 
změnách z let 2003 a 2009, uváděno jako „ÚP 1998“), jak lze vyčíst v předcházejících kapitolách. 
Jedná se zejména o plochy pro silniční a železniční stavby (přeložky silnic II/272, II/332 
a III/3321 a železniční trať Lysá – Milovice – Čachovice) a dále o 16,65 ha zastavitelných 
rozvojových ploch vyžadujících zábor ZPF, které dosud nebyly využity (včetně navrženého 
rozvoje tankodromu západním směrem, který není v novém ÚP potvrzen a vyžadoval by 
zábor 5,5 ha ZPF). Hlavní lokalitou schválenou již v ÚP 1998 je území severně od zástavby 
Benátecké Vrutice (mezi přeložkou silnice II/272 a prodloužením Armádní ulice) určené v obou 
dokumentech pro rozvoj bydlení a dalších souvisejících funkcí (zhruba 7,7 ha pro zástavbu na 
ZPF). K dalším menším lokalitám patří zejména území východně od Družstevní ulice (cca 3,5 ha 
pro zástavbu na ZPF).

Závěr vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF2.3.6. 

Z výsledných hodnot předpokládaných záborů ZPF uvedených v kapitole E 2.3.1. Odůvodnění 
ÚP je nutné pro přiblížení se k reálnému stavu odečíst následující hodnoty:

12,05 ha •  – plochy záboru určené pro dopravní stavby (cca 10 ha ZPF určených pro přeložky 
silnic II/272, II/332 a III/3321 a 2,05 ha ZPF určených pro železniční trať Lysá – Milovice – 
Čachovice), které byly navrženy a schváleny již v ÚP 1998;

16,7 ha •  – plochy záboru ZPF pro zastavitelné plochy určené k zástavbě mimo současné 
zastavěné území, které byly schváleny v platném ÚP 1998 (viz kapitolu E 2.3.5. Odůvodnění 
ÚP);

9,3 ha •  – u zastavitelných ploch určených zejména pro bydlení v rodinných domech, které 
tvoří zhruba 21 % pozemků pro předpokládaný zábor ZPF), lze z velké části očekávat reálnou 
zastavěnost parcel (včetně zpevněných ploch) do 35 %, zbytek bude využíván jako zahrady; 

Srovnání rozsahu základních typů zastavitelných ploch ÚP 1998 a nového ÚPObr. E.15: 
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odborným odhadem lze stanovit, že reálný zábor u těchto ploch nepřekročí 50 % celkového 
předpokládaného záboru  
(tedy 0,5 × 18,67 = 9,3 ha); 

9,9 ha •  – u zastavitelných ploch zahrádkových osad lze očekávat reálnou zastavěnost parcel, 
včetně zpevněných ploch, do 10 %, zbytek opět zůstane pozemkem ZPF jako zahrady  
(tedy 0,9 × 10,98 = 9,9 ha).

Po odečtu výše uvedených hodnot získáváme výsledné hodnoty předpokládaných záborů ZPF:

zábor ZPF vyžadovaný pro zastavitelné plochy:   •
81,04 – 12,05 – 16,7 – 9,3 – 9,9 = 33,09 ha;

zábor ZPF vyžadovaný pro plochy přestavby: 2,12 ha; •

zábor ZPF pro plochy změn v krajině: 6,87 ha; •

celkový vyžadovaný zábor ZPF: 42,08 ha. •

Odůvodnění předpokládaných záborů je uvedeno v kapitole E 2.4. Odůvodnění Územního plánu 
a v tabulkové části v kapitole E 2.7. Odůvodnění Územního plánu.
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Schéma rozvojových ploch v platné ÚPD (ÚPNSÚ 1998, včetně změn)Obr. E.16: 
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Schéma rozvojových ploch a koridorů navržených v novém ÚPObr. E.17: 
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Odůvodnění předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu2.4. 

Předpoklady a východiska pro rozvoj území, vyhodnocení potřeby rozvojových ploch a odůvodnění 
jejich vymezení jsou obsaženy v kapitolách C a D Odůvodnění ÚP. Text těchto kapitol je nedílnou 
součástí odůvodnění předpokládaných záborů ZPF ve smyslu § 4 a § 5 zákona 334/1995 Sb., 
o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah navržených rozvojových ploch a jejich podíl na celkovém záboru ZPF

V níže uvedené tabulce je přehledně uvedeno, jaký zábor ZPF je vyžadován pro jednotlivé typy ploch 
s rozdílným způsobem využití a jaký podíl tento zábor tvoří na celkovém záboru. Poslední sloupec udává 
pořadí jednotlivých typů podle rozsahu předpokládaných záborů od největšího (plochy PV) po nejmenší 
(plochy OX). V dalším textu je doplněno zdůvodnění vymezení jednotlivých typů ploch.

typ využití plochy či koridoru situovaných na ZPF

celková 
výměra ploch 
situovaných 

na ZPF 
[ha]

zábor ZPF 
celkem [ha]

podíl na 
celkovém 

záboru ZPF
pořadí

BI plochy bydlení v rodinných domech 19,31 18,92 21,0 % 2. 

BH plochy bydlení v bytových domech – – – –

SC plochy smíšené obytné v centrech měst – – – –

OV plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura – – – –

OS plochy občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 1,97 1,97 2,2 % 9.

OX plochy občanského vybavení – se specifickým využitím 9,77 0,35 0,4 % 12.

OK plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá 6,29 5,74 6,4 % 7.

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy 1,69 1,69 1,9 % 10.

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady 11,10 10,98 12,2 % 3.

VX plochy výroby a skladování 4,27 4,08 4,5 % 8.

TX plochy technické infrastruktury – – – –

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční 34,42 10,91 12,1 % 4.

DZ plochy dopravní infrastruktury – železniční – – – –

DL plochy dopravní infrastruktury – letecké – – – –

PV plochy veřejných prostranství 32,11 19,41 21,6 % 1.

ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 10,31 7,97 8,9 % 5.

NS plochy smíšené nezastavěného území – – – –

NZ plochy zemědělské – – – –

NL plochy lesní 7,09 6,87 7,6 % 6.

W plochy vodní a vodohospodářské – – – –

KZ* koridory železnice 2,43 1,14 1,3 % 11.

celkem 140,76 90,03 100,0 % –

Rozvojové plochy a koridory situované na ZPF a jejich podíl na celkovém záboru ZPFObr. E.18: 
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Plochy plochy veřejných prostranství (PV)2.4.1. 

Rozvojové plochy pro veřejná prostranství jsou navrženy v rozsahu, který vyplývá z potřeby 
obsluhy ostatních rozvojových ploch a který je nutný pro zachování prostupnosti územím. 
Plochy veřejných prostranství jsou mimo jiné navrženy na okrajích uvažované zástavby pro 
vytvoření jasného přechodu mezi sídlem a krajinou a jsou vždy ze stejného důvodu doplněny 
stromořadím. Rozvojové plochy veřejných prostranství jsou vymezeny také v nezastavěném 
území, a to zejména pro vedení rekreačních komunikací (cyklostezek, inline stezek apod.).

Územní plán předpokládá pro veřejná prostranství (zejména ulice) zábor 19,41 ha ZPF. 

Plochy bydlení v rodinných domech (BI)2.4.2. 

Předpoklady a východiska pro rozvoj území k bydlení, vyhodnocení potřeby rozvojových ploch 
pro bydlení a odůvodnění jejich vymezení jsou obsaženy v kapitolách C 2.1., C 2.2.1. a D 5.1. 
Odůvodnění ÚP.

Bydlení je jednou ze základních urbanistických funkcí v sídle, která je Územním plánem zajištěna 
vymezením tzv. ploch bydlení v rodinných domech (BI), ploch bydlení v bytových domech (BH) 
a ploch smíšených obytných v centrech měst (SC), jejichž podmínky obecně umožňují obytnou 
výstavbu. Plochy BI jsou určeny převážně pro nízkopodlažní obytnou zástavbu rodinných 
domů s výškovou hladinou 7/10 m, plochy BH a SC jsou určeny zejména pro vyšší obytnou 
zástavbu bytových a polyfunkčních domů s výškovou hladinou 10/14 m (plochy SC pak mají 
navíc stanovenu vyšší zastavěnost pro podporu centrálních funkcí města). Tyto druhy ploch jsou 
vymezeny obecně za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí umožňujícím 
bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství 
a občanského vybavení. 

Zábor ZPF je vyžadován pouze pro plochy bydlení v rodinných domech (BI), rozvojové plochy 
BH a SC jsou vymezeny pouze jako plochy přestavby bez potřeby záboru ZPF.

Územní plán vymezuje celkem 57,1 ha rozvojových ploch bydlení v rodinných domech 
(z toho 35,5 ha jako plochy přestavby a 21,5 ha jako ploch zastavitelné). Vymezením ploch je 
dotčeno celkem 18,9 ha pozemků ZPF. Reálný zábor ZPF ale bude menší, protože významná 
část ploch zůstane využívána jako zahrady rodinných domů (na základě odborného odhadu 
lze uvažovat zábor ZPF maximálně v rozsahu 50 % této výměry, čili 9,5 ha ZPF).

Rozsah rozvoje bydlení vychází zejména ze struktury a kvality stávajícího bytového fondu, který 
vykazuje významně podprůměrné hodnoty velikosti bytů, a dále z rozvojového potenciálu 
města, který se projevuje v posledních 20 letech (po odchodu sovětských vojsk a zrušení 
vojenského výcvikového prostoru). 

Z výše uvedeného a dále z informací v kapitolách C a D Odůvodnění ÚP vyplývá, že rozvojové 
plochy pro bydlení v rodinných domech jsou navrženy v minimálním možném rozsahu 
odpovídajícímu významu města a jeho umístění v sídelní struktuře v blízkosti hlavního 
města a také předpokladům jeho růstu vycházejícího ze specifických historických a územních 
podmínek. Do budoucna lze předpokládat, že po částečném zastavění vymezených 
zastavitelných ploch pro bydlení vznikne zájem o vymezení dalších zastavitelných ploch 
tohoto typu, jak to vyplývá z kapitol C 2.1., C 2.2.1. a D 5.1. Odůvodnění ÚP.

Plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ)2.4.3. 

Rozvojové plochy pro zahrádkové osady jsou vymezeny pro vytvoření vhodných podmínek 
pro rekreaci obyvatel zejména bytových domů, kterým tyto rekreační aktivity nejsou dostupné 
na pozemcích jejich domů, tak jako v případě obyvatel rodinných domů. Pro zahrádky jsou 
vymezeny dvě ucelené lokality v dobré dostupnosti z centra města. Jedna z nich se nachází jižně 
od Rakouského tábora mezi tokem Mlynařice a koridorem pro navrženou trasu železnice, druhá 
pak navazuje na stávající zahrádkářskou osadu „za betonárnou“ při ulici Družstevní. 

Zábor ZPF v tomto případě bude mnohem menší než vyčíslených 11 ha, protože území zůstane 
využíváno jako zahrady a jeho zastavitelnost je omezená (dle obdobných příkladů nepřekročí 
10 %). Dle podmínek využití ploch zde lze realizovat pouze rekreační stavby o zastavěné ploše 
do 25 m2. Územní plán předpokládá pro rozvoj zahrádkářských osad reálný zábor zhruba 
1,1 ha ZPF.
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Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)2.4.4. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční jsou v řešeném území určeny pro zkvalitnění a rozvoj 
silniční dopravní infrastruktury. Jedná se zejména o přeložky silnic II. a III. třídy, částečně 
převzaté ze ZÚR SK (přeložka silnice II/332), a dále o doplnění systému páteřních komunikací 
celoměstského a lokálního významu tak, aby byla uspokojivým způsobem zajištěna dopravní 
obsluha stabilizovaných i rozvojových ploch určených pro zástavbu a aby byla tranzitní doprava 
převedena pokud možno mimo stabilizovaná obytná území. 

Územní plán předpokládá pro rozvoj silniční infrastruktury zábor 10,9 ha ZPF (nejedná se 
o zábor celých vymezených koridorů, ale o zábor pro reálné koridory – viz postup vyhodnocení).

Plochy veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV)2.4.5. 

Rozvojové plochy pro veřejnou zeleň jsou navrženy v rozsahu, který odpovídá velikosti města 
a jeho očekávanému rozvoji a současným trendům trávení volného času a rekreace obyvatel. 
Impulzem pro rozvoj veřejné zeleně je také strategický plán města se svým sloganem „Milovice 
– město zeleně“. Rozvojové plochy pro veřejnou zeleň (pro parky) jsou navrženy ve vazbě 
na stávající i navrženou zástavbu. Územní plán se snaží vymezovat plochy pro větší ucelené 
celky veřejné zeleně, které poskytují kvalitní podmínky pro každodenní rekreaci obyvatel 
v dobré dostupnosti od všech rozvojových ploch pro bydlení. Potřeba vymezení ploch veřejných 
prostranství (veřejné zeleně) vyplývá z § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Plochy pro veřejnou zeleň jsou v ÚP obvykle umístěny jako součást nově uvažovaného 
obytného celku tak, aby jejich umístění umožňovalo dobrou dostupnost všech obyvatel. 
Z ploch, které vyžadují zábor ZPF, se jedná o plochu v Benátecké Vrutici (severovýchodně od 
návsi) a plochu v území u hřbitova (Za mostem). Tyto plochy vytváří zákonné zázemí (viz výše) 
souvisejících obytných lokalit. Plochami, které svou velikostí a umístěním přesahují lokální 
význam v rámci jednoho obytného okrsku, jsou plochy u Ostravské, u ČOV v Benátecké Vrutici 
(tyto dvě plochy zábor ZPF nevyžadují) a plocha mezi hřbitovem a Mlynařicí v Milovicích. Tyto 
plochy jsou určeny pro celoměstsky využívané, volně přístupné plochy s rekreačními loukami, 
sady či lesoparky příležitostně využívané také např. pro umístění cirkusu či jiné kulturní akce pod 
otevřeným nebem, přičemž dvě posledně jmenované plochy jsou zároveň součástí koncepce 
posílení rekreační funkce nivy Mlynařice.

Územní plán předpokládá pro veřejnou zeleň (zejména parky) zábor 8 ha ZPF. 

Plochy lesní (NL)2.4.6. 

Rozvojové plochy lesní, které vyžadují zábor ZPF, jsou vymezeny v návaznosti na stávající lesní 
pozemky. Z malé části se jedná o doplnění územního systému ekologické stability (ÚSES) 
u tankodromu, tato plocha však není součástí vyhodnocení, protože plochy pro rozvoj ÚSES 
se dle metodického doporučení MMR a MŽP do vyhodnocení nezapočítávají. Pro zábor ZPF je 
zásadní plocha vymezená jižně od letiště, která společně se stávajícími lesními pozemky vytváří 
izolační zelený pás mezi letištěm a městem (částečně také jako náhrada za zábor lesa v tomto 
území). Využití území pro založení lesa přitom neznamená trvalé znehodnocení půdy. Ostatní 
rozvojové plochy lesní jsou vymezeny mimo pozemky ZPF, často jako rekultivace nevhodně 
využívaného zastavěného území nebo jako kompenzace za zabrané pozemky PUPFL, které jsou 
dotčené hlavně návrhem železniční trati Lysá – Milovice – Čachovice, a to zejména v prostoru 
Božího Daru.

Územní plán předpokládá pro založení lesa zábor 6,9 ha ZPF. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK)2.4.7. 

Rozvojové plochy pro komerční vybavení jsou v Územním plánu navrženy zejména pro 
zajištění pracovních příležitostí a pro podporu rozvoje komerčního vybavení (obchod, služby, 
administrativa). Vymezeny jsou v územích, kde mají být umisťovány nerušivé podnikatelské 
aktivity ve vazbě na páteřní systém pozemních komunikací. Vytváří tak vhodnou přechodovou 
zónu mezi pozemními komunikacemi s hlukovou zátěží a plochami pro bydlení (nejčastěji 
v rodinných domech), případně vhodný přechod mezi plochami pro bydlení a plochami výroby 
a skladování. 
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Rozvojové plochy pro komerční vybavení jsou navrženy v rozsahu, který odpovídá velikosti 
města, jeho uvažovanému rozvoji a současnému nedostatku jak pracovních příležitostí, tak 
mnoha forem komerčního vybavení.

Předpokládaný zábor se týká pouze rozvojových ploch vymezených v Benátecké Vrutici podél 
prodloužené ulice Armádní, kde se jedná o vhodné využití území podél frekventovaných 
komunikací.

Územní plán předpokládá pro komerční vybavení zábor 5,7 ha ZPF. 

Plochy výroby a skladování (VX)2.4.8. 

Plochy výroby a skladování se vymezují za účelem zajištění podmínek zejména pro výrobu, 
skladování, administrativu a zabezpečení priorit v oblasti sociální soudržnosti a hospodářského 
rozvoje města. Rozvojové plochy jsou navrženy v rozsahu odpovídajícímu potřebám 
a možnostem města, téměř kompletně jsou vymezeny mimo stávající pozemky ZPF. Ty, které 
vyžadují zábor ZPF, jsou umístěny ve vazbě na stávající zastavěné území určené pro stejné 
využití (severně od ulice Topolové a u zemědělského areálu ve starých Milovicích). V obou 
případech se jedná o logické doplnění stávající struktury zástavby, přičemž jasnou hranici 
rozvoje tvoří navržený dopravní koridor. Tato „zbytková území“, která by jinak byla problematicky 
obhospodařovatelná, jsou tak připojena k navazujícím výrobním zónám.

Územní plán předpokládá pro výrobu a skladování zábor 4,1 ha ZPF. 

Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)2.4.9. 

Rozvojové plochy pro sportovní vybavení jsou v Územním plánu navrženy zejména pro rozvoj 
stávajících a doplnění chybějících sportovních zařízení. Jedná se zejména o rozvoj sportovního 
areálu s fotbalovým hřištěm u Mlynařice ve starých Milovicích (jediná plocha vyžadující zábor 
ZPF) a dále vytvoření podmínek pro zimní stadion, lehkoatletický stadion, plavecký bazén, 
kynologický klub a další aktivity menšího rozsahu. Rozvoj sportovního vybavení je v dnešní 
době, kdy je kladen zvýšený důraz na trávení volného času obyvatel, nutností. Uvažovaný růst 
města je potřeba doplnit také rozvojem sportovního vybavení odpovídající úrovně a rozsahu, 
pro což vytváří Územní plán vhodné podmínky.

Jedinou plochou potenciálně vyžadující zábor ZPF je plocha navazující na stávající sportovní 
(fotbalový) areál u Mlynařice. Další rozvoj sportovního vybavení je v tomto území velmi logický 
a podtrhuje také snahu o zvýšení sportovního a rekreačního využití nivy Mlynařice. V dobré 
docházkové vzdálenosti od tohoto místa se přitom nachází rozsáhlá stávající či navržená obytná 
území (Staré Milovice, U hřbitova/Za mostem).

Územní plán předpokládá pro sportovní vybavení zábor 2 ha ZPF. 

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)2.4.10. 

V Územním plánu je navržena plocha pro rozvoj stávajícího hřbitova ve Starých Milovicích 
(včetně možné realizace smuteční síně). Navržený rozvoj odpovídá velikosti města a jeho 
předpokládaného růstu, rozšíření hřbitova na sousední pozemky je logické (jiné umístění je 
naopak nelogické a méně vhodné).

Územní plán předpokládá pro hřbitov zábor 1,7 ha ZPF. 

Koridory železnice (KZ*) 2.4.11. 

Koridory železnice jsou v řešeném území určeny pro zkvalitnění a rozvoj železniční dopravní 
infrastruktury. Jsou vymezeny zejména na základě požadavků ZÚR SK, a to pro železniční trať 
Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice. V návaznosti na tuto trať je pak navrženo napojení 
území letiště Boží Dar železniční vlečkou pro zajištění kvalitních podmínek jejího využití pro 
výrobní a skladovací aktivity. Zábor ZPF je však předpokládán výhradně pro železniční trať Lysá 
n. L. – Milovice, jejíž návrh vychází z požadavku ZÚR SK (trasa vlečky prochází mimo pozemky 
ZPF). Vyčíslený zábor se týká pouze části koridoru, který leží v nezastavěném území (je vymezen 
mimo zastavitelné plochy, pro něž je zábor vyhodnocen zvlášť).
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Územní plán předpokládá pro železnici zábor 1,1 ha ZPF (nejedná se o zábor celého koridoru, 
ale o zábor pro předpokládanou reálnou šířku tělesa železnice, a to mimo ploch zahrnutých už 
do záboru jiných funkcí  – viz postup vyhodnocení).

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX)2.4.12. 

Rozvojové plochy pro specifické vybavení jsou v Územním plánu navrženy zejména pro 
sportovně-rekreační či zábavní areály většího rozsahu. Tyto aktivity mají posílit rekreační 
a turistický potenciál města, který je dnes založen na existenci tankodromu a dětského 
zábavního parku. Rozvojové plochy jsou navrženy jak v návaznosti na dva výše uvedené areály 
severně od ulice Topolové, tak na dalších potenciálně vhodných místech (v území severně od 
centra ohraničeném trasami dopravní infrastruktury, které má tvořit přechodovou zónu mezi 
městem a chráněným přírodním územím). Všechna tato území se nachází na okraji města ve 
vazbě na nezastavěnou krajinu a jsou potenciálně dotčena provozem na letišti. Jejich využití pro 
rekreaci v převážně nezastavěném území je tedy pro ně velmi vhodné. 

Územní plán předpokládá pro specifické rekreační využití zábor 0,4 ha ZPF. Zábor se přitom 
týká pouze malých částí dvou ploch u tankodromu se zbytkovými pozemky ZPF, ostatní 
rozvojové plochy jsou umístěny mimo pozemky ZPF.

Plochy pro rozvoj ÚSES 2.4.13. 

Vyhodnocení předpokládaných záborů pro ploch určené k založení či rozvoji prvků ÚSES je 
uvedeno zvlášť v samostatné kapitole (E 2.3.2.), protože dle metodického doporučení MMR 
a MŽP nejsou tyto plochy součástí celkového vyhodnocení. Pro rozvoj ÚSES jsou vymezeny 
zejména plochy smíšené nezastavěného území (NS), v menším rozsahu také plochy lesní (NL). 
Vymezení prvků ÚSES vychází z požadavků Stavebního zákona a je zpracováno na základě 
pravidel pro vymezování prvků ÚSES. Podrobné odůvodnění vymezení ÚSES je součástí kapitoly 
D Odůvodnění ÚP. Vzhledem k tomu, že v rámci prvků ÚSES není přípustná téměř žádná 
výstavba (viz bod „Pojmy“ ve výrokové části ÚP), nejedná se o využití, které by půdu trvale 
znehodnotilo.

Územní plán předpokládá pro rozvoj ÚSES zábor 10,0 ha ZPF. 

Závěr2.4.14. 

Obecně: Lze říci, že navržené řešení Územního plánu vytváří podmínky pro rozsáhlý rozvoj 
města, jehož potřeba ale částečně vyplývá z jeho současných potřeb. Rozsáhlý nárůst počtu 
obyvatel v posledních 15 letech, který byl způsoben kombinací velké nabídky poměrně 
levných bytů vzniklých revitalizací bytového fondu po sovětské armádě a dobrou dopravní 
dostupností hlavního města Prahy, nebyl doprovázen dostatečným rozvojem veřejné 
infrastruktury a občanského vybavení, ani vznikem pracovních míst. Město navíc leží v rozvojové 
oblasti republikového významu OB1 Praha a koncentrují se zde rozvojové aktivity vyplývající 
z existence strategické rozvojové zóny Středočeského kraje (letiště Boží Dar) podpořené také 
navrženým železničním spojením Lysá nad Labem – Mladá Boleslav, které bude hlavní spojkou 
z Prahy do Mladé Boleslavi a do Liberce a které město velmi kvalitně napojí na celorepublikový 
železniční systém. Pokud dojde k oživení Božího Daru a jeho plnohodnotnému využití, bude to 
znamenat další významný impuls pro rozvoj města Milovice (obdobně, jako když zde bylo v roce 
1904 zřízeno c. k. vojenské cvičiště), na což se Územní plán snaží reagovat a vytvářet tomuto 
rozvoji vhodné mantinely.

Bydlení: Noví obyvatelé se v uplynulých 15 letech stěhovali téměř výhradně do malometrážních 
bytů v bytových domech. Dnes je původní bytový fond téměř naplněn a jeho mladí obyvatelé 
by po několika „startovních“ letech rádi získali jinou alternativu ke zlepšení svého bydlení. 
Stávajících rodinných domů k prodeji a rozvojových ploch pro bydlení v rodinných domech je 
zde ale velký nedostatek, což vede k odcházení produktivních rodin za bydlením jinam. Aby 
město mohlo zdravě fungovat a mít vyváženou sociální skladbu obyvatel, je nutné k množství 
existujících bytových domů doplnit rozsáhlý fond rodinných domů. Územní plán k tomu vytváří 
vhodné podmínky, plochy vhodné pro bydlení v rodinných domech vymezuje v několika 
nezávislých lokalitách tak, aby nedostupností některé z nich (např. z důvodu majetkových 
vztahů či potřebě velkých vstupních investic) nebyl zablokován další rozvoj bydlení v RD. 
Při vymezování nových ploch pro bydlení bylo nutné zároveň respektovat letecký koridor 
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stávajícího letiště a tyto plochy tedy umisťovat v dostatečné vzdálenosti od něj. Toto si následně 
vyžádalo umístění rozvojových ploch určených zejména pro bydlení v RD také na pozemcích 
ZPF, protože všechny potenciálně volné plochy v bývalém vojenském táboře, které již byly ze 
ZPF vyňaty (zejména severně od Balonky a Pod Liškami), leží v blízkosti leteckého koridoru 
a jsou tudíž pro bydlení nevhodné.

Práce: Současné město trpí velkým nedostatkem pracovních příležitostí – většina obyvatel 
za prací vyjíždí mimo město (nejčastěji do Prahy). Územní plán proto navrhuje dostatek 
rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity různé úrovně (plochy pro výrobu a skladování, 
plochy pro komerční vybavení, plochy pro specifické občanské vybavení) a s různým umístěním 
v rámci města, které budou po naplnění generovat množství pracovních příležitostí odpovídající 
velikosti města. K tomu je třeba vzít v potaz také obrovský potenciál Božího Daru, který je 
v ZÚR SK označen jako strategická zóna Středočeského kraje, na jejíž „probuzení“ se ale zatím 
čeká. Pokud k němu ale dojde, stane se město významným cílem dojížďky pracovníků z okolí 
(současná situace se tedy zcela obrátí).

Vybavení: Ve městě je nedostatečně rozvinuté občanské vybavení, které za prudkým rozvojem 
bydlení velmi zaostalo. Je potřeba zde doplnit všechny druhy veřejného i komerčního vybavení 
(školství, sociální služby, zdravotnictví, obchod, služby, sport a rekreace) tak, aby poskytovalo 
obyvatelům města odpovídající standard pro život a také trávení volného času. Úroveň vybavení 
je třeba odvíjet od uvažované velikosti a významu města, zvláště pokud bude sloužit také 
pro blízkou Lysou nad Labem (ZÚR SK očekávají, že společně s Lysou n. L. budou Milovice 
v budoucnu tvořit „střední centrum“ srovnatelné např. s Příbramí, Berounem, Benešovem, 
Kutnou Horou či Mělníkem, které mají počet obyvatel 16–35 000).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že Milovice mají významný potenciál 
a také potřebu růstu. Tento růst je potřeba vhodně směřovat a řídit, k čemuž má sloužit tento 
Územní plán. Při plánování rozvoje města, které má reálnou ambici stát se ve spojení s Lysou 
nad Labem největším dvojměstím severovýchodně od Prahy, se není možné vyhnout záboru 
zemědělských pozemků. Výhodou území je, že se zde vyskytují zejména méně kvalitní půdy 
a zábor tedy ve velké míře nezasahuje půdy nejvyšší kvality. Lze říci, že společenský přínos 
v podobě rozvoje města tu převažuje nad zásahem do přírodních hodnot v podobě pozemků 
ZPF nižších kvalit.
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Vyhodnocení předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa2.5. 
Územní plán předpokládá pro zastavitelné plochy zábor 5,87 ha PUPFL, z toho 0,55 ha v zastavěném 
území.

V níže uvedené tabulce jsou vyjmenovány všechny plochy změn, které jsou navrženy na PUPFL 
s uvedením krátkého komentáře. Odůvodnění je uvedeno v následující kapitole. 

kód 
plochy

označení 
rozvoj. 
plochy

katastr. 
území

celková 
výměra 

[ha]

dotčená 
výměra 
PUPFL 

[ha]

z toho 
v zastav. 

území 
[ha]

komentář

OX-2169 Z202 B.V. 11,92 0,25 –
okraje lesa zasahující do řešeného území ze sousedního 
k.ú. Jiřice jižně od tankodromu (jedná se o tři samostatné 
pozemky, každý menší než 2 000 m2)

PV-2239 P205 M. 0,23 0,01 0,01 plocha pro úpravu stávající komunikace (navazuje na ulici 
Lesní), zasahuje okraj lesa

DS-2241 P205 M. 1,64 0,31 0,31

prodloužení ulice Topolové k Jiřické cestě v trase, která již 
fungovala v 50. letech 20. století, předpokládaný zábor 
je vyhodnocen pouze pro část koridoru, která přibližně 
odpovídá reálné šířce budoucí komunikace

PV-3046 Z301 M. 0,27 0,03 0,03 okrajová část koridoru pro případné rozšíření stávající 
komunikace

DS-4148 Z402 M. 0,59 0,05 – plochy určené pro přeložku silnice III/3321 východně 
od zástavby Starých Milovic včetně křižovatky u letiště 
(vyčíslený zábor není pro celý koridor ale pro přibližnou 
reálnou šířku tělesa silnice)

DS-4149 Z402 M. 4,77 0,36 –

DS-5005 P603 M. 1,53 0,12 – úprava trasy páteřní komunikace na jihu letiště Boží Dar 
do přímé podoby (namísto dnešního zakroucení) a její 
prodloužení až ke stávající silnici III/3321; připojení části 
nezastavěného území v oblouku stávající komunikace na 
jihu letiště k areálu letiště

DS-5006 Z605 M. 0,78 0,22 –

VX-5007 Z605 M. 0,91 0,07 –

DS-5011 P603 M. 0,81 0,10 0,10

DL-5014 Z605 M. 0,50 0,50 – nová páteřní komunikace na severní straně letiště Boží Dar 
a přiřazení komunikací odřezané části lesního pozemku 
k areálu letištěDS-5015 Z605 M. 0,22 0,22 –

VX-5047 P601 M. 1,63 0,05 0,05 úprava hranic lesa a uvažované zástavby Božího Daru dle 
navržených koridorů veřejných prostranství, které tak tvoří 
jasnou hranici mezi zástavbou a lesemPV-5048 P601 M. 0,58 0,05 0,05

VX-5056 Z603 M. 1,35 1,25 – úprava hranice lesa a zástavby dle navrženého koridoru 
železniceVX-5057 Z603 M. 0,36 0,35 –

PV-5067 P601 M. 0,20 0,01 – koridor pro komunikaci v lokalitě Boží Dar – vytvoření jasné 
hranice mezi zástavbou a lesem

VX-5070 Z601 M. 0,24 0,24 –

úprava hranic lesa a uvažované zástavby Božího Daru dle 
navržených koridorů veřejných prostranství, které tak tvoří 
jasnou hranici mezi zástavbou a lesem

PV-5071 Z601 M. 0,40 0,37 –

VX-5072 Z601 M. 0,08 0,08 –

VX-5073 P601 M. 1,80 0,02 –

KZ*01 M. 2,43 1,21 –

trasa železnice Milovice – Čachovice na Božím Daru 
zasahuje lesní pozemky, předpokládaný zábor je 
vyhodnocen pouze pro část koridoru, která přibližně 
odpovídá reálné šířce budoucí železnice

celkem 33,24 5,87 0,55

Plochy změn navržené na PUPFLObr. E.19: 
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Odůvodnění předpokládaných záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa2.6. 
Předpoklady a východiska pro rozvoj území, vyhodnocení potřeby rozvojových ploch a odůvodnění 
jejich vymezení jsou obsaženy v kapitolách C a D Odůvodnění ÚP. Text těchto kapitol je nedílnou 
součástí odůvodnění předpokládaných záborů PUPFL.

Rozsah navržených rozvojových ploch a jejich podíl na celkovém záboru PUPFL

V níže uvedené tabulce je pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití a koridorů 
přehledně uvedeno, jakou výměru PUPFL zasahují jejich rozvojové plochy a jaký podíl tento zábor 
tvoří na celkovém záboru (největší podíl tvoří plochy výroby a skladování, koridor železnice a plochy 
občanského vybavení – se specifickým využitím). Poslední sloupec udává pořadí jednotlivých typů podle 
rozsahu předpokládaných záborů od největšího (plochy VX) po nejmenší (plochy OX). V dalším textu je 
doplněno zdůvodnění vymezení jednotlivých typů ploch.

typ využití plochy či koridoru situovaných na PUPFL
celková 
výměra 

[ha]

předpokl. 
zábor 
PUPFL 

celkem [ha]

z toho 
v zastav. 

území [ha]

podíl 
na celk. 
záboru 
PUPFL

pořadí

BI plochy bydlení v rodinných domech – – – – –

BH plochy bydlení v bytových domech – – – – –

SC plochy smíšené obytné v centrech měst – – – – –

OV plochy občanského vybavení –  
veřejná infrastruktura

– – – – –

OS plochy občanského vybavení –  
tělovýchovná a sportovní zařízení

– – – – –

OX plochy občanského vybavení –  
se specifickým využitím

11,92 0,25 – 4,3 % 6.

OK plochy občanského vybavení –  
komerční zařízení plošně rozsáhlá

– – – – –

OH plochy občanského vybavení – hřbitovy – – – – –

RZ plochy rekreace – zahrádkové osady – – – – –

VX plochy výroby a skladování 6,37 2,06 0,05 35,1 % 1.

TX plochy technické infrastruktury – – – – –

DS plochy dopravní infrastruktury – silniční 10,34 1,38 0,41 23,5 % 2.

DZ plochy dopravní infrastruktury – železniční – – – – –

DL plochy dopravní infrastruktury – letecké 0,50 0,50 – 8,5 % 4.

PV plochy veřejných prostranství 1,68 0,47 0,09  8,0 % 5.

ZV plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň – – – – –

NS ploch smíšené nezastavěného území – – –  –  –

NZ plochy zemědělské – – – – –

NL plochy lesní – – – – –

W plochy vodní a vodohospodářské – – – – –

KZ* koridory železnice 2,43 1,21 20,6 % 3.

celkem 33,24 5,87 0,55 100,0 %

Rozvojové plochy a koridory situované na PUPFL a jejich podíl na celkovém záboru PUPFLObr. E.20: 
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Plochy výroby a skladování (VX)2.6.1. 

Plochy vyžadující zábor PUPFL jsou navrženy výhradně v lokalitě Boží Dar, kde je navrženo 
nové přehledné členění území a vytvoření jasných hranic mezi zástavbou a lesem. Tyto hranice 
jsou nejčastěji tvořeny veřejnými prostranstvími nebo koridorem železnice. Dochází zde tedy 
k částečnému záboru lesa na jednom místě a k návrhu lesních ploch na jiném místě (v území 
Božího Daru je celkem k zalesnění navrženo 3,5 ha ploch).

Územní plán předpokládá pro výrobu a skladování zábor 2,1 ha PUPFL. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)2.6.2. 

Plochy vyžadující zábor PUPFL jsou navrženy pro několik různých pozemních komunikací, které 
mají zkvalitnit a doplnit stávající dopravní systém města. Jedná se zejména o prodloužení ulice 
Topolové k Jiřické cestě (která je navržena v koridoru, který již fungoval v 50. letech, kdy zde 
působila československá armáda) a o přeložku silnice III/3321 východně od zástavby Starých 
Milovic. V dalších případech se jedná pouze o zásah koridoru do okraje lesa nebo o logickou 
úpravu a narovnání hranice mezi lesem a zástavbou, kterou bude tvořit pozemní komunikace.

Územní plán předpokládá pro rozvoj silniční infrastruktury zábor 1,4 ha PUPFL.

Koridory železnice (KZ*) 2.6.3. 

Koridor vyžadující zábor PUPFL je navržen výhradně pro realizaci železnice Lysá nad Labem – 
Milovice – Čachovice (– Mladá Boleslav), která je převzata z nadřazené ÚPD (ZÚR SK) a vymezena 
na základě podrobné studie (SUDOP, 2003). V ÚP vymezený koridor (o celkové šířce 120 m 
v zastavěném území a zastavitelných plochách, respektive 200 m v nezastavěném území), vychází 
z požadavku Ministerstva dopravy, zábor je však vyčíslen pouze pro reálný koridor železnice 
o šířce 20 m. Navíc se vyčíslený zábor týká pouze části koridoru, který leží v nezastavěném území 
(je vymezen mimo zastavitelné plochy, pro něž je zábor vyhodnocen zvlášť).

Územní plán předpokládá pro železnici zábor 1,2 ha PUPFL (nejedná se o zábor celého 
koridoru, ale o zábor pro předpokládanou reálnou šířku tělesa železnice – viz postup 
vyhodnocení).

Plochy dopravní infrastruktury – letecké (DL)2.6.4. 

Plochy vyžadující zábor PUPFL jsou navrženy výhradně v lokalitě Boží Dar, kde je navrženo 
nové přehledné členění území a vytvoření jasných hranic mezi zástavbou a lesem. Tyto hranice 
jsou nejčastěji tvořeny veřejnými prostranstvími. Dochází zde tedy k částečnému záboru 
lesa na jednom místě a k návrhu lesních ploch na jiném místě (v lokalitě Boží Dar je celkem 
k zalesnění navrženo 3,8 ha ploch).

Územní plán předpokládá pro rozvoj letecké infrastruktury zábor 0,5 ha PUPFL.

Plochy veřejných prostranství (PV)2.6.5. 

Plochy vyžadující zábor PUPFL jsou navrženy na několika různých místech a jsou určeny pro 
pozemní komunikace, které se stanou přirozenou hranicí mezi zástavbou a lesem. Často se jedná 
o pragmatické narovnání hranice lesa ve vztahu k zástavbě (zejména v lokalitě Boží Dar), kdy se 
část lesa na jednom místě zabírá a naopak o kousek dál zase zastavěná plocha navrhuje pro les.

Územní plán předpokládá pro veřejná prostranství (zejména ulice) zábor 0,5 ha PUPFL. 

Plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX)2.6.6. 

Zábor PUPFL je v tomto případě uvažován v území u tankodromu, kde se ale jedná spíše 
o problematiku podrobnosti vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. Dotčená plocha 
zasahuje tři stávající pozemky PUPFL, které leží na jejím okraji (a také na okraji řešeného území) 
a každý z nich má menší velikost než 2 000 m2 (1 141 m2, 557 m2 a 875 m2), což je výměra, která 
je brána jako základní hranice pro vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. V tomto 
případě zřejmě k zábor PUPFL nedojde, protože dotčená plocha a také plochy sousední 
poskytují dostatek místa pro realizaci záměrů bez potřeby záboru těchto pozemků. 

Územní plán předpokládá pro specifické rekreační využití zábor 0,3 ha PUPFL, reálně ale bude 
spíše ještě menší nebo žádný.
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Kompenzační opatření2.6.7. 

Aby byly vytvořeny podmínky pro náhradu pozemků PUPFL, které budou zabrány pro výstavbu 
či pro dopravní stavby, vymezuje Územní plán množství ploch také pro rozvoj lesa. V součtu 
se jedná o 12,9 ha ploch určených pro výsadbu lesa, které jsou vymezeny buď jako rekultivace 
zdevastovaného zastavěného území (zejména v Božím Daru) nebo na zemědělských půdách 
(zejména pro biocentra ÚSES či doplnění lesních ploch v území mezi městem a letištěm). 
Zalesnění je přitom přípustné také na všech plochách smíšených nezastavěného území.

Závěr2.6.8. 

Navržené plochy předpokládající zábor PUPFL jsou vymezeny v rozsahu, který odpovídá 
předpokládanému růstu města v budoucích 20 letech. Kromě ploch pro železnici, která 
je převzata ze ZÚR SK, a s ní související úpravu hranic zástavby a lesa v Božím Daru, jsou 
všechny ostatní plochy vyžadující zábor PUPFL poměrně malého rozsahu. Územní plán také 
vytváří vhodné podmínky pro kompenzační opatření.
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E. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL

Tabulková část vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu2.7. 
V následující tabulkové části jsou vyčísleny předpokládané zábory ZPF pro všechny rozvojové plochy 
v členění podle typů ploch s rozdílným způsobem využití. Předpokládaný zábor ZPF je vyhodnocen dle 
druhů pozemků (kultur ZPF) a dle tříd ochrany.
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kód plochy

kód
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Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu (1/7)Obr. E.20: 
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Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu (2/7)Obr. E.20: 
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Obr. E.20:  Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu (6/7) 
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VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZúR1. 

Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZúR SK:1.1. 
podnikatelská zóna Boží Dar•	  (plochy VX-5016, VX-5019, VX-5021, VX-5027, VX-5028, VX-5031,  
VX-5032, VX-5036, VX-5037; rozvojové plochy P601, Z601, Z602, Z603) vymezená v lokalitě Boží Dar 
plochami pro výrobu a skladování; důvodem vymezení je stávající plošně rozsáhlý brownfield a jeho 
výhodná poloha mimo hlavní sídlo s dobrou dopravní dostupností;

letiště Boží Dar•	  (plochy DL-5001, DL-5009, DL-5013; rozvojové plochy P603, Z604 a Z605) je 
navrženo ke stabilizaci a revitalizaci v rámci stávajícího areálu; některé části areálu vykazují znaky 
brownfields, jsou proto vymezeny jako přestavba;

obchvat Benátecké Vrutice•	  vymezený jako územní rezerva pro dopravní infrastrukturu silniční 
(R01) – přeložka silnice II/272 západně od Benátecké Vrutice; koridor vymezen pro prověření 
území ve prospěch uvažovaného obchvatu, který by odlehčil Benátecké Vrutici od dopravní zátěže 
ve směru Lysá nad Labem – Benátky nad Jizerou;

Další záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZúR SK, nebyly stanoveny.1.2. 
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ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ1. 
Požadavky vyplývající ze Zadání Územního plánu Milovic schváleného dne 23. 5. 2012 byly splněny, 
viz následující body.

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 1.1. 
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Splnění požadavků vyplývajících z Politiky územního rozvoje České republiky a ze Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje je podrobněji popsáno v kapitole H Odůvodnění Územního plánu.

Požadavky vyplývající ze širších územních vztahů jsou tyto:

Z hlediska širších územních vztahů budou respektovány požadavky ZÚR SK na vytváření podmínek (1) 
pro zlepšení spolupráce s městem Lysá nad Labem a stávající vazby na okolní sídelní celky.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán respektuje požadavky ZÚR SK na vytváření podmínek pro zlepšení spolupráce 
s městem Lysá nad Labem a stávající vazby na okolní sídelní celky (zejména způsobem vymezení 
ploch pro bydlení, pro podnikatelské aktivity a pro občanské vybavení a návazností liniových sítí 
dopravní a technické infrastruktury a prvků ÚSES).

Řešení Územního plánu bude podle potřeby koordinováno s územními plány Zadání ÚP Milovic (2) 
(konečné /schválené/ znění) – 5 sousedních obcí – městy Benátky nad Jizerou a Lysá nad Labem 
a obcemi Jiřice, Kostomlaty nad Labem, Lipník, Předměřice nad Jizerou, Stará Lysá, Straky, Stratov, 
Všejany a Zbožíčko.

Řešení Územního plánu:

> Řešení Územního plánu bylo koordinováno s územními plány okolních obcí.

Soulad Územního plánu s požadavky vyplývajícími ze širších územních vztahů:

> Územní plán splňuje požadavky na řešení vyplývající ze širších územních vztahů.

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů1.2. 

Řešené území se dle Politiky územního rozvoje nachází v rozvojové oblasti Praha. Jedná se o území (1) 
ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center. 
Zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní komunikace a tranzitní 
železniční koridory.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán posiluje napojení na důležité komunikace nadmístního významu navržením 
páteřního systému komunikací důležitých pro obsluhu města, včetně přeložek silnic II. třídy, 
za účelem minimalizování průjezdu městem a rychlejšího spojení s komunikacemi nadmístního 
významu. Územní plán podporuje obsluhu a propojení významných uzlů pomocí železnice 
navržením koridoru pro tzv. Všejanskou spojku za účelem zefektivnění propojení hlavního města 
s oblastmi Mladoboleslavska a Liberecka.

Úkolem územního plánování je vymezit územní rezervy pro vytvoření souvislých ploch veřejně (2) 
přístupné zeleně. Cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním 
okolí sídel způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních 
porostů a zachování prostupnosti krajiny.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro realizaci souvislých ploch zeleně vhodné 
ke krátkodobé rekreaci vymezením ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň, ploch 
smíšených nezastavěného území a ploch lesních v docházkových vzdálenostech od obytných 
ploch a stanovením podmínek využití těchto ploch.

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní (3) 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umisťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny. Je-li to 
z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení do společných koridorů.
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Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a prostupnost krajinou 
stanovením požadavků na ochranu a rozvoj prostupnosti území (viz bod 4.3.2. výrokové části ÚP) 
a vymezením ploch určených pro veřejná prostranství a dopravní infrastrukturu (zejména silniční) 
a stanovením podmínek využití ploch tak, aby bylo možné prostupnost rozvíjet a chránit.

Posílit občanskou vybavenost v obcích.(4) 

Řešení Územního plánu:

> Posílení občanské vybavenosti v Milovicích je jedním z nejdůležitějších úkolů Územního 
plánu. Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení a zkvalitnění občanské vybavenosti ve městě 
vymezením dostatečného množství ploch pro občanské vybavení nekomerčního i komerčního 
charakteru a stanovením podmínek využití těchto ploch; rozvoj občanského vybavení je 
podpořen také stanovením podmínek pro využití ploch smíšených obytných v centrech měst 
a ploch bydlení.

Rozvíjet ekonomické aktivity v prostoru Lysá nad Labem – Milovice, což umožní snížení silné (5) 
vyjížďky za prací (naplnění navržených ploch pro rozvoj).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj a realizaci ekonomických aktivit a vymezuje pro 
ně plochy v rozsahu odpovídajícím dynamice nárůstu obyvatel i potenciálu umístění města 
v blízkosti důležitých nadregionálních komunikací.

Využívat brownfields, zejména transformovat nevyužívané plochy pro nové ekonomické i jiné (6) 
aktivity, což přinese nové pracovní příležitosti (např. bývalé letiště v Milovicích).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro transformaci brownfields jak na plochy pro rozvoj 
ekonomických aktivit (zejména v oblastech letiště a Božího Daru), tak pro obytné funkce 
(zejména dotvoření města v prostoru bývalého vojenského tábor Mladá v území mezi Starými 
Milovicemi a Benáteckou Vruticí).

Podporovat cestovní ruch, rozvoj rekreace (návrh ploch pro sport a rekreaci – ubytovací zařízení, (7) 
koupaliště, cyklotrasy).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj aktivit podporujících cestovní ruch, dlouhodobou 
i krátkodobou rekreaci. Jsou navržena veřejná prostranství umožňující vznik cyklistické 
infrastruktury a parků, vymezeny jsou také plochy pro zahrádkové osady a pro občanské 
vybavení – se specifickým využitím (např. jezdecký areál, golf, zoo, zábavní park apod.).

Řešit technickou infrastrukturu (realizace odkanalizování, doplnění vodovodních sítě, realizace (8) 
plynofikace).

> Územní plán vytváří podmínky pro zajištění zásobování stávajícího území i rozvojového území 
médii stanovením koncepce technické infrastruktury a způsobem vymezení ploch technické 
infrastruktury.

Doplnit a upravit trasování lokálních prvků ÚSES tak, aby po realizaci tvořily funkční síť.(9) 

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje prvky lokálního ÚSES v návaznosti na území okolních obcí i ve vazbě 
na nadmístní prvky ÚSES.

Řešit postupnou revitalizaci krajiny (ochrana přírody a krajiny, návrh protierozních opatření, (10) 
revitalizace vodních toků, návrh nových vodních ploch).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro revitalizaci krajiny způsobem vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití, které se týkají krajiny (plochy lesní, plochy zemědělské, plochy smíšené 
nezastavěného území, plochy vodní) a jejich podmínkami využití. Protierozní opatření jsou 
umožněna ve všech plochách s rozdílným způsobem využití (viz bod 8 výrokové části ÚP).
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Soulad Územního plánu s požadavky vyplývajícími z územně analytických podkladů:

> Územní plán splňuje požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů.

Požadavky na rozvoj území města1.3. 

Stanovit základní koncepci rozvoje území obce, tj. vymezit zastavěné území a území nezastavěné.(1) 

Řešení Územního plánu:

> Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území vymezením zastavěného území, ploch 
podle významu (plochy stabilizované, plochy rozvojové a plochy a koridory územních rezerv) 
a stanovením podmínek ploch s rozdílným způsobem využití.

Vymezit zastavitelné plochy dle aktuálních potřeb.(2) 

Řešení Územního plánu:

> Aktuální požadavky a podněty na vymezení zastavitelných ploch podané v procesu pořizování 
Územního plánu byly prověřeny, vyhodnoceny a v případě souladu se základní koncepcí 
Územního plánu byly zapracovány. Odhad potřeby vymezení zastavitelných ploch je uveden 
v kap. C Odůvodnění ÚP.

Využít rezerv zastavěných území (brownfields) a navrhnout potřebné zastavitelné plochy (3) 
v bezprostřední návaznosti na ně.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán navrhuje zastavitelné plochy zejména v návaznosti na zastavěné území, plochy 
přestaveb vymezuje ÚP především na plochách brownfields (zejména v oblastech Božího Daru 
a Mladé). Množství zastavitelných ploch je navrženo s ohledem na aktuální i předpokládaný 
nárůst obyvatel (viz kap. C Odůvodnění ÚP).

Město rozvíjet jako kompaktní městskou strukturu souvisle zastavěného území Benátecké Vrutice, (4) 
Mladé a (Starých) Milovic; vedle něj rozvíjet rovněž kompaktní zástavbu lokality Boží Dar.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj kompaktní městské struktury prostřednictvím 
stanovení podmínek prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití (zejména 
stanovením uličního charakteru zástavby, maximální zastavěnosti a maximální výškové hladiny).

Město rozvíjet jako polycentrickou městskou strukturu podél páteřní osy vrutická náves – Armádní – (5) 
5. května, s jasně vymezenými celky Benátecké Vrutice, Mladé, území okolo nám. 30. června, Starých 
Milovic a Božího Daru; vycházet ze zpracované územní studie „Návrh regulace městského centra 
Milovic“, která řeší území kolem náměstí 30. června.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj polycentrické městské struktury podél páteřní osy 
vrutická náves – Armádní – 5. května stanovením základní koncepce, tzv. města čtvrtí (viz bod 
4.2.4 výrokové části ÚP).

> Územní studie „Návrh regulace městského centra Milovic“ byla podkladem pro řešení okolí 
centra společně s dalšími podklady a skutečnostmi vyplývajícími z širších vztahů, požadavků 
nadřazené dokumentace a jinými limity a skutečnostmi, které ovlivnily širší okolí centra a se 
kterými nebylo v této studii uvažováno.

Město rozvíjet jako polyfunkční městskou strukturu; stanovit podmínky a požadavky, které umožní (6) 
vytvářet smíšené stabilní město i smíšenou krajinu okolo něj.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj polyfunkční městské struktury jednak rozmístěním 
ploch s rozdílným způsobem využití a druhak stanovením podmínek jejich využití na principu – 
různé funkce, které jsou spolu v souladu, v jedné ploše a různé druhy ploch, které se vzájemně 
doplňují, v jednom území. Smíšenost obytného území (které tvoří největší část města) je 
zajištěna také stanovením vhodných podmínek pro plochy bydlení v rodinných domech (BI), 
plochy bydlení v bytových domech (BH) a plochy smíšené obytné v centrech měst (SC). To bylo 
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vedeno snahou lépe metodicky skloubit dva požadavky zadání, tj. požadavek na polyfunkčnost 
městské struktury a požadavek na vymezení ploch vhodných pro výstavbu rodinných domů.

Soulad Územního plánu s požadavky na rozvoj území města:

> Územní plán splňuje požadavky na rozvoj území města a vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj 
území města.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 1.4. 
uspořádání krajiny)

Prověřit a případně vymezit vhodné plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby byl zajištěn (1) 
vyvážený rozvoj města.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky pro jejich 
využití způsobem, který zajišťuje vyvážený rozvoj města.

Stanovit zejména hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití ploch s rozdílným způsobem (2) 
využití.

Řešení Územního plánu:

> V Územním plánu jsou stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití. 
Plochy s rozdílným způsobem využití mají stanoveno hlavní využití (tj. převažující využití, 
pokud ho lze určit), přípustné využití (které neznemožní převažující hlavní využití a bude s ním 
slučitelné), podmíněně přípustné využití (přičemž soulad bude posuzován v navazujících 
správních řízeních), nepřípustné využití a podmínky prostorového uspořádání.

Stanovit plošné a prostorové uspořádání zejména pro plochy stavebního charakteru určením (3) 
výškové regulace ploch, případně určením míry zastavěnosti či typu struktury zástavby, včetně 
stávajících lokalit (zejména v lokalitách Mladá a Balonka).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán stanovuje podmínky prostorového uspořádání zejména pro plochy stavebního 
charakteru, u kterých je to účelné (zejména plochy s převahou soukromých záměrů pro zástavbu, 
např. plochy bydlení, plochy smíšené obytné v centrech měst, plochy výroby a skladování). 
Plošné uspořádání je stanoveno vymezením ploch s rozdílným způsobem využití.

Urbanistická koncepce(4) 

Vymezit vhodné plochy pro:

Bydlení, a to s těmito požadavky:•	

preferovat plochy pro rodinné domy a řadové rodinné domy před plochami pro bytové domy;•	

stanovit charakter výstavby v jednotlivých částech města tak, aby v jednotlivých lokalitách •	
byla odlišena nízkopodlažní obytná výstavba od bytových domů s vyšším počtem podlaží;

stanovit požadavky pro výstavbu rodinných domů ve stávajících obytných vnitroblocích;•	

prověřit rozvoj bydlení jihovýchodním směrem od zástavby Starých Milovic prodloužením •	
městské osy od ulice 5. května, rozsah tohoto rozvoje prověřit zejména s ohledem 
na možnosti rozvoje bydlení v jiných lokalitách;

vymezit plochy pro bydlení s ohledem na situování letiště Milovice;•	

prověřit vhodnost další výstavby jakýchkoliv staveb pro bydlení v lokalitě Balonka; •	
výsledkem prověření může být závěr, že některé zóny v této lokalitě budou vymezeny jako 
zóny se způsobem využití neumožňujícím výstavbu jakýchkoliv staveb pro bydlení;

prověřit vhodnost další výstavby staveb pro bydlení vyšších než tři nadzemní podlaží včetně •	
podkroví v lokalitě Mladá; výsledkem prověření může být závěr, že některé zóny v této lokalitě 
budou vymezeny jako zóny se způsobem využití neumožňujícím výstavbu těchto staveb;

prověřit vhodnost dalšího doplnění struktury zástavby v současných obytných zónách, •	
včetně vymezení veřejných prostranství a občanského vybavení.
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Řešení Územního plánu:

> Pro rozvoj bydlení vymezuje Územní plán zejména rozvojové plochy bydlení v rodinných 
domech (BI), které jsou určeny zejména pro výstavbu rodinných domů (nízkopodlažní 
zástavby), resp. neumožňují výstavbu vyšší než dvě patra s podkrovím (výšková hladina je 
7/10 m). Rodinné domy je pak možné po splnění dalších podmínek umísťovat i v plochách 
bydlení v bytových domech a plochách smíšených obtyných v centrech měst. rozvojových 
ploch určených pro bytové a polyfunkční domy je vymezeno mnohem méně (viz tabulka 
v kap. D 8.2.5. Odůvodnění ÚP).

> Územní plán vymezuje tři druhy ploch určené zejména pro bydlení – plochy bydlení 
v rodinných domech (BI), plochy bydlení v bytových domech (BH) a plochy smíšené obytné 
v centrech měst (SC), jejichž podmínky pro využití a podmínky prostorového uspořádání 
(zastavěnost, výšková hladina) upřesňují intenzitu zástavby a určují tak využití těchto ploch 
pro umisťování různých typů bydlení.

> Územní plán stanovuje podmínky pro výstavbu uvnitř stávajících obytných bloků, zejména 
podmínky prostorového uspořádání (viz podmínky využití ploch – body 8.1.5., 8.2.5. a 8.3.5. 
výrokové části ÚP).

> Limity vyplývající ze zachování provozu letiště, stejně jako další limity v území, výrazně 
determinovaly situování lokalit vhodných pro bydlení na území města, viz bod 4.2.3., písm. c) 
výrokové části ÚP. S ohledem na pozdější pokyn k úpravě návrhu Územního plánu (viz kap. G 
4, bod (1) Odůvodnění ÚP) nebyl rozvoj bydlení jihovýchodním směrem od zástavby Starých 
Milovic v Územním plánu navržen.

> Koncept Územního plánu prověřil možnost rozvoje Milovic jihovýchodním směrem. 
Na základě pokynů ke zpracování návrhu ÚP byl rozsah ploch výrazně redukován, na základě 
pozdějšího pokynu k úpravě návrhu Územního plánu (viz kap. G 4, bod (1) Odůvodnění ÚP) 
nebyl rozvoj bydlení jihovýchodním směrem od zástavby Starých Milovic v Územním plánu 
navržen.

> Na základě prověření možností území byla oblast Balonky, mimo dvě plochy přestavby 
doplňující strukturu zástavby a uliční síť u mateřské školy, vyhodnocena jako stabilizovaná. 
Podmínky prostorového uspořádání stabilizovaných ploch bydlení v bytových domech 
zajišťují odpovídající charakter případných dostaveb proluk, přístaveb, nástaveb apod., 
které musí odpovídat převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy; 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.

> Na základě prověření možností území byly v lokalitě Mladá vymezeny zejména plochy 
bydlení v rodinných domech, na nichž je výška zástavby omezena výškovou hladinou 7/10 m 
(ta odpovídá výšce obytného dvoupodlažního domu se šikmou střechou nebo s ustoupeným 
3. podlažím). Tyto plochy jsou vymezeny tak, aby dotvořily obytnou zónu rodinné zástavby 
v severní i v jižní části lokality Mladá. Vyšší zástavba (plochy bydlení v bytových domech 
a plochy smíšené obytné v centrech měst s maximální výškovou hladinou 13/17 m) je 
navržena pouze ve vazbě na Armádí ulici a subcentrum Mladá.

> Na základě prověření možností území byly v některých částech stávajících obytných 
zón vymezeny plochy přestavby doplňující uliční strukturu, umožňující přestavbu území 
na bydlení či veřejnou vybavenost. Jedná se například o přestavbu v lokalitě Balonka 
u mateřské školy, která umožňuje doplnit propojení ulic Školské a Dukelské prodloužením 
ulice Dětské a doplnit zde zástavbu. Toto propojení tak rozdělí větší a hůře prostupný blok 
na menší, lépe prostupné celky.

> Na základě prověření možností struktury zástavby a struktury uliční sítě a prostupnosti 
území byly některé obytné zóny (např. v lokalitě Mladá, v okolí centra či v Benátecké Vrutici) 
doplněny o nové rozvojové plochy, včetně ploch pro veřejná prostranství. Na Balonce, 
která je funkční a ucelenou obytnou zónou, bylo navrženo pouze menší doplnění struktury 
zástavby a uliční sítě.
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Rekreaci a sport, a to s těmito požadavky:•	

zajistit územní podmínky pro zábavně-rekreační park v severní části Mladé;•	

zajistit územní podmínky pro venkovní ZOO mezi Mlynařicí a Šibákem;•	

prověřit a případně zajistit územní podmínky pro zábavní park či jiné rekreačně-sportovně-•	
turistické využití kolem ulic Ostravské a Družstevní směrem k letišti;

zajistit územní podmínky pro in-line dráhu v koridoru kolem Mlynařice, včetně nezbytné •	
infrastruktury;

prověřit a případně zajistit územní podmínky pro sportovně-rekreační areál uprostřed •	
budoucího lesoparku s možností umístění rozhledny;

zajistit územní podmínky pro rozvoj sportovního areálu při ulici Sportovní;•	

zajistit územní podmínky pro rozvoj fotbalového stadionu;•	

prověřit a případně zajistit územní podmínky pro zimní stadion;•	

prověřit a případně zajistit územní podmínky pro novou volnou rekreační plochu, která •	
pokryje současné funkce Hakenova stadionu.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zajišťuje podmínky pro zábavně-rekreační park vymezením ploch 
občanského vybavení se specifickým využitím a ploch občanského vybavení – komerčních 
zařízení plošně rozsáhlých mezi tankodromem a ulicí Topolovou.

> V rámci zpracování konceptu ÚP Milovic byl zpřesněn záměr na umístění venkovní ZOO 
na rozhraní měst Milovice a Lysá nad Labem. Z komunikace se stavebním úřadem Lysá nad 
Labem vyplynulo, že pro tento záměr je vymezena plocha v novém ÚP Lysé n. L. přímo za 
hranicí města Milovice. Záměr je ale „přírodního“ charakteru, takže nevyžaduje zvláštní 
úpravy na straně Milovic. V Územním plánu je navržena síť veřejných prostranství, ze kterých 
může být dotčené území přístupné také pro obyvatele Milovic.

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro vznik zábavního parku či jiné specifické 
rekreační / turistické aktivity vymezením plochy občanského vybavení – se specifickým 
využitím při ulici Jiřické a stanovením jejich podmínek využití. Na základě pozdějšího 
požadavku k úpravě návrhu Územního plánu (viz kap. G 4, bod (1) Odůvodnění ÚP) nebyl 
rozvoj těchto funkcí navržen při ulici Družstevní (severně od „betonárky“). Při ulici Ostravské 
vymezuje Územní plán plochy určené k rozvoji sportovních a tělovýchovných aktivit a parku 
celoměstského významu (uvažováno jako možná náhrada Hakenova stadionu).

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro in-line dráhu v koridoru kolem Mlynařice, 
včetně nezbytné infrastruktury, vymezením ploch veřejných prostranství, případně ploch 
dopravní infrastruktury – silniční. Trasy těchto ploch v území kolem Mlynařice byly upraveny 
dle Pokynů pro zpracování návrhu (viz bod 2.2.13. této kapitoly Odůvodnění ÚP). Podmínky 
těchto ploch umožňují realizaci in-line dráhy.

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro vybudování sportovně-rekreačního areálu 
vymezením dostatečné kapacity ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení v oblasti budoucího lesoparku (např. plochy OS-2245, OS-2248 uprostřed budoucího 
lesoparku).

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro rozvoj sportovního areálu při ulici Sportovní 
vymezením dostatečné kapacity ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení, především v rámci stávajícího areálu a v návaznosti na něj (např. plochy OS-2206, 
OS-2198).

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro rozvoj fotbalového stadionu vymezením 
dostatečné kapacity ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, 
především uvnitř stávajícího areálu a v návaznosti něj (např. plochy OS-4085, OS-4079).

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro rozvoj zimního stadionu vymezením 
dostatečné kapacity ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení buď 
při stávajícím tenisovém areálu (plocha OS-2198), nebo pod východním úbočím severní části 
tzv. lesoparku (plocha OS-3045).
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> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro plochu, která pokryje současné funkce 
Hakenova stadionu, a to vymezením dostatečné kapacity ploch občanského vybavení 
– tělovýchovná a sportovní zařízení při ulici Ostravské (plochy OS-4143, OS-4142) 
a navazujících ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň. (plochy ZV-4139, ZV-4140).

Výrobu, služby a podnikatelské aktivity, a to s těmito požadavky:•	

zajistit územní podmínky pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské aktivity podél •	
ulice Topolové, a to také s ohledem na zamýšlený rekreační park;

zajistit územní podmínky pro podnikatelské aktivity v lokalitě Pod Liškami.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro výrobu, výrobní služby a další podnikatelské 
a komerční aktivity vymezením ploch výroby a skladování a ploch občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá v různých částech města, zejména podél ulic Topolové 
(při zohlednění polohy a možného rozvoje zábavního parku), Jiřické, Družstevní, Ostravské, 
na Božím Daru, podél ulice Italské a Mírové a v oblasti Pod Liškami severně od centra města.

Zahrádkářské kolonie, a to s těmito požadavky:•	

zahrádkářské aktivity soustředit do jedné až dvou lokalit s jasně stanovenými podmínkami, •	
za tímto účelem prověřit stávající lokality se zahrádkami a případně navrhnout rozvoj 
zahrádek v jiných lokalitách.

Řešení Územního plánu:

> Na základě prověření vhodnosti umístění stávajících a rozvojových zahrádkářských osad 
vymezuje Územní plán dvě nové rozvojové lokality určené pro zahrádkářskou činnost 
(plochy rekreace – zahrádkové osady) – na severu východního okraje města (východně 
od Balonky) a v jižní části města mezi železniční tratí a vodním tokem Mlynařicí. Stávající 
zahrádkářské kolonie byly zahrnuty do ploch smíšených obytných především z důvodu 
nutnosti dotvoření městské struktury při ulici Armádní a rozvoje nízkopodlažní zástavby 
v návaznosti na zastavěné území a stávající obytnou zónu při ul. Družstevní.

Koncepce uspořádání krajiny(5) 

Vymezit vhodné plochy zejména pro zemědělství, lesnictví a rekreaci v přírodě;•	

zajistit územní podmínky pro územní systém ekologické stability (ÚSES);•	

podpořit rekreační potenciál území nivy Mlynařice; zvážit míru případné výstavby v nivě •	
Mlynařice, umožnit pouze zástavbu související s rekreačním využitím území; umožnit realizaci 
vodní plochy s rekreačním a sportovním využitím;

podpořit rekreační potenciál území lesního polookruhu mezi Alexandrovem a nivou Mlynařice; •	
v tomto území umožnit pouze zástavbu související s rekreačním využitím území (občanské 
vybavení); v tomto území podpořit změnu kategorizace lesních pozemků z lesů hospodářských 
na lesy zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí;

prověřit trasování lokálního biokoridoru Alexandrov – Mlynařice a jeho fungování a potřebnost •	
v systému ÚSES a případně zvážit jeho zrušení;

prověřit návrh opatření pro zpomalení odtoku vody z území – zatravnění sklonitých ploch, •	
zalesnění, revitalizace vodních toků, návrh rybníků, protierozních opatření, prvků ÚSES apod.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro zemědělství, lesnictví a rekreaci v přírodě 
vymezením ploch smíšených nezastavěného území, ploch zemědělských a ploch lesních 
a stanovením jejich podmínek využití. 

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro ÚSES vymezením prvků ÚSES a stanovením 
podmínek pro ÚSES v rámci Koncepce uspořádání krajiny (viz bod 7.8. výrokové části ÚP) a také 
v rámci podmínek využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití.

> Územní plán vytváří územní podmínky pro přírodně-rekreační využití nivy Mlynařice 
vymezením ploch vhodných zejména k rozvoji přírodních či rekreačních aktivit v oblasti nivy. 
Na základě Pokynů pro zpracování návrhu Územní plán nevymezuje v nivě Mlynařice konkrétní 

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

G9G. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ

plochu vodní a vodohospodářskou pro rekreační a sportovní využití (viz bod 2.2.14 této 
kapitoly), podmínky využití ploch smíšených nezastavěného území (NS) však realizaci vodní 
plochy v nivě umožňují.

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvíjení rekreačního potenciálu území lesního polookruhu 
mezi Alexandrovem a nivou Mlynařice zejména vymezením ploch veřejných prostranství – 
veřejná zeleň a ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení v tomto území. 
ÚP také podporuje změnu kategorizace lesů v severní části polookruhu (mezi ulicemi Armádní 
a Topolovou) z lesů hospodářských na lesy zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí 
(viz bod 4.3.1. výrokové část ÚP).

> Územní plán prověřil potřebu lokálního biokoridoru propojujícího lesy v lokalitě Alexandrov 
(k.ú. Jiřice) s nivou Mlynařice. Protože se jedná o jediné severojižní propojení ÚSES v řešeném 
území, které navíc na jižní straně navazuje na další lokální biokoridor směřující do k.ú. Lysá nad 
Labem (přes vrch Šibák), je v této trase biokoridor ponechán a navíc doplněn o vložené lokální 
biocentrum u Lišek.

> Územní plán nenavrhuje konkrétní řešení v oblasti protierozní ochrany a zpomalení odtoku 
vod z území (protože to je úkolem úkolem komplexních pozemkových úprav nebo případně 
podrobnějších dokumentací zabývajících se detailně menším územím). Prostřednictvím 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem zejména v nezastavěném území využití vytváří 
ÚP vhodné podmínky pro zlepšení odtokových podmínek v krajině.

Soulad Územního plánu s požadavky na plošné a prostorové uspořádání území:

> Územní plán splňuje požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci 
a koncepci uspořádání krajiny).

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury1.5. 

Veřejná prostranství(1) 

Vymezit veřejná prostranství, která zaručí zejména společenské fungování obce a krátkodobou •	
rekreaci jeho obyvatel v přiměřených docházkových vzdálenostech.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje plochy určené pro veřejná prostranství, zejména plochy veřejných 
prostranství a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň. Tyto plochy zajišťují prostupnost 
území a umožňují každodenní rekreaci obyvatel.

Veřejné vybavení(2) 

Vymezit občanské vybavení veřejné infrastruktury, které zabezpečí základní funkce obce, •	
zejména síť školských, zdravotnických a sociálních zařízení, zařízení pro veřejnou správu, kulturu, 
církve apod.;

zajistit územní podmínky pro fungování předškolní výchovy dětí (mateřské školy);•	

zajistit územní podmínky pro fungování základního školství na území města;•	

zajistit územní podmínky pro fungování středního školství na území města (včetně internátu); •	
učňovské školy situovat nejlépe v návaznosti na průmyslovou zónu;

prověřit a případně zajistit územní podmínky pro umístění vysoké školy;•	

zajistit územní podmínky pro zařízení sociálních služeb (domovy důchodců, domy •	
s pečovatelskou službou, zdravotní středisko apod.);

zajistit územní podmínky pro rozvoj víceúčelového centra na náměstí 30. června (bývalý dům •	
důstojníků);

vymezit areál štábů jako plochu pro občanské vybavení (např. stálá škola v přírodě, wellness •	
komplex, stacionář pro seniory apod.);

prověřit a případně zajistit územní podmínky pro celoroční příměstské tábory, školy v přírodě;•	

zajistit územní podmínky pro rozšíření hřbitova, včetně potřebné rezervy, případně prověřit •	
umístění nového hřbitova v jiné lokalitě;
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zajistit územní podmínky pro cvičiště pro psy.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje v dostatečném množství plochy určené pro občanské vybavení – 
veřejnou infrastrukturu, které umožňují rozvoj zejména školství, zdravotnictví, sociální péče, 
kultury a veřejné správy. Územní plán stanovuje podmínky jejich využití tak, že je podrobněji 
specifikováno jejich využití ve prospěch vybraných typů veřejného vybavení (např. pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby, kulturu, ochranu obyvatelstva), případně je v nich možné 
umístit jakékoliv veřejné vybavení (bez rozlišení). Podmínky využití ploch zajišťují možné 
umisťování těchto zařízení také v rámci jiných ploch.

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro školství (např. mateřské, základní, střední, 
popřípadě vysoké a speciální školy) vymezením dostatečné kapacity ploch občanského vybavení 
– veřejné infrastruktury navržených ve prospěch vzdělání a výchovy. Podmínky využití ploch 
určených pro podnikatelské aktivity (občanské vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá, 
výroba a skladování) umožňují umístění pozemků staveb občanského vybavení (např. staveb 
veřejného vybavení), čímž je zajištěna možnost umístění učňovského školského zařízení 
v podnikatelské zóně;

> Územní plán zajišťuje územní podmínky pro zařízení sociálních služeb vymezením dostatečné 
kapacity ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury navržených ve prospěch sociálních 
služeb.

> Bývalý dům důstojníků je situován v ploše vymezené jako občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura, jejíž podmínky využití umožňují rozvoj objektu jako polyfunkčního centra. 
V ploše lze umisťovat např. veřejné vybavení bez rozlišení (kultura, zdravotnictví, sociální péče, 
veřejná správa apod.), zařízení pro sport apod.

> Areál štábů je vymezen plochami smíšenými obytnými v centrech měst, jejichž podmínky 
využití umožňují umisťovat pozemky staveb občanského vybavení (tj. například škola v přírodě, 
stacionář pro seniory, komerční vybavení, wellness komplex) jako přípustné využití ploch.

> Územní plán zajišťuje podmínky pro případnou realizaci celoročních příměstských táborů 
či školy v přírodě, a to prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
a stanovením podmínek jejich využití (zejména ploch občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura, ploch smíšených obytných v centredh měst, případně ploch bydlení a ploch 
občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení). V těchto plochách lze takovéto 
a podobné aktivity realizovat.

> Územní plán zajišťuje podmínky pro rozšíření hřbitova v dostatečné kapacitě vymezením 
plochy OH-4043.

> Územní plán zajišťuje podmínky pro umístění cvičiště pro psy vymezením ploch občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, ve kterých lze tato zařízení umisťovat.

Dopravní infrastruktura(3) 

Vymezit plochy a koridory pro dopravní infrastrukturu, které zabezpečí zejména vnitřní obsluhu •	
města a jeho spojení s okolním územím.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje plochy určené k umisťování dopravní infrastruktury (zejména pro 
cyklistickou, silniční a železniční dopravu) způsobem zajišťujícím dostatečnou obsluhu území, 
spojení města s okolním územím a zlepšení plynulosti dopravy.

Pěší a cyklistická doprava•	

Zajistit podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zajišťuje podmínky pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy vymezením ploch 
veřejných prostranství a podmínkami jejich využití a podmínkami využití umožňujícími 
rozvoj pěší a cyklistické infrastruktury v plochách určených k přírodnímu využití (plochy lesní 
a plochy smíšené nezastavěného území).
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Veřejná hromadná doprava•	

Vymezit dostatečně kapacitní přestupní uzel hromadné dopravy na milovickém nádraží •	
(včetně možnosti pro odstavení osobních vozidel).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zajišťuje podmínky pro vybudování přestupního uzlu hromadné dopravy 
na milovickém nádraží (vč. parkoviště) vymezením tzv. terminálu hromadné dopravy 
ve Výkrese koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury (I/02.2).

Železniční doprava•	

Vymezit nový koridor železnice propojující Lysou nad Labem a Mladou Boleslav •	
(tzv. Všejanské spojky);

zajistit prostupnost území kolmo na vedení železniční trati, a to v rozsahu odpovídajícím •	
potřebám okolního území.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje nový koridor železnice KZ*01 propojující nově Lysou nad Labem 
a Mladou Boleslav.

> Územní plán zajišťuje prostupnost území přes vedení železniční trati vymezením tras 
pěšího propojení v místech významných střetů veřejných prostranství s železničním 
koridorem. Prostupnost je dále zajištěna také plochami určenými pro silniční dopravní 
infrastrukturu.

Silniční doprava•	

Zajistit územní podmínky pro přeložku silnice II/332, prověřit trasu navazujícího •	
severozápadního obchvatu města;

prověřit trasu a případně zajistit územní podmínky pro přeložku silnice II/272 v Benátecké •	
Vrutici;

vymezit vhodné doplnění komunikační sítě v severní části města, především doplnit vazby •	
území směrem k silnici R10 v Benátkách nad Jizerou prostřednictvím silnice II/272, tzv. Ruské 
cesty, a silnice III/27212;

zajistit územní podmínky pro napojení ulice Topolové na silnici II/272, a to prostřednictvím •	
prodloužení Armádní ulice;

zajistit územní podmínky pro vedení jihozápadní části městského okruhu (propojení silnic •	
II/332 a II/272) ulicí Vrutickou a prověřit případné úpravy jeho trasy;

prověřit úpravy komunikační sítě v okolí náměstí 30. června a jeho uvolnění od průjezdné •	
dopravy;

zajistit územní podmínky pro úpravy komunikační sítě v souvislosti s návrhem železniční •	
trati Všejanské spojky (především v části Boží Dar);

prověřit a případně zajistit územní podmínky pro komunikační propojení ulice Armádní •	
a ulice Vrutické.

Řešení Územního plánu:

> Plochy dopravní infrastruktury silniční vymezené Územním plánem zajišťují územní 
podmínky pro přeložku silnice II/332, pro obchvaty severozápadní i severovýchodní části 
města, pro přeložku silnice II/272 v Benátecké Vrutici, pro doplnění vazby území směrem 
k silnici R10 v Benátkách nad Jizerou prostřednictvím silnice II/272, tzv. Ruské cesty, 
a silnice III/27212, pro napojení ulice Topolové na silnici II/272 (prostřednictvím prodloužení 
Armádní ulice), pro vedení jihozápadní části městského okruhu (propojení silnic II/332 
a II/272) ulicí Vrutickou, pro částečné uvolnění náměstí 30. června od průjezdné dopravy, 
pro úpravy komunikační sítě v souvislosti s návrhem železniční trati (tzv. Všejanské spojky) 
i pro komunikační propojení ulice Armádní a ulice Vrutické vymezením ploch dopravní 
infrastruktury – silniční, ve kterých je možné pozemní komunikace pro tyto účely realizovat.

Statická doprava•	

Vytvořit podmínky pro zlepšení situace týkající se parkování motorových vozidel ve městě.•	
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Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení situace týkající se parkování motorových 
vozidel ve městě stanovením koncepce statické dopravy a vymezením dostatečné kapacity 
ploch veřejných prostranství a dopravní infrastruktury, ve kterých lze pozemky pro statickou 
dopravu umisťovat.

Letecká doprava•	

Zajistit podmínky pro zachování letiště Boží Dar, a to jak pro jeho fyzickou existenci •	
(vymezení odpovídajících ploch pro využití území, včetně souvisejícího využití okolního 
území), tak vhodným rozvržením rozvojových ploch na území města, které by mohly být 
jeho provozem ovlivněny.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zajišťuje podmínky pro zachování letiště Boží Dar stanovením koncepce 
letecké dopravy a vymezením ploch dopravní infrastruktury – letecké. Rozvržení rozvojových 
ploch, které by mohly být ovlivněny provozem letiště, bylo s vymezením ploch pro letiště 
koordinováno a koncepce Územního plánu byly řešeny s ohledem na limity vyplývající ze 
zachování provozu letiště.

Technická infrastruktura(4) 

Vymezit plochy a koridory pro technickou infrastrukturu, které zabezpečí kapacitní napojení •	
města na energetická vedení a jeho další obsluhu zejména z hlediska zásobování vodou, 
odkanalizování, zásobování elektřinou a zásobování plynem, v rozsahu odpovídajícímu 
navrženému využití území;

zajistit podmínky pro odkanalizování ul. Zahradní;•	

zajistit podmínky pro intenzifikaci ČOV v rozsahu stávajícího areálu.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje plochy technické infrastruktury, koncepční prvky a trasy, které 
zabezpečí kapacitní napojení města na energetická vedení a jeho další obsluhu zejména 
z hlediska zásobování vodou, odkanalizování, zásobování elektřinou a zásobování plynem, 
v rozsahu odpovídajícímu navrženému využití území.

> Odkanalizování ulice Zahradní je již zrealizováno.

> Územní plán zajišťuje podmínky pro intenzifikaci ČOV v rozsahu stávajícího areálu vymezením 
prvku TK-07: čistírna odpadních vod – intenzifikace stávající ČOV v Benátecké Vrutici na 30 000 EO.

Soulad Územního plánu s požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

> Územní plán splňuje požadavky na řešení veřejné infrastruktury a umožňuje její rozvoj v kapacitě 
úměrné rozvoji města.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území1.6. 

Přírodní hodnoty(1) 

Respektovat chráněná území přírody: evropsky významná lokalita Natura 2000 Milovice-Mladá, •	
přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem a její ochranné pásmo 50 m dle § 37, odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb., registrovaný VKP Milovice-Mladá;

respektovat památné stromy: dvě lípy srdčité „Nad Křížem“ (jižně od Benátecké Vrutice) •	
a stromořadí 20 platanů javorolistých v Rakouském táboře;

chránit nivu Mlynařice před nevhodnou zástavbou; rozvíjet vhodné využití jejího přírodního •	
a rekreačního potenciálu;

chránit a rozvíjet pestrou zemědělskou krajinu okolí města;•	

chránit a případně zvyšovat zastoupení stromořadí a remízů ve stávajících, převážně zemědělsky •	
využívaných partiích krajiny;

chránit a rozvíjet stromořadí v obraze sídla a krajiny;•	
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chránit lesní pozemky a rozvíjet je jako přírodně-rekreační zázemí sídla, popř. vymezit plochy, •	
které bude možné zalesnit jako kompenzaci za odňaté lesní pozemky;

respektovat jako nezastavitelné skladebné prvky ÚSES – nadregionální biokoridor č. 68 Řepínský •	
důl – Žehuňská obora a regionální biocentrum č. 1012 Kateřina – Polák;

plochy zemědělské půdy navrhované k nezemědělskému využití budou v Územního plánu •	
doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách 
(BPEJ), podklady musí být zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF uvedených v ustanovení 
§ 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 3 a § 4 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF;

respektovat požadavky stanovené v § 14, odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně •	
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a doložit v Územním 
plánu seznam dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), včetně uvedení výměr 
a údajů z katastru nemovitostí (identifikace jednotlivých pozemků).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu přírodních hodnot vycházející ze zvláštních 
právních předpisů (Natura 2000, přírodní rezervace, památné stromy, významné registrované 
prvky apod.) stanovením požadavků pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot na území obce 
v bodě 4.3.1. výrokové části Územního plánu a vymezením ploch nestavebního charakteru. 
Faktická ochrana je zajištěna zvláštními právními předpisy nad rámec Územního plánu. Graficky 
je rozsah přírodních limitů zobrazen v Koordinačním výkrese (II/01).

VKP Milovice-Mladá zasahuje svým jihozápadním cípem do zastavitelné plochy VX-3053 
vymezené již v ÚP 1998, navržené pro doplnění struktury zástavby u obchvatu. Zastavitelná 
plocha OV-6001, která je vymezena v chráněném území EVL a VKP, je určena pro pietní místo 
zaniklé obce Mladá a je podmíněna zpracováním územní studie a v podmínkách této studie je 
zajištění prostorové dimenze pietního místa s ohledem na minimální kácení dřevin.

> Územní plán respektuje památné stromy. Podmínky ploch vymezených v místech památných 
stromů umožňují jejich existenci. Faktická ochrana je zajištěna zvláštními právními předpisy nad 
rámec Územního plánu. Graficky je rozsah přírodních limitů zobrazen v Koordinačním výkrese 
(II/01).

> Územní plán zajišťuje ochranu nivy Mlynařice, ochranu a rozvoj pestré zemědělské krajiny, 
ochranu a rozvoj stromořadí v sídle i krajině, ochranu a rozvoj remízů a zeleně v zemědělských 
částech krajiny, ochranu lesních pozemků a ochranu a rozvoj ÚSES stanovením požadavků pro 
ochranu a rozvoj přírodních hodnot na území obce v bodě 4.3.1. výrokové části ÚP.

> Výpočet a zdůvodnění předpokládaného záboru zemědělského a lesního půdního fondu jsou 
zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy v kapitole E Odůvodnění ÚP.

Kulturní a civilizační hodnoty(2) 

Chránit nemovité kulturní památky: kostel sv. Kateřiny, kaplička sv. Jana Nepomuckého, socha •	
sv. Antonína Paduánského, lávka – mostek;

chránit pietní místo – italský vojenský hřbitov;•	

chránit a rozvíjet hodnotnou strukturu zástavby, zejména jádra historických vesnic Benátské •	
Vrutice a Starých Milovic a dále například Rakouský tábor a Balonku;

chránit a rozvíjet občanské vybavení jako základ polyfunkčnosti a polycentričnosti města;•	

chránit a rozvíjet veřejná prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci všech věkových skupin •	
obyvatelstva;

chránit a rozvíjet prostupnost zastavěného území (včetně ploch přestaveb) a zastavitelných •	
ploch a prostupnost sídla do krajiny;

chránit a případně obnovovat historickou cestní síť;•	

zachovat, udržovat, případně rehabilitovat památkově hodnotné objekty, v žádném případě •	
nesmí dojít k dotčení těchto památek;

vyznačit v grafické části Územního plánu kulturní památky na celém řešeném území;•	
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chránit archeologické dědictví v území s archeologickými nálezy v souladu se zákonem •	
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu nemovitých kulturních památek stanovením 
požadavků na respektování kulturních hodnot vycházející ze zvláštních právních předpisů 
(viz bod 4.3.2. výrokové části ÚP). Faktická ochrana je zajištěna zvláštními právními předpisy nad 
rámec Územního plánu. Graficky je rozsah těchto limitů zobrazen v Koordinačním výkrese (II/01).

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu pietního místa – italského válečného hřbitova 
vymezením plochy občanského vybavení – hřbitovy OH-3112 a plochy veřejného prostranství – 
veřejné zeleně ZV-3111, která tvoří na jižní straně hřbitova nezastavitelný předěl.

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnotné struktury zástavby zejména 
v jádru Benátecké Vrutice, na území tzv. Rakouského tábora a na Balonce stanovením požadavků 
na ochranu a rozvoj hodnotné struktury zástavby v bodě 4.3.2. výrokové části ÚP.

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj občanského vybavení, veřejných 
prostranství a zázemí pro každodenní rekreaci a bydlení v historických jádrech Starých Milovic 
a Benátecké Vrutice vymezením ploch určených pro občanské vybavení, podmínkami využití 
ploch umožňujícími rozvoj občanského vybavení také v dalších funkčních plochách, vymezením 
ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň v blízkosti obytných zón a vymezením ploch 
smíšených obytných historických jádrech.

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj prostupnosti sídla a krajiny a pro ochranu 
a obnovu historické cestní sítě stanovením požadavků na ochranu a rozvoj prostupnosti 
území v bodě 4.3.2. výrokové části ÚP a vymezením ploch veřejných prostranství, dopravní 
infrastruktury – silniční a tras pěších propojení a stanovením podmínek jejich využití.

> Nemovité kulturní památky jsou v Územním plánu vyznačeny v grafické části (v Koordinačním 
výkrese II/01) v celém řešeném území a uvedeny v kap. D 4.5.6. Odůvodnění ÚP.

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu kulturních památek stanovením požadavků na 
respektování kulturních hodnot vycházející ze zvláštních právních předpisů (viz bod 4.3.2. 
výrokové části ÚP). Faktická ochrana těchto památek je zajištěna zvláštními právními předpisy 
nad rámec Územního plánu. Graficky je rozsah těchto limitů zobrazen v Koordinačním výkrese 
(II/01).

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu archeologického dědictví stanovením požadavků 
na respektování kulturních hodnot vycházející ze zvláštních právních předpisů (viz bod 4.3.2. 
výrokové části ÚP).

Soulad Územního plánu s požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

> Územní plán splňuje požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace1.7. 

Vymezit veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a případně asanační zásahy, pro které (1) 
lze práva k pozemkům či stavbám vyvlastnit či pro které bude mít obec, kraj nebo stát předkupní 
právo, a to v rozsahu nutném pro budoucí rozvoj na území města; půjde zejména o veřejně 
prospěšné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu a veřejně prospěšná opatření pro 
založení prvků územního systému ekologické stability.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro něž 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření, pro něž lze uplatnit předkupní právo, Územní plán nevymezuje. Viz Výkres veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací (I/03) a bod 9 výrokové části ÚP.

Zpřesnit veřejně prospěšné stavby a opatření navržené v nadřazené územně plánovací (2) 
dokumentaci.
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Řešení Územního plánu:

> Územní plán zpřesňuje veřejně prospěšných staveb z nadřazené územně plánovací 
dokumentace na základě ploch vymezených Územním plánem pro tyto stavby. Viz Výkres 
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (I/03) a bod 9 výrokové části ÚP.

Soulad Územního plánu s požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
a asanace:

> Územní plán splňuje požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření 
a asanace.

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky 1.8. 
na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany státu, ochrany ložisek nerostných 
surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními 
jevy)

Požadavky na ochranu veřejného zdraví(1) 

Zajistit ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy (především hluku), a to •	
prostřednictvím požadavku na prověření změn využití území problematických rozvojových 
lokalit územními studiemi.

Řešení Územního plánu:

> Ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy (především hluku) řeší Územní 
plán stanovením požadavku na ochranu zástavby před hlukem v bodě 4.3.2. e) výrokové části ÚP.

Požadavky požární ochrany a civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu(2) 

Požární ochrana: z hlediska zájmů požární ochrany bude Územní plán obsahovat:•	

řešení návrhu odběrných míst pro zásobování vodou k hašení požárů;•	

vymezení přístupových komunikací pro požární techniku.•	

Civilní ochrana: do textové i grafické části Územního plánu zapracovat požadavky civilní •	
obrany podle § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva; 
podklady (informace o možném ohrožení území) je možno vyžádat u příslušné obce s rozšířenou 
působností (Lysá nad Labem) z Havarijního plánu kraje.

Obrana a bezpečnost státu: požadavky se nestanovují.•	

Řešení Územního plánu:

> Požadavky požární ochrany a civilní ochrany řeší Územní plán prostřednictvím vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití (zejména plochy veřejných prostranství a dopravní infrastruktury – 
silniční) a stanovením koncepce zásobování vodou. Některé požadavky (např. umisťování 
odběrných míst pro zásobování vodou k hašení požárů) není možné v podrobnosti Územního 
plánu uspokojivě naplnit. Podrobné vyhodnocení této problematiky je uvedeno v kapitole D 6.2. 
Odůvodnění ÚP.

Požadavky ochrany ložisek nerostných surovin a geologické stavby území(3) 

Bez požadavků.•	

Požadavky ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy(4) 

V řešeném území není vyhlášeno žádné záplavové území;•	

omezit stavební rozvoj situovaný do nivy Mlynařice.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán nevytváří podmínky pro rozvoj stavební činnosti v nivě Mlynařice, niva je 
navržena k rekreačním a přírodním účelům, je stanovena koncepce ochrany a rozvoje hodnot 
území (viz bod 4.3.1. d) výrokové části ÚP), koncepce vodních toků a ploch a koncepce 
odkanalizování (viz body 7.4. a 6.4.3. výrokové části ÚP). Tyto koncepce spolu s podmínkami 
využití ploch zajišťují ochranu území před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
a umožňují realizaci patřičných opatření.
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Soulad Územního plánu s požadavky vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů:

> Územní plán splňuje požadavky vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů.

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území1.9. 

Obytnou zástavbu nenavrhovat do území, která mohou být ovlivněna provozem letiště Boží Dar.(1) 

Řešení Územního plánu:

> Územní plán směřuje rozvoj obytné zástavby mimo oblasti, kde by byla ohrožena případným 
provozem letiště Boží Dar. Plochy určené pro rozvoj obytné zástavby jsou umístěny mimo 
předpokládané hlukové pásmo letiště.

V souladu s návrhem ZÚR SK vymezit koridor železniční trati Všejanská spojka přes chráněná území (2) 
přírody (Natura 2000, registrovaný VKP Milovice-Mladá, přírodní rezervace Pod Benáteckým vrchem); 
konkrétní opatření pro omezení vlivu železnice na tato chráněná území budou navržena v navazující 
podrobné projekční dokumentaci.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zpřesňuje koridor trasy železnice vymezený v ZÚR SK přes chráněná území, 
konkrétní opatření pro omezení vlivu železnice na tato chráněná území budou navržena 
v navazující podrobné projekční dokumentaci.

Soulad Územního plánu s požadavky požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů 
a  problémů v území:

> Územní plán splňuje požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu 1.10. 
a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Vymezit zastavitelné plochy a plochy přestaveb v rozsahu odpovídajícímu potenciálu rozvoje (1) 
Milovic, který vyplývá zejména z umístění města v rozvojové oblasti republikového významu OB1 
Praha, z potřeby revitalizace rozsáhlého území bývalého vojenského prostoru postiženého pobytem 
sovětských vojsk, z existence strategické zóny Středočeského kraje pro rozvoj hospodářských aktivit 
na území města a z existence významného dvouměstí, které Milovice tvoří s Lysou nad Labem.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje rozvojové plochy v menším rozsahu, než jaký by odpovídal potenciálu 
postavení města v systému osídlení a dynamice jeho rozvoje. Důvodem je zejména pokyn 
k úpravě návrhu ÚP (viz kap. G 4, bod (1) Odůvodnění ÚP) . Podrobnější popis a odůvodnění 
rozvoje Milovice je uveden zejména v kapitolách C, D a E Odůvodnění ÚP.

Soulad Územního plánu s požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby:

> Územní plán splňuje požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 1.11. 
využití územní studií

Uložit prověření využití územní studií v rozvojových plochách, ve kterých podmínky využití území (1) 
a požadavky na rozvoj území, vzhledem k jejich rozsahu nebo charakteru, nelze dostatečně přesně 
stanovit Územním plánem.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní 
studií podmínkou pro rozhodování (viz bod 13 výrokové části ÚP a Výkres základního členění 
území I/01).

Prověření změn využití území územní studií zaměřit zejména na:(2) 

podrobnější stanovení využití pozemků a jejich vzájemné uspořádání a vazby v souladu s cíli •	
a úkoly územního plánování;
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zpřesnění koncepce veřejné infrastruktury v daném území, zejména vymezení pozemků •	
veřejných prostranství, a dále, je-li to účelné, vymezení pozemků staveb a zařízení veřejného 
vybavení, vymezení dostatečných koridorů pro pěší, cyklisty, motorová vozidla, případně další 
druhy dopravy, prověření a případně navržení stromořadí, vymezení pozemků pro odstavování 
a parkování vozidel, pro obsluhu území hromadnou dopravou apod.;

zpřesnění podmínek prostorové regulace, zejména stanovení stavebních čar, výšek říms •	
a hřebenů střech apod.;

stanovení podmínek pro ochranu veřejného zdraví před negativními účinky dopravy (především •	
hluku), a to v odůvodněných případech.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán stanovuje podmínky pro pořízení Územní studie tak, aby bylo v řešeném území 
prověřeno zejména podrobnější vymezení pozemků a jejich využití, podrobnější umístění 
a prostorové uspořádání staveb, podrobnější ochrana a rozvoj hodnot a podrobnější řešení 
veřejné infrastruktury.

Soulad Územního plánu s požadavky na vymezení ploch a koridorů pro prověření změn jejich 
využití:

> Požadavky na vymezení ploch a koridorů pro prověření změn jejich využití byly splněny.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých budou podmínky pro rozhodování 1.12. 
o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Vymezit plochy a koridory, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití (1) 
stanoveny regulačním plánem, a to na základě potřeby zdůvodněné v Územním plánu.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje území, ve kterých ukládá pořízení regulačních plánů jako podmínku 
pro rozhodování o změnách v území (viz bod 14 výrokové části ÚP a Výkres základního členění 
území I/01).

Zpracování regulačního plánu zvážit zejména pro území s jasnou vlastnickou strukturou, prověřit (2) 
především pro tyto lokality: letiště a Boží Dar, centrum města kolem náměstí 30. června, niva 
Mlynařice a případná lokalita pro rozšíření bydlení jihovýchodně od zástavby starých Milovic.

Řešení Územního plánu:

> Na základě prověření možností rozvoje v území, potřeby regulace v území a možných nástrojů 
regulace (regulační plán, územní studie, dohoda o parcelaci) byly vymezeny plochy, jejichž 
využití je podmíněno vydáním regulačního plánu, pořízením územní studie či existencí dohody 
o parcelaci (podrobněji viz body 12, 13 a 14 výrokové části ÚP).

> Územní plán vymezuje potřebu regulace regulačním plánem v centru města kolem náměstí 30. 
června. Regulační plán je zde navržen z důvodu vysoké priority vhodného dotvoření městského 
prostředí tak, aby mělo městský charakter zástavby, veřejných prostranství a využití.

> Na základě pokynu k úpravě návrhu ÚP byl zrušen požadavek na vydání regulačního plánu 
v území subcentra Mladá (viz kap. G 4, bod (15) Odůvodnění ÚP).

Soulad Územního plánu s požadavky na vymezení ploch a koridorů pro pověření změn jejich využití: 

> Požadavky na vymezení ploch a koridorů pro prověření změn jejich využití byly splněny.

Požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území1.13. 

Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území(1) 

Na základě stanovisek orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, který k návrhu zadání 
Územního plánu uplatnil požadavek na posouzení Územního plánu z hlediska vlivů na životní 
prostředí, a orgánu ochrany přírody, který nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu 
CZ0214006 Milovice-Mladá, uvedených v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského 
úřadu, č. j. 014595/2012/KUSK ze dne 22. února 2012, se v souladu s § 47, odst. 3 Stavebního zákona 
požaduje zpracování vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území v rozsahu 
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přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to v částech:

A. Vyhodnocení vlivů Územního plánu na životní prostředí podle přílohy Stavebního zákona, •	
tzv. SEA;

B. Vyhodnocení vlivů Územního plánu na území Natura 2000;•	

C. Vyhodnocení vlivů Územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů •	
obsažených v územně analytických podkladech;

D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb •	
v území;

E. Vyhodnocení přínosu Územního plánu k naplnění priorit územního plánování;•	

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.•	

Při zpracování Vyhodnocení vlivů Územního plánu na udržitelný rozvoj území u ploch a koridorů 
nadmístního významu, veřejně prospěšných staveb a opatření vymezených Územním plánem 
v souladu se ZÚR SK vycházet z Vyhodnocení vlivů ZÚR Středočeského kraje na udržitelný rozvoj 
území a stanoviska Ministerstva životního prostředí k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a jeho 
závěrů a doporučení, zejména ve vztahu k nevyloučení významného vlivu na evropsky významnou 
lokalitu CZ0214006 Milovice-Mladá orgánem ochrany přírody.

Vyhodnocení vlivů Územního plánu na životní prostředí, tzv. SEA(2) 

Pro účely vydání stanoviska k Vyhodnocení vlivů Územního plánu na životní prostředí podle 
§ 22, písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, požaduje Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
předložení konceptu ÚP Milovic, včetně Vyhodnocení vlivů ÚP Milovic na udržitelný rozvoj území.

Vzhledem k tomu, že návrh zadání Územního plánu nevylučuje možnost vymezení ploch, pro 
které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem, 
a součástí Územního plánu by tak mohl být návrh zadání regulačního plánu, ploch a lokalit, které 
mohou zakládat rámec pro realizaci záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., bude v takovém 
případě nutné regulační plán posoudit jako záměr, tzv. EIA (především lokalita letiště).

Vyhodnotit je nutné zejména vlivy z hlediska účelnosti zastavění zemědělské půdy a záboru ZPF, vliv 
na změnu odtokových poměrů v území, vliv na změnu krajinného rázu a změny v uspořádání krajiny, 
vyhodnotit vlivy z hlediska dopravy, kumulace hlukové zátěže, znečišťování ovzduší především 
vůči obytné zástavbě (stávající i plánované) a možné narušení faktoru pohody bydlení, zdůvodnit 
a posoudit účelnost plánovaných změn v daných plochách.

Součástí vyhodnocení bude kapitola závěry a doporučení, včetně návrhu stanoviska dotčeného 
orgánu, s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí 
s lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami, včetně jejich upřesnění, nebo nesouhlasit.

Vyhodnocení vlivů Územního plánu na území Natura 2000(3) 

Vyhodnocení bude vypracováno autorizovanou osobou dle § 45i, odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V závěru vyhodnocení bude uveden jasný výrok, zda dle názoru autorizované osoby má Územní 
plán negativní vliv na území EVL a pokud ano, pak musí být prokázáno, že neexistuje alternativní 
řešení bez tohoto negativního vlivu nebo alespoň s menším negativním vlivem.

Ve vyhodnocení bude rovněž uveden návrh kompenzačních opatření (např. rozsah, obsah 
a lokalizace), který bude odborným podkladem pro rozhodnutí orgánu ochrany přírody 
o kompenzačních opatřeních dle § 45i, odst. 11 zákona č. 114/1992 Sb. a dále bude zapracováno 
zdůvodnění a prokázání převahy veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody a tato prokazování 
budou následně předmětem projednávání Územního plánu.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán splňuje požadavky na zpracování Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území, 
na životní prostředí a na území Natura 2000. Vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území je 
v kapitole F Odůvodnění Územního plánu. Vyhodnocení vlivu na životní prostředí a na území Natura 
2000 jsou k dokumentaci Územního plánu připojeny jako zvláštní přílohy.
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Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant1.14. 

V souladu s § 47, odst. 5 Stavebního zákona se ukládá zpracování konceptu ÚP Milovic ověřující (1) 
variantní řešení Územního plánu podle § 47, odst. 5 Stavebního zákona na základě podnětu orgánu 
ochrany přírody, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 
uplatněného v koordinovaném stanovisku Středočeského kraje, krajského úřadu, č. j. 014595/2012/
KUSK ze dne 22. února 2012, k návrhu zadání ÚP Milovic.

Varianty řešení Konceptu Územního plánu se požaduje zpracovat tak, aby byl vyloučen, nebo (2) 
v případě, že vyloučení není možné, alespoň zmírněn negativní vliv Územního plánu na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality EVL CZ0214006 Milovice-Mladá. 
Předpokládá se zpracování invariantního řešení vyjádřeného posouzením stavu stávajícího (platný 
územní plán) a budoucího využití území, pokud v rámci zpracování Konceptu Územního plánu 
nevyplyne požadavek na jiné variantní řešení.

Řešení Územního plánu:

> Koncept Územního plánu byl po dohodě s pořizovatelem a objednatelem zpracován ve dvou 
variantách, protože vyhodnocení rozdílů ÚP 1998 a nového invariantního ÚP v jejich vlivech 
na udržitelný rozvoj by bylo velmi problematické (ÚP 1998 byl zpracován podle starého stavebního 
zákona, celý jeho systém typů ploch s rozdílným způsobem využití a jejich vymezování je zcela 
rozdílný od nového ÚP). Srovnání dvou obdobně zpracovaných variant nového ÚP je z tohoto 
pohledu významně snazší.

> Koncept Územního plánu nastínil ve dvou variantách různé možnosti rozvoje území také 
s ohledem na evropsky významnou lokalitu Milovice-Mladá.

Varianta 1 se od varianty 2 lišila zejména:

vymezením ploch pro rodinnou rekreaci (RI) v lokalitě Střelnice určených pro prázdninový park;•	

rozšířením rozvoje lokality Nové Milovice především o plochy určené pro sportovní vybavení, •	
veřejné vybavení, veřejnou zeleň a bydlení v bytových domech a také pro doplnění dopravního 
skeletu města (propojení komunikací Nových Milovic s prodlouženou ulicí Ostravskou);

v řešení lokality Boží Dar, kde jsou rozvojové plochy severně od letiště určeny pro komerční •	
vybavení (OK);

v řešení území severně od ulice Ostravské, kde jsou rozvojové plochy určeny pro specifické •	
občanské vybavení (OX) a komerční vybavení (OK);

nevymezením rozvoje severovýchodně od zástavby Benátecké Vrutice (západně od navržené •	
přeložky silnice II/272).

Varianta 2 se od varianty 1 lišila zejména:

nevymezením rozvoje pro rodinnou rekreaci v lokalitě Střelnice;•	

nevymezením širšího rozvoje v lokalitě Nové Milovice;•	

v řešení lokality Boží Dar, kde jsou rozvojové plochy severně od letiště určeny pro výrobu •	
a skladování (VX);

v řešení území severně od ulice Ostravské, kde jsou rozvojové plochy určeny pro komerční •	
vybavení (OK) a pro výrobu a skladování (VX);

rozšířením rozvoje severovýchodně od zástavby Benátecké Vrutice, kde jsou rozvojové plochy •	
určeny zejména pro bydlení v rodinných domech, částečně pak pro komerční vybavení a veřejnou 
zeleň.

Pro návrh Územního plánu byla vybrána varianta 2.

Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu Územního plánu1.15. 

Obsah Územního plánu(1) 

Územní plán bude zpracován v souladu s platnou legislativou (Stavební zákon a vyhláška 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti) a bude obsahovat vlastní Územní plán a jeho Odůvodnění.
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Vyhodnocení vlivů Územního plánu Milovic na udržitelný rozvoj území(2) 

Nedílnou součástí Konceptu Územního plánu bude Vyhodnocení vlivů Územního plánu Milovic 
na udržitelný rozvoj území zpracované na základě požadavků tohoto zadání.

Řešení Územního plánu:

> Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu Územního plánu byly splněny.

> Územní plán byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto 
Stavebnímu zákonu, především přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb. Součástí Konceptu Územního 
plánu je Vyhodnocení vlivů Územního plánu Milovic na udržitelný rozvoj území zpracované na 
základě požadavků tohoto zadání.
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ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU2. 
Požadavky vyplývající z Pokynů pro zpracování Územního plánu Milovic schválených dne 27. 1. 2014 
byly vypořádány viz následující body.

Rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení Konceptu Územního plánu2.1. 
Podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu je dle Pokynů pro zpracování návrhu Varianta 2 
Konceptu Územního plánu Milovic.

Pokyny vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu, připomínek 2.2. 
a námitek uplatněných ke Konceptu Územního plánu Milovic

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*12.2.1. 

V kapitole 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic zařadit plochu pro letiště 
do ploch podmíněně vhodných s tím, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno, 
že v chráněných prostorech definovaných v § 30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
budou plněny limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví, před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro letecký provoz.

Údaje o splnění pokynu:

> Po konzultacích s dotčeným orgánem, bylo konstatováno, že požadavek na podmíněné 
využití stávajících ploch milovického letiště je nedorozuměním, protože tyto plochy nelze 
podmiňovat plněním limitů hluku a vibrací, které tyto stabilizované plochy samy vytvářejí. 
U ploch přestavbových spadajících rovněž pod letiště toto platí obdobně. Hluk a vibrace 
budou případně posuzovány v navazujících správních řízeních. Pokyn tak nebyl zapracován.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*22.2.2. 

V kapitole 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic zařadit do ploch 
podmíněně přípustného využití pro bydlení níže uvedené plochy s tím, že v dalším stupni 
projektové přípravy bude pro tyto plochy prokázáno, že v chráněných prostorech definovaných 
v § 30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou plněny limity hluku stanovené 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Jedná se o: 
1. plochy bydlení v bytových domech (BH) situované u ulice Armádní s kódy ploch BH-2269,  
BH-2270 a dále plochy BH-4104, BH-4108, BH-5053, BH-5054, BH-5055, BH-5056, BH-5083,  
BH-5086, BH-5093, BH-5097, BH-5106 a BH-5107; 
2. plochy bydlení v rodinných domech (BI) s kódy ploch BI-1129, BI-1130, BI-1134, BI-1135,  
BI-1139, BI-1142, BI-3023, BI-3024 a BI-3026.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. V podmínkách využití ploch bydlení v rodinných domech BI (bod 8.1.3 výrokové 
části ÚP) a v podmínkách ploch smíšených obytných v centrech měst (bod 8.3.3 výrokové 
části ÚP) bylo využití vybraných ploch ve prospěch pozemků rodinných domů podmíněno 
splněním maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech 
ve smyslu § 30, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (pozn. při návrhu ÚP došlo 
k úpravě řešení a k přečíslování ploch). Pro rozvojové plochy bydlení v bytových domech 
nebyla tato podmínka stanovena, přestože podmíněně připouští realizaci rodinných domů, 
neboť nejsou vymezeny v hlukem dotčených územích. Podmínka byla oproti pokynu zúžena 
pouze na pozemky rodinných domů, protože pro ostatní pozemky a stavby uplatňuje orgán 
ochrany veřejného zdraví svoje stanoviska automaticky v navazujících správních řízeních. 
Požadovat toto v Územním plánu je nadbytečné.
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*32.2.3. 

V kapitole 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic stanovit pro zastavitelnou 
plochu Z701, resp. plochu OV-7074, takové prostorové dimenze pietního místa, aby k jeho 
realizaci nebylo nutné kácet dřeviny nebo jen v co nejmenší možné míře.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno ve smyslu požadavku. Podrobné prověření prostorových dimenzí pietního místa 
na rozvojové ploše Z701 s důrazem na minimalizaci kácení dřevin bude obsahem zpracování 
územní studie US-14 (bývalá obec Mladá).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*42.2.4. 

V návrhu ÚP Milovic vypustit plochy PV-3166, PV-3167, PV-3179, PV-7008, PV-7011, PV-7022, 
PV-7024, PV-7033, PV-7052, PV-7064, PV-7067, PV-7072 (plochy veřejných prostranství – 
vyznačeny červeným křížkem v příloze č. A/1-1 těchto pokynů), které pořizovatel doplňuje dále 
o vypuštění ploch PV-3162, PV-3163, PV-6044, PV-7028, PV-7038, PV-7040, PV-7043, PV-7047 
(plochy veřejných prostranství – vyznačeny zeleným křížkem v příloze těchto pokynů ), umístěné 
v přírodní rezervaci Pod Benáteckým vrchem nebo v jejím ochranném pásmu, vypuštěné plochy 
zařadit do NS (plochy smíšené nezastavěného území).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Výše uvedené stabilizované a rozvojové plochy veřejných prostranství byly 
z návrhu Územního plánu vypuštěny, dotčená území byla zařazena do stabilizovaných ploch 
nezastavěného území (zejména ploch smíšených nezastavěného území a ploch lesních).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*52.2.5. 

V návrhu ÚP Milovic vypustit plochy DL-6013 a DL-6092 (plochy dopravní infrastruktury – 
letecké) kompletně zabírající disjunktní část EVL Milovice-Mladá a zařadit je do plochy smíšené 
nezastavěného území (NS).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Plochy dopravní infrastruktury – letecké nebo jejich části zasahující území 
disjunktní části EVL Milovice-Mladá byly zařazeny do ploch smíšených nezastavěného území.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*62.2.6. 

V kapitole 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic vázat realizaci záměrů 
na ploše OK-4189 (plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá; část 
zastavitelné plochy Z401), případně záměrů na této ploše navrhovaných návrhem ÚP Milovic 
dle připomínek města Milovice (pod poř. č. 19 vyhodnocení), na podmínku předchozího 
přírodovědného průzkumu a realizaci jakéhokoli potenciálního záměru (v případě potvrzení 
výskytu) podmínit výjimkou ze zákazů uvedenou u zvláště chráněných druhů dle § 50 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na 
ustanovení § 56 téhož zákona.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno ve smyslu požadavku. Zpracování přírodovědného průzkumu na rozvojové ploše 
Z401 (což odpovídá rozsahu plochy OK-4189 z Konceptu ÚP) bude obsahem zpracování 
územní studie US-07 (Za Ostravskou). Dle výkladu MMR ČR nemůže být podmínka využití 
ploch procesního charakteru, respektive nelze podmiňovat využití ploch dalším správním 
aktem, v tomto případě výjimkou ze zákazů uvedenou u zvláště chráněných druhů dle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*72.2.7. 

V subkapitolách 11.1.10, 11.2.10 a 11.3.10 „Případný požadavek na posuzování vlivů záměru 
obsaženého v regulačním plánu na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu…“ 
návrhů zadání regulačních plánů ploch RP-01 „Boží Dar“, RP-02 „Centrum“ a RP-03 „Subcentrum 
Mladá“ kapitoly 11 „Regulační plán“ textové části návrhu ÚP Milovic zapracovat závěr 
zjišťovacího řízení orgánu posuzování vlivů na životní prostředí, Krajského úřadu Středočeského 
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kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 147942/2012/KUSK ze dne 19. 11. 2012, 
ve kterém se uvádí: „Návrh zadání regulačního plánu nestanoví 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.“

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Bylo zapracováno do bodu 14 výrokové části ÚP.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*82.2.8. 

Při zpracování návrhu ÚP Milovic zvážit, zda plochy pro výrobu a skladování VX-3159, VX-3175 
a VX-3181 nevymezit spíše jako nezastavěné území.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Zpracovatel prověřil území již v rámci Konceptu ÚP. Vzhledem k připravovanému 
záměru výstavby areálu VTP Milovice, který se nachází na velké části dotčeného území 
a jehož realizace již započala, vzhledem k blízkosti zastavěného území, dobré dopravní 
dostupnosti a jasné hranici budoucího sídla a nezastavěného území, kterou tvoří vymezená 
trasa severního městského okruhu zčásti převzatá z platného ÚP 1998, bylo řešení Konceptu 
ÚP (2012) ponecháno beze změny (po přečíslování jde o plochy VX-3053, VX-3042  
a VX-3041).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*92.2.9. 

V kapitole 12 „Etapizace“ textové části návrhu ÚP Milovic stanovit pořadí změn v území 
(etapizaci) a podmínky pro naplňování zastavitelných ploch pro bydlení.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Územní plán stanovil pořadí změn v území (etapizaci) v bodě 15 výrokové části 
ÚP. Nad rámec pokynů je nově součástí Územního plánu Výkres pořadí změn v území – 
etapizace (I/04).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*102.2.10. 

U ploch pro bydlení konceptu ÚP Milovic, těsně sousedících s výrobní a skladovací plochou 
a s navrhovanými souvisejícími komunikacemi (např. plochy BI-3023, BI-3024, BI-3026, BH-2268), 
zvážit realizaci izolačního pásu zeleně, popř. zesílení stávajících pásů zeleně.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Zpracovatel zvážil výše uvedený požadavek a zejména s ohledem na vlastnické 
vztahy v dotčeném území upravil trasování ploch veřejných prostranství (do trasy stávající 
komunikace) a rozsah ploch určených pro smíšené obytné využití, pro veřejnou zeleň, 
pro výrobu a skladování a pro komerční využití. Nové řešení vytváří lepší podmínky pro 
prostorové oddělení uvažované obytné zástavby a průmyslové zóny Pod Liškami. Šířka 
zeleného pásu byla zvýšena z 30 m na 40 m. Další ochranná zeleň může být umístěna uvnitř 
rozvojových ploch výroby a skladování v závislosti na způsobu jejího budoucího využití.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*112.2.11. 

V textové části návrhu ÚP Milovic uvést, že konkrétní záměry v plochách výroby a skladování, 
komerce, výrobních skladovacích areálů, veřejného vybavení (vodovod, kanalizace), rekreace 
a dopravní infrastruktury, např. plochy přestavby P102, P202 (severní část), P205, P218, P309, 
P310, P409 a plochy OK-1136, OK-4094, OK-4096, OK-4198…, výrobní skladovací areály – např. 
plochy přestavby P201, P222, P301, P603 a zastavitelné plochy Z201, Z301, Z502…, a uvedené 
v příloze č. 1 zákona 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, je nutno projednat v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, tj. procesem EIA.
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Údaje o splnění pokynu:

> Pokyn nebyl zapracován. Posuzování vlivů konkrétních záměrů na životní prostředí 
v procesu EIA vyplývá automaticky ze zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a je nadbytečné ho jakkoliv vyžadovat Územním 
plánem. Rovněž není možné toto posuzování Územním plánem jakkoliv zužovat na vybrané 
plochy s rozdílným způsobem využití, protože se posuzování EIA vztahuje k charakteristice 
konkrétního záměru.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*122.2.12. 

Zastavitelnou plochu Z701, resp. plochu OV-7074 (plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura) vymezit v návrhu ÚP Milovic jako plochu, v níž je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčená plocha veřejného vybavení včetně souvisejícího nezastavěného území, 
které přibližně odpovídá rozsahu zástavby původní obce Mladá, bylo zařazeno do ploch, 
ve kterých je zpracování územní studie podmínkou pro rozhodování o změnách v území  
US-14.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*132.2.13. 

Navrhované plochy veřejných prostranství (PV) na západ od rozvodny Milovice (plocha  
TX-3093), tj. PV-1034, PV-1049, PV-1052, PV-1062, PV-2085, PV-2300, PV-2301, PV-3103  
a PV-3105, v návrhu ÚP Milovic přesunout do polohy stávající, částečně zpevněné komunikace 
pod Šibákem cca 100 m jižně od Mlynařice.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Výše uvedené rozvojové plochy veřejných prostranství byly z návrhu ÚP 
vypuštěny, dotčená území byla téměř kompletně zařazena do stabilizovaných ploch 
nezastavěného území (zejména ploch smíšených nezastavěného území a ploch vodních 
a vodohospodářských). S ohledem na potřebu vymezení dostatečných koridorů pro realizaci 
stezek podél Mlynařice, související s uvažovaným zvýšením rekreačního využití tohoto 
území, byly na jižním okraji nivy Mlynařice v trase stávajících účelových cest nově vymezeny 
rozvojové plochy veřejných prostranství dostatečného rozsahu. V návrhu ÚP byla ponechána 
příčná propojení veřejných prostranství přes nivu Mlynařice zajišťující dobrý přístup jižního 
okraje nivy ze zastavěného území města.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*142.2.14. 

Plochy vodní a vodohospodářské (W) v údolní nivě Mlynařice W-2096 (stav), W-3096 (návrh), 
W-5008 (návrh) a W-5014 (návrh) zařadit v návrhu ÚP Milovic do plochy smíšené nezastavěného 
území (NS – stav).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno částečně. V souvislosti se souvisejícími pokyny PZ*34, PZ*38 a PZ*39, které 
se týkaly obdobné problematiky, ale částečně požadovaly opačnou úpravu, bylo řešení 
upraveno v tom smyslu, že dotčená území byla zařazena do ploch stabilizovaných 
nezastavěného území, a to do ploch smíšených nezastavěného území nebo do ploch vodních 
a vodohospodářských, přičemž byl brán v úvahu hlavně stávající stav území a schválený 
projekt revitalizace některých části nivy. Na pozemcích p. č. 1088/12 a 1088/13 (k.ú. 
Benátecká Vrutice) je v současné době vodní plocha a dle katastru nemovitostí jsou oba dva 
pozemky zapsány jako „vodní nádrž přírodní“. Proto jsou oba pozemky vymezeny Územním 
plánem jako stabilizovaná plocha vodní a vodohospodářská W-2096.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*152.2.15. 

V kapitole 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic doplnit podmínky využití 
ploch NS v údolní nivě Mlynařice o nepřípustné využití: stavby, intenzívní rybníkářské využití 
a individuální rekreace.
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Údaje o splnění pokynu:

> Splněno částečně. Do nepřípustného využití ploch NS byly vloženy pozemky staveb pro 
rodinnou rekreaci a oplocené pozemky zemědělského půdního fondu sloužícího zejména 
pro drobné pěstitelství (tzv. zahrádky). Tímto způsobem je zapracována nepřípustnost 
„individuální rekreace“. Pokyn k zapracování absolutní nepřípustnosti „staveb“ v nivě 
Mlynařice byl z důvodu rozporu s původním Zadáním ÚP Milovic (zejména bodem 5.2.c), 
5.2.d), 7.1.c) a se základní koncepcí ÚP – bod 4.2.1) přeformulován do jednoho z bodů 
podmíněně přípustného využití takto: přípustnost staveb byla podmíněna jejich využitím 
ve prospěch rekreace a cestovního ruchu, jejich měřítkem úměrném potenciálu území, jejich 
souladem s charakterem území, nutností zachování průchodnosti krajiny, to vše v souladu 
s ochranou nivy Mlynařice (tj. významného krajinného prvku). Tím je zajištěna možnost 
výstavby např. lávky přes Mlynařici. Pokyn k zapracování nepřípustnosti „intenzivního 
rybníkářského využití“ nelze do Územního plánu zapracovat. Jedná se totiž o režim využívání 
rybníků, jehož regulace nepatří do cílů a úkolů územního plánování (Územní plán není 
schopen ovlivnit intenzitu hospodaření na rybnících, např. jejich dohnojování).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*162.2.16. 

Plochy RZ-3187 a RZ-3189 (plochy rekreace – zahrádkové osady), které jsou součástí zastavitelné 
plochy Z303, v návrhu ÚP Milovic zařadit do plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území), 
aby plnily izolační funkci mezi územím Natura 2000 a městem.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno částečně. Požadavek ze stanoviska dotčeného orgánu i zastupitelstva města 
sledoval od začátku spíše nesouhlas s navrženými plochami pro zahrádkaření (RZ). Cílovým 
typem ploch tedy měl být druh plochy s méně intenzivním využitím. Dotčené území nebylo 
tedy zařazeno do ploch smíšených nezastavěného území (NS), ale do ploch občanského 
vybavení – se specifickým využitím (OX). Důvodem je to, že toto území je v rámci celé koncepce 
uspořádání území města (zejména kvůli navržené trase severního městského okruhu) součástí 
urbanizované části města a nikoliv nezastavěného území (severní okruh zde tvoří jasné 
rozhraní mezi městem na jihu a krajinou na severu). Pro toto území bylo nicméně v souladu 
s pokynem zvoleno spíše méně intenzivní využití (plochy občanského vybavení se specifickým 
využitím), které umožňuje do značné míry zachovat stávající nezastavěný charakter území 
s využitím pro rekreaci a vytvářet tak vhodný přechod mezi městskou zástavbou a územím 
Natura 2000. Takovéto řešení bylo předjednáno s příslušným dotčeným orgánem.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*172.2.17. 

Plochu VX-4193 (plochy výroby a skladování) v návrhu ÚP Milovic, která je součástí zastavitelné 
plochy Z401 zařadit do plochy NS (plochy smíšené nezastavěného území), aby plnila izolační 
funkci mezi územím Natura 2000 a městem.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené území bylo vymezeno jako stabilizované plochy smíšené nezastavěného 
území.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*182.2.18. 

Horní polovinu plochy OK-4189 (plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá) dle konceptu ÚP Milovic využít spíše k zástavbě OK s výškovou hladinou max. 10/10 m, 
spodní polovinu plochy OK-4189 využít spíše pro park ZV (plochy veřejných prostranství – 
veřejná zeleň), sportoviště OS (plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
– náhrada za Hakenův stadion), zástavbu OX (plochy občanského vybavení – se specifickým 
využitím). Přesný stav využití plochy OK-4189 uvést v návrhu ÚP Milovic.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Využití území nad Ostravskou ulicí bylo přeřešeno, kromě ploch určených 
pro komerční vybavení jsou zde vymezeny plochy pro veřejná prostranství (základní 
komunikační kostra území), pro veřejnou zeleň (přibližně v rozsahu stávajícího lesíku) a pro 
sportovní vybavení (jako náhrada Hakenova stadionu s možným souvisejícím vybavením).
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*192.2.19. 

V případě, že podmínky prostorového uspořádání kapitoly 7 „Podmínky využití ploch“ textové 
části návrhu ÚP Milovic umožní při využití ploch překročení stanovené maximální výškové 
hladiny, nebo v případě, že maximální výšková hladina není stanovena, uvést, že v těchto 
případech nedošlo k dohodě s orgánem ochrany přírody o podmínkách ochrany krajinného 
rázu podle § 12, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a proto je při umisťování a povolování staveb, zařízení a terénních úprav v těchto 
plochách nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dle § 12, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů: „Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných 
plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné 
a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem 
ochrany přírody.“ Orgán ochrany přírody ve svém stanovisku konstatoval, že pro umisťování 
a povolování staveb, zařízení a terénních úprav v plochách, které nemají stanovenu 
maximální výškovou hladinu nebo ji překročí, nedošlo s ním k dohodě a tyto záměry tak 
podléhají jeho souhlasu. Toto povinnost automaticky vyplývá ze shora zmiňovaného zákona 
a tudíž jeho přepsání do výrokové části Územního plánu je nadbytečné. Jako upozornění 
bylo vloženo do kap. D 8 Odůvodnění ÚP, která je zrcadlovou kapitolou k bodu 8 (Podmínky 
využití ploch) výrokové části ÚP.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*202.2.20. 

V podmínkách prostorového uspořádání plochy občanského vybavení – se specifickým využitím 
(OX), uvedených v subkapitole 7.6.4. „Podmínky prostorového uspořádání a využití ploch podle 
významu“ textové části konceptu ÚP Milovic, stanovit pro plochu OX-4114 maximální výškovou 
hladinu 15/15 m.

Údaje o splnění pokynu:

> V návrhu splněno. Pro předmětnou plochu byla v bodě 8 výrokové části ÚP stanovena 
maximální výšková hladina 15 m.  
> Na základě pozdějších pokynů k úpravě návrhu Územního plánu však byla tato zastavitelná 
plocha zrušena (viz kap. G 4, bod (1) Odůvodnění ÚP).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*212.2.21. 

Zrušit zastavitelné plochy situované východně od přeložky silnice č. II/332 určené původně pro 
obytnou zástavbu a související využití tzv. Nových Milovic a území vymezit zejména jako plochy 
zemědělské NZ.

Údaje o splnění pokynu:

> V návrhu splněno. Východně od zpřesněné trasy koridoru dopravní infrastruktury – silniční 
určené pro přeložku silnice II/332 nejsou vymezeny zastavitelné plochy určené pro bydlení. 
Vzhledem k výpočtu potřeby zastavitelných ploch určených pro bydlení (kap. C 2.2.1.) 
a vzhledem k limitům vyplývajících ze zachování provozu letiště (stejně jako dalších limitů 
v území výrazně determinujících situování lokalit vhodných pro bydlení na území města) 
byl koridor obchvatu oproti Konceptu ÚP zúžen a posunut východním směrem (v souladu 
se ZÚR SK a po konzultaci s nadřízeným úřadem územního plánování) tak, aby bylo možné 
vymezit co nejrozsáhlejší zastavitelné plochy (zejména pro bydlení) mezi ním a současně 
zastavěným územím. Jedině tak je možné v Milovicích výrazně snížit deficit ploch určených 
pro bydlení (zejména v rodinných domech). I po takovém zásahu je v Územním plánu 
vymezeno o cca 18 ha méně ploch určených nebo předpokládaných pro rezidenční využití, 
než by bylo odpovídající pro řešené území (viz závěry kap. D 5.1. Odůvodnění ÚP). 
> Na základě pozdějších pokynů k úpravě návrhu Územního plánu byl navržený rozvoj 
bydlení jihovýchodně od zástavby Starých Milovic zcela zrušen (viz kap. G 4, bod (1) 
Odůvodnění ÚP).
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*222.2.22. 

Plochu VX-5032 (plochy výroby a skladování) konceptu ÚP Milovic, resp. zastavitelnou plochu 
Z502, v návrhu ÚP Milovic zařadit do plochy NZ (plochy zemědělské).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené území bylo zařazeno do ploch zemědělských.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*232.2.23. 

Navrhované veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji dopravní infrastruktury na východ od 
rozvodny Milovice (plocha TX-3093), tj. VD-18, VD-19 a VD-20, zůstanou v návrhu ÚP tak, jak 
jsou uvedeny v konceptu ÚP Milovic. Vymezení veřejně prospěšné stavby VD-15 přizpůsobit 
upravenému řešení ploch veřejných prostranství podél Mlynařice dle pokynu PZ*13.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji dopravní infrastruktury VD-18, VD-19 
a VD-20 jsou v návrhu ÚP ponechány (jsou přečíslovány na VD-16 a VD-17). Vymezení veřejně 
prospěšné stavby VD-15 (označení z konceptu ÚP Milovic) se přizpůsobilo upravenému 
řešení ploch veřejných prostranství podél Mlynařice dle pokynu PZ*13.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*242.2.24. 

Vymezení veřejně prospěšných staveb přizpůsobit upravenému řešení lokality 5 dle pokynu 
PZ*21.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Vymezení veřejně prospěšných staveb se přizpůsobilo upravenému řešení dle 
pokynu PZ*21.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*252.2.25. 

Koridory technické infrastruktury KTI*03 a KTI*08, trasu splaškové kanalizace TK-07, trasu 
vodovodu TV-04, trasu elektrického vedení 22 kV TE-02, trasu plynovodu STL TP-03 a trasu 
vodoteče TT-01 v zastavitelné ploše „Nové Milovice“ ze schématu č. I/S2 „Schéma technické 
infrastruktury“ vypustit.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Koncepce technické infrastruktury byla v dotčeném území upravena dle nového 
řešení ploch s rozdílným způsobem využití. Nové řešení sítí technického vybavení je 
znázorněno ve Výkrese koncepce technické infrastruktury I/02.3.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*262.2.26. 

Maximální výškovou hladinu 13/17 m uvedenou v subkapitole 7.6.4. „Podmínky prostorového 
uspořádání a využití ploch podle významu“ plochy občanského vybavení – se specifickým 
využitím (OX) textové části konceptu ÚP Milovic změnit v návrhu ÚP Milovic na 15/15 m.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pro plochy občanského vybavení – se specifickým využitím (OX) byla v bodě 8 
výrokové části ÚP stanovena maximální výšková hladina 15 m.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*272.2.27. 

Maximální výškovou hladina 13/17 m plochy OK-1136 zastavitelné plochy Z101 a plochy 
OK-1146 zastavitelné plochy Z102 uvedenou v subkapitole 7.7.4. „Podmínky prostorového 
uspořádání a využití ploch podle významu“ plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá (OK) textové části konceptu ÚP Milovic změnit v návrhu ÚP na 7/10 m.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pro plochu OK-1025 (v Konceptu ÚP označenou jako OK-1136) byla stanovena 
v bodě 8 výrokové části maximální výšková hladina 7/10 m. Plocha OK-1146 (označení 
z Konceptu ÚP) byla v návrhu ÚP zrušena pokynem PZ*36.
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*282.2.28. 

Plochy výroby a skladování VX-6006 a VX-6004 a plochy přestavby P603 v návrhu ÚP Milovic 
zařadit do plochy smíšené nezastavěného území (NS).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené území bylo zařazeno do ploch smíšených nezastavěného území.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*292.2.29. 

V kapitole 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic doplnit o obecný zákaz 
výstavby větrných elektráren (VTE).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Podmínky využití všech ploch v bodě 8 výrokové části návrhu ÚP Milovic jsou 
doplněny o zákaz výstavby větrných elektráren (VTE).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*302.2.30. 

Do kapitoly 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic zapracovat, že „stavby 
GSM budou posuzovány s ohledem na okolní zástavbu a konfiguraci terénu“.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Podmínky využití ploch v bodě 8 výrokové části návrhu ÚP Milovic jsou doplněny 
o podmínku, že stavby stožárů telekomunikačních zařízení jsou přípustné za podmínky 
prokázání, že jejich vliv na okolní zástavbu a konfiguraci terénu není negativní. Výjimku 
tvoří pouze plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH), kde byla výstavba těchto stožárů 
zařazena z důvodu ochrany pietních míst do nepřípustného využití, a plochy technické 
infrastruktury (TI), u kterých se z podstaty jejich vymezování toto využití předpokládá. 
Jejich vliv na krajinný ráz bude navíc posuzován v navazujících správních řízeních orgánem 
ochrany přírody (viz pokyn PZ*19).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*312.2.31. 

Šíře koridoru pro modernizaci tratě Praha – Milovice – Mladá Boleslav dle Konceptu ÚP Milovic je 
akceptovatelná pouze v zastavěném území, shodně s územní ochranou stávající železniční tratě 
č. 232 Lysá nad Labem – Milovice a na ně navazující krátké úseky procházející zastavitelnými 
plochami v rozsahu ploch DZ-3043, DZ-3045, DZ-3059, DZ-3060, DZ-3076 a DZ-3193, jak 
je uvedeno v příloze těchto pokynů. Mimo tento úsek respektovat šíři koridoru dle ZÚR 
Středočeského kraje tak, aby byla v návrhu ÚP Milovic zajištěna územní ochrana koridoru 
pro modernizaci tratě Praha – Milovice – Mladá Boleslav v souladu se Stavebním zákonem 
a zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno částečně. Mimo zastavěné území a na něj přímo navazující zastavitelné 
plochy ohraničené na jihu trasou přeložky silnice II/332 a na severu trasou severní části 
městského okruhu je navržena trasa pro železniční trať Praha – Milovice – Mladá Boleslav 
(rozvojové plochy dopravní infrastruktury – železniční), šířka koridoru byla oproti Konceptu 
ÚP upravena na základě konzultace s příslušným DO a jeho zpřesňujícího požadavku 
(z 28. 4. 2014), které v nezastavěném území souhlasilo s koridorem celkové šířky 200 m 
oproti původním 600 m.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*322.2.32. 

V kapitole 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic stanovit pro zastavitelné 
plochy Z304 a Z407 a plochy přestavby P302, P303, P309, P401 a P409 v ochranném pásmu 
dráhy jako podmíněně přípustné stavby a zařízení, s podmínkou ověření nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb 
a venkovních prostorech při umisťování staveb a zařízení, pro které jsou vyžadovány hygienické 
hlukové limity.
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Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. V podmínkách využití ploch bydlení v rodinných domech a ploch smíšených 
obytných v centrech měst (body 8.1. a 8.3. výrokové části ÚP) bylo využití vybraných 
ploch, které se se nacházejí v ochranném pásmu železnice (dle stanoviska DO) a v koridoru 
železnice navrhované, určené ve prospěch pozemků rodinných domů, podmíněno splněním 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech ve 
smyslu § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokyn je tak splněn v duchu stanoviska 
DO. Podmínka byla oproti pokynu zúžena pouze na pozemky rodinných domů, protože 
pro ostatní pozemky a stavby uplatňuje orgán ochrany veřejného zdraví svoje stanoviska 
automaticky v navazujících správních řízeních. Požadovat toto v Územním plánu je 
nadbytečné. Pozn. výčet ploch obsahuje také plochy s předpokládanou hlukovou zátěží ze 
stávající či navrhované silniční sítě dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*33)2.2.33. 

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá OK-4030 a OK-4110, které jsou 
součástí zastavitelné plochy Z403, v návrhu ÚP Milovic změnit na plochy rekreace – zahrádkové 
osady (RZ).

Údaje o splnění pokynu:

> V návrhu splněno. Dotčené území bylo zařazeno do zastavitelných ploch rekreace 
– zahrádkové osady doplněných o plochy veřejných prostranství určené pro místní 
komunikace.

> Na základě pozdějších pokynů k úpravě návrhu Územního plánu bylo řešení upraveno, 
byla vymezena pouze jedna zastavitelná plocha pro rekreaci v zahrádkových osadách  
RZ-4162 (viz kap. G 4, bod (1) Odůvodnění ÚP).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*342.2.34. 

Plochu NS-4137, chybně barevně označenou v konceptu ÚP Milovic jako plocha vodní 
a vodohospodářská W (návrh), označit v návrhu ÚP Milovic správně barevně jako plochu 
NS (stav).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Plocha byla vymezena jako stabilizovaná plocha smíšená nezastavěného území 
(viz také vyhodnocení pokynu PZ*14; bod 2.2.14. této kapitoly).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*352.2.35. 

Plochu veřejné prostranství – veřejná zeleň ZV-2146 v návrhu ÚP Milovic změnit na plochu 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) a místo plochy veřejných 
prostranství PV-2145 vymezit trasu pěšího propojení mezi ulicemi Topolovou a Tyršovou.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené území bylo připojeno k rozvojové ploše určené pro sport a tělovýchovu, 
navržená plocha veřejných prostranství, která toto území původně rozdělovala, byla zrušena 
a nahrazena pěším propojením.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*362.2.36. 

Zastavitelnou plochu Z102 konceptu ÚP Milovic, čítající plochy bydlení v rodinných domech 
(BI-1143, BI-1145, BI-1147, BI-1149, BI-1151, BI-1153, BI-1154), plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK-1146), plochy veřejných prostranství (PV-1144, PV-1150, 
PV-1155) a plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV-1152) v návrhu ÚP Milovic změnit 
na plochy smíšené nezastavěného území (NS) s doplněním územní rezervy pro bydlení.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené území v Benátecké Vrutici bylo vymezeno jako plocha územních rezerv 
pro bydlení v rodinných domech.
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*372.2.37. 

Plochu občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá OK-4187, která tvoří plochu 
přestavby P402 severně od ulice Ostravská, v návrhu ÚP Milovic podrobněji členit na plochy 
s rozdílným způsobem využití, např. OK, OS, ZV apod., společně s plochou OK-4189 tak, aby 
bylo možné rekreační využití plochy OK-4187, např. jako plochy veřejných prostranství – veřejná 
zeleň (ZV) – les.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Viz splnění pokynu PZ*18 (bod 2.2.18. této kapitoly).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*382.2.38. 

Chybné barevné označení plochy vodní a vodohospodářské W-2090 v grafické části konceptu 
ÚP Milovic a jeho odůvodnění jako plochy smíšené nezastavěného území (NS) v návrhu ÚP 
Milovic upravit dle stávajícího stavu a dle projektu.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Viz splnění pokynu PZ*14 (bod 2.2.14. této kapitoly).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*392.2.39. 

Plochy smíšené nezastavěného území NS-2087 a NS-2107 v návrhu ÚP Milovic změnit na plochy 
vodní a vodohospodářské (W).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Viz splnění pokynu PZ*14 (bod 2.2.14. této kapitoly).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*402.2.40. 

V návrhu ÚP Milovic plochu bydlení v rodinných domech BI-4047 vymezit pouze v ploše 
stávajících zahrádek a využití zbytku plochy BI-4047 změnit na plochu veřejných prostranství – 
veřejná zeleň (ZV).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Rozvojová plocha určená pro bydlení byla zmenšena, zbytek dotčeného území 
byl přiřazen ke stabilizované ploše pro veřejnou zeleň.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*412.2.41. 

Plochu dopravní infrastruktury – silniční DS-3058 (stav) vymezit v návrhu ÚP Milovic pouze 
v rozsahu pozemku p. č. 1746, k.ú. Milovice nad Labem, a dále plochu DS-3050 (návrh) tak, 
aby nezasahovaly do pozemků, které nejsou ve vlastnictví města Milovice, např. do pozemků 
p. č. 1754/7 a 1754/9, které se v návrhu ÚP Milovic zapojí celé do plochy smíšené obytné 
v centrech měst SC-3052 (návrh) jako součást plochy přestavby P303.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Rozsah dotčených ploch dopravní infrastruktury a navazujících ploch pro 
zástavbu byl upraven dle majetkoprávních vztahů.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*422.2.42. 

Plochu veřejných prostranství – veřejná zeleň ZV-4024 (návrh), vymezenou také jako plochu 
přestavby P407, kterou jsou dotčeny pozemky p. č. 689/2, 689/3, 670, k.ú. Milovice nad Labem, 
v návrhu ÚP Milovic vypustit spolu s P407 a začlenit ji do zastavěného území plochy bydlení 
v bytových domech BH-4023 (stav).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Plocha pro veřejnou zeleň byla zrušena, dotčené území bylo zahrnuto do 
stabilizované plochy bydlení v bytových domech.
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*432.2.43. 

Plochu občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV-3010 (návrh) a část plochy veřejných 
prostranství PV-3011 (návrh), vymezené jako součást plochy přestavby P305, kterými jsou 
dotčeny pozemky p. č. 1769/36, 1769/253 a st. 1198, k.ú. Milovice nad Labem, v návrhu ÚP 
Milovic změnit na plochu smíšené obytné v centrech měst (SC-návrh) v souladu s ÚPnSÚ 
Milovice.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené a navazující území při ulici V Konírnách bylo zahrnuto do rozvojových 
ploch smíšených obytných v centrech měst.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*442.2.44. 

Plochu lesní NL-6026 (návrh), vymezenou v konceptu ÚP Milovic jako plocha změn v území 
K608, v návrhu ÚP Milovic změnit na plochu výroby a skladování (VX).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčená plocha byla vymezena jako rozvojová plocha pro výrobu a skladování.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*452.2.45. 

Plochy smíšené nezastavěného území NS-7059, NS-7063 a NS-7065 (vše stav), kterými jsou 
dotčeny pozemky p. č. 1696/1, 1745/11, k.ú. Milovice nad Labem, v návrhu ÚP Milovic změnit 
na plochy zemědělské (NZ-stav).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené plochy byly vymezeny jako plochy zemědělské.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*462.2.46. 

Plochy smíšené nezastavěného území NS-5002, NS-5004 (část) a NS-5039 (vše stav) a plocha 
veřejných prostranství PV-5003 (stav), kterými jsou dotčeny pozemky p. č. 783/6, 783/7, 784, 
787, 788, 789, 790, 791, 960, 961, k.ú. Milovice nad Labem, v návrhu ÚP Milovic změnit na plochy 
s rozdílným způsobem využití tak, aby odpovídaly druhu pozemku a způsobu využití dle údajů 
katastru nemovitostí.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pozemek p. č. 786 vedený v katastru nemovitostí (KN) jako „trvalý travní porost“ 
a sousední pozemek p. č. 960 vedený v KN jako „ostatní plocha“ byly vymezeny jako součást 
stabilizované plochy zemědělské. Pozemek p. č. 788 vedený v KN jako „lesní pozemek“ byl, 
včetně souvisejícího malého stavebního pozemku p. č. 787, vymezen jako plocha lesní. 
Pozemky p. č. 783/2, 784, 790 a 791 vedené v KN jako „ostatní plocha“ byly vymezeny 
jako stabilizované plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek p. č. 789 vedený v KN 
jako zastavěná plocha, nádvoří (zbořeniště), který je také součástí zastavěného území, byl 
vymezen jako rozvojová plocha smíšená nezastavěného území, na které je možné realizovat 
zemědělské stavby související s hospodařením na okolních zemědělských pozemcích. 
Pozemek p. č. 961 vedený v KN jako „ostatní plocha“ (ostatní komunikace) byl vymezen jako 
stabilizovaná plocha veřejných prostranství.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*472.2.47. 

Plochu veřejných prostranství PV-2031 (návrh), vymezenou jako součást plochy přestavby P218, 
kterou jsou dotčeny pozemky p. č. 1380/2, 1380/6 a 1380/8, k.ú. Benátecká Vrutice, v návrhu 
ÚP Milovic zrušit a plochu připojit k plochám občanského vybavení – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá OK-2028 a OK-2829 a uvést je tak do souladu s ÚPnSÚ Milovice.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Západní větev původní plochy PV-2031 byla zrušena, dotčené území bylo zahrnuto 
do rozvojové plochy bydlení v rodinných domech, která v tomto území nahradila původní 
plochy.
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*482.2.48. 

Plochu veřejných prostranství PV-2012 (stav), kterou je dotčen pozemek p. č. 1769/7, k.ú. Milovice 
nad Labem, v návrhu ÚP Milovic zrušit a plochu připojit k ploše bydlení v bytových domech  
BH-2011 a v souvislosti s tím zrevidovat pěší propojení vedené přes plochy BH-2013 a OS-2017.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Plochy veřejných prostranství byly upraveny, stávající komunikace byla zahrnuta 
do stabilizované plochy bydlení v bytových domech. Trasa pěšího propojení procházející 
přes sousední plochu pro sport a tělovýchovu byla vymezena mimo dotčenou plochu 
bydlení.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*492.2.49. 

Pěší propojení mezi plochami veřejných prostranství PV-4167 a PV-4162, přes pozemek 
p. č. 802/73, k.ú. Milovice nad Labem, v ploše bydlení v rodinných domech BI-4161 v návrhu ÚP 
Milovic vypustit.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčená trasa pěšího propojení byla vypuštěna.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*502.2.50. 

Plochu smíšenou obytnou v centrech měst SC-4065 (stav) změnit v rozsahu pozemků p. č. 469/2, 
470/2, 471/4, k.ú. Milovice nad Labem, v návrhu ÚP Milovic na plochu bydlení v rodinných 
domech (BI-stav) v souladu s ÚPnSÚ Milovice.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Došlo k úpravě podmínek využití ploch smíšených obytných v centrech měst, 
a to tak, že je zde využití pro pozemky rodinných domů podmíněně přípustné. Tím je splněn 
požadavek pokynu, aby na dotčených pozemcích bylo možné realizovat rodinný dům.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*512.2.51. 

Plochu občanského vybavení – se specifickým využitím OX-4113 (návrh), vymezenou jako 
součást plochy přestavby P404, kterou jsou dotčeny pozemky p. č. 1354, 1355, 1356, 1357, 1358 
a 1743/5, k.ú. Milovice nad Labem, v návrhu ÚP Milovic změnit na plochu občanského vybavení 
– komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčené území bylo zahrnuto do ploch občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*522.2.52. 

V návrhu ÚP Milovic prověřit, s ohledem na stávající a navrhované plochy dopravní 
infrastruktury – letecké (DL) a další plochy nepodporující využití pro bydlení či jej limitující, 
možnosti rozšíření koexistence bydlení v plochách občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá OK-6051, OK-6053, OK-6054, OK-6056, OK-6057, OK-6060, OK-6070, OK-6072, 
OK-6075, OK-6079, OK-6081, OK-6083, OK-6084 a OK-6089 vymezené jako součást plochy 
přestavby P601 a zastavitelných ploch Z602, Z603 a Z604 dle varianty 1 konceptu ÚP Milovic 
v lokalitě Boží Dar, umožňující v omezené míře bydlení pouze jako podmíněně přípustné využití 
„pozemky staveb a zařízení pro bydlení správců budov a areálů v souladu s hlavním využitím“.

Údaje o splnění pokynu:

> Vzhledem k tomu, že pro návrh ÚP byla vybrána varianta 2 (viz bod 2.1. této kapitoly), 
která počítala v tomto území s vymezením ploch výroby a skladování (VX), nikoliv plochy 
občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK), o kterých se pokyn zmiňuje, 
je pokyn bezpředmětný a nemohlo dojít k jeho splnění.
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Pokyn pro zpracování návrhu PZ*532.2.53. 

Z pozemku p. č. 1707, k.ú. Milovice nad Labem, který je vymezen jako plocha smíšená 
nezastavěného území NS-6047, vypustit v návrhu ÚP Milovic zastavitelnou plochu Z601 při 
jihovýchodním okraji vymezenou dle konceptu ÚP Milovic jako plochu veřejných prostranství 
PV-6064 (návrh) spolu s navazující částí plochy PV-6066 (návrh) plochy přestavby P601. Plocha 
PV-6044 byla vypuštěna již dle položky PZ*4 těchto pokynů.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Zastavitelná plocha veřejných prostranství byla zrušena, pozemek p. č. 1707 
v k.ú. Milovice není dotčen žádnými rozvojovými plochami.

Pokyny pořizovatele vyplývající z Konceptu Územního plánu Milovic a procesu jeho 2.3. 
pořizování

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*542.3.1. 

Návrh ÚP Milovic zpracovat v souladu s právními předpisy novelizovanými po 1. lednu 2013, 
popř. po 1. lednu 2014, zejména se jedná o stavební zákon ve znění zákona č. 350/2012 Sb., 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, a zákona č. 257/2013 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí, účinným od 1. ledna 
2014, vyhlášku č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., 
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky 
č. 431/2012 Sb.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Návrh ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*552.3.2. 

V návrhu ÚP Milovic nepoužívat pojem „výrok“, s tímto pojmem nepracuje stavební zákon, 
správní řád ani prováděcí předpisy, i když se neoficiálně používá pro tu část územního plánu, 
která není jeho odůvodněním.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pojem „výrok“ či „výroková část“ je používán pouze v Odůvodnění ÚP, a to 
z důvodu zjednodušení a zpřehlednění odkazů na tuto část návrhu ÚP. Na základě pokynu 
pořizovatele byl tedy pojem „výrok“ ve výrokové části ÚP zrušen.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*562.3.3. 

Kapitolu 7 „Podmínky využití ploch“ textové části návrhu ÚP Milovic doplnit v úvodu před 
bodem 7.1 o soupis ploch s rozdílným způsobem využití vymezených při řešení územního plánu.

Údaje o splnění pokynu:

> Pokyn nebyl splněn. Seznam ploch s rozdílným způsobem využití byl zařazen do bodu 
2 výrokové části ÚP „Pojmy“, kde tvoří s ostatními grafickými jevy a textovými pojmy jejich 
logicky uspořádaný přehled. Umístění stejného seznamu opakovaně v jiné části výroku je 
proti zaběhnutým zvyklostem při psaní právních textů.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*572.3.4. 

Odstranit zmatečnost v označení plochy veřejných prostranství (PV), která je v hlavním výkrese 
varianty 1 označena jako P-1169 „stabilizovaná plocha“, a ta samá plocha je ve variantě 2 
označena jako P-1155 „plocha změny“.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. V návrhu je dotčené území vymezeno jako stabilizovaná plocha veřejných 
prostranství.

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

G34 G. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ 

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*582.3.5. 

Prověřit opodstatněnost vymezení ploch smíšených nezastavěného území (NS) na orné půdě, 
jejichž hlavní využití nekoresponduje s využitím orné půdy jako plochy zemědělské (NZ). 
V případě vymezení plochy NS na orné půdě by takto vymezená plocha měla být označena jako 
„plocha změn“ (návrh), nikoliv jako „stabilizovaná plocha“ (stav), viz např. plochy NS-1033,  
NS-1073, NS-1077 a NS-1148.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Zpracovatel prověřil vymezení stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného 
území s ohledem na stávající druh (kulturu) dotčených pozemků a také podmínky využití 
těchto ploch. Podmínky využití ploch smíšených nezastavěného území umožňují, aby byly 
jako stabilizované vymezeny i plochy zahrnující stávající pozemky orné půdy. V ÚP jsou takto 
vymezena ta území, u kterých je předpoklad postupného méně intenzivního zemědělského 
využití (např. území v nivě Mlynařice se zvýšených přírodně-rekreačním potenciálem, území 
bývalých skládek či území na okrajích zástavby, které má vytvářet vhodný přechod mezi 
obytnou zónou a intenzivně obhospodařovanými zemědělskými pozemky).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*592.3.6. 

Doplnit výkresy o číslo a kategorii silnic, popis vodního toku Mlynařice, místopisné označení 
města a jeho sídel, názvy ulic, popř. další popis zlepšující orientaci.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Do mapového podkladu výkresů v měřítku 1 : 5 000 byly doplněny názvy ulic, 
čísla silnic a železnice, názvy vodního toku a případně další místopisné názvy (např. Balonka, 
Rakouský tábor). K číslům označujícím jednotlivé lokality byly doplněny i jejich názvy (např. 
1: Benátecká Vrutice).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*602.3.7. 

V kapitole 10 „Územní studie“ textové části Konceptu ÚP zrušit v odstavci 10.4 na straně 62 
text týkající se výjimky pro stavby v plochách s podmínkou zpracování územní studie. Takovou 
„výjimku“ lze použít v plochách územních rezerv, protože to by bylo v souladu s § 36, odst. 1 
Stavebního zákona: „V územní rezervě jsou zakázány změny v území [§ 2, odst. 1, písm. a)], 
které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit.“, ale nikoliv v ploše, ve které 
je podmíněno rozhodování o změnách v území zpracováním územní studie dle § 43, odst. 2 
Stavebního zákona.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčený bod byl zrušen.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*612.3.8. 

Kapitolu 15 „Sdělení o zrušení územně plánovací dokumentace“ textové části konceptu ÚP 
Milovic vypustit, bude uvedena ve „výroku“ pořizovatele při návrhu na vydání ÚP Milovic 
zastupitelstvem města.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Dotčený bod byl zrušen.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*622.3.9. 

Ve výkrese I/01 „Výkres základního členění území“ provést následující úpravy: 
1. Plochy podmíněné vydáním regulačního plánu šrafovat křížově v souladu s MINIS (Minimální 
standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS), nikoliv pouze obrácenou šrafou oproti 
plochám s podmínkou územní studie. 
2. V legendě změnit označení „ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ“ na „HRANICE A ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ“ v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
3. V legendě změnit všude označení „PLOCHA…“ na „HRANICE PLOCHY…“ v souladu s přílohou 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
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4. V legendě u územních studií a regulačních plánů změnit označení „ÚZEMÍ…“ na „PLOCHY…“ 
a text uvést do souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Výkres základního členění území (grafické vyjádření a legenda) byl upraven 
dle metodiky MINIS a dle platné legislativy (vyhláška č. 500/2006 Sb., v platném znění) 
s využitím aktuálního výkladu Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*632.3.10. 

Zvážit, zda v některých plochách nezastavěného území nevyloučit možnost staveb, zařízení 
a jiných opatření podle § 18, odst. 5 Stavebního zákona.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Z ploch, které jsou vymezovány v nezastavěném území (tj. ploch zemědělských, 
ploch smíšených nezastavěného území, ploch lesních a ploch vodních a vodohospodářských) 
byly mimo jiné vyloučeny pozemky staveb pro těžbu a pozemky fotovoltaických a větrných 
elektráren.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*642.3.11. 

Členění grafické části návrhu ÚP Milovic uvést do souladu se zadáním ÚP Milovic, ve kterém 
nebyly uvedeny schémata. V případě, že hlavní výkres nemůže obsahovat z důvodu přehlednosti 
všechny jevy požadované přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., mohou být zpracovány 
samostatné výkresy urbanistické koncepce, koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné 
infrastruktury, které lze dále členit. Použití schémat pro vymezení veřejného vybavení, dopravní 
infrastruktury a technické infrastruktury, které má být povinnou součástí hlavního výkresu, je 
použitelné pouze pro odůvodnění ÚP.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Schémata grafické části Územního plánu byla zrušena a nahrazena výkresy 
v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*652.3.12. 

Návrh ÚP Milovic zpracovat nad aktuální katastrální mapou.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Podkladem pro zpracování návrhu ÚP je katastrální mapa platná k 1. 1. 2014.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*662.3.13. 

Při zpracování návrhu ÚP Milovic aktualizovat vymezení zastavěného území a v návaznosti na to 
aktualizovat vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Vymezení zastavěného území bylo upraveno k datu 1. 3. 2014 na základě aktuální 
katastrální mapy platné k 1. 1. 2014, s tím souvisí i případné úpravy rozsahu rozvojových 
ploch.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*672.3.14. 

Obsah textové části návrhu ÚP Milovic členit podrobněji, doplnit i podkapitoly.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*682.3.15. 

Zastavěné území plochy dopravní infrastruktury – železniční DZ-3190 stávající železnice 
v návrhu ÚP Milovic vymezit v souladu s údaji katastru nemovitostí a rovněž tak její ochranné 
pásmo.
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Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pozemek p. č. 1175/11 v k.ú. Milovice, který byl dříve využíván jako překladiště, 
včetně stále existující železniční vlečky z milovického nádraží, který je dnes ve vlastnictví 
SŽDC a je v katastru nemovitostí veden jako druh pozemku „ostatní plocha“ a způsob využití 
„jiná plocha“ (shodně jako např. milovické nádraží), je celý zařazen do zastavěného území. 
Důvodem je to, že se na něm dle údajů KN nachází stavby, se kterými tvoří jeden (částečně) 
oplocený celek. Ochranné pásmo dráhy je zakresleno na základě existující vlečky, a to 
v šíři 30 m na obě strany od její osy (neodvozuje se tedy z údajů Katastru nemovitostí, ale 
z vlastní existence železniční vlečky). ÚP zde sleduje zachování železniční vlečky pro obsluhu 
průmyslové zóny Pod Liškami.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*692.3.16. 

V legendě ploch s rozdílným způsobem využití hlavního výkresu grafické části návrhu ÚP Milovic 
uvést pouze ty plochy, které jsou na hlavním výkresu zastoupeny, např. plochy rekreace – 
plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) nejsou v hlavním výkresu varianty 2 vůbec zastoupeny 
a územní rezervy, vyjma plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), také nejsou vymezeny.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno částečně. V legendě Hlavního výkresu jsou uvedeny pouze ty typy plochy 
s rozdílným způsobem využití, které jsou vymezeny v řešeném území. U všech typů ploch je 
uveden kompletní grafický přehled možností řešení (s ohledem na časový horizont řešení), 
protože legenda Hlavního výkresu je zpracovatelem vnímána jako komplexní grafická 
knihovna prvků, které nemusí být všechny v aktuálním ÚP použity (ale mohou být např. 
následně použity v jeho změnách). Toto nemá vliv na pochopitelnost a jednoznačnost 
výkresu, protože pro všechny jevy obsažené ve výkrese lze najít jejich vysvětlení v legendě.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*702.3.17. 

Z kapitoly A. „Pojmy a zkratky“ textové části odůvodnění konceptu ÚP Milovic vyjmout a zařadit 
do kapitoly 7 „Podmínky využití ploch“ ty pojmy, které je třeba z hlediska řešení ÚP a jeho 
realizace vymezit jako závazné a v odůvodnění uvést, proč se tak stalo. Jedná se o vymezení 
pojmů v právních předpisech neuváděných, na nichž jsou postaveny podmínky využití ploch 
a od kterých se nemůže stavební úřad či jiný správní orgán odchýlit na základě svého správního 
uvážení.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno částečně. Pojmy (v právních předpisech neuváděných, avšak důležitých pro výklad 
Územního plánu) byly zařazeny do bodu 2 výrokové části ÚP, tj. na začátek textové části 
Územního plánu, ve shodě se zvyklostmi jiných právních předpisů, u kterých jsou pojmy 
uvedeny rovněž na začátku textu (např. v zákonech a vyhláškách).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*712.3.18. 

Institut „předkupní právo“ buď v návrhu ÚP Milovic vůbec nevyužít, a nebo v nezbytně nutném 
rozsahu, pak ovšem musí být v textové části návrhu ÚP Milovic uvedeno, v čí prospěch je 
předkupní právo zřizováno, parcelní čísla pozemků, název katastrálního území a případně 
další údaje podle § 5, odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 101 Stavebního zákona a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Předkupní právo nebylo v Územním plánu stanoveno.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*722.3.19. 

Výpočet procenta zastavěnosti vázat na výměru stavebního pozemku, nikoliv na plochu.

Údaje o splnění pokynu:

> V průběhu zpracování návrhu ÚP a debat s pověřeným zastupitelem vyplynula 
nadbytečnost stanovení procenta zastavěnosti. Z podmínek využití všech ploch s rozdílným 
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způsobem využití byl tak zrušen požadavek na intenzitu využití území (zastavěnost). 
Vzhledem k tomu, že město Milovice je kvůli své specifické historii bývalého vojenského 
sídla městem se vznikající urbanistickou strukturou (a lze ho s nadsázkou nazvat město – 
brownfield), není v tomto okamžiku účelné intenzitu jeho zastavění ve vymezených 
plochách stanovovat. Tím je ponechán prostor pro jeho „stavební zahuštění“. Při aktualizaci 
Územního plánu lze tento přístup přehodnotit a ošetřit. S ohledem na to již není nutné řešit 
problematický způsob výpočtu zastavěnosti (na plochu, na záměr či stavební pozemek). 
Pokyn tak nemohl být splněn.

> Na základě pozdějších pokynů k úpravě návrhu Územního plánu byla zastavěnost znovu 
vložena do podmínek využití ploch (viz bod 8 výrokové části ÚP), a to tak, že se vztahuje na 
pozemek nebo na soubor pozemků dotčených stavebním záměrem (viz kap. G 4, bod (6) 
Odůvodnění ÚP).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*732.3.20. 

Při vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v návrhu ÚP Milovic respektovat vlastnické 
hranice pozemků a v případě, že byly takové pozemky v hlavním výkrese konceptu ÚP Milovic 
chybně vymezeny jako plochy veřejných prostranství (PV-stav) musí být správně vymezeny jako 
plochy veřejných prostranství (PV-návrh) a popř. zařazeny do ploch s předkupním právem.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno částečně. Plochy veřejných prostranství byly vymezeny tak, aby bylo možné jejich 
plnohodnotné využití pro danou funkci. V těchto případech se nejedná o chybné vymezení. 
Vlastnické vztahy nejsou pro vymezování ploch veřejných prostranství v územním plánování 
určující, ÚP může plochy veřejných prostranství vymezit i na soukromých pozemcích, a to 
např. dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který veřejná prostranství definuje takto: 
„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“ K pozemkům určeným v ÚP pro veřejná 
prostranství může mít obec předkupní právo bez ohledu na to, zda jsou vymezeny jako 
plochy stabilizované či rozvojové (viz § 101 zákona č. 183/2006 Sb.). Předkupní právo tak 
není podmínkou, ale pouze možností.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*742.3.21. 

V textové části konceptu ÚP Milovic v bodě 3.5.1 na straně 8 opravit kód plochy ZP-0000 na  
ZV-0000 a v bodě 5.3.7 písm. a) na straně 17 opravit označení plochy „DS“ na „DL“.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Kódy ploch byly opraveny do souladu s jejich názvy.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*752.3.22. 

V příslušných výkresech návrhu ÚP Milovic prověřit a případně vyznačit dálkové cyklotrasy 
či cyklostezky.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Zpracovatel prověřil trasování dálkových cyklotras v řešeném území, a to dle 
údajů Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje – aktualizace 
2012 (B.I.R.T. Group, 2013). Podle tohoto dokumentu řešeným územím neprochází žádné 
cyklotrasy nebo cyklostezky, které by byly zařazeny do dálkové sítě. Jako „hlavní“ či 
„dálkové“ cyklotrasy jsou nejblíže řešenému území vymezeny trasy CT2 – Labská (prochází 
podél Labe) a CT17 – Jizera (prochází podél Jizery). Přes řešené území jsou v generelu 
zakresleny pouze cyklotrasy nižšího významu obvykle propojující město s okolními sídly. 
Schéma možného uspořádání cyklotras v řešeném území je součástí odůvodnění Koncepce 
cyklistické dopravy v kapitole D Odůvodnění ÚP.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*762.3.23. 

Vzhledem k rozsahu pokynů požaduje pořizovatel, před tiskem výkresů a konečnou adjustací 
dokumentace, předložit návrh ÚP Milovic v elektronické podobě ke konzultaci.

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

G38 G. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ 

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pořizovatel obdržel návrh ke konzultaci.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*772.3.24. 

Výkresy digitální podoby návrhu ÚP Milovic ve formátech *.pdf pro veřejné projednání nepůlit 
podle tištěných vyhotovení, tzn., že všechny výkresy budou mít totožný obsah s tištěným 
vyhotovením, ale bez toho, aby se z hlediska technických možností tiskárny dál členily.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Výkresy ve formátu PDF jsou vytvořeny vždy jako jeden list (nejsou děleny jako 
výkresy tištěné).

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*782.3.25. 

Textová část odůvodnění návrhu ÚP Milovic bude kromě náležitostí uvedených v příloze 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. obsahovat v souladu s § 53, odst. 4 a 5 Stavebního zákona tyto 
náležitosti: 
1. Soulad návrhu ÚP Milovic s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 
2. Soulad návrhu ÚP Milovic s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území. 
3. Soulad návrhu ÚP Milovic s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů. 
4. Soulad návrhu ÚP Milovic s požadavky zvláštních právních předpisů. 
5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 
o výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vybrané varianty. 
7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Textová část odůvodnění splňuje legislativní požadavky na svůj obsah.

Pokyn pro zpracování návrhu PZ*792.3.26. 

Přebaly (desky) návrhu ÚP Milovic opatřit seznamem příloh a číslem paré, tím také jednotlivé 
textové a grafické přílohy.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno.
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ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ K NEPODStAtNé ÚPRAVĚ NÁVRHU3. 
Na základě „Pokynů pro nepodstatnou úpravu Návrhu územního plánu Milovic před vydáním“ (dále 
jen „Pokyny pro nepodstatnou úpravu“) byl zpracován tento katalog nepodstatných úprav, který 
přehledným způsobem prezentuje všechny úpravy Návrhu Územního plánu Milovic vzešlé z výsledků 
jeho veřejného projednání konaného dne 30. 6. 2014.

Vzhledem k tomu, že tyto pokyny nejsou v rozporu z následnými Pokyny k úpravě návrhu ÚP Milovic (viz 
kap. G 4 Odůvodnění ÚP), byly do dokumentace také zapracovány.

Každému z osmi Pokynů (značených VP*1 až VP*8) je na následujících stranách určena jedna kapitola 
(vyjma pokynů VP*2 a VP*3, které jsou pro svoji příbuznost sloučeny), která v první podkapitole cituje 
patřičný pokyn a v druhé popisuje, jak byl pokyn zapracován do územního plánu.

Aktualizace a doplnění nemovitých kulturních památek3.1. 

Pokyn VP*13.1.1. 

Výkres č. II/01 „Koordinační výkres“ grafické části odůvodnění návrhu ÚP a znění písmene a) 
„Nemovité kulturní památky“ odstavce 4.5.6 „Ochrana památek“ subkapitoly 4.5 „Limity využití 
území“ kapitoly D „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ“ textové části odůvodnění návrhu ÚP 
aktualizovat a doplnit o registrované nemovité kulturní památky: hangár č. 12 (na vratech 10) 
[r. č. 105254 ÚSKP, pozemek parc. č. 1428, k. ú. Milovice nad Labem, městská část Boží Dar] a 
venkovskou usedlost čp. 22, z toho jen: bránu s brankou [r. č. 104837 ÚSKP, pozemek parc. č. st. 
75/1, k. ú. Benátecká Vrutice, městská část Benátecká Vrutice] podle požadavku orgánu státní 
památkové péče.

Údaje o splnění pokynu VP*1:3.1.2. 

> Dokumentace Územního plánu byla doplněna takto:

V písm. a) kap. D 4.5.6. textové části odůvodnění Územního plánu byl doplněn přehled a) 
nemovitých kulturních památek nacházejících se v řešeném území o tyto odrážky:

hangár č. 12 – na vratech 10 (r. č. 105 254) v k.ú. Milovice;•	

venkovská usedlost čp. 22, z toho jen: brána s brankou (r. č. 104 837) v k.ú. Benátecká •	
Vrutice.

Koordinační výkres byl doplněn o výše uvedené nemovité kulturní památky: hangár b) 
č. 12 na pozemku parc. č. 1428 v k. ú. Milovice nad Labem a venkovská usedlost čp. 22 
na pozemku parc. č. st. 75/1 v k. ú. Benátecká Vrutice. Nové zobrazení těchto nemovitých 
kulturních památek na Koordinačním výkrese je dokumentováno na Obr. 01 („hangár 
č. 12“ v části Boží Dar) a Obr. 02 („venkovská usedlost čp. 22“ v části Benátecká Vrutice).

Doplnění pojmu „stavba pro zemědělství“3.2. 

Pokyny VP*2 a VP*33.2.1. 

VP*2: Kapitolu A „VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY“ textové části odůvodnění návrhu ÚP doplnit 
vymezení pojmu „stavba pro zemědělství“, který je použit v podmínkách využití plochy 
zemědělské (NZ), a to pouze v rozsahu § 3 písm. f ) bodů 2 a 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

VP*3: Kapitolu A „VYSVĚTLIVKY A ZKRATKY“ textové části odůvodnění návrhu ÚP doplnit 
o vymezení pojmu „stavba pro zemědělství“, který je použit v podmínkách využití plochy 
smíšené nezastavěného území (NS), a to pouze v rozsahu § 3 písm. f ) bodů 1, 2 a 6 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o splnění pokynů VP*2 a VP*3:3.2.2. 

> Do kap. A textové části odůvodnění Územního plánu (Vysvětlivky a zkratky) byl doplněn 
výklad pojmu „stavba pro zemědělství“ takto:

„Stavba pro zemědělství: stavba dle § 3 písm. f) vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, přičemž pro plochy zemědělské se 
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tím rozumí pouze stavby dle bodů 2 a 3 a pro plochy smíšené nezastavěného území pouze 
stavby dle bodů 1, 2 a 6 zmiňované vyhlášky.“

Vyjmutí části pozemku z ploch veřejných prostranství3.3. 

Pokyn VP*43.3.1. 

Plochu veřejného prostranství PV-2039, vymezenou v návrhu ÚP jako stabilizovaná plocha 
zastavěného území mezi ulicemi Višňová a Armádní, z návrhu ÚP vypustit v rozsahu pozemku 
parc. č. 1424/7, k. ú. Benátecká Vrutice, a připojit ji k některé ze sousedních ploch smíšených 
obytných SX-2036 nebo SX-2038.

Údaje o splnění pokynu VP*4:3.3.2. 

> V grafické části Územního plánu (zejména na Hlavním výkrese I/02.1) byl upraven rozsah 
plochy veřejného prostranství PV-2039 tak, aby nezasahovala do pozemku parc. č. 1424/7 
v k.ú. Benátecká Vrutice. Okolní plochy smíšené obytné SX-2036 a SX-2038 byly rozšířeny 
směrem k sobě, jejich hranici tvoří hranice mezi pozemky parc. č. 1424/6 a 1424/7.

> Na základě pozdějších pokynů k úpravě návrhu Územního plánu (viz kap. G 4, bod (2) 
Odůvodnění ÚP) byly výše uvedené původní plochy smíšené obytné (SX) vymezeny nově 
jako plochy smíšené obytné v centrrech měst (SC). Jejich číslování bylo zachováno.

Úprava rozsahu území pro uzavření dohody o parcelaci3.4. 

Pokyn VP*53.4.1. 

Pozemky parc. č. 745/53, 745/54, 745/55 a 745/56, k. ú, Milovice nad Labem, které jsou v návrhu 
ÚP součástí zastavitelné plochy Z403 plochy smíšené obytné SX-4164, vyjmout z plochy pro 
uzavření dohody o parcelaci DP-03 Milovice – U Šutráku, která v návrhu ÚP vymezuje plochu, 
v níž je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci dle § 43 odst. 2 
stavebního zákona.

Údaje o splnění pokynu VP*5:3.4.2. 

> V grafické části Územního plánu (zejména na Výkrese základního členění území I/01) 
byl upraven rozsah plochy DP-03, ve které je uzavření dohody o parcelaci podmínkou pro 
rozhodování o změnách v území. Z této plochy byla vyjmuta západní část zastavitelné plochy 
smíšené obytné SX-4164 v rozsahu pozemků parc. č. 745/53, 745/54, 745/55 a 745/56 v k.ú. 
Milovice.

> Na základě pozdějších pokynů k úpravě návrhu Územního plánu (viz kap. G 4, bod (1) 
Odůvodnění ÚP) byla původní plocha pro dohodu o parcelaci zrušena, neboť její vymezení 
po úpravě ploch s rozdílným způsobem využití pozbylo smyslu.

Oprava chyby v textu3.5. 

Pokyn VP*63.5.1. 

Ve znění bodu 8.13.1 „Hlavní využití, tj. převažující využití“ kapitoly 8.13 „Plochy veřejných 
prostranství (PV)“ textové části návrhu ÚP opravit chybu v textu „přísupných“ na „přístupných“.

Údaje o splnění pokynu VP*6:3.5.2. 

> V bodě 8.13.1. textové části návrhu Územního plánu byla opravena výše uvedená chyba. 
Upravené znění písm. a) kap. 8.13.1. je následující:

„a) pozemky ulic, chodníků, náměstí, návsí a případně dalších prostorů zajišťujících obsluhu 
území a zároveň přístupných každému bez omezení.“
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Doplnění textu odůvodnění o stávající turistické trasy3.6. 

Pokyn VP*73.6.1. 

Znění písm. b) bodu 6.3.1 Koncepce pěší dopravy kapitoly 6.3. Koncepce dopravní infrastruktury 
textové části odůvodnění návrhu ÚP změnit s tím, že územím města Milovice jsou vedeny tři 
turistické trasy Klubu českých turistů.

Údaje o splnění pokynu VP*7:3.6.2. 

> Ve znění písm. b) kap. D 6.3.1. textové části odůvodnění Územního plánu (Současný stav 
a východiska řešení v rámci Koncepce pěší dopravy) byla doplněna zmínka o existenci tří 
turistických tras KČT na území města Milovice. Znění posledního odstavce bodu b) kap. D 
6.3.1. se mění takto:

„Územím neprochází žádná značená turistická trasa prochází tři značené turistické trasy 
Klubu českých turistů:

červená trasa: Milovice – Všejany – Loučeň – Jabkenice;•	

modrá trasa: Nymburk – Ostrá – Milovice – Dražice;•	

naučná stezka Pozorovatelna. •	

Kromě těchto tras slouží pro pěší pohyb v nezastavěném území slouží pro pěší pohyb 
především účelové komunikace.“

Doplnění sdělení o zohlednění stanoviska SEA3.7. 

Pokyn VP*83.7.1. 

Kapitolu I „ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ“ 
textové části odůvodnění návrhu ÚP Milovic doplnit o sdělení, jak bylo stanovisko Krajského 
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 005725/2013/KUSK 
ze dne 14. ledna 2013 k vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Milovic na životní prostředí (dále jen 
„stanovisko SEA“) zohledněno a připojit k této kapitole kopii stanoviska SEA ke konceptu ÚP 
Milovic.

Údaje o splnění pokynu VP*8:3.7.2. 

> Kap. I textové části odůvodnění Územního plánu byla upravena takto:

Byla dopněna kap. I 3 „Sdělení, jak bylo stanovisko sea zohledněno“:a) 

„Orgán SEA ve svém stanovisku SEA nepožadoval zapracování kompenzačních 
opatření do Návrhu ÚP. Podmínky a doporučení uvedené na str. 6 a 7 stanoviska SEA 
byly pořizovatelem vzaty na vědomí (ty, které se týkaly varianty 1 konceptu ÚP, která 
nadále nebyla rozpracovávána) nebo byly zahrnuty do Pokynů pro zpracování Návrhu 
územního plánu Milovic ze dne 3. února 2014. Jsou to pokyny PZ*3, PZ*4, PZ*7 až PZ*11. 
Jak byly tyto pokyny zapracovány do Návrhu Územního plánu Milovic (respektive jak 
bylo stanovisko SEA zohledněno) je uvedeno v kap. G 2.2.3., G 2.2.4., G 2.2.7. až G 2.2.11. 
Odůvodnění Územního plánu na str. G22 až G24.“

Byla doplněna kopie stanoviska SEA.b) 
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ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ ZAStUPItELStVA MĚStA K ÚPRAVĚ NÁVRHU4. 
Požadavky vyplývající z Pokynů Zastupitestva města Milovice k úpravě návrhu Územního plánu Milovic 
schválených dne 12. 1. 2015, které byly dále změněny a doplněny usnesením Zastupitelstva města 
Milovice dne 1. 6. 2015, byly vypořádány viz následující body.

Pokyn k úpravě návrhu ZM*1(1) 

Navrhovanou přeložku silnice II/332 (Nové Milovice) vymezit v koridoru veřejně prospěšné stavby 
D162 – přeložka silnice II/332 (obchvat Milovic, včetně napojení sídla) dle Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje tak, jak byla vymezena v konceptu ÚP Milovic (09/2012). Navrhovanou 
silnici III. třídy, včetně křižovatek (veřejně prospěšná stavba VD-03 – přeložka silnice III/3321) vést 
v návaznosti na obchvat od jeho napojení na stávající silnici II/332 Milovice – Zbožíčko k Božímu 
Daru východně od zástavby Milovic tak, aby šla po hraně zastavitelné plochy rekreace – zahrádkové 
osady RZ-4162 (dle návrhu ÚP). Na východ od obchvatu a od silnice II/332 na Zbožíčko vymezit 
nezastavěné území v ploše zemědělské (NZ) dle současně platného územního plánu sídelního 
útvaru Milovice (dále jen „ÚPnSÚ Milovice“). V nezastavěném území od obchvatu a silnice II/332 
západně až k zastavěnému území města vymezit plochy smíšené nezastavěného území (NS), jak 
odpovídá ÚPnSÚ Milovice. Kromě této plochy NS zůstanou zachovány zmíněné plochy rekreace – 
zahrádkové osady RZ-4162 a plochy smíšené obytné SX-4164 a SX-4165 u ulice Družstevní, silnice 
III/3321, vedle „betonárky“, systém ulic zachovat, jak je uvedeno v návrhu ÚP (05/2014) –  viz výřez 
ZM*1.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Po dohodě s objednatelem bylo oproti konceptu ÚP Milovic mírně upraveno 
trasování přeložky silnice II/332 mezi zemědělským areálem u Družstevní ulice a silnicí na 
Zbožíčko (také z důvodu lepších podmínek pro křížení silnice III/3316 a toku Mlynařice). Pro tuto 
část přeložky silnice II/332 a pro celou trasu přeložky silnice III/3321 byly vymezeny koridory 
o větší šířce poskytující více možností pro jejich konkrétní řešení. V návaznosti na požadované 
úpravy byly upraveny i další související části řešení ÚP (viz zejména výkresy I/01 a I/02.1)

Pokyn k úpravě návrhu ZM*2(2) 

K zajištění kvalitních podmínek pro bydlení vrátit rozlišení plochy smíšené obytné (SX) dle návrhu 
ÚP na tři druhy ploch pro bydlení, a to na plochy bydlení v rodinných domech (BI), plochy bydlení 
v bytových domech (BH) a na plochy smíšené obytné v centrech měst (SC) dle jejich původního 
vymezení v konceptu ÚP Milovic (09/2012).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Výsledná podoba řešení ÚP však není bezezbytku shodná s řešením konceptu ÚP, 
neboť v rámci zpracování návrhu ÚP došlo ke konkrétním úpravám řešení, které zde bylo nutné 
zohlednit.

Pokyn k úpravě návrhu ZM*3(3) 

Plochy přestavby, v návrhu ÚP označené jako plochy smíšené obytné SX-2119, SX-2120, SX-2131, 
SX-2132 (areál Švestka u ulice Armádní), změnit na plochy občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá (OK). Důvodem je podpora pracovních míst u již reálně využívaných prostor, 
odstranění možné kolize ploch pro bydlení se sousedním sběrným dvorem –  viz výřez ZM*3.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Namísto uvedených ploch smíšených obytných byly vymezeny plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (viz Hlavní výkres I/02.1). 

Pokyn k úpravě návrhu ZM*4(4) 

V zastavitelné ploše Z407 Hřbitov-Třešňovka změnit plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlá OK-4035, OK-4052 a OK-4053 dle návrhu ÚP (05/2014) na plochy bydlení 
v rodinných domech (BI). Důvodem je podpora ploch pro bydlení v rodinných domech –  viz výřez 
ZM*4.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Namísto uvedených ploch občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá 
byly vymezeny plochy bydlení v rodinných domech (viz Hlavní výkres I/02.1). 
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Pokyn k úpravě návrhu ZM*5(5) 

V souladu s kapitolou 13 zadání ÚP Milovic vymezit lokalitu letiště a Boží Dar jako plochu, v níž 
je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, a to stejně jako 
v konceptu ÚP (09/20012).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Rozsah plochy, ve které je vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodnování 
o změnách v území, je obdobný jako v konceptu ÚP, na několika místech však není zcela shodný, 
neboť v rámci zpracování návrhu ÚP došlo ke konkrétním úpravám řešení, které zde bylo nutné 
zohlednit (viz Výkres základního členění území I/01).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*6(6) 

Obdobně, jak tomu bylo v podmínkách využití ploch textové části konceptu ÚP Milovic (09/2012) 
stanovit podmínku maximálního procenta zastavěnosti stavebního pozemku, a to pro plochy 
bydlení v rodinných domech (BI), plochy bydlení v bytových domech (BH), plochy smíšené obytné 
(bytové domy a rodinné domy) v centrech měst (SC), plochy výroby a skladování (VX) a pro ostatní 
plochy s rozdílným způsobem využití, pro které má procento zastavěnosti význam.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pro vybrané druhy ploch s rozdílným způsobem využití byla stanovena zastavěnost 
(tedy maximální procento zastavěnosti) vztažená k pozemku nebo souboru pozemků dotčených 
stavebním záměrem (viz bod 8 výrokové části ÚP).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*7(7) 

Hakenův stadion a sousední plochy (tj. zejména plochy smíšené obytné SX 3015 a SX 3019) zařadit 
do ploch veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV), tzn. nebude možné jejich zastavění. Případné 
změny budou řešeny v budoucnu na základě zpracované strategického plánu rozvoje města 
Milovice –  viz výřez ZM*7.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Původní rozvojové plochy smíšené obytné byly nově vymezeny jako stabilizované 
plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň, přičemž byl mírně upraven jejich rozsah tak, aby 
severní rozhraní ploch veřejné zeleně a veřejných prostranství vedlo rovnoběžně s podélnou 
osou Hakenova stadionu. Ve vazbě na tuto úpravu byl dále upraven i rozsah navazující plochy 
veřejných prostranství (PV-3020), ploch smíšených obytných v centrech měst (SC-3024, SC-3023, 
SC-3021 a SC-3022) a plochy veřejného vybavení (OV-3025); viz Hlavní výkres I/02.1.

Pokyn k úpravě návrhu ZM*8(8) 

Východní část plochy OK 4022 bude zakreslena jako plocha ZV (zeleň veřejná), a to v rozsahu jako 
v současném platném ÚP zakreslená plocha ZI (viz špička plochy OK-4022).

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Uvedená plocha občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá byla 
zmenšena a v jejím východním cípu byla nově vymezena zastavitelná plocha veřejných 
prostranství – veřejná zeleň ZV-4297 (viz Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*9(9) 

U hranice s katastrem obce Jiřice odstranit plochu smíšenou obytnou SX-1130 dle návrhu ÚP 
(05/2014) a ponechat ji v zastavěném území jako stabilizovanou plochu občanského vybavení – se 
specifickým využitím (OX) pro účely Ministerstva obrany jako stávajícího vlastníka. Důvodem je 
nežádoucí fragmentace krajiny a vznik nových ploch pro bydlení mimo souvisle zastavěné území 
města –  viz výřez ZM*9.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Původní rozvojová plocha smíšená obytná na hranicici s k.ú. Jiřice byla nahrazena 
stabilizovanu plochou občanského vybavení – se specifickým využitím (viz Hlavní výkres I/02.1).
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Pokyn k úpravě návrhu ZM*10(10) 

Plocha skladového areálu u výjezdu z Milovic na Stratov, označená v návrhu ÚP (05/2014) jako 
stabilizovaná plocha smíšená obytná SX-4195, je reálně fungující sklad. Požaduje se plochu SX-4195 
vymezit jako stabilizovanou plochu občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK) 
–  viz výřez ZM*10.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Původní plocha smíšená obytná byla nahrazena plochou občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá. Její rozsah byl mírně upraven ve vazbě na splnění pokynu 
ZM*12 (viz Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*11(11) 

Zastavěné území plochy smíšené obytné SX-4195 směrem na Stratov za areálem fy Pěstitel Stratov, 
vymezit v souladu s katastrem nemovitostí v rozsahu pozemků parc. č. 792, 794/1, 794/2, 794/3, 
794/4 a 794/5, k. ú. Milovice nad Labem –  viz výřez ZM*11.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. V pokynu je zřejmě chybně uveden kód dotčené plochy smíšené obytné (jedná se 
spíše o původní plochu SX-4212). Na základě současného stavu území bylo opraveno vymezení 
zastavěného území a byla rozšířena stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech BI-4212 
vymezená na místě původní plochy smíšené obytné (viz Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*12(12) 

Ulice Družstevní při výjezdu na Stratov pod statkem je nepřehledná a nebezpečná. Rozšířit plochu 
silniční infrastruktury, aby bylo možné ulici Družstevní napřímit a zároveň, aby tak vznikla rezerva 
pro případné připojení prodloužené ulice Konečná –  viz výřez ZM*10.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Nově byla vymezena přestavbová plocha dopravní infrastruktury DS-4194 v rozsahu 
vhodném pro požadované napřímění ulice Družstevní u starého statku. V souvislosti s jejím 
vymezením byl zmenšen rozsah sousedních ploch BI-4072 a OK-4195 (viz Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*13(13) 

Plochu občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá OK-2101 (v sousedství ČOV 
u křižovatky Vrutická vs. Armádní) vymezit jako plochu veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV) – 
nachází se tam lípy –  viz výřez ZM*13.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Na místě uvedené původní plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá byla nově vymezena stabilizovaná plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň (viz 
Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*14(14) 

Plochu smíšenou obytnou, označenou v návrhu ÚP (05/2014) jako SX-2004 a část plochy SX-2003 
(odpovídající v konceptu ÚP Milovic ploše smíšené obytné v centrech měst SC-2247) u ulice Armádní 
(součást plánovaného subcentra Mladá) ponechat jako plochu občanského vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlá (OK) dle platného ÚPnSÚ Milovice – jedná se o plochu vedle současné 
Policie ČR. Důvodem je umožnit výstavbu obchodního centra v blízkosti plánovaného subcentra 
Mladá –  viz výřez ZM*14.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Na místě původních ploch byly nově vymezeny dvě plochy občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá OK-2004 a OK-2264 (viz Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrhu ZM*15(15) 

Zrušit požadavek na vydání regulačního plánu pro subcentrum Mladá.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Požadavek na vydání regulačního plánu pro subcentrum Mladá byl z dokumentace 
ÚP Milovic odstraněn.
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Pokyn k úpravě návrhu ZM*16(16) 

Část navrhované plochy veřejných prostranství PV-3078, která protíná plochu občanského vybavení 
– komerční zařízení plošně rozsáhlá OK-3068 a OK-3079 zrušit. Zůstane pouze část plochy PV-3078, 
která navazuje na ulici Italskou a končící slabou linkou protínající plochu OK-3079 –  viz výřez ZM*16.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Plocha veřejných prostranství PV-3078 byla zmenšena podle požadavku, aby 
nepřetínala podnikatelský areál. Z důvodu zachování významného komunikačního spojení 
mezi lokalitou U hřbitova a Rakouským táborem byla nově vymezena trasa pěšího propojení na 
hranici pozemků p.č. 1778/22 a 1778/30 (viz Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrh ZM*17(17) 

Stabilizovanou plochu veřejných prostranství PV-2135 – ulice V Břízách, v části ležící na pozemku 
parc. č. 1394/4, k. ú. Benátecká Vrutice, zrušit a průběh ulice V Břízách opravit podle současného 
stavu.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Rozsah plochy veřejných prostranství byl upraven podle stávajícího stavu území (viz 
Hlavní výkres I/02.1).

Pokyn k úpravě návrh ZM*18(18) 

Vymezit plochy výroby a skladování VX-3041, VX-3042 a VX-3053 jako plochu, v níž je rozhodování 
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu na žádost.

Údaje o splnění pokynu:

> Splněno. Pro tyto plochy byla nově stanovena podmínka vydání regulačního plánu RP-04 (viz 
Výkres základního členění území I/01 a bod 14 výrokové části ÚP).

Nad rámec těchto pokynů byly do dokumentace zapracovány úpravy vyplývající z připomínek 
a požadavků pořizovatele (viz dopis od pořizovatele č.j. KÚ/6954/15/Vyk). Jedná se zejména o požadavek 
na aktualizaci hranice zastavěného území a vymezení ploch stabilizovaných, popř. ploch přestavby či 
zastavitelných ploch, to vše na základě aktualizovaného mapového podkladu (katastrální mapy platné 
k 28. 6. 2015), a další připomínky a požadavky týkající se hlavně oprav či formálních úprav dokumentace.
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5. 

 
 
 
 
 

5.1. 

ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ K NEPODSTATNÉ ÚPRAVĚ NÁVRHU 
Na základě „Pokynů pro nepodstatnou úpravu Návrhu územního plánu Milovic z 07/2015 před vydáním“ 
(dále jen „Pokyny pro nepodstatnou úpravu“) byl zpracován  v dubnu 2016 Návrh  Územního plánu 
Milovic , ve kterém byly pořizovatelem a projektantem provedeny všechny úpravy Návrhu Územního 
plánu Milovic  vzešlé z výsledků jeho opakovaného veřejného projednání konaného dne 16. 9. 2015. 

 
Splnění pokynu VP-O*1 

 

5.1.1. 
 
 
 

 
5.1.2. 

Znění pokynu 

Odstavec 8.1.4. Nepřípustné využití subkapitoly 8.1. Plochy bydlení v rodinných domech (BI) 
textové části návrhu ÚP doplnit o položku „pozemky staveb rodinných domů v ploše BI-4212 
na pozemku parc. č. 794/2, k. ú. Milovice nad Labem“. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> Splněno. Položka „pozemky staveb rodinných domů v ploše BI-4212 na pozemku parc. 
č. 794/2, k. ú. Milovice nad Labem“ byla doplněna do odstavce 8.1.4. Nepřípustné využití 
subkapitoly 8.1. Plochy bydlení v rodinných domech (BI) textové části návrhu ÚP Milovic. 
Úprava provedena pořizovatelem. 

 

5.2. Splnění pokynu VP-O*2 
 

5.2.1. 
 
 

 
5.2.2. 

Znění pokynu 

Z odstavce 8.18.2. Přípustné využití subkapitoly 8.18. Plochy zemědělské (NZ) textové části 
návrhu ÚP vypustit položku„b) pozemky staveb pro zemědělství na ploše NZ-4253“. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> Splněno. Položka „b) pozemky staveb pro zemědělství na ploše NZ-4253“ byla vypuštěna 
z odstavce 8.18.2. Přípustné využití subkapitoly 8.18. Plochy zemědělské (NZ) textové části 
návrhu ÚP. 
Úprava provedena pořizovatelem. 

 

5.3. Splnění pokynu VP-O*3 
 

5.3.1. 
 
 

 
5.3.2. 

Znění pokynu 

Celé plochy pozemků parc. č. 361/13 a 363, k. ú. Milovice nad Labem, s bytovým domem čp. 20, 
zařadit do stabilizované plochy bydlení v bytových domech (BH) – viz výřez VP-O*3+4. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> Splněno. Plocha pozemků parc. č. 361/13 a 363, k. ú. Milovice nad Labem, s bytovým domem 
čp. 20 byla vymezena jako stabilizovaná plocha bydlení v bytových domech (BH). 
Úprava provedena pořizovatelem. 

 

5.4. Splnění pokynu VP-O*4 
 

5.4.1. 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.2. 

Znění pokynu 

Rozšíření ulice Družstevní u starého statku čp. 20 provést bez zásahu do pozemků parc. č. 361/13, 
363 (s bytovým domem čp. 20) a 810, k. ú. Milovice nad Labem, a zábor pozemku parc. č. 808 
minimalizovat, tím dojde k úpravě vymezení plochy dopravní infrastruktury – silniční DS-4194 
plochy přestavby P410 a plochy veřejně prospěšné stavby určené k rozvoji dopravní infrastruktury 
VD-23 „pozemní komunikace městského významu – napřímení ulice Družstevní u starého statku, 
stavba v rámci plochy DS-4194“ v souvislosti také s předchozím pokynem – viz výřez VP-O*3+4. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> Splněno. Rozšíření ulice Družstevní bylo u starého statku čp. 20 upraveno tak, že vymezení 
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plochy přestavby P410 na plochu dopravní infrastruktury --- silniční DS-4194 bylo provedeno 
bez dotčení pozemků parc. č. 361/13, 363 (s bytovým domem čp. 20) a 810, k. ú. Milovice nad 
Labem, a dotčení pozemku parc. č. 808 bylo minimalizováno. 
Úprava provedena pořizovatelem. 

5.5. Splnění pokynu VP-O*5 
 

5.5.1. 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.2. 

Znění pokynu 

Hlavní využití, tj. převažující využití, plochy občanského vybavení --- veřejná infrastruktura 
OV-2040 v ploše přestavby P215, vymezené pozemky parc. č. st. 594 a st. 595 v k. ú. Benátecká 
Vrutice, změnit v subkapitole 8.4.1 textové části návrhu ÚP z pozemků staveb a zařízení 
pro sociální služby na pozemky staveb a zařízení pro vzdělávání a výchovu. V souvislosti s tím 
změnit označení této plochy také na výkresu I/02.2 „Výkres koncepce veřejného vybavení 
a dopravní infrastruktury, 1 : 10 000‘‘. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> Splněno. Plocha občanského vybavení --- veřejná infrastruktura OV-2040 v ploše 
přestavby P215 byla v subkapitole 8.4.1 textové části návrhu ÚP zařazena do pozemků 
staveb a zařízení pro vzdělávání a výchov. Rovněž bylo změněno označení této plochy na 
výkresu I/02.2 „Výkres koncepce veřejného vybavení a dopravní infrastruktury‘‘ z plochy 
se symbolem „S‘‘ na plochu se symbolem „V‘‘. 
Úprava provedena pořizovatelem. 

 

5.6. Splnění pokynu VP-O*6 
 

5.6.1. 
 
 
 
 

5.6.2. 

Znění pokynu 

Ve výkresu I/01 Výkres základního členění území grafické části návrhu ÚP doplnit výplně 
pro zastavěné území, které až na některé výjimky (plochy OX-2161, OX-4251, VX-4213, BI-4212 
a NS-6055 a plochy na Božím Daru) chybí. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> Do výkresu Základního členění území I/01 byla doplněna výplň zastavěného území 
jádrového sídla (Benátecká Vrutice --- Mladá --- Milovice), která zde chyběla. 
Úprava provedena projektantem. 

 

5.7. Splnění pokynu VP-O*7 
 

5.7.1. 
 
 
 
 
 
 

5.7.2. 

Znění pokynu 

Kapitolu H „VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROJEKTANTEM‘‘ textové části 
odůvodnění návrhu ÚP doplnit v odstavci 2 „Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem‘‘ o soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 1. aktualizace 
schválené dne 27. července 2015 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 007-18/2015/ 
ZK a účinné dne 26. srpna 2015. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> V části H odůvodnění byla na základě nově vydané Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje aktualizována kapitola 2 „Soulad s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem‘‘. Vzhledem k tomu, že předmětem 1. Aktualizace ZÚR SK bylo 
řešení dálnice D3 (Praha --- České Budějovice) a souvisejících staveb na území Středočeského 
kraje a tento předmět se nedotýká řešeného území (správního města Milovice), nedošlo 
v textu dotčené kapitoly k významným změnám. 
Úprava provedena projektantem. 
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5.8. Splnění pokynu VP-O*8 

 

5.8.1. 
 
 
 
 

5.8.2. 

Znění pokynu 

V kapitole G „VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ‘‘ textové části 
odůvodnění návrhu ÚP doplnit údaje o splnění pokynů k nepodstatné úpravě návrhu ÚP 
Milovic z 07/2015. 

 
Údaje o splnění pokynu 

> Do kapitoly G odůvodnění byla doplněna nová podkapitola „5. Údaje o splnění pokynů k 
nepodstatné úpravě návrhu‘‘, která obsahuje vyhodnocení splnění pokynů. 
Úprava provedena pořizovatelem a projektantem. 
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SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE1. 
Vláda České republiky schválila dne 15. 4. 2015 Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České 
republiky. Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR (PÚR ČR) jsou vyhodnoceny v dalších 
kapitolách.

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území1.1. 
Z PÚR ČR vyplývají, kromě požadavků stanovených Stavebním zákonem, zejména tyto obecné 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje:

Čl. 141.1.1. 

Priority:

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

bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán komplexně rozvíjí hodnoty zájmového území; pozornost je věnována 
jak přírodní složce, tak architektonickým a urbanistickým hodnotám a rozvoji turistické 
infrastruktury (viz kap. D 4.2. Odůvodnění ÚP – Základní koncepce rozvoje území).

Čl. 14a1.1.2. 

Priority: 

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při •	
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro ochranu krajiny a jejího zemědělského 
využití (zejména vymezením ploch zemědělských a ploch smíšených nezastavěného území 
a stanovením podmínek jejich využití – viz výkres I/02.1 a body 8.18. a 8.17. výrokové 
části ÚP). Zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na zastavěné území tak, aby město 
vytvářelo kompaktní urbanizovaný celek. Ochrana krajiny je součástí základní koncepce ÚP 
(viz bod 4.2. výrokové části ÚP a kap. D 4.2 Odůvodnění ÚP) a koncepcí zemědělské krajiny a 
nezastavěného území (viz kap. D 7.2 a 7.1 Odůvodnění ÚP).

Čl. 151.1.3. 

Priority: 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci •	
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel; analyzovat hlavní mechanismy, jimiž 
k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně 
plánovací činnosti řešení vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její 
úrovně.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán obce vytváří rovnocenné podmínky pro všechny sociální vrstvy, nenavrhuje 
prostorově segregovaná území s negativním vlivem na soudržnost obyvatel.

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

H3H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROJEKTANTEM

Čl. 161.1.4. 

Priority: 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost •	
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území; vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán řeší území obce jako celek, při jeho vytváření byly vyhodnoceny všechny 
souvislosti a vazby (včetně požadavků PÚR ČR), které z tohoto přístupu vyplývají, a to tak, 
aby byl umožněn vyvážený rozvoj všech složek urbanizovaného i krajinného území a aby 
byla zároveň zajištěna ochrana ochrana hodnot v území.

Čl. 16a1.1.5. 

Priority: 

Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména •	
měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek.

Řešení Územního plánu:

> Širší koordinace rozvoje území je součástí ZÚR SK, ze kterých Územní plán Milovic vychází 
(viz  kap. H 2 Odůvodnění ÚP).

Čl. 171.1.6. 

Priority: 

Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací •	
zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 
problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán nabízí na území bývalého vojenského prostoru Mladá dostatek rozvojových 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí (ploch výroby a skladování, ploch občanského 
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá), a to v několika na sobě nezávislých lokalitách 
kvůli zajištění jejich reálné dostupnosti.

Čl. 181.1.7. 

Priority: 

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury; vytvářet předpoklady pro posílení •	
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán posiluje polycentrický rozvoj sídelní struktury prostřednictvím způsobu 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití (včetně stanovení podmínek jejich využití). 
V rámci Základní koncepce rozvoje území (viz bod 4.2. výrokové části ÚP a kap. D 4.2. 
Odůvodnění ÚP) jsou stanoveny centra, subcentra a městské třídy v organismu města, 
kterým jsou přiřazeny zvláštní požadavky na umisťování občanského vybavení.

Čl. 191.1.8. 

Priority: 

Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields •	
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu); hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace 
její fragmentace; cílem je účelné využívání a uspořádání území, úsporné v nárocích na veřejné 

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVIC knesl kynčl architekti s.r.o.

H4 H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROJEKTANTEM

rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán vytváří předpoklady pro polyfunkční využití brownfields v prostoru 
centra města a lokality Mladá vymezením ploch přestaveb a stanovením podmínek ploch 
s rozdílným způsobem využití, které umožňují polyfunkční využití území. 

> Stávající plochy zeleně uvnitř sídla jsou v Územním plánu respektovány a doplněny o nově 
navržené plochy veřejné zeleně a plochy určené pro veřejnou rekreaci zejména ve vazbě 
na stávající či navržené významné obytné lokality.

Čl. 201.1.9. 

Priority: 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co •	
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření; 
s ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu; vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny; v rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky 
pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů.

Řešení Územního plánu: 

> Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrhovány zejména v návaznosti na zastavěné území. 
Ve volné krajině jsou zastavitelné plochy navrhovány výjimečně pouze v odůvodněných 
případech – např. plochy pro dopravu (obchvat silnice z Lysé nad Labem do Zbožíčka) 
a občanské vybavení pro zvýšení rekreačního potenciálu území (pietní místo v místě bývalé 
obce Mladá). 

> V rámci Územního plánu byl v zájmovém území vymezen ÚSES; realizací potřebných 
skladebných částí bude zvýšena ekologická stabilita krajiny. Při jeho vymezování byly 
zohledňovány stávající vegetační struktury, které do něj byly začleněny.

Čl. 20a1.1.10. 

Priority:

Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící •	
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán stanovuje koncepci prostupnosti území a koncepci prostupnosti krajiny (viz. 
kap. D 6.1.1. a D 7.5. Odůvodnění ÚP) a dále v území vymezuje prvky ÚSES (viz kap. 7.8. 
Odůvodnění ÚP). Spolu s dalšími nástroji tak Územní plán vytváří vhodné podmínky pro 
zajištění propustnosit krajiny.

Čl. 211.1.11. 

Priority: 

Vymezit a chránit před zastavěním, ve spolupráci s dotčenými obcemi, pozemky nezbytné •	
pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech 
a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 
poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 
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pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst způsobilých pro nenáročné 
formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 
krajiny.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán navrhuje na hranici urbanizovaného prostředí (obytného) plochy zeleně 
(ať už krajinného nebo sídelního charakteru), které jednak ochrání zástavbu před 
negativními dopady zemědělské velkovýroby (prašnost) a jednak umožní rozšířit možnosti 
pro každodenní krátkodobou rekreaci obyvatel. Vznik stromořadí či alejí s obdobnou funkcí 
umožňují také plochy dopravní infrastruktury – silniční a veřejných prostranství vymezené 
na hranici sídla a krajiny.

Čl. 221.1.12. 

Priority:

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu •	
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika) při zachování a rozvoji hodnot území; 
podporovat propojení míst atraktivních z hlediska cestovního ruchu turistickými cestami, 
které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán vymezuje síť dopravních koridorů a veřejných prostranství, po kterých lze vést 
cyklistické trasy, a tím podporuje rozvoj cykloturistické dopravy. Ta se bude rozvíjet zejména 
ve vazbě na přírodní a kulturní hodnoty území. V ÚP jsou vymezeny také rozvojové plochy 
určené pro sportovní vybavení, specifické občanské vybavení a pro individuální rekreaci 
(zahrádkové osady), které umožní zvýšit atraktivitu obce z pohledu cestovního ruchu.

Čl. 231.1.13. 

Priority: 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění •	
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny; při umisťování dopravní 
a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 
krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně;

zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční •	
dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými 
vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 
tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, 
silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 
dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na 
veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci 
těchto účinků).

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury (zejména 
v rozvojových plochách) vymezením koridorů určených pro veřejná prostranství a dopravní 
infrastrukturu za účelem rozšíření sítí dopravní a technické infrastruktury a zajištění 
prostupnosti sídla a krajiny. 

> Územní plán vymezuje koridory pro přeložky silnic a pro realizaci železnic a zároveň 
koordinuje jejich vymezení s návrhem rozvojových ploch – snaží se nevymezovat plochy 
pro bydlení v blízkosti stávajících či navrhovaných koridorů pro dopravní infrastrukturu, 
případně stanovuje pro obytné využití takových ploch omezující podmínky (zejména 
s ohledem na ochranu před hlukem z dopravy). Viz bod 4.3.2. e) výrokoé části ÚP a podmínky 
využití ploch určených pro bydlení v bodech 8.1. a 8.3. výrokové části ÚP.
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Čl. 241.1.14. 

Priority: 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní •	
infrastruktury, s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os; možnosti nové výstavby je třeba 
dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo podmínit; vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany 
před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně 
šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury 
v obci a pro zlepšení plynulosti dopravy stanovením koncepce dopravní infrastruktury 
a podmínkami, které umožňují zejména vybudování přeložek hlavních průjezdných tahů, 
nového terminálu hromadné dopravy i nové železniční trati. Rozvoj vybraných ploch je 
v rámci stanovení etapizace přímo podmíněn relizací dopravního napojení (viz kap. D 15 
Odůvodnění Územního plánu).

Čl. 24a1.1.15. 

Priority: 

Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot •	
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 
zhoršování stavu. Vhodným uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro 
minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy 
pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo 
zemědělských areálů.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán nevymezuje plochy pro výrobu a skladování v přímé návaznosti na plochy 
určené pro bydlení, vždy se snaží vytvářet zde přechodové území se zelení nebo méně 
rušivými komerčními aktivitami. Výjimkou je pouze území Božího Daru, kde se na území 
bývalého vojenského tábora určeného pro rozvoj podnikatelských aktivit nachází odloučená 
enkláva bydlení. V tomto případě bude nutné ochránit obytné území před případnými 
rušivými podnikatelskými aktivitami v navazujících správních řízeních (na základě platných 
hygienických předpisů).

Čl. 251.1.16. 

Priority: 

Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními •	
riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem 
minimalizovat rozsah případných škod; zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k 
řízeným rozlivům povodní; vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci 
vod;

v zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, •	
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

Řešení Územního plánu: 

> V řešeném území nejsou vymezena záplavová území, ani se jejich vyhlášení z důvodu malé 
významnosti toku Mlynařice nepředpokládá. Územní plán vytváří vhodné podmínky pro 
omezení zástavby nivy Mlynařice a pro její využití zejména k rekreačním účelům. Území není 
významně zasaženo vodní nebo větrnou erozí, Územní plán vytváří vhodné podmínky pro 
případnou realizaci protierozních opatření, které by vyplynuly ze zpracování komplexních 
pozemkových úprav nebo jiné podrobnější dokumentace. V Milovicích nejsou evidována 
poddolovaná ani sesuvná území. 
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Čl. 261.1.17. 

Priority: 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou •	
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; vymezovat 
a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 
povodňových škod.

Řešení Územního plánu: 

> Na vodním toku Mlynařice procházejícím řešeným územím není vyhlášeno záplavové 
území. V místech, kde Územní plán vymezuje zastavitelné plochy v blízkosti vodního toku, 
se počítá s revitalizací koryta toku způsobem vhodným k ochraně přilehlých zastavitelných 
ploch před případnou záplavou.

Čl. 271.1.18. 

Priority: 

Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj •	
a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury; vytvářet rovněž podmínky 
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními 
centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly 
i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami;

při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) •	
k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat 
atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje;

při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní •	
i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, 
efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako 
řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 
hospodářského rozvoje ve všech regionech.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán navrhuje rozvoj veřejné infrastruktury pouze místního významu, která 
nemůže mít zásadní vliv na širší okolí v rámci regionu.

Čl. 281.1.19. 

Priority:

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

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje území pro dlouhodobý rozvoj obce, včetně návrhu dostatečně 
dimenzované veřejné infrastruktury, veřejných prostranství zajišťujících obsluhu a 
prostupnost území a každodenní rekreaci obyvatel.

Čl. 291.1.20. 

Priority: 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy; s ohledem na to vymezovat •	
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo 
městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, 
občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní 
životní prostředí; vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který 
bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území; s ohledem na 
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to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury (včetně cyklistické a 
pěší) odpovídající významu a velikosti obce a jejímu postavení v rámci systému osídlení.

Čl. 301.1.21. 

Priority:

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod, je •	
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti 
i v budoucnosti.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán svými podmínkami umožňuje kvalitní rozvoj technické infrastruktury.

Čl. 311.1.22. 

Priority: 

Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie •	
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik, při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán svými podmínkami umožňuje realizaci výroben energie z obnovitelných 
zdrojů lokálního významu.

Čl. 321.1.23. 

Priority: 

Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných •	
městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí 
a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán vymezuje plochy přestavby pro bydlení zejména v území Mladé (mezi 
Milovicemi a Benáteckou Vruticí) způsobem zajišťujícím kvalitní městskou strukturu, včetně 
ploch určených pro veřejnou infrastrukturu.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy1.2. 
V PÚR ČR byly vymezeny rozvojové oblasti a rozvojové osy, v nichž z důvodů soustředění aktivit 
mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území a ve kterých je 
tedy nutno vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území 
a při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat odpovídající využívání území a 
zachování jeho hodnot.

Čl. 401.2.1. 

Území města Milovice je v PÚR ČR vymezeno v rámci ORP Lysá nad Labem jako součást 
metropolitní rozvojové oblasti Praha (OB1). Příslušnost obce do této rozvojové oblasti 
potvrdily i ZÚR SK. Pro toto území je zde uvedeno:

Vymezení:

Hlavní město Praha, území obcí ze správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou  •
působností (dále „ORP“) Benešov (bez obcí v západní a jihovýchodní části), Beroun (jen 
obce ve střední a severní části), Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (bez obcí v severní části), 
Černošice (bez obcí v jižní části), Český Brod (bez obcí v jihovýchodní části), Dobříš (jen obce 
v severozápadní části), Kladno (bez obcí v jihozápadní části), Kralupy nad Vltavou (bez obcí v 
severovýchodní části), Lysá nad Labem, Neratovice (bez obcí v severozápadní části), Říčany 
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Politika územního rozvoje České republiky (2015) – schéma železniční dopravy Obr. H.01: 
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(bez obcí ve východní části), Slaný (jen obce v jižní a střední části), Rakovník (jen obce ve 
východní části).

Důvody vymezení:

Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy při spolupůsobení vedlejších  •
center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, 
jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní 
význam; zásadním rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice, 
dokončení Silničního okruhu kolem Prahy – dále SOKP (Pražský okruh), připojení na tranzitní 
železniční koridory a vysokorychlostní síť železnice a efektivní propojení jednotlivých druhů 
dopravy včetně letecké a vytvoření efektivního systému integrované veřejné dopravy.

Úkoly pro územní plánování:

Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury. •

Koordinovat rozvoj a využití území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. •

Pořídit územní studie řešící problémy suburbanizace, zejména nekoncepční rozvoj. •

Zodpovídá: Ministerstvo pro místní rozvoj, Hlavní město Praha, Středočeský kraj •

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro využití potenciálu umístění a role města 
v systému osídlení a jeho dynamického vývoje patřičným nadimenzováním rozvojových 
ploch a stanovením koncepce veřejné infrastruktury. 

Koridory a plochy dopravní infrastruktury1.3. 
Účelem vymezení koridorů dopravy v Politice územního rozvoje ČR je vytvoření územních podmínek pro 
umístění např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť, které mají vliv na rozvoj území České 
republiky, svým významem přesahují území jednoho kraje a umožní propojení základní sítě dopravních 
cest na území České republiky a se sousedními státy. V rámci územního plánování je nutno zajistit 
vymezení ploch, koridorů a územních rezerv pro lokalizaci záměrů dopravní infrastruktury.

Čl. 95a 1.3.1. 

PÚR ČR vymezují v řešeném území koridor konvenční železniční dopravy ŽD8, ke kterému je 
zde uvedeno:

Vymezení:

Hranice Polsko/ČR–Liberec–Mladá Boleslav–Praha. •

Důvody vymezení:

Vytvořit podmínky pro zvýšení rychlosti spojení Praha–Mladá Boleslav–Liberec–hranice ČR/ •
Polsko.

Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:

Připravit podklady pro vymezení koridoru železničního spojení Praha–Liberec–hranice ČR/ •
Polsko.

Zodpovídá: Ministerstvo dopravy •

Termín: rok 2016 •

Úkoly pro územní plánování:

Vymezit koridor železničního spojení Praha–Mladá Boleslav–Liberec–hranice ČR/Polsko. •

Zodpovídá: Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj •

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro realizaci železniční trati v koridoru ŽD8 
zpřesněním koridoru vymezeného v ZÚR SK. Tento koridor má v Územním plánu označení 
KZ*01 (viz výkres I/02.1).
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Závěr1.4. 

Řešení Územního plánu:

> Územní plán je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky.

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro udržitelný rozvoj území, a to zejména pro rozvoj 
bydlení, podnikatelských aktivit, rekreace a nezastavěné krajiny; přitom dosahuje komplexního 
řešení, kdy jsou tyto základní urbanistické funkce navzájem v harmonickém stavu.

> Územní plán nastavuje podmínky pro zachování jedinečného rázu urbanistické struktury území 
a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Územní plán 
stanovuje Urbanistickou koncepci (viz bod 5 výrokové části Územního plánu), Koncepci veřejné 
infrastruktury (viz bod 6 výrokové části Územního plánu) a Koncepci uspořádání krajiny (viz bod 7 
výrokové části Územního plánu), které v souhrnu chrání a rozvíjí plošné a prostorové využití území.

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro využití potenciálu umístění a role města v systému 
osídlení a jeho dynamického vývoje patřičným nadimenzováním rozvojových ploch a stanovením 
koncepce veřejné infrastruktury. 

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro realizaci železniční trati v koridoru ŽD8 zpřesněním 
koridoru vymezeného v ZÚR SK. Tento koridor má v Územním plánu označení KZ*01 (viz výkres 
I/02.1).
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SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VyDANOU KRAJEM2. 
Zastupitelstvo Středočeského kraje vydalo Zásady územního rozvoje Středočeského kraje formou 
opatření obecné povahy dne 19. 12. 2011.

Dne 27. července 2015 rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o vydání 1. Aktualizace Zásad 
územního rozvje Středočeského kraje.

Zpracovatelem ZÚR SK je AURS, s. r. o. (Hládkov 920/12, 169 00 Praha-Střešovice) a Hydrosoft Veleslavín, 
s. r. o. (GIS zpracování).

Zpracovatelem 1. Aktualizace ZÚR SK je Ing. arch. Vlasta Poláčková – Urbanistický atelier UP24, 
(K Červenému vrchu 845/2b, 160 00, Praha 6) ve spolupráci s Hydrosoftem Veleslavín, s. r. o. (U Sadu 13, 
162 00 Praha 6).

Požadavky Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které se týkají řešeného území, a jejich řešení 
v Územním plánu jsou uvedeny v dalších kapitolách, v řazení dle struktury textu výrokové části ZÚR SK.

Priority územního plánování Středočeského kraje dle ZÚR SK (kap. 1)2.1. 
Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Středočeského kraje (1) 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při 
rozhodování o změnách ve využití území.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj města v rámci ORP Lysá nad Labem 
i v rámci Středočeského kraje tak, aby město nesloužilo pouze jako startovní ubytování 
a „noclehárna Prahy“, ale aby se zde mohli občané také usadit a nejlépe zde také pracovat. Jsou 
proto zajištěny podmínky zejména pro rozvoj rodinného bydlení a pro podnikatelské aktivity 
a na to navazující rozvoj veřejné infrastruktury a rekreace. Při zpracování Územního plánu bylo 
přihlíženo k nejrůznějším aspektům determinujícím řešení, které bylo navrženo tak, aby byl 
vyvážen hospodářský rozvoj, ochrana životního prostředí i sociální soudržnost obyvatel města.

Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených (2) 
v Politice územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008, schválena vládou ČR 20. 7. 2009) a pro 
realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených 
v Programu rozvoje Středočeského kraje (aktualizace schválena 18. 9. 2006).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměrů nadregionálního významu stanovených 
v PÚR ČR (podrobněji viz kap. H 1 Odůvodnění ÚP) a záměrů vyplývajících ze strategických 
dokumentů kraje. Takovými záměry jsou například obchvat města, prodloužení a zkapacitnění 
koridoru železniční dopravy či prvky nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability.

Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou (3) 
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou 
na území Středočeského kraje:

II. hospodářsky slabé regiony: Milovice-Mladá.•	

Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 
infrastruktury.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj hospodářsky slabého regionu Milovice-Mladá 
zejména vymezením přestavbových ploch pro výrobu a skladování, především na Božím Daru 
a při ulici Topolové, a zajištěním rozvoje veřejné infrastruktury v tomto území. Na Božím Daru 
Územní plán zajišťuje hospodářskou základnu s velmi dobrým napojením na silniční, železniční 
a případně také leteckou dopravu.

Vytvářet podmínky pro zlepšení spolupráce blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice.(4) 
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Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro jeho spolupráci s Lysou nad Labem (zejména způsobem 
vymezení ploch pro bydlení, pro podnikatelské aktivity a pro občanské vybavení). 

Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní (5) 
dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:

zlepšení parametrů silnice II/272 v koridoru Benátky nad Jizerou – Lysá nad Labem – Český Brod;•	

zlepšení železničního spojení v koridoru Praha – Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení parametrů silnice II/272 vymezením ploch 
dopravní infrastruktury – silniční určených pro přeložku této komunikace. Územní plán vytváří 
podmínky pro zlepšení železničního spojení v koridoru Praha – Lysá nad Labem – Milovice – 
Mladá Boleslav vymezením ploch dopravní infrastruktury – železniční určených pro realizaci 
přeložky tratě č. 232 a jejího pokračování přes Boží Dar směrem na Čachovice, s napojením 
na stávající trať č. 071 do Mladé Boleslavi).

Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí (6) 
image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území. Přitom se soustředit zejména na:

zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability;•	

ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;•	

zachování a citlivé doplnění výrazu sídel s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské •	
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny a srůstání sídel;

upřesnit a zapracovat do ÚPD obcí cílové charakteristiky krajiny;•	

vytváření podmínek pro šetrné využívání přírodních zdrojů.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro zachování rozmanitosti krajiny, přitom se snaží 
o nalezení rovnováhy mezi očekávaným rozvojem města, které bylo v minulosti postiženo 
rozsáhlým působením sovětské armády, a ochranou přírodních hodnot krajiny, které zčásti 
vznikly jako pozůstatek vojenské činnosti.

> Územní plán na své úrovni zajišťuje ochranu krajinného rázu stanovením podmínek 
prostorového uspořádání vybraných zastavěných a zastavitelných ploch.

> Vzhledem k současné nekompaktnosti a roztříštěnosti Milovic zajišťuje Územní plán 
podmínky pro dotvoření obrazu města doplněním urbanistické struktury propojující části města 
s rozdílným charakterem (Staré Milovice, Mladá, Benátecká Vrutice) a doplněním těchto částí tak, 
aby nebyl narušen jejich charakter.

 > Územní plán vymezuje  plochy s rozdílným využitím v souladu s cílovými charakteristikami 
stanovenými ZÚR SK (na úrovni a v podrobnosti Územního plánu) a upřesňuje jejich využití 
stanovením podmínek jejich využití.

 > Územní plán vytváří podmínky pro šetrné využívání přírodních zdrojů zejména stanovením 
koncepce lesů a koncepce zemědělství. Koncepce dobývání nerostů nebyla stanovena.

Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje, zvláště ve (7) 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na:

posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, •	
příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní 
řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně, včetně zelených prstenců kolem 
obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny;

vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti •	
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné 
krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území;
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intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace – vytvářet podmínky k vyššímu •	
využívání existujícího potenciálu, zejména v oblastech:

poznávací a kongresové turistiky;•	

cykloturistiky rozvojem dálkových cyklostezek a cyklostezek v příměstském území hl. m. Prahy •	
a dalších rozvojových oblastech;

rekreace ve vazbě na vodní plochy, zejména na vodních nádržích ve středním Povltaví;•	

krátkodobé rekreace především nekomerčních forem, zejména v rozvojové oblasti Praha.•	

rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, •	
strategických služeb (znalostní ekonomika);

uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové •	
držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou 
stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;

uplatnění mimoprodukční funkce lesů, zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem •	
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území;

rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi •	
a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu s cílem zabezpečit podmínky pro 
hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním 
území kraje.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán navrhuje přiměřený rozvoj města odpovídající jeho významu, místním 
podmínkám rozvoje a umístění města v systému osídlení a vytváří vhodné podmínky pro 
jeho funkční i prostorové dotvoření, včetně zajištění dostatečných ploch pro rozvoj veřejné 
infrastruktury. Rozvoj bydlení a podnikatelských aktivit je doplněn také o rozvoj rekreace 
a turistického ruchu.

> Vzhledem k velkému rozsahu zastavěného území, jeho specifické historii a nevyhovujícímu 
stavu v některých lokalitách vymezuje Územní plán plochy přestaveb tak, aby byla dotvořena 
struktura a město se stalo kompaktnějším a zároveň byla zachována prostupnost a místa 
pro rekreaci ve městě. Zároveň Územní plán navrhuje významné množství ploch pro rodinné 
bydlení, navazujících na zastavěné území. 

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj aktivit podporujících cestovní ruch, dlouhodobou 
i krátkodobou rekreaci. Jsou navržena veřejná prostranství umožňující vznik cyklistické 
infrastruktury a parků, vymezeny jsou také plochy pro zahrádkové osady a pro občanské 
vybavení – se specifickým využitím (např. jezdecká areál, golf, zoo, zábavní park apod.) a plochy 
veřejných prostranství– veřejná zeleň (pro realizaci parků a dalších ploch veřejné zeleně).

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou 
vymezením ploch pro podnikatelské aktivity (zejména plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlá) a stanovením podmínek jejich využití, které rozvoj ekonomických 
odvětví s vyšší přidanou hodnotou v těchto plochách umožňují.

> Územní plán doplňuje krajinné prvky zvyšující ekologickou stabilitu vymezením prvků ÚSES 
a stanovuje takové podmínky ploch, které umožňují realizaci prvků a zařízení pro eliminaci škod 
způsobených přírodními vlivy (eroze, povodně apod.) tak, aby v případě jejich potřeby nebylo 
nutné pořizovat změnu Územního plánu.

> Územní plán vytváří podmínky pro rekreační využívání lesů stanovením podmínek využití 
ploch lesních.

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj veřejného vybavení a umožňuje hospodářský rozvoj 
města v plochách výroby a skladování a plochách občanského vybavení – komerční zařízení 
plošně rozsáhlá.

> Územní plán naplňuje priority územního plánování stanovené v ZÚR SK v rozsahu úměrném 
velikosti a významu města a s přihlédnutím k jeho postavení v rámci systému osídlení.
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Rozvojové oblasti a rozvojové osy dle ZÚR SK (kap. 2)2.2. 
Území města je součástí (1) rozvojové oblasti OB1 Praha. 

Pro tuto oblast stanovují ZÚR SK tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování 
o změnách v území, které se konkrétně týkají města Milovice:

zlepšit vazby center na nadřazenou silniční síť a souměstí Lysá nad Labem – Milovice na D11;•	

rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici, silnice nadřazené sítě •	
a na letiště, zejména na plochy brownfields; pro tento rozvoj sledovat zejména strategické zóny 
připravované Středočeským krajem, např. Milovice.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán v rámci svých možností vytváří podmínky pro zlepšení vazby Milovic 
na nadřazenou silniční síť (D11) zejména vymezením ploch dopravní infrastruktury – silniční 
určených pro přeložku silnice II/332.

> Územní plán mimo jiné soustřeďuje rozvoj ekonomických aktivit velkého rozsahu do 
území Božího Daru (rozsáhlého brownfiledu po sovětské armádě), který má výbornou vazbu 
na navrženou železnici Lysá n. L. – Milovice – Čachovice – Ml. Boleslav, na silnice nadřazené sítě 
(II/332, III/3321 a III/27212) a na letiště.

Pro tuto oblast stanovují ZÚR SK tyto úkoly pro územní plánování, které se týkají území města:

zpřesnit koridory dopravy vymezené v ZÚR;•	

vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro potřeby zlepšení vazeb •	
osídlení na nadřazenou silniční síť;

ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity •	
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení 
(jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny;

respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES (regionálního •	
biocentra 1012 Kateřina – Polák).

> Územní plán zpřesňuje koridory dopravy vymezené v ZÚR SK (koridor pro železnici Lysá n. L. – 
Milovice – Čachovice a pro přeložku silnice II/332).

> Územní plán vytváří podmínky pro realizaci přeložek silnic nesledovaných v ZÚR pro 
potřeby zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť, zejména pro přeložku silnice II/272 
v Benátecké Vrutici a pro přeložku silnice III/3321 východně od Milovic.

> V rámci zpracování Územního plánu byla prověřena potřeba vymezení nových zastavitelných 
ploch pro různé typy využití a byl stanoven vhodný směr pro rozvoj jednotlivých funkcí 
s ohledem na místní podmínky a limity v území; přitom bylo dbáno zejména na zachování 
kompaktního tvaru obytné zástavby s dobrou dostupností veřejného vybavení a také na zajištění 
kvalitní obsluhy rozvojových ploch dopravní a technickou infrastrukturou; zejména v oblasti 
bydlení však lze s ohledem na nenaplnění celé potřeby rozvojových ploch, jejíž odhad je součástí 
kap. C Odůvodnění ÚP, očekávat budoucí potřebu doplnění rozvojových ploch pro bydlení.

> Územní plán respektuje požadavky na ochranu nadmístních prvků ÚSES a upřesňuje 
vymezení skladebných částí ÚSES vymezených v ZÚR SK (nadregionálního biokoridoru NK 68 
a regionálního biocentra 1012 Kateřina – Polák).

Město Milovice je v ZÚR SK uvedeno mezi nižšími centry významnými. Pro nižší centra významná (2) 
stanovuje ZÚR SK tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území:

rozvíjet obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury pro svá spádové území;•	

rozvíjet ekonomické aktivity vytvářející podmínky pro rozvoj obslužných funkcí a nabídku •	
pracovních příležitostí pro svá spádová území;

koordinovat rozvoj blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice;•	

chránit kulturní a přírodní hodnoty území.•	
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Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj veřejného vybavení, a to zejména prostřednictvím 
vymezení dostatečného množství ploch občanského vybavení – veřejná infrastruktura 
a případně dalších typů ploch, ve kterých je realizace staveb veřejného vybavení přípustná 
(např. ploch bydlení a ploch smíšených obytných).

> Územní plán umožňuje rozvoj ekonomických aktivit, které vytvářejí podmínky pro rozvoj 
obslužných funkcí a nabídku pracovních příležitostí pro spádové území Milovic vymezením 
dostatečného množství ploch pro podnikatelské aktivity (zejména ploch občanského vybavení – 
komerční zařízení plošně rozsáhlá a ploch výroby a skladování).

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro koordinaci rozvoje blízkých měst Lysá nad Labem 
a Milovice, jejíž konkrétní podoba však musí vzejít ze spolupráce zástupců místní samosprávy.

> Územní plán chrání kulturní a přírodní hodnoty území (viz bod 4.3. výrokové části ÚP).

Pro nižší centra významná stanovuje ZÚR SK tyto úkoly pro územní plánování:

zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit;•	

vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy •	
ve svém spádovém obvodu;

koordinovat rozvoj se sousedními obcemi.•	

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit 
vymezením dostatečného množství ploch potřebných pro tyto aktivity.

> Územní plán vytváří podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním 
hromadné dopravy ve svém spádovém obvodu vymezením zejména ploch dopravní 
infrastruktury – silniční, které jsou hlavní nositelkou linek VHD ve městě.

> Územní plán byl zpracován v koordinaci s územními plány okolních obcí.

Specifické oblasti dle ZÚR SK (kap. 3)2.3. 
Území města není součástí žádné specifické oblasti (1) vymezené v ZÚR SK.

> Bez požadavků.

Plochy a koridory nadmístního významu dle ZÚR SK (kap. 4)2.4. 
ZÚR SK vymezují v řešeném území tyto koridory pro silniční dopravu:(1) 

koridor pro umístění stavby D162 •	 – silnice II/332 (obchvat Milovic, vč. napojení sídla);

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje a zpřesňuje koridor pro umístění stavby D162 – silnice II/332 (obchvat 
Milovic, vč. napojení sídla).

ZÚR SK vymezují v řešeném území koridor pro železniční dopravu:(2) 

koridor D212•	  (trať 232 Lysá n. L. – Milovice – Čachovice) jako zpřesnění koridoru KD1 
(PÚR 2008).

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje a zpřesňuje koridor D212 (trať 232 Lysá n. L. – Milovice – Čachovice), 
tento koridor může být také zpřesněním požadavku aktualizované PÚR ČR (2015), v níž došlo 
v tomto ohledu k mírné úpravě (viz kap. H 1 Odůvodnění ÚP).

ZÚR SK stanovují tyto úkoly pro územní plánování, které se týkají hromadné dopravy:(3) 

zajistit v územních plánech obcí plochy pro přestupní terminály na kolejovou hromadnou •	
dopravu, případně autobusovou, vč. záchytných parkovišť P+R a B+R;

vytvářet v územních plánech obcí předpoklady pro možnost přednostního vedení autobusové •	
dopravy v silniční síti, vč. možností systému MetroBus (vymezené pruhy, příp. segregované 
úseky).
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Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (2011), výřez Koordinačního výkresu s vyznačením řešeného územíObr. H.02: 
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Řešení Územního plánu:

> Územní plán vymezuje plochy pro terminál hromadné dopravy v místě nového nádraží 
Milovice pro zajištění kvalitních podmínek pro přestup mezi železniční a autobusovou dopravou 
a také pro zajištění dostatečné kapacity pro parkování osobních vozidel. 

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro vedení autobusové dopravy v koridorech dopravní 
infrastruktury – silniční, které jsou určeny pro páteřní komunikace, včetně jejich dostatečných 
parametrů.

ZÚR SK nenavrhují koridory pro cyklistickou dopravu, přičemž potvrzují koncepci zpracovaného (4) 
Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje.

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování, které se týkají cyklistické dopravy:

v územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle vedenými cyklostezkami, •	
a to zejména v případech dálkových „cyklotras“, v území rozvojových oblastí (vč. jejich okolí) 
a v turisticky atraktivních územích.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří podmínky pro vybudování cyklostezek či vyhrazených pruhů pro cyklisty 
zejména vymezením ploch veřejných prostranství mimo zastavěné území a ploch dopravní 
infrastruktury – silniční v dostatečné šířce.

ZÚR SK vymezují v řešeném území tyto koridory a plochy ÚSES nadmístního významu:(5) 

nadregionální biokoridor NK 68•	  – Řepínský důl;

regionální biokoridor RC 1012•	  – Kateřina – Polák.

Pro tyto plochy a koridory stanovují ZÚR SK zejména tyto úkoly pro územní plánování:

zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu •	
s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy 
jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost;

zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních •	
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové 
parametry biokoridorů.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zpřesňuje vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů 
v souladu s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly 
dodrženy jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost.

> Problematika ochranné zóny NRBK NK 68 není v ÚP řešena. Důvodem je skutečnost, že úkol 
pro zpřesnění vymezení ochranné zóny není v ZÚR stanoven tak, aby měl reálný dopad na řešení 
ÚP. V platnosti tak zůstává obecné vymezení ochranné zóny NRBK dle ZÚR bez jakýchkoliv 
stanovených podmínek využití území.

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot dle ZÚR SK (kap. 5)2.5. 
ZÚR SK stanovují zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními (1) 
a civilizačními hodnotami, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají národní 
či regionální význam.

Na území města lze mezi tyto hodnoty dle ZÚR SK zařadit zejména: přírodní rezervace 
Pod Benáteckým vrchem, prvky soustavy Natura 2000 (EVL Milovice-Mladá), zdroje pitné vody, 
území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, prvky nadregionální a regionální úrovně ÚSES, 
národní kulturní památky.

Pro tyto hodnoty v řešeném území stanovují ZÚR SK tyto zásady pro zajištění ochrany území 
s přírodními a kulturními hodnotami a možného rozvoje těchto území:

respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot;•	

chránit a podporovat plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami (ochrana •	
biodiverzity a pozitivních charakteristik krajinného rázu, ekostabilizační a retenční funkce, trvale 
udržitelné využívání vodních zdrojů, ochrana nerostného bohatství apod.);

DUBEN 2016



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MILOVICknesl kynčl architekti s.r.o.

H19H. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROJEKTANTEM

při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích •	
zabezpečit ochranu krajinného rázu;

výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu; •	
při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit 
pozitivní charakteristiky krajinného rázu, tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a negativní 
dopady eliminovat;

vedení nových dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo zvláště •	
chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, mokřadní ekosystémy a v případě střetu 
posoudit vliv navrhovaných staveb a přijmout náležitá kompenzační a eliminační opatření;

ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných forem •	
turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a navrhnout 
rekreační využití vesnických sídel; podporovat ekologicky únosné využití vodních toků 
k rekreační a sportovní plavbě a zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště 
apod.) s ohledem na ochranu přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky;

při vytváření lokální úrovně ÚSES respektovat ochranu a šetrné využití přírodních zdrojů;•	

při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území •	
přírodních hodnot;

řešit střety dopravní a technické infrastruktury s územním systémem ekologické stability;•	

chránit říční nivy; zabránit je třeba vodohospodářským úpravám regulujícím vodní toky, •	
odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých společenstev (slepá ramena, 
mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky);

stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch s tím, že budou prosazovány •	
trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán respektuje zásady ochrany a rozvoje hodnot uvedené v ZÚR SK (viz bod 3.3. 
výrokové části Územního plánu a kapitolu D 3.3. Odůvodnění Územního plánu).

> Územní plán vytváří podmínky k plnění krajinných funkcí souvisejících s přírodními hodnotami 
stanovením koncepce ochrany a podmínek jednotlivých ploch určených pro krajinu (zejména 
plochy lesní, smíšené nezastavěného území, vodní, zemědělské).

> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu stanovením podmínek 
prostorového využití vybraných ploch zejména stavebního charakteru (v podmínkách využití 
ploch s rozdílným způsobem využití).

> Územní plán stanovuje podmínky pro větrné elektrárny (vesměs je zařazuje do nepřípustného 
využití) a stožáry telekomunikačních zařízení (vesměs je zařazuje do podmíněně přípustného 
využití). 

> Územní plán navrhuje v území určeném k ochraně přírody pouze ty dopravní stavby, které jsou 
navržené v ZÚR SK, a z toho plynoucí úpravy stávajících komunikací.

> Územní plán nevytváří podmínky k plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěné 
území, zato však vytváří podmínky pro vznik prvků podporujících turistiku (infotabule, lavičky, 
lávky apod.) v krajině.

> Územní plán navrhuje podmínky pro realizaci ÚSES, na průběh a postup samotné realizace 
však nemá vliv.

> Územní plán navrhuje plochy pro dopravní stavby s ohledem na ochranu přírody a na 
realizovatelnost dopravních staveb ve zpřesněných koridorech.

> Územní plán řeší ÚSES tak, aby vzniklo co nejméně střetů s dopravní a technickou 
infrastrukturou, případné vzniklé střety budou řešeny u konkrétních řešení v navazujících 
dokumentacích.

> Územní plán nevytváří podmínky pro zastavování nivy Mlynařice, naopak navrhuje její využití 
k rekreačním účelům.
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> Územní plán vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot s cílem zvýšit potenciál Milovic 
ve vztahu k cestovnímu ruchu stanovením ochrany významné struktury zástavby Milovic 
(zejména historického jádra Benátecké Vrutice a tzv. Rakouského tábora, viz bod 4.3.2, písm. b) 
výrokové části ÚP).

Cílové charakteristiky krajiny dle ZÚR SK (kap. 6)2.6. 
ZÚR SK vymezují na území kraje 10 krajinných typů, naznačují koridorové vazby v krajině a stanovují (1) 
zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich a tento úkol pro územní 
plánování:

upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech •	
na základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního 
území.

Řešení Územního plánu:

> Územní plán zpřesňuje vymezení krajinných typů, a to prostřednictvím vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

V řešeném území se vyskytují tyto krajinné typy, pro které stanovují ZÚR SK tyto zásady pro (2) 
plánování změn v území a rozhodování o nich:

krajina sídelní •	 (největší část území):

vytvářet kvalitní obytný standard sídelní krajiny;•	

změny využití území nesmí snižovat obytný standard krajiny sídelní a likvidovat •	
či znehodnocovat její existující krajinářské a kulturně historické hodnoty;

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří kvalitní obytný standard sídelní krajiny, a to zejména stanovením 
vhodných podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, které převažují v tomto 
typu krajiny (zejména ploch určených pro bydlení, občanské vybavení, výrobu a skladování 
a dopravní a technickou infrastrukturu). Územní plán navrhuje změny využití území 
městotvorným způsobem, který posiluje obytný standard krajiny sídelní.

krajina relativně vyvážená•	 :

dosažení relativně vyváženého poměru ekologicky labilních a stabilních ploch;•	

změny využití území nesmí narušit relativně vyváženou krajinu nebo zabránit dosažení •	
vyváženého stavu;

Řešení Územního plánu:

> Územní plán vytváří prostřednictvím vymezení ploch s rozdílným způsobem využití 
a stanovením podmínek jejich využití vhodné podmínky pro vyvážený rozvoj krajiny. 

krajina zvýšených hodnot•	 :

zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot;•	

neohrozit důvody ochrany přírodních a krajinářských hodnot.•	

Řešení Územního plánu:

> Zachování stávajících přírodních a kulturních hodnot je ošetřeno zejména existencí limitů 
využití území vyplývajících ze zvláštních právních předpisů nezávislých na Územním plánu.

Veřejně prospěšné stavby a opatření dle ZÚR SK (kap. 7)2.7. 
ZÚR SK vymezují v řešeném území tyto veřejně prospěšné stavby a opatření:(1) 

D162•	 : koridor silnice II/332 (obchvat Milovic, vč. napojení sídla);

D212•	 : koridor železniční trati č. 231 Lysá n. L. – Milovice – Čachovice (přeložky trati a nové 
propojení (Všejanská spojka), přeložka silnice III/3325 + nový úsek silnice III. třídy);

NK 68•	 : nadregionální biokoridor Řepínský důl – Žehuňská obora;

RC 1012•	 : regionální biocentrum Kateřina – Polák.
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Řešení Územního plánu:

> Veřejně prospěšné stavby a opatření vymezené v ZÚR SK jsou v Územním plánu zpřesněny 
(vyjma stabilizovaných částí ÚSES), viz bod 8 výrokové části Územního plánu.

Požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dle ZÚR SK (kap. 8)2.8. 
ZÚR SK v řešeném území stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci těchto ploch (1) 
a koridorů v územně plánovací dokumentaci obcí:

dopravní infrastruktura: D162, D212;•	

územní systém ekologické stability: RC 2012.•	

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán respektuje požadavky stanovené v ZÚR SK pro koordinaci územně plánovací 
činnosti. Komentář k zapracování do ÚP výše uvedených prvků vymezených v ZÚR SK je uveden 
v kapitole B Odůvodnění Územního plánu.

Etapizace dle ZÚR SK (kap. 13)2.9. 
Pořadí změn se nestanovuje, jsou však uvedeny priority v oblasti veřejných investic směřujících (1) 
zejména do dopravní infrastruktury. Tyto prioritní záměry jsou členěny na investice státu (železnice, 
nadřazená silniční síť) a investice kraje (silnice II. třídy):

novostavba Lysá n. L. – Milovice – Čachovice (napojení na trať Nymburk – Mladá Boleslav), •	
včetně úprav na stávající trati Praha – Lysá n. L. (Čelákovice) – VPS s označením D207 a D212.

Pro tyto plochy a koridory stanovují ZÚR SK zejména tyto úkoly pro územní plánování:

zajistit vymezení a územní ochranu koridorů pro výše uvedené stavby a jejich koordinaci •	
v územních plánech dotčených obcí.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán zajišťuje vymezení a územní ochranu výše uvedených koridorů a jejich koordinaci 
a návaznosti v rámci širších vztahů.
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SOULAD S CÍLI A ÚKOLy ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 3. 
Hlavním cílem Územního plánu obce, potažmo územního plánování jako takového, je harmonický rozvoj 
území. Cestou k dosažení tohoto cíle je vzájemná koordinace jeho jednotlivých složek při současném 
respektování optimální prostorové organizace území a jeho kulturně historických hodnot.

Samotný Územní plán je nástrojem samosprávy obce a má jí být pomocníkem při rozhodování 
v konkrétních případech, ať už se jedná o strategické kroky rozvoje či drobnou dennodenní operativu.

Níže jsou uvedeny cíle a úkoly územního plánování tak, jak jsou vyjmenovány v § 18 a § 19 Stavebního 
zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), k nim je doplněn tučným 
písmem komentář jejich naplnění v Územním plánu.

Soulad s cíli územního plánování3.1. 
Územní plán je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území (1) 
spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj 
a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž 
by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán vytváří vhodné podmínky pro zajištění rozvoje obce, a to především vymezením 
dostatečných rozvojových ploch pro bydlení, rekreaci, veřejnou infrastrukturu a podnikání 
na straně jedné a stabilizovaných a rozvojových ploch určených pro rozvoj a ochranu krajiny 
a zeleně na straně druhé. Navržené řešení zajišťuje podmínky pro komplexní rozvoj obce 
v budoucích cca 20 až 30 letech s výjimkou rozvojových ploch určených pro bydlení, kde lze 
s ohledem na nenaplnění celé potřeby rozvojových ploch (dle výsledků veřejného projednání), 
jejíž odhad je součástí kap. C Odůvodnění ÚP, očekávat budoucí potřebu jejich doplnění.

Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním (2) 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje.

Řešení Územního plánu: 

> Řešení Územního plánu vychází ze stávajícího stavu území, které je rozvíjeno tak, aby byly 
potvrzeny jeho kvality a případně korigovány jeho slabé stránky. Jednotlivé typy ploch jsou 
navrhovány ve vhodném umístění vzhledem ke stávajícímu využití území i ve vztahu k ostatním 
navrženým plochám. Rozvoj soukromých zájmů (představovány především prostřednictvím 
rozvojových ploch pro bydlení a podnikatelské aktivity) je doprovázen dostatečným rozvojem 
veřejné infrastruktury (veřejného vybavení, veřejných prostranství, veřejné zeleně, dopravní 
a technické infrastruktury). Požadavky na prostorové řešení budoucí zástavby jsou definovány 
tak, aby nebyly dotčeny stávající dominanty území a nebyl narušen krajinný ráz.

Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry (3) 
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 
zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Řešení Územního plánu:  

> Bez požadavků pro Územní plán.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, (4) 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje 
podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území 
a míru využití zastavěného území.

Řešení Územního plánu: 

> Územní plán definuje základní hodnoty území, které určuje k ochraně a rozvoji (viz bod 4.3. 
výrokové části ÚP). Vymezením ploch s rozdílným způsobem využití zajišťuje hospodárné využití 
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zastavěného území i zastavitelných ploch a také ochranu nezastavěného území. Zastavitelné 
plochy jsou navrženy v rozsahu, který odpovídá umístění obce v systému osídlení, zároveň ale 
s potřebnou rezervou tak, aby nebylo jejich případné využití blokováno majetkovými vztahy 
či problémy s jejich zainvestováním. Výjimkou je rozsah rozvojových ploch určených pro bydlení, 
kde lze s ohledem na nenaplnění celé potřeby rozvojových ploch, jejíž odhad je součástí kap. C 
Odůvodnění ÚP, očekávat budoucí potřebu jejich doplnění.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření (5) 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, 
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických 
a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, 
které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Řešení Územního plánu: 

> V podmínkách ploch, které se vyskytují v nezastavěném území, nejsou uvedeny žádné 
pozemky, stavby či zařízení, které by byly v rozporu s tímto odstavcem.

Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který (6) 
neznemožní jejich dosavadní užívání.

Řešení Územního plánu: 

> V rámci zpracování Územního plánu se nevymezují nezastavitelné pozemky.

Soulad s úkoly územního plánování3.2. 
Územní plán je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Úkolem územního plánování je zejména:(1) 

zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty;•	

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce, s ohledem na hodnoty •	
a podmínky území;

prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, •	
problémy, rizika, s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání;

stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové •	
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb;

stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání •	
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území;

stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci);•	

vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof •	
a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem;

vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn;•	

stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení;•	

prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných •	
rozpočtů na změny v území;

vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany;•	

určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území;•	

vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními •	
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis 
nestanoví jinak;

regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů;•	

uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie •	
a památkové péče.
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Řešení Územního plánu: 

> Územní plán stanovuje požadavky na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot (viz bod 4.3. výrokové části ÚP).

> Územní plán určuje koncepci rozvoje obce zejména s cílem zajištění dostatečných možností 
pro rozvoj bydlení, veřejné infrastruktury a podnikatelských aktivit, a to s ohledem na současný 
stav území a také jeho historický vývoj.

> Zpracování Územního plánu vycházelo ze schváleného Zadání, Pokynů pro zpracování 
návrhu, Pokynů pro nepodtstanou úpravu návrhu a Pokynů k úpravě návrhu, ve kterých byly 
specifikovány potřeby obce a požadavky na její rozvoj, včetně požadavků na rozvoj veřejné 
infrastruktury. V průběhu zpracování ÚP byly prověřeny různé možnosti a varianty řešení 
tak, aby byly jednotlivé součásti v souladu k sobě navzájem, nebyly v rozporu s požadavky 
zejména na ochranu veřejného zdraví a ochranu přírody a nevytvářely nadměrné nehospodárné 
požadavky na rozvoj související veřejné infrastruktury.

> Územní plán určuje podmínky pro využití jednotlivých typů ploch, včetně podmínek 
prostorového uspořádání budoucí zástavby (viz bod 8 výrokové části ÚP).

> Územní plán prostřednictvím vymezení ploch územních rezerv a prostřednictvím podmínek 
pro využití některých rozvojových ploch stanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci).

> Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměrů snižujících nebezpečí přírodních katastrof 
(zejména povodní a přívalových dešťů).

> Územní plán vytváří podmínky pro všechny typy aktivit (bydlení, produkce, rekreace), jejichž 
rovnováha je základem pro udržení sociální a ekonomické stability území.

> Pro zajištění kvalitního bydlení vymezuje ÚP plochy smíšené obytné a stanovuje podmínky 
jejich využití.

> Územní plán vytváří příležitosti pro rozvoj veřejné infrastruktury (zejména veřejného vybavení, 
veřejných prostranství, veřejné zeleně a sportovních a tělovýchovných zařízení), plochy pro 
tyto aktivity jsou navrženy v rozsahu odpovídajícímu současným potřebám obce a jejímu 
uvažovanému rozvoji (vyjádřen zejména prostřednictvím rozvojových ploch pro bydlení a pro 
podnikatelské aktivity). Investice do této veřejné infrastruktury mohou být vhodně etapizovány 
podle aktuálních potřeb celé obce nebo jejích jednotlivých částí.

> Územní plán respektuje požadavky civilní ochrany vyplývající z platné legislativy.

> Územní plán vymezuje plochy přestavby. Jedná se zejména o změny z důvodu nevhodného 
funkčního využití ploch.

> Územní plán díky komplexnímu řešení území a koordinaci rozmístění rozvojových záměrů 
v tomto území vytváří vhodné podmínky pro jeho ochranu před případnými negativními vlivy 
těchto záměrů (zejména vzhledem k ochraně památek, ochraně přírody, ochraně vod, ochraně 
nerostných surovin, ochraně veřejného zdraví a ochraně ZPF a PUPFL).

> V řešeném území se nenachází evidované zdroje nerostných surovin a Územní plán tedy 
nestanovuje koncepci dobývání nerostů.

> Zpracovatelé Územního plánu při jeho tvorbě uplatnili poznatky a zkušenosti z oboru 
územního plánování a architektury i z dalších souvisejících oborů.

Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů Politiky územního rozvoje, Zásad územního (2) 
rozvoje nebo Územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území“).

Řešení Územního plánu: 

> Odůvodnění Územního plánu obsahuje kapitoly H 1 a H 2, které se věnují souladu navrženého 
řešení s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
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SOULAD S POŽADAVKy STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ4. 

Vyhodnocení souladu s požadavky Stavebního zákona4.1. 
Územní plán je vyhotoven v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména s cíli a úkoly územního plánování (viz kap. 
H 3 Odůvodnění Územního plánu).

Vyhodnocení souladu s požadavky prováděcích předpisů Stavebního zákona4.2. 
Územní plán je vyhotoven v souladu s prováděcími předpisy Stavebního zákona, zejména s:

vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci •	
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů;

vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů;•	

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.•	

SOULAD S POŽADAVKy ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ5. 
Územní plán je z hlediska požadavků vztahujících se k jeho obsahu zpracován v souladu se zvláštními 
právními předpisy, zejména se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 
a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPTU ÚP MILOVICE Na UDrŽITELNý rOZVOJ ÚZEMÍ1. 

Ke Konceptu ÚP Milovice bylo zpracováno „Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Milovic na udržitelný rozvoj 
území“, jehož zpracovatelem byla architektonická kancelář KNESL+KYNČL s.r.o. 

Součástí tohoto vyhodnocení byly dvě samostatné přílohy:1.1. 
Územní plán Milovic (koncept) – Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní a) 
prostředí

Zpracovatelem je společnost AGERIS, s. r. o. (zodpovědný projektant: Ing. Ladislav Vondráček 
– držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., §19 a § 24 – osvědčení MŽP ČR o odborné 
způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č. j. 8391/1317/OPV/93, 
prodloužené rozhodnutím MŽP ČR č. j. 49733/ENV/11 ze dne 20. 7. 2011 do 31. 12.  2016).

Na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhuje, 
aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci.

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými 
dokumenty. Z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví lze „předběžně“ invariantní 
návrhové plochy Konceptu ÚP Milovice považovat za akceptovatelné. 

Z variantních řešení doporučuje, především s ohledem na respektování přírodních biotopů 
v prostoru naturové lokality Milovice-Mladá, jako vhodnější 2. variantu.

Územní plán Milovice (koncept) – Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace dle § 45i zákona b) 
č. 114/1992 Sb.

Zpracovatelem je společnost AGERIS, s. r. o. (zodpovědný projektant: Ing. Pavel Koláček, Ph.D., držitel 
autorizace k posuzování vlivů dle § 45i, č. j. 2915/ENV/12, 128/630/12 ze dne 20. 1. 2012).

Na základě vyhodnocení předmětné koncepce v intencích § 45h, i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění, lze konstatovat, že realizace Konceptu ÚP Milovice ve variantě 1 může mít významně 
negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany EVL Milovice-Mladá (zejména na 
předměty ochrany 6210 a 9170). Realizace Konceptu ÚP Milovice ve variantě 2 nebude mít 
významně negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany EVL Milovice-Mladá.

Součástí Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Milovic na udržitelný rozvoj území byly rovněž 1.2. 
následující části:

Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů1.2.1. 

V této kapitole byly vyhodnoceny ty jevy sledované v územně analytických podkladech, které 
s řešeným územím přímo souvisí, byly podstatně ovlivněny Konceptem ÚP, nebo jej naopak 
ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat.

Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných a slabých stránek a na příležitosti a hrozby 1.2.2. 
území

V této kapitole byly vyhodnoceny vlivy Konceptu ÚP na silné a slabé stránky, na příležitosti 
a hrozby sledované v územně analytických podkladech.

Vyhodnocení přínosu Konceptu ÚP k naplnění priorit územního plánování1.2.3. 

V této kapitole byly vyhodnoceny priority pro zajištění územního rozvoje stanovené v PÚR 2008 
v ZÚR SK, které s řešeným územím přímo souvisí, byly podstatně ovlivněny Konceptem ÚP, nebo 
jej naopak ovlivňují a lze u nich tento vliv prokázat. 

Problémy k řešení v ÚPD vyplývající z Rozboru udržitelného rozvoj území SO ORP Lysá nad 1.2.4. 
Labem

Koncept ÚP vytvořil podmínky pro posilování silných stránek, odstraňování slabých stránek, 
využívání příležitostí a eliminování rizik ovlivňující potřeby života současné generace a 
eliminování dlouhodobých ohrožení podmínek života budoucích generací obyvatel města 
Milovice. 
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Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP Milovic na vyváženost vztahu územních podmínek pro 1.2.5. 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, 
jak byla zjištěna v rozboru udržitelného rozvoje

Koncept ÚP pro zlepšení soudržnosti obyvatel území vytvořil ve městě vhodné podmínky pro 
vznik občanské vybavenosti, kvalitního bydlení a nových pracovních příležitostí:

Koncept ÚP pro zlepšení hospodářského rozvoje vytvořil ve městě vhodné podmínky pro vznik 
nových pracovních příležitostí. Zlepšení dopravního napojení města je možno řešit v rámci 
územního plánování pouze vytvořením vhodným podmínek pro vznik kvalitní sítě dopravní 
infrastruktury, která zajistí zlepšení plynulosti dopravy.

Koncept ÚP pro zlepšení životního prostředí vytvořil ve městě vhodné podmínky zvýšení 
ekologické stability a ochranu přírodních hodnot území a rovněž pro vznik kvalitní sítě technické 
infrastruktury:

Z výsledného hodnocení Rozboru udržitelného rozvoje ORP Lysá nad Labem vychází vyváženost 
územních podmínek v obci negativně, dva pilíře (environmentální a sociodemografický) 
s nepříznivými územními podmínkami a jeden (ekonomický) s příznivými územními 
podmínkami.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí konstatovalo: „Posuzovaná dokumentace v dostatečné 
míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Z hlediska životního 
prostředí a vlivu na veřejné zdraví lze „předběžně“ invariantní návrhové plochy Konceptu ÚP 
Milovice považovat za akceptovatelné“.

Koncept ÚP problémy uspokojivě řešil v rámci svých možností, a to díky vzájemné koordinaci 
jednotlivých složek území při současném respektování optimální prostorové organizace území 
a jeho hodnot. Koncept ÚP tak vytvořil vhodné podmínky pro harmonický rozvoj území.

Vyhodnocení variantních řešení Konceptu ÚP1.2.6. 

Koncept ÚP nastínil různé možnosti rozvoje území. Hlavní rozdíly ve variantách jsou popsány 
níže:

Varianta 1 se lišila od druhé zejména: 

vymezením ploch pro rodinnou rekreaci (RI) v lokalitě Střelnice určených pro prázdninový  •
park;

rozšířením rozvoje lokality Nové Milovice především o plochy určené pro sportovní  •
vybavení, veřejné vybavení, veřejnou zeleň a bydlení v bytových domech a také pro 
doplnění dopravního skeletu města (propojení komunikací Nových Milovic s prodlouženou 
ulicí Ostravskou);

v řešení lokality Boží Dar, kde byly rozvojové plochy severně od letiště určeny pro komerční  •
vybavení (OK); 

v řešení území severně od ulice Ostravské, kde byly rozvojové plochy určeny pro specifické  •
občanské vybavení (OX) a komerční vybavení (OK);

nevymezením rozvoje severovýchodně od zástavby Benátecké Vrutice (západně od  •
navržené přeložky silnice II/272).

Varianta 2 se lišila od první zejména: 

nevymezením rozvoje pro rodinnou rekreaci v lokalitě Střelnice; •

nevymezením širšího rozvoje v lokalitě Nové Milovice; •

v řešení lokality Boží Dar, kde byly rozvojové plochy severně od letiště určeny pro výrobu  •
a skladování (VX); 

v řešení území severně od ulice Ostravské, kde byly rozvojové plochy určeny pro komerční  •
vybavení (OK) a pro výrobu a skladování (VX);

rozšířením rozvoje severovýchodně od zástavby Benátecké Vrutice, kde byly rozvojové  •
plochy určeny zejména pro bydlení v rodinných domech, částečně pak pro komerční 
vybavení a veřejnou zeleň.
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Střelnicea) 

Ve variantě 1 Konceptu ÚP byly vytvořeny podmínky pro rodinnou rekreaci vymezením 
ploch rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) v území severně od centra města 
v lokalitě Střelnice v místě tzv. Na Vrších, západně od silnice III/3321 ze Starých Milovic 
k zaniklé obci Mladá. Ve variantě 2 jsou na tomto místě vymezeny plochy lesní (NL) a plochy 
smíšené nezastavěného území (NS).

Tento tzv. prázdninový park měl sloužit zejména pro rekreaci rodin s dětmi, kterým měl 
poskytovat potřebné zázemí pro trávení volného času v příjemném přírodním prostředí. 
Park měl být tvořen cca 600 přízemními dřevěnými chatami umístěnými ve vzrostlé zeleni 
(z toho v řešeném území jich má být zhruba polovina, zbytek v k.ú. Jiřice), jádro vybavenosti 
parku mělo být soustředěno do centrální budovy s vnitřním bazénem, restauracemi apod. 
Park měly dotvářet i velké jezero u centrální budovy a množství menších vodních nádrží. 

Přínosem parku pro město by bylo vytvoření pracovních příležitostí a také zajištění 
občanského vybavení a služeb vyššího standardu také pro rekreaci místních obyvatel (krytý 
bazén, wellnes, sport apod.). Zároveň by se posílil synergický efekt už fungujících zařízení 
pro trávení volného času na území Milovic, tj. dětského zábavního parku a tankodromu, 
které leží poměrně blízko od uvažovaného prázdninového parku. V neposlední řadě by část 
těchto ploch mohla sloužit pro příměstský tábor. 

Záměr realizace érázdninového parku je velmi specifický. Zastavěnost ploch budovami 
byla Konceptem ÚP omezena na 7 % rozlohy plochy. Lesy v tomto území jsou z minulosti 
významně „postiženy“ vojenským působením a následně také dnešním působením různých 
volnočasových aktivit (offroad, paintball, airsoft). Realizace prázdninového parku by toto 
zanedbané území mohla zkultivovat a zvýšit jeho rekreační poteciál.

Významným limitem je však existence chráněných území na významné části řešeného 
území, konkrétně EVL Milovice-Mladá. 

V případě variantního řešení v lokalitě Střelnice konstatovalo Vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí, že:“ (...) se jedná o záměr s negativními dopady na oblasti hodnocení zaměřené 
především na ekologické aspekty území (biodiverzita, PUPFL, krajinný ráz) a činí tak 1. 
variantu posuzované dokumentace jako výrazněji negativně působící na sledované oblasti 
hodnocení.“ Vyhodnocení SEA vychází z Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace 
na soustavu Natura 2000, které konstatuje že:“ (...) , že realizace Konceptu ÚP Milovice ve 
variantě 1 může mít významně negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany 
EVL Milovice-Mladá (zejména na předměty ochrany 6210 a 9170). Realizace Konceptu ÚP 
Milovice ve variantě 2 nebude mít významně negativní vliv na celistvost a příznivý stav 
předmětů ochrany EVL Milovice-Mladá“. 

Z toho vyplývá, že i když ostatní dva pilíře udržitelného rozvoje území (sociální soudržnost 
a hospodářský rozvoj) mají pozitivnější dopady na území ve variantě 1, tak významně 
negativní vliv na soustavu NATURA 2000 vylučuje realizaci tohoto záměru, dle odst. 9, 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nové Milovice versus lokalita Benátecká Vrutice-severozápadb) 

Koncept ÚP vymezil dvě variantní obytné zóny: 

Nové Milovice (sever): severně od silnice II/332 z Milovic do Zbožíčka ve variantě 1; ve •	
variantě 2 stabilizuje stávající situaci vymezením ploch smíšených nezastavěného území 
(NS) a ploch zemědělských (NZ);

Benátecká Vrutice-severozápad: při severním okraji historického jádra Benátecké Vrutice, •	
které navazuje na nově vymezené dopravní koridory směřující k Jiřici ve variantě 1; 
ve variantě 2 stabilizuje stávající situaci vymezením ploch smíšených nezastavěného 
území (NS);

Z hlediska hospodářského rozvoje vytváří lepší předpoklady území Nových Milovic-sever 
než Benátecká Vrutice-severozápad vzhledem k lepší provázanosti veřejné dopravní 
infrastruktury na Staré Milovice i na navrhovanou část Nových Milovic a vzhledem k bližší 
vzdálenosti území k městskému centru (Nové Milovice cca 2 km, Benátecká Vrutice cca 
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3 km). Z hlediska soudržnosti obyvatel (tj. zlepšení sociodemografických podmínek, 
podmínek pro bydlení a rekreaci) jsou obě varianty srovnatelné.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí konstatovalo: „Varianta 1 dále navrhuje v oblasti 
„U Božího Daru“ plochy pro bydlení v bytových domech doplněné o plochy občanského 
vybavení a veřejnou zeleň a varianta 2 je pak v této oblasti bez návrhových ploch a variantně 
navrhuje plochy bydlení v rodinných domech v oblasti Benátecká Vrutice „Za humny“, taktéž 
doplněné o plochy občanského vybavení a veřejnou zeleň (v oblasti „U Božího Daru“ je 2. 
varianta bez návrhových ploch). Při posouzení těchto oblastí se jeví jako mírně vhodnější 
varianta 1, která klade rozvoj k východnímu okraji Milovic, kde se nachází významná oblast 
naplněná invariantními návrhovými plochami pro bydlení“.

Celkově byla varianta 1 hodnocena jako mírně vhodnější.

Boží Dar-severc) 

Koncept ÚP varianta 1 vytvořil podmínky pro podnikatelskou zónu v přestavbovém území 
bývalého vojenského letiště Boží Dar vymezením ploch občanského vybavení – komerční 
zařízení plošně rozsáhlé (OK) v území severně od přistávací dráhy letiště. Ve variantě 2 byly 
na tomto místě vymezeny plochy výroby a skladování (VX).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí konstatuje: „V oblasti „Boží dar“ je v rámci variantních 
řešení navrhováno buď celoplošné využití pro komerční areály (varianta 1) či pro výrobu 
a skladování (varianta 2) vzhledem k současnému stavu těchto ploch a vzdálenosti od 
zástavby je možné považovat vlivy obou variant za přibližně srovnatelné“.

Z hlediska hospodářského rozvoje a soudržnosti obyvatel jsou rovněž obě varianty rozvoje 
srovnatelné. Území je určeno pro záměr strategické zóny deklarované v ZÚR SK, která se 
stane významným cílem dojížďky pracovníků z okolí; obě dvě varianty by přinesly zruba 
stejný počet pracovních míst a rovněž vliv obou variant na sociodemografické podmínky by 
byl porovnatelný; území by bylo v obou varinatách obsluhováno jednak nově navrženými 
koridory silnic, jednak nově navrženým koridorem pro železniční trať č. 232 Lysá n. L. – 
Milovice – Čachovice; rovněž dostupnost nadřazených silnic by byla velmi dobrá (sjezdy na 
obě autostrády D11 Praha – Hradec Králové a R10 Praha – Liberec jsou od lokality vzdálené 
do 20 km).

Celkově byly obě varianty hodnoceny jako strovnatelné.

Pod Benáteckýcm vrchemd) 

Koncept ÚP varianta 1 vytvořil podmínky pro rozvoj bývalé střelnice v přestavbovém území 
vymezením ploch občanského vybavení – se specifickým využitím (OX) a ploch občanského 
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (OK) v území mezi Balonkou a přistávací 
dráhou letiště. Ve variantě 2 jsou na tomto místě vymezeny plochy výroby a skladování (VX) 
a plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (OK).

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí konstatuje: „Srovnání variantního řešení v oblastech 
„Pod Benáteckým vrchem“ vychází lépe 1. varianta umožňující využít část prostoru bývalé 
střelnice pro plochy občanského vybavení se specifickým využitím a menší část této plochy 
pro komerční areály“.

Z hlediska hospodářského rozvoje byla varianta 2 pro Milovice přínosnější z hlediska 
množství potencionálních pracovních příležitostí; hlavní využití ploch občanského 
vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlé (OK) v sobě zahrnuje např. pozemky staveb 
pro obchod, administrativu služby apod., zatímco plochy občanského vybavení – se 
specifickým využitím (OX) jsou plošně rozsáhlé zábavní parky či sportoviště, kde by tudíž 
bylo potřeba počítat s výrazně menším počtem pracovníků zajišťujících jejich obsluhu. 
Z hlediska soudržnosti obyvatel (tj. vliv obou variant na sociodemografické podmínky 
v území, změnu počtu obyvatel s trvalým bydlením apod.) jsou obě varianty rozvoje 
srovnatelné.

Celkově byly obě varianty hodnoceny jako srovnatelné.
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Shrnutí Vyhodnocení vlivů Konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území1.3. 
Koncept ÚP vytvořil podmínky pro posilování silných stránek, odstraňování slabých stránek, využívání 
příležitostí a eliminování rizik ovlivňující potřeby života současné generace obyvatel města Milovice.

Koncept ÚP Milovic vytvořil podmínky pro posilování silných stránek, odstraňování slabých stránek, 
využívání příležitostí a eliminování dlouhodobých ohrožení podmínek života budoucích generací 
obyvatel města. 

Koncept ÚP v obou variantách splňoval požadavky na udržitelný rozvoj území. Jedinou výjimkou 
byla plocha rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) v území severně od centra města 
v lokalitě Střelnice, jejíž významným limitem je existence EVL Milovice-Mladá. Přestože ostatní dva 
pilíře udržitelného rozvoje území (sociální soudržnost a hospodářský rozvoj) by měly pozitivnější 
dopady na území ve variantě 1, tak významně negativní vliv na soustavu Natura 2000 vyloučil 
realizaci tohoto konkrétního záměru. Při posuzování variantního řešení obytných zón mezi Novými 
Milovicemi a Benáteckou Vruticí-severozápad se jeví jako mírně vhodnější varianta 1, která klade rozvoj 
k východnímu okraji Milovic. Ostatní variantní řešení jsou, co se týče dopadu na udržitelný rozvoj území, 
srovnatelné.

sTaNOVIsKO KraJsKÉHO ÚŘaDU PODLE § 50 ODsT. 5 sZ (sTaNOVIsKO sEa)2. 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (orgán SEA) vydal  
dne 14. 1. 2013 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provádění Územního plánu Milovice na životní 
prostředí podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na živoptní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů (tzv. stanovisko SEA). Kopie stanoviska SEA viz následující stránky.

sDĚLENÍ, JaK BYLO sTaNOVIsKO sEa ZOHLEDNĚNO3. 
Orgán SEA ve svém stanovisku SEA nepožadoval zapracování kompenzačních opatření do Návrhu ÚP. 
Podmínky a doporučení uvedené na str. 6 a 7 stanoviska SEA byly pořizovatelem vzaty na vědomí (ty 
které se týkaly varianty 1 Konceptu ÚP, která nadále nebyla rozpracovávána) nebo zahrnuty do Pokynů 
pro zpracování Návrhu územního plánu Milovic ze dne 3. února 2014. Jsou to pokyny PZ*3, PZ*4, 
PZ*7 až PZ*11. Jak byly tyto pokyny zapracovány do Návrhu Územního plánu Milovic (respektive jak 
bylo stanovisko SEA zohledněno) je uvedeno v kap. G 2.2.3., G 2.2.4., G 2.2.7. až G 2.2.11. Odůvodnění 
Územního plánu na str. G22 až G24.
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NÁVrH ÚZEMNÍHO PLÁNU4. 
Návrh ÚP byl zpracován dle Pokynů pro zpracování návrhu ÚP a v souladu se stanoviskem orgánu (1) 
SEA , byl tedy řešen dle varianty 2 (tj. bez plochy rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) 
v území severně od centra města v lokalitě Střelnice) a dále s těmito zásadními změnami: 

vymezení ploch na severozápadě Benátecké Vrutice jako ploch smíšených nezastavěného území •	
(NS) s plochou územní rezervy pro smíšené obytné využití;

omezení rozvoje rezidenční oblasti na východ od Starých Milovic, respektive „za“ navrženým •	
koridorem obchvatu Milovic, který byl posunut východním směrem.

Návrh ÚP byl později dále upraven na základě Pokynů k úpravě návrhu ÚP, z nichž vyplynula (2) 
zejména tato zásadní změna:

zrušení rozvoje rezidenční oblasti a dalších souvisejících funkcí východně od zástavby Starých •	
Milovic; rozvoj byl ponechán pouze v obdobném rozsahu, jako je obsažen platném ÚP 1998.

Upravený návrh ÚP Milovic byl se žádostí o stanovisko předložen v souladu s § 53 odst. 2 zákona (3) 
č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Středočeského kraje, jako příslušnému úřadu z hlediska 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
a příslušnému orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Středočeského kraje uplatnil stanovisko čj. 
072740/2015/KUSK ze dne 11. června 2015.  
Vzhledem k tomu, že je ve stanovisku je uvedeno, že se „nepožaduje zpracovat vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí“ a dále, že „lze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu 
CZ0214006 Milovice – Mladá“, nebylo přistoupeno k doplnění či úpravě vyhodnocení vlivů ÚP 
Milovic na udržitelný rozbor území, které bylo zpracováno ve fázi konceptu.
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Praha: 11. 6. 2015 Městský úřad Milovice 
nám. 30. června 508 
289 23  MILOVICE 

Číslo jednací: 072740/2015/KUSK 
Spisová značka: SZ_079960/2014/KUSK 
Vyřizuje: Mgr. Lucie Tučková / l. 773 
Značka: OŽP/Tuč 
 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně 
a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 53 odst. 2, 
v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto 
 
 

S T A N O V I S K O 
 

k návrhu pokynů pro úpravu návrhu územního plánu 
 

Milovice 
 
 

Dne 18. 5. 2015 obdržel Krajský úřad žádost o stanovisko podle § 53 dost. 2 stavebního 
zákona, neboť na základě veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního 
plánu Milovice. Přílohou žádosti je upravený návrh územního plánu Milovice (květen 
2015). 

 
 
Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů   (Mgr. P. Vaňhát, l. 776) 
 
Orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 114/1992 Sb.) 
sděluje, že z hlediska kompetencí svěřených našemu úřadu (tj. zejména z hlediska 
regionálních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní 
rezervace a přírodní památka a jejich ochranných pásem, zvláště chráněných druhů rostlin 
a živočichů, ptačích oblastí a evropsky významných lokalit) nemá k předloženému 
upravenému návrhu územního plánu Milovice  připomínky. 

Dále orgán ochrany přírody příslušný dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona 
č. 114/1992 Sb. sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. lze vyloučit 
významný vliv předloženého návrhu samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 
nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality CZ 0214006 Milovice – Mladá, stanovené příslušným nařízením vlády. 

Odůvodnění: V návrhu projednávaného územního plánu, upraveném dle výsledků 
veřejného projednání, nedošlo k takovým změnám, které by vedly k vydání negativního 
stanoviska, resp. opravňovaly orgán ochrany přírody důvodně pochybovat o nezávadnosti 
koncepce pro lokality soustavy Natura 2000.  
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Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § 10i 
zákona 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    (Mgr. L. Tučková, l. 773) 
 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě 
ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona nepožaduje zpracovat 
vyhodnocení vlivů upraveného územního plánu Milovice na životní prostředí. 

Odůvodnění:  

Předmětem upraveného návrhu územního plánu je zejména změna funkčního využití ploch 
smíšených obytných na plochy bydlení (plochy bydlení v rodinných domech a plochy 
bydlení v bytových domech) a úprava regulace těchto ploch, dále změna etapizace, 
vypuštění územní studie US-08, US-15, regulačního plánu RP-02 a doplnění regulačního 
plánu RP-03 Boží dar (pro plochu byla původně územním plánem stanovena podmínka 
pořízení územní studie US-15), změna trasování přeložky silnice II/332 a III/3321 
(označení DS-06 a DS-07). Úpravy územního plánu vzešly z námitek a připomínek 
uplatněných k veřejnému projednání. Navrhovanou úpravou se významně nemění základní 
koncepce rozvoje obce. Vzhledem k obsahu a charakteru prověřovaných lokalit nebylo 
požadováno nové zpracování variant řešení koncepce. 

Úprava koncepce z hlediska obsahu prověřuje změny, které svým charakterem, využitím, 
rozsahem a lokalizací nelze z hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a na 
veřejné zdraví v řešeném území považovat za významné, ani se nepředpokládají významné 
střety v území z hlediska zájmů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. 

Z hlediska udržitelného rozvoje změna nebude mít významné dopady na ochranu a rozvoj 
území. Územně plánovací dokumentace stanovuje koncepci řešení veřejné infrastruktury 
s kapacitou odpovídající rozsahu změn a touto změnou nedochází k novým nárokům na 
veřejnou infrastrukturu. 

Koncepce respektuje nadřazenou územně plánovací dokumentaci ZÚR Středočeského 
kraje, ÚSES (případně je prověří oprávněná osoba) a jiné prvky ochrany přírody. 

Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem k návrhu pokynů pro úpravu návrhu 
územního plánu (resp. upravenému návrhu po veřejném projednání) vyloučil významný 
vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Příslušný úřad vydal podle ustanovení § 10g zákona č. 100/2001 Sb. stanovisko 
k vyhodnocení vlivů územního plánu Milovice na životní prostředí (stanovisko SEA), 
č.j. 005725/2013/KUSK ze dne 14. 1. 2013. Podmínky souhlasného stanoviska SEA, 
kterými byla stanovena opatření pro vydání a uplatňování územního plánu, byly 
zapracovány do územně plánovací dokumentace, resp. odůvodněny v souladu s § 10g 
odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Úprava koncepce se nemění nad 
rámec tohoto stanoviska a podmínek v něm uložených pro uplatňování územního plánu, 
vyjma podmínky pořízení regulačního plánu pro lokalitu Subcentrum Mladá. Příslušný úřad 
pouze upozorňuje, že v odůvodnění územního plánu musí být uvedeno, proč nebyla takto 
podmínka akceptována. 

Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na 
pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu 
vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy 
posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů tedy lze vyloučit, jelikož nebyly 
identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví 
z provedení koncepce nejsou významná. V územním plánu nebyly identifikovány 
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významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území, nebo kulturním 
dědictvím. Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace řešeného území, nebudou 
překročeny normy kvality životního prostředí. 

Přeshraniční povahu vlivů provedení koncepce lze vyloučit. 

Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví tak lze prosadit standardními postupy 
podle zvláštních právních předpisů. 

Navrhované lokality změn využití území ve městě Milovice byly posouzeny zejména 
z hlediska obsahu koncepce, velikosti sídla a rozsahu stávajícího urbanizovaného území, 
rozsahu a charakteru navrhovaných změn k prověření s ohledem na platnou územně 
plánovací dokumentaci. V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů 
nebo závažné problémy, střety nebo rizika v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný rozvoj území. S přihlédnutím ke 
kritériím uvedeným v příloze 8 cit. zákona příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu 
koncepce není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb. 
 

 
 
 
 
 
 Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

 vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
 
 
 
 
 v.z. Ing. Marie Stáňová 

 vedoucí oddělení nakládání s odpady 
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