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OBECNí ÚRAD STARÝ BYDŽOV
503 57 Starý Bydžov, cp.13, okres Hradec Králové, tel. 495493 328

OBECNE
ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
O B C E S T A R Ý B Y D Ž O V c. 32/06
o schválení Zmeny c.1 - ÚPO Starý Bydžov

Zastupitelstvo obce Starý Bydžov, príslušné podle ustanovení § 84 odst. 2 písmo b)
zákona c.128/2000 Sb. o obcích, ve znení pozdejších predpisu, schválilo dne
14.12.2006 Zmenu C.1 - ÚPO Starý Bydžov. Pri tom vymezilo závazné cásti této
zmeny územního plánu a na základe ustanovení § 10 písmo d) zákona c. 128/2000
Sb. vydává tuto obecne závaznou vyhlášku.

1. Úvodní

ustanovení

Úcel vyhlášky
1.1 V souladu s ustanovením § 29 zákona c. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu, vyhlašuje tato vyhláška závazné
cásti Zmeny c.1 Územního plánu obce Starý Bydžov (dále jen "zmena ÚPO"),
které urcují základní zásady usporádání a koncepci územního rozvoje obce.

Rozsah platnosti

1.2 Vyhláška platí pro katastrální území Starý Bydžov, které tvorí správní území
obce Starý Bydžov.
1.3 Vyhláška je závazná pro Obecní úrad Starý Bydžov, všechny orgány státní
správy, fyzické a právnické osoby pri cinnostech vyvolávajících zmeny ve
funkcním využití území, pri príprave a realizaci staveb nebo jejich zmen, pri
užívání, údržbe a odstranování staveb.

Predmet zmeny ÚPO
1.4

Rozvojové plochy a lokality, na kterých navrhuje tato územne plánovací
dokumentace zmenu využití území, jsou znázorneny v grafické príloze Zmeny
C.1 ÚPO Starý Bydžov C.2 - "Hlavní výkres" a jsou oznaceny císly 13, 14 a L1,
L2.
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2. Z á vaz n á c á s t z men y úze m n í h o P lán u
Závazná cást Zmeny C.1 ÚPO Starý Bydžov je uvedena v príloze této vyhlášky
s názvem "Závazná cást Zmeny C.1 ÚPO Starý Bydžov". Tato príloha, která obsahuje
5 stran, je nedílnou soucástí této vyhlášky.

3. Z á ver

e c n á U S t a n o ven

í

Schválená Zmena C.1 ÚPO Starý Bydžov je uložena na Obecním úrade Starý
Bydžov, na Mestském úrade Nový Bydžov (na odboru výstavby a životního prostredí)
a na Krajském úrade Královéhradeckého kraje (na odboru územního plánování a
stavebního rádu).
Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti patnáctým dnem po vyvešení.

..~m.J~~L..
Martin Žilka
místostarostaobce

f.l~....

Jirí Ort ,- ""'
starosta obce

Potvrzení o vyvešení vyhlášky na úrední desce po dobu 15 dnu (razítko a podpis odpovedné osoby)

Vyvešeno dne:
/lr.4.!.

tf)b

Obec

Sejmuto dne:

STA~V

.J:: "1. .01.
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PRILOHA K OBECNE ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE OBCE STARÝ BYDŽOV O SCHVÁLENI ZMENY C.1
ÚPO STARÝ BYDŽOV:

ZÁVAZNÁ CÁST ZMENY C.1 ÚPO STARÝ BYDŽOV

1. Územní rozsah platnosti
Území obce je tvoreno jedním katastr~m, katastrálním územím Starý Bydžov.
Výmera správního území obce je 787 ha. Rešeným územím zmeny C. 1 UPO Starý
Bydžov je celé území obce Starý Bydžov.

2. CasovÝ rozsah platnosti. návrh lhut aktualizace
ÚPO Starý Bydžov, schválený v roce 2004 byl zpracován pro období do roku
2020. Aktualizaci ÚPO je treba provádet nadále podle potreby obce a stavu
legislativy ve ctyrletých cyklech. Aktualizaci je treba provést v prípade zpracování
komplexních pozemkových úprav, po ukoncení jejich projektové cásti.
Aktualizaci ÚPO je treba provést v letech 2010, 2014 a 2018.

3. Urbanistická koncepce. využití ploch a ieiich usporádání
Koncepce návrhu vychází ze soucasné urbanistické struktury obce, na níž
prirozeným zpusobem navazuje. Puvodní koncepce územního plánu není návrhem
zmeny C.1 ÚPO Starý Bydžov narušena, navržené plochy dotvárí urbanistickou
strukturu obce. Plocha c.13 je v soucasne zastaveném území obce, plocha c.14 na
neho navazuje, obe navazují na území schválené pro výstavbu v rámci funkcní
plochy "Bytová zóna RD" v lokalite c.12.

3.1 Prehled
a charakteristika
I

navržených

I

Císlo
lokality

v

I Navrzene

13
14
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V'
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'

un cm VYUZII

Bytová zóna RD
Bvtová zóna RD

loch zastavitelného
území:
Puvodní
Výmera
Výmera
funkcní
v SZÚ ** vne SZÚ
využití *
**
TTP
~21
orná cuda
0,04

Poznámka:
*
**

výmery ploch jsou uvedeny v hektarech
císelné znacení lokality navazuje na znacení lokalit v tabulkové a grafické cásti ÚPO Starý Bydžov
puvodní funkcní využití odpovídá stavu dle katastru nemovitostí v dobe zpracování zmeny ÚPO
SZÚ = soucasne zastavené území

3.2 Funkcní využití lokalit zmeny c.1 ÚPO Starý Bydžov
Lokalita c.13 - celková výmera cca 41 937 m2, z toho cca 3636 m2 stávající
zastavené plochy a komunikace v k. Ú. Starý Bydžov. V soucasné dobe se jedná o
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oplocený areál zahrad. Tato plocha je soucástí soucasne zastaveného území obce v
jeho severní cásti, prístupna bude po stávající místní komunikaci, navazující na silnici
111/28041,bude komunikacne propojena i s lokalitou, kde v soucasné dobe probíhá
výstavba v souladu se schváleným územním plánem obce. V rámci této plochy je
v soucasné dobe provozován objekt s klubovnou Mysliveckého sdružení Starý
Bydžov, tato klubovna zustane i nadále v rámci lokality c. 13 a nebude v rozporu
s prípustným funkcním využitím tohoto území.

.
.
.
.

navržené funkcní využití - funkcní plocha "Bytová zóna RO"
stávající funkcní využití - funkcní plocha "Louky, pastviny"
dopravní napoiení - místní komunikací ze silnice 111/28041
zásobování vodou - napojením na stávající vodovod, prodloužením vodovodního
radu

.

odkanalizování

a cištení odpadních vod

-

napojením

na prodlouženou

verejnou

kanalizaci, likvidace odpadních vod do doby napojení na obecní kanalizaci,
prevádející odpadní vody na COV Nový Bydžov

.
.

- individuelne

zásobování elektrickou enerqií - napojením na místní rozvod nízkého napetí el.
energie
BPEJ - 32310 cca 1,39 ha, 3 1941 cca 2,43 ha, 3 1000 cca 0,02 ha, zastavená
a ostatní plocha cca 0,37 ha, vše v soucasne zastaveném území obce

Lokalita c.14 - výmera 400 m2 v území mimo soucasne zastavené území, navazuje
na lokalitu c. 12, schválenou pro rozvoj funkcní plochy "Bytová zóna RO" v soucasne
zastaveném území. Lokalita leží na severním okraji obce pri stávající místní
komunikaci.

.

navrženéfunkcnívyužití- funkcníplocha"Bytovázóna RO"

.
.
.

stávající funkcní využití

.
.

dopravní napoiení
zásobování vodou

-

funkcní plocha "Orná puda"

- stávající místní
- napojením na

komunikací
stávající vodovod, prodloužením

vodovodního

radu
odkanalizování a cištení odpadních vod - napojením na prodlouženou verejnou
kanalizaci, likvidace odpadních vod do doby napojení na obecní kanalizaci,
prevádející odpadní vody na COV Nový Bydžov - individuelne
zásobování elektrickou

enerqií - napojením na místní rozvod nízkého napetí el.

energie
BPEJ- 31941

LokalitaL1 - výmera cca 13600 m2,k. ú. Starý Bydžov.V této lokalite reší zmena
územníhoplánu obce návrh výsadby pásu lesa v území mezi silnicemi 111/28041
a
111/28042.
V katastru obce je velmi málo ploch lesa, navržené zalesnení bude mít
nepochybnepozitivnívliv na životní prostredíobce.

.
.

.

navržené funkcní využití - funkcní plocha "Zóna lesu"
stávající funkcní využití - funkcní plocha "Orná puda"
BPEJ

-

3 23 10

Lokalita L2 - výmera cca 5700 m2, k. ú. Starý Bydžov. V soucasné dobe se jedná o
ornou pudu. Tento pozemek cca 20 m široký je z obou stran sevren pozemky se
vzrostlým porostem souvislé zelene. Podél jeho východní strany vede stávající cesta.

.

.

navržené funkcní využití - funkcní plocha "Zóna lesu"

stávajícífunkcnívyužití - funkcníplocha"Ornápuda"
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BPEJ - 3 19 41

V grafické, tabulkové i textové cásti prílohy ZPF návrhu Zmeny C. 1 ÚPO Starý
Bydžov oznacení ploch navazuje na oznacení lokalit schváleného ÚPO.
Touto zmenou ÚPO nedochází ke zmenám v koncepci obcanské, v základní
koncepci technické vybavenosti ani v koncepci nakládání s odpady. Stávající
koncepce nakládání s odpady bude rozšírena i do lokalit, které jsou predmetem této
zmeny ÚPO.

3.3 Charakteristika funkcních ploch
Bytová zóna RD
Je urcena zejména pro umístování staveb pro bydlení. Funkcnost plochy je
podminována tolerancí pruvodních jevu provozovaných cinností. Stavby pro bydlení
budou navrženy tak, aby nebylo treba provádet dodatecná opatrení k odstranení
škodlivých vlivu ze silnicního provozu.
Prípustné:
rodinné domy
drobné stavby, plnící doplnkovou funkci ke stavbe hlavní
rekreacní domy a chalupy
stavby pro podnikání pri jejichž cinnosti negativní úcinky na životní prostredí (škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otresy, vibrace, prach, zápach, znecištování vod apod.)
neprekrocí na sousedních pozemcích limity uvedené v príslušných právních
predpisech:
stavby technické vybavenosti
garáže jako soucást obytných staveb
místní a úcelové komunikace
Neprípustné:
stavby pro prumyslovou a zemedelskou výrobu a pro skladování
cerpací stanice pohonných hmot
Ochrana

proti hluku:

Uplatnuje se požadavek na dodržení naplnení hygienických limitu hluku daných
narízením vlády C. 148/2006 Sb. o ochrane zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a
vibrací.
V chránených lokalitách, urcených pro bydlení, ovlivnených dopravním hlukem musí
být dán jednoznacný prukaz naplnení hygienických limitu hluku daných narízením
vlády C. 148/2006 Sb. o ochrane zdraví pred nepríznivými úcinky hluku a vibrací.
Chránené prostory jsou definovány v § 30 zákona C. 258/2000 Sb. o ochrane
verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších
predpisu.

.

napr. zákon c. 20/1966 Sb., vyhláškac. 432/2003

Sb., zákonc. 258/2000 Sb., zákon c. 86/2002 Sb.
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Zóna lesu
Tato krajinná plocha je vymezena pro lesnické hospodarení v lesích. Slouží pro
pestování drevin v porostních skupinách.
Ve verejném zájmu jsou mimoprodukcní funkce lesa (vodohospodárská,
pudoochranná, ekostabilizacní atd.).
Žádoucí je alespon 30 % podíl zastoupení prirozené drevinné skladby. Vliv lesu na
krajinu a na sídelní zóny je s ohledem na radu mimoprodukcních funkcí jednoznacne
pozitivní. Ochranné pásmo lesa vymezené zákonem je 50 m.
Prípustné:

zakládání a pestení porostu
težba dreva
odvodnování pozemku
úcelové cesty, které nevyžadují odnetí pozemku urcených k plnení funkcí lesa
cyklotrasya Iyžarské bežecké trasy s konkrétním umístením na lesních cestách
inženýrské síte, prokáže-Ii investor, že nemuže dosáhnout realizace svého zámeru
jiným zpusobem
Neprípustné:
výstavba
objektu príslušných do funkcních ploch soucasne zastaveného a
zastavitelného území
plošné skladování materiálu a techniky
ukládání odpadu a deponie zeminy

4. Vymezení

zastavitelného

území

Plocha c.13, která je predmetem zmeny c.1 ÚPO Starý Bydžov je soucástí
soucasne zastaveného území obce, plocha c.14 leží vne soucasne zastaveného
území obce, po schválení této zmeny c.1 ÚPO Starý Bydžov se stane soucástí
zastavitelného území obce.

5. Zmeny V užívání staveb
Zmenac.1 ÚPO Starý Bydžovnenavrhujezmenyv užívánístávajícíchstaveb.

6. Zásady usporádání dopravního. technického
vybavení

a obcanského

Zmena c.1 ÚPO Starý Bydžov nenavrhuje zmeny ve stávající síti silnic 3. trídy a
místních komunikací. Lokality c.13 a 14, která jsou predmetem zmeny c.1 ÚPO Starý
Bydžov budou prístupné po místních komunikacích, navazujících na stávající silnice
3. trídy.
Plochy c.13 a 14 budou napojeny na dostupné inženýrské síte, stávající nebo
navržené schváleným ÚPO. Základní koncepce technické vybavenosti zustává beze
zmen.
Zmena c.1 ÚPO Starý Bydžov nenavrhuje zmeny v základní koncepci obcanské
vybavenosti obce.
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7. Vymezení územního systému ekoloaické stabilitv
Na území k. Ú. Starý Bydžov se uplatnují prvky ÚSES lokálního významu. Do
rešeného území nezasahuje ochranná zóna nadregionálního biokoridoru. Lokality,
které jsou predmetem této zmeny ÚPO leží mimo plochy ÚSES.

8. Limitvvyužití území
V katastrálním území Starý Bydžov se uplatnují následující limity využití
území:
-

ochranné pásmo silnice III. trídy - 15 m od osy vozovky

-

ochranné pásmo vrchních vedení VN elektrické energie - 7 (10) m od krajního

-

-

vodice
ochranné pásmo trafostanice - 7 m
radioreléový smer AcR
radioreléové trasy Ceských radiokomunikací, a.s.
ochranné pásmo hrbitova - 100 m
ochranné pásmo lesa - pásmo 50 m od okraje lesa
památný strom
ochranné pásmo vodovodních radu - 1,5 m oboustranne
ochranné pásmo kanalizacních stok - 1,5 m oboustranne
ochranné pásmo stredotlakého plynovodu
obce, u ostatních 4 m oboustranne

-1m

oboustranne

v zastaveném

území

Na území obce není vyhlášené záplavové území

9. Plochv prípustné pro težbu nerostu
V obci Starý Bydžov nejsou tyto plochy.

10. Vymezení ploch pro vereine prospešné

stavby

Touto zmenou C.1 ÚPO Starý Bydžov se nemení seznam verejne prospešných
staveb v ÚPO dosud schválených.
Tato zmena ÚPO nevyvolá žádné asanacní zásahy.
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