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pracovi‰tû stfiedních âech v Praze,
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14) Pozemkové úpravy (F.Joná‰ a kol.),
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16) Podklady Mûstského úfiadu Sadská, stavebního úfiadu (ÚR, SP - kvûten 2003),

17) ÚP velkého územního celku praÏského regionu - koncept (M. Körner - AURS s.r.o.X/2000),

18) V˘sledky konzultace na Zemûdûlské vodohospod. správû - pracovi‰tû Kutná Hora,

19) Podklady spoleãnosti Stfiedoãeská energetická a.s., RZ V˘chod - Kolín (PS Nymburk),

20) Podklady spoleãnosti âesk˘ Telecom a.s. (pracovi‰tû Kolín IV),

21) Geologická mapa okolí Kounic (RNDr. Milo‰ Mikolanda,1991),

22) Podklady spoleãnosti Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk,

23) Podklady spoleãnosti âeské radiokomunikace a.s.,

24) Podklady VUSS, Litomûfiice (kvûten 2005),

25) Retrospektivní lexikon obcí âSSR 1850-1970, I a II díl, Statistické lexikony obcí âR 1980, 1992,

26) Program rozvoje vodovodÛ a kanalizací okresu Nymburk (KOMPRIN s.r.o., 1996),

27) PfiedbûÏné v˘sledky sãítání lidu, domÛ a bytÛ 2001 - okres Nymburk, âSÚ, 

28) V˘stavba RD - lokalita K vinici; spla‰ková kanalizace, de‰Èová kanalizace, vodovod (Stavokomplet - 

projekce spol. s r.o., bfiezen 2003),

29) V˘stavba RD - lokalita K vinici; komunikace, elektro (Archdan - projektová kanceláfi, duben 2003),

30) Hrady, zámky a tvrze v âechách, na Moravû a ve Slezsku - v˘chodní âechy (Dr. Tomá‰ ·imek, 1989),

31) Metodick˘ návod pro posuzování chovÛ zvífiat z hlediska péãe o vytváfiení a ochranu zdrav˘ch 

Ïivotních podmínek (Vûstník MZ âR, 1992),

32) Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Kounice ã. 3/2001 ve znûní vyhlá‰ky ã. 1/2003,

33) Podklady spoleãnosti Stfiedoãeská plynárenská, a.s. Praha,

34) Mûstské inÏen˘rství I - II (P. ·rytr, 1998 - 2001),
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37) Krajinné inÏen˘rství (Doc. Ing. Karel Vrána, CSc., 1998), 
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42) Nové stl plynovody + pfiípojky (Reprogas, s.r.o., IX/2003),

43) Vodovod “Pofiíãany -Kounice” (Ing. Jifií Kuba, 9/2004).
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Údaje o pofiízení ÚP

V roce 1995 se Obec Kounice obrátila s Ïádostí o zaji‰tûní pofiízení ÚPO na MûÚ Sadská. Práce na 

zpracování územního plánu obce Kounice byly zapoãaty v roce 1995. Byly provedeny prÛzkumy a rozbory 

(zpracovatel T atelier, akad. arch. Tomá‰ Smetana). Pofiizovatel územnû plánovací dokumentace MûÚ Sadská 

zpracoval Územní a hospodáfiské zásady pro ÚPN SÚ Kounice. Tyto byly pfiíslu‰nû projednány (nadfiízen˘ 

orgán OkÚ Nymburk) a poté schváleny Zastupitelstvem obce Kounice (8/1997). V listopadu 1998 byl 

odevzdán koncept územního plánu obce Kounice (zpracovatel  HB 67 ARCHITEKTI). 

 V roce 2002 se Obec Kounice rozhodla dokonãit pofiízení územního plánu, s tím, Ïe koncept fie‰ení je 

nutné aktualizovat. Pro dopracování ÚPO (koncept fie‰ení a návrh) byl v prosinci 2002 vybrán nov˘ zpracovatel.

Ve smyslu § 21, odst. 1 stavebního zákona byl zpracován koncept fie‰ení ÚP (7/2003), kter˘ byl projednán dle 

ustanovení § 21, odst. 2 a 4 zákona ã. 50/1976 Sb. v platném znûní. Na základû v˘sledkÛ projednávání 

konceptu bylo zpracováno souborné stanovisko s pokyny pro dokonãení návrhu ÚPO. Souborné stanovisko 

bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kounice dne 1.7. 2004. Návrh ÚPO byl odevzdán v listopadu 2004 a 

projednán dle ustanovení  §22 zákona  ã. 50/1976 Sb. v platném znûní. Úpravy plynoucí z projednání návrhu 

ÚPO byly zahrnuty do ãistopisu. 

2. DÛvody pro pofiízení ÚP, hlavní cíle fie‰ení

Územní plán obce je zpracován pro potfieby fie‰ení aktuálních problémÛ a potfieby stanovení koncepce 

dal‰ího rozvoje. V˘sledkem pofiízení bude urãující a závazn˘ dokument vytváfiející územní pfiedpoklady pro 

vyváÏen˘ rozvoj v‰ech funkãních sloÏek a regulaci jejich optimálních územních vztahÛ, a to v zájmu zlep‰ení 

úrovnû Ïivotního prostfiedí a ochrany pfiírody. 

Územní plán je zamûfien na fie‰ení územnû technick˘ch, urbanistick˘ch a architektonick˘ch podmínek 

vyuÏití území, stanoví pfiípustné, nepfiípustné, popfi. podmíneãné funkãní vyuÏití a uspofiádání území a ploch a 

dále jejich základní regulaci. 

Cílem ÚPO je mj. revitalizace centrální - historické ãásti obce (areál zámku) spoleãnû s omezením 

prÛjezdní dopravní zátûÏe, zkvalitnûní technické obsluhy území (kompletace sítí technické infrastruktury). 

Dále jsou podpofieny rozvojové tendence v oblasti bydlení.  Prioritou z hlediska rozvoje v˘roby je intenzivní 

rozvoj  - modernizace a rekonstrukce stávajícího stavebního fondu, dostavba voln˘ch ploch v souãasnû 

zastavûném území obce. 

3. Poloha a v˘znam v ‰ir‰í soustavû osídlení

Katastr obce Kounice se nachází v jihozápadní ãásti okresu Nymburk - Stfiedoãesk˘ kraj. Obec spáduje 

zejména k âeskému Brodu (cca 4,0km) - v˘chodní okraj metropolitního regionu.

Realizací dálnice D11 (exit Bfiíství - 4km), která okrajovû zasahuje do fie‰eného území, byly podpofieny 

urbanistické vztahy ‰ir‰ího v˘znamu. Novû vzniklé kvalitní dopravní spojení s centrální sídelní aglomerací 

Prahy má v˘znamn˘ vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení, rekreace) a na rozvojové 

tendence zejména v oblasti bydlení.

Správní území obce je intenzivnû zemûdûlsky vyuÏíváno (polabská krajina), lesnatost je minimální. 

Ploch˘ krajinn˘ reliéf niv drobn˘ch vodních tokÛ oÏivují terasové plo‰iny v severov˘chodní a jiÏní okrajové 

ãásti fie‰eného území (souvislé pásy krajinné zelenû).

 Zástavba obce, historicky doloÏené jiÏ ve 13. století, navazuje na pÛvodní urbanistickou strukturu 

‰lechtického sídla s baroknû dominantním areálem kounického zámku, farním kostelem, farou, sladovnou a 

venkovsk˘mi usedlostmi (ulicovka se zdÛraznûn˘m návesním prostorem u kfiiÏovatky cest). Zastavûné území 

plní pfiedev‰ím obytnou a rekreaãní funkci, obec má pomûrnû rozvinutou obãanskou vybavenost, v˘znam 

zemûdûlské v˘roby ãi drobné v˘roby a sluÏeb je vedlej‰í. V okrajové poloze katastru (Z) se nachází samota - 

hospodáfiská usedlost T˘nice (b˘valá vodní tvrz).    

 Územím prochází trasa v˘hledovû navrhovaného koridoru VRÎT. 

Nebyly zde dosud zpracovány komplexní pozemkové úpravy.

4. Základní údaje o fie‰eném území

katastrální území (v˘mûry v ha dle podkladu 9): Kounice

______________________________________________________________________________________________________

zemûdûlská pÛda: 939,4194

lesní pozemek: 37,5832

vodní plocha: 11,0796

zastavûná plocha: 24,8353

ostatní plocha: 115,6179

celkem: 1128,5354 ha

5. Sousední územní obvody

(v‰e Stfiedoãesk˘ kraj)

mûsto, obec katastrální území okres

_________________________________________________________________________________________

Obec Bfiíství Bfiíství Nymburk  

Obec Velenka Velenka Nymbuk

Obec Chrást Chrást u Pofiíãan Nymburk

Obec Kluãov Kluãov u âeského Brodu Kolín 

Mûsto âesk˘ Brod Liblice u âeského Brodu Kolín

Mûsto âesk˘ Brod ·tolmífi Kolín

Obec âerníky âerníky Nymburk

Obec VykáÀ VykáÀ Nymburk

6. Pfiíslu‰nost k úfiadÛm

Obec Kounice pfiíslu‰í k tûmto úfiadÛm:

Povûfien˘ úfiad s roz‰ífienou pravomocí: âesk˘ Brod

Finanãní úfiad: FÚ v Peãkách

Stavební úfiad: Sadská

Matriãní úfiad: Kounice (spoleãnû pro dal‰í obce Bfiíství, âerníky, 

Chrást, VykáÀ)

7. Úãast ve sdruÏení obcí

Obec Kounice není úãastníkem sdruÏení obcí.

8. Souãasnû zastavûné území obce

Hranice souãasnû zastavûného území obce je stanovena na základû tûchto postupov˘ch krokÛ:

1) Identifikace stavebních parcel.

2) Identifikace pozemkov˘ch parcel sousedících s parcelami stavebními a posouzení úãelu vyuÏití.

3) Identifikace parcel zemûdûlsk˘ch pozemkÛ a vodních ploch, které jsou obklopeny pfiedchozími 

dvûma skupinami parcel.

4) Identifikace parcel ostatních ploch.
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9. Územnû plánovací dokumentace vy‰‰ího stupnû

Z hlediska nadfiazené územnû plánovací dokumentace je nejaktuálnûj‰ím podkladem projednávan˘ 

koncept ÚP velkého územního celku PraÏského regionu (v souãasnosti se zpracovává souborné stanovisko). 

PoÏadavky pro fie‰ené území, které plynou z tohoto dokumentu, jsou do návrhu ÚPO zapracovány (územní 

rezerva pro VRÎT, obchvat obce - silnice II. tfiídy). Koncept ÚP VÚC PraÏského regionu v rámci fie‰eného území 

je obsahem v˘kresu ã. 1 - ·ir‰í vztahy.

10. Zhodnocení vztahu dfiíve vypracované a schválené územnû plánovací dokumentace a 

návrhu ÚP obce Kounice

V prosinci 1995 byly zpracovány prÛkumy a rozbory (T atelier, akad. arch. Tomá‰ Smetana) jako 

podklad pro zpracování ÚPN SÚ Kounice. V roce 1998 byl vypracován koncept ÚPO Kounice (zpracovatel  HB 

67 ARCHITEKTI), kter˘ nebyl projednán dle ustanovení § 21, odst. 2 a 4 zákona ã. 50/1976 Sb., v platném 

znûní (viz. téÏ. kap.I./1.).

11. Vyhodnocení splnûní souborného stanoviska

Lze konstatovat, Ïe poÏadavky vypl˘vající ze souborného stanoviska s pokyny pro dokonãení 

územního plánu obce Kounice byly dle v˘znamu splnûny, fie‰eny ãi respektovány. 

12. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování

Lze konstatovat, Ïe územní plán je fie‰en v souladu s cíli územního plánování, uveden˘mi v § 1, odst. 

2 zákona ã. 50/1976 Sb., v platném znûní, ve kterém se uvádí:

Územní plánování vytváfií pfiedpoklady k zabezpeãení trvalého souladu v‰ech pfiírodních, civilizaãních 

a kulturních hodnot v území, zejména se zfietelem na péãi o Ïivotní prostfiedí a ochranu jeho hlavních 

sloÏek - pÛdy, vody a ovzdu‰í.

II. ¤E·ENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

1. Vymezení fie‰eného území 

¤e‰ené území je totoÏné s katastrálním územím obce Kounice (okres Nymburk - Stfiedoãesk˘ kraj). 

Celková v˘mûra fie‰eného území ãiní 1128,5354 ha (podklad 9). 

2. Etapy historického v˘voje

Kounice patfiily ve 13. a v první polovinû 14. století zdej‰ímu rytífiskému rodu, jehoÏ nejstar‰ím 

znám˘m pfiedstavitelem byl Zachafi z Kounic, doloÏen˘ v l. 1257 aÏ 1295. Neznámou smlouvou získal tfii 

kounické popluÏní dvory Je‰ek Rotl (zemfi. 1381), mû‰Èan Starého Mûsta praÏského. Nûkdy pfied r. 1420 se 

dostal jeden z tûchto dvorÛ do vlastnictví Viléma z Kounic, kter˘ na poãátku husitské revoluce aktivnû 

pomáhal císafii Zikmundovi v boji proti husitÛm. Od nûho získal Kounice Jan Kaãice z Vrátkova a po jeho smrti 

(po r. 1465) je zdûdil JanÛv syn Zdenûk Kaãice z Kounic. V r. 1509 vlastnil jeden z kounick˘ch dvorÛ Ha‰ek z 

Vrábí; tento dvÛr vyÏenil v r. 1531 Jan Vostersk˘ Kaplífi ze Sulevic. Od jeho bratfií Albrechta a ·Èastného je 

koupil pfied r. 1540 Jifiík Vachtl z Pantenova.

Jifiík Vachtl z Pantenova (zemfi. 1543) postupnû pfiikoupil je‰tû dal‰í ãásti Kounic a pravdûpodobnû 

zahájil také v˘stavbu kounické renesanãní tvrze, o níÏ je nejstar‰í zmínka v deskách zemsk˘ch k r. 1554. 

Z jeho synÛ, ktefií v˘stavbu tvrze zfiejmû dokonãili, získali pfii dûlení rodového majetku v r. 1555 Kounice 

Zdenûk a Jáchym. Po ZdeÀkovi, kter˘ byl nûkolikrát souzen za rÛzné v˘trÏnosti, zdûdil tvrz i vût‰í ãást Kounic 

jeho bratr Jáchym Vachtl z Pantenova. O dal‰í rozhojnûní pantenovského majtku v Kounicích se postaral 

JáchymÛv zeÈ Petr ·turm z Hyr‰feldu, kter˘ jej v r. 1587 odkázal synovi Jáchymovi ·Èastnému a manÏelce 

Annû. Její druh˘ manÏel Prokop Dvofieck˘ z Olbramovic odkoupil v r. 1590 od Jáchyma jeho dûdick˘ podíl a 

vlastnil kounickou tvrz s pivovarem, sladovnou a tfii vesnice do r. 1599, kdy je smûnil za Ïelivské panství 

s Janem Rudolfem Trãkou z Lípy. K tomuto kounickému statku získal Trãka v r. 1611 od císafie Rudolfa II. 

mûsteãko Mochov a dal‰ích ‰est vesnic. Nové panství, které vloÏil do desek zemsk˘ch své manÏelce Marii 

Magdalenû z Lobkovic, roz‰ífiil v r. 1614 je‰tû o mûsteãko Nehvizdy a vesnici Nehvizdky. Pravdûpodobnû v 

tûchto letech pfiestavûl také malou, nevyhovující kounickou tvrz na reprezentativní a prostorn˘ renesanãní 

zámek.

Kounick˘ zámek, kde do‰lo 30.listopadu 1631 k rozhovorÛm Albrechta Vald‰tejna s Arnimem a 

delegací ãeské emigarce, vlastnila Marie Magdalena z Lobkovic aÏ do své smrti v r. 1633, kdy jej zdûdil její 

syn Adam Erdman. KdyÏ byl Adam Erdman Trãka z Lípy v Chebu 25. února 1634 spolu Albrechtem z Vald‰tejna 

zavraÏdûn, bylo také kounické panství trãkovskému rodu zkonfiskováno a postoupeno 22. záfií 1635 arcikníÏeti 

Ferdinandovi III., jemuÏ bylo pak 4.ãervence 1636 darováno dûdiãnû císafieskou rezolucí.

Ferdinand III. si ponechal kounické panství, spravované z brand˘ského zámku, pouze do r. 1644, kdy 

je daroval podmar‰álkovi hrabûti Albrechtu Gastonu Spinolovi z Bruay, kter˘ v‰ak rok nato padl u Jankova v 

bitvû se ·védy. Po udûlení inkolátu (pozn. ‰lechtické obyvatelské právo - resp. státní obãanství) získala v 

r. 1649 zdej‰í panství Albechtova matka Klára a po její smrti v r. 1667 její syn hrabû Filip Hypolit Spinola z 

Bruay. Ten je je‰tû tého roku prodal hrabûti Arno‰tu Ferdinandu Leopoldovi de Suys. Po jeho smrti v r. 1677 

pfie‰ly Kounice na nezletilého syna hrabûte Franti‰ka Josefa Antonín de Suys. V dobû selského povstání 16. 

dubna 1680 byl hrabû se svou matkou pfiinucen opustit zámek, kter˘ pak dob˘vali cizí i domácí vzboufienci. 

KdyÏ hrabû Franti‰ek Josef Antonín de Suys v roce 1690  Uhrách zemfiel, zdûdil Kounice nezletil˘ hrabû 

Romedius z Thunu, jehoÏ poruãníkem byl ustanoven jeho otec, kter˘ zadluÏené panství prodal v r. 1693 Janu 

Rudolfovi z Morzina. Z jeho finanãních prostfiedkÛ byla je‰tû téhoÏ roku vystavûna kolem zámku zeì se tfiemi 

branami a obnoven pfiíkop. Po hrabûti  Janu Rudolfovi Morzinovi se stal majitelem Kounic v r. 1702 nejstar‰í 

syn Maxmilián a po jeho brzké smrti v roce 1706 bratr hrabû Václav Morzin, kter˘ kounick˘ zámek v r. 1719, jak 

o tom svûdãí letopoãet na prÛãelním portálu, dÛkladnû pfiestavûl v barokním slohu. Pfii této pfiestavbû byla 

také nad vstupním portálem vystavûna nízká hranolová vûÏ, opatfiená hodinami a lucernovitou tfiechou. Pfied 

vjezdem do zámeckého areálu byly tehdy umístûny dvû Brokoffovy skulptury, zpodobÀující moufieníny s 

morzinovsk˘mi erby ve ‰títech (dnes v Národní galerii).

V majetku hrabat MorzinÛ byly Kounice aÏ do r. 1760, kdy je musel hrabû Franti‰ek Xaver Morzin pro 

dluhy prodat Marii Terezii, vévodkyni Savojské a Piemontské. Po její smrti v r. 1772 se stal dûdicem 

kounického panství kníÏe Franti‰ek Josef z Lichten‰tejna. Za selského povstání 22.bfiezna 1775 se zámku 

zmocnili poddaní z podûbradského a lyského panství a pomstili se na zajat˘ch úfiednících. KníÏe Franti‰ek 

Josef z Lichten‰tejna zemfiel v r. 1781 a rodov˘ majetek zdûdil nejstar‰í syn Alois Josef. Po jeho smrti v 

r. 1805 pfie‰ly Kounice na mlad‰ího bratra Jana Josefa, známého vojevÛdce a polního mar‰álka. KdyÏ i on v 

roce 1836 zemfiel, ujal se správy kounického panství nejstar‰í syn Alois Josef a po jeho smrti v r. 1858 kníÏe 

Jan II. z Lichten‰tejna.

V kounickém zámku, ob˘vaném vrchností jen nepravidelnû, sídlily aÏ do r. 1848 orgány patrimoniální 

(pozn. vrchnostenské) správy a pozdûji aÏ do r. 1924, kdy jej získala kounická obec, hospodáfiské úfiady 

velkostatku.  ....(dle podkladu 30) 
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3. Ochrana kulturního bohatství

3.1. Kulturní památky

V katastrálním území obce Kounice se nacházejí tyto kulturní památky dle zák. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péãi, v platném znûní (podklad 6):

název ãíslo rejstfiíku parc. ãíslo

______________________________________________________________________________________________

kostel sv. Jakuba Vût‰ího 1836/1 115

socha sv. Jana Nepomuského 1837/1 1130/6

areál zámku + 2 sochy moufienínÛ: 1838/4

- zámek 1838/01 75

- severní budova 1838/02 74

- ohradní zeì se sochami moufienínÛ 1838/03 103, 98/1

fara ã.p. 53 s hospodáfisk˘m dvorem 1839/1 12

panská sladovnaã.p. 52 1840 13/1

dÛm ã.p. 72 1841 117

dvoudomek ã.p.79 s branou 1842 109/1, 109/2

areál panské hospody ã.p. 105 1843/2 78/1

 - hospoda ã.p. 105 1843/01 78/1

 - brána ã.p. 328 1843/02

panská s˘pka 3144/1 139

areál ‰pitálu ã.p. 100 4271 85

areál dvora (“‰p˘charu u zámku”) 4374 74, 77, 105/1, 272, 1130/5

 - s˘pka ã.p.1 4374 77

Popis (podklad 12):

______________________________________________________________________________________________

Zámek - v dispozici renesanãní, pfiestavba z roku 1719, ãtyfikfiídl˘, hladk˘, dvoupatrov˘, se sdruÏen˘mi 

pravoúhl˘mi okny, s barokní hranolovou vûÏí nad prÛãelním portálem. Na bránû do zahrady pfied zámkem byly 

do r. 1964 dvû sochy moufienínÛ se ‰títy od F.M. Brokofa z roku 1719 (dnes v Národní galerii v Praze). Ve 

vnitfiním dvofie zámku zachován pouze na jedné stranû pfiízemí arkádov˘ ochoz, sklenut˘ valen˘mi klenbami 

se st˘kajícími se lunetami, podobnû jako prÛjezd v kfiídle, opatfien˘ barokním portálem.

(pozn.: k vyuÏití zámeckého areálu a dvora “‰p˘charu u zámku” viz. kap. 9,11)

Pansk˘ pivovar - z doby kol. r. 1580, barokní, patrov˘, s prÛãelím ãlenûn˘mi pilastry, ve ‰títu v˘klenek 

se sochou sv. Václava a na nûm vázy.

·pitál - z r. 1677, dat. v nápisu pod kamen. znakem na pfiízemním prÛãelí s trojúhelníkov˘m ‰títem, 

nad jeho stfiední ãástí; nûkdej‰í kaple dávno zru‰ena.

Domy: - nûkolik barokních domÛ a statkÛ mezi nimi ã.p. 105 - jednopatrov˘, s baroknû rámovan˘mi 

okny a s reliéfy v nadokenních rámech; mansardová stfiecha.

Kostel sv. Jakuba Vût‰ího - pfiipomínan˘ ve 14. století, nynûj‰í z let 1834 - 1836, podle návrhu ing. M. 

âermáka, se star‰í stfiedovûkou západní vûÏí. Empírov˘, jednolodní, obdéln˘ s pÛlkruhovû ukonãen˘m 

presbytáfiem, s pravoúhl˘mi pfiístavky po stranách a se západní hranolovou vûÏí. V lodi lunetové okno mezi 

‰irok˘mi plochami omítkové rustiky. Loì ãlenûna pfiízedními pilífii a sklenuta plackou, presbytáfi sklenut 

konchou.  Zafiízení: hlavní oltáfi pseudorománsk˘ z roku 1877 od G. Kube‰e. Dfievofiezba sv. Jakuba na konzole 

z dílny F. B. Brokofa(?) z roku 1719.

Fara - z 1.ãtvrti 18. století. Barokní, jednopatrová, sploch˘m rizalitem  prÛãelí, jeÏ je ãlenûno 

lizénov˘mi rámci a s mansardovou stfiechou.

3.2. Objekty památkového zájmu

Pfii územních a stavebních fiízeních tfieba ochraÀovat i objekty památkového zájmu (nejsou kulturními 

památkami ve smyslu zák. 20/1987 Sb.):

domy - ã.p.77, 81, 86, 124

venkovské usedlosti - ã.p. 54, 63, 73, 76

ml˘ny - ã.p. 7, 42

chalupy - ã.p. 30, 46,

brány - ã.p. 49, 104

3.3. Archeologické nálezy 

Území obce je nutno na základû dosavadních znalostí povaÏovat celé za území s archeologick˘mi 

nálezy. Zákon ã.20/1987 Sb., o státní památkové péãi ve znûní zákona ã. 242/1992 Sb. stanoví 

povinnost investora oznámit jiÏ zámûr stavby v území s archeologick˘mi nálezy Archeologickému 

ústavu AV âR nebo jím povûfiené organizaci (Ústav archeologické památkové péãe stfiedních âech 

nebo Polabské muzeum v Podûbradech) a umoÏnit provedení záchranného archeologického 

v˘zkumu. Pokud stavba vzniká za úãelem podnikání, je investor povinen ze zákona hradit náklady na 

v˘zkum.

Vzhledem ke znalosti arch. nálezÛ z katastru obce lze vyãlenit dvû základní skupiny (podklad 7):

a)  Lokality se znám˘mi archeologick˘mi nálezy (viz. grafická pfiíloha ã.4). JIÏ v pfiípadû stavebního 

 zámûru postupovat dle památkového zákona a ihned informovat archeologa. Jak˘koliv zásah do 

terénu nutno hlásit a umoÏnit v˘zkum. U liniov˘ch staveb v˘zkum formou dohledu, u plo‰n˘ch 

nutn˘ pfiedstihov˘ v˘zkum s dostateãnou ãasovou a finanãní rezervou.

b) Na zb˘vajícím území postupovat dle zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, v platném 

znûní. U liniov˘ch staveb dohled, u plo‰n˘ch staveb dohled nebo v˘zkum.

Seznam lokalit znám˘ch z katastru Kounic (viz grafická pfiíloha ã.4):

1. Poloha Na Skále - polykulturní (od pozdní doby kamenné po ran˘ stfiedovûk) v˘‰inné 

opevnûné sídli‰tû - v˘zkumem provûfieno.

OstroÏna byla osídlena v dobû jordanovské kultury pozdního neolitu, fiivnáãské kultury 

stfiedního eneolitu, v dobû hal‰tatské a v raném stfiedovûku. Souãástí pravûkého opevnûní byl 

pfiíkop, za kter˘m stálo blíÏe nedatované opevnûní... V 8.a 9. století po Kr. zde nejspí‰e stálo 

slovanské hradi‰tû; pfiedpokládá se, Ïe ostroÏna byla v této dobû chránûna dfievûnou hradbou 

(podklad 41).

2. Prostor mezi Kounick˘m potokem a západním okrajem obce - pravûké sídli‰tû.

3. Stfied obce se v‰emi památkovû chránûn˘mi objekty - stfiedovûk+ran˘ novovûk.

4. Hospodáfiské objekty na severním okraji obce - sídli‰tû z mlad‰í doby Ïelezné a raného 

stfiedovûku.

5. Poloha “Na Pater˘ch” a v˘chodnû od ní - pravûké a ranû stfiedovûké sídli‰tû doloÏené 

povrchovou prospekcí.

6. OstroÏna jiÏnû od T˘nického potoka, severnû od ‰p˘charu, v˘chodnû do rybníkÛ - pravûké a 

ranû stfiedovûké sídli‰tû doloÏené povrchovou prospekcí

7. Poloha “Rybník” - zaniklá stfiedovûká tvrz - zji‰tûná leteck˘m snímkováním.
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4. Obyvatelstvo, bydlení

4.1. Demografické údaje

V˘voj obyvatelstva v letech 1869 - 1991(podklad 25)

k.ú. Kounice:

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

______________________________________________________________________________________________________

1339 1443 1457 1308 1306 1208 1331 1051 1051 1024 995 954

Pfiehled poãtu trv. hlá‰en˘ch obyvatel ve správním území k 1.3.2001 (podklad 27)

k.ú. Kounice:

celkem muÏi Ïeny

______________________________________________________________________________________________________

957 461 496

Poãet obyvatel podle pohlaví a základních vûkov˘ch skupin k 1.3.2001(podklad 27)

k.ú. Kounice:

celkem 0 - 14 15 - 59 15 - 59 +60 +60

muÏi Ïeny muÏi Ïeny

______________________________________________________________________________________________________

957 141 304 317 83 112

V fiíjnu 2004 bylo v obci evidováno 952 trvale hlá‰en˘ch obyvatel (podklad 8).

Z hlediska demografického v˘voje mÛÏeme v posledních deseti letech konstatovat minimální úbytek 

obyvatelstva respektivû stagnaci. Do budoucna je moÏno vzhledem ke zmûnám migraãního salda v území 

metropolitního regionu oãekávat nárÛst poãtu obyvatelstva v obci.

4.2. Domovní a bytov˘ fond

V˘voj poãtu domÛ v letech 1869 - 1991(podklad 25)

k.ú. Kounice:

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

______________________________________________________________________________________________________

148 159 165 167 188 187 263 279 276 285 298 298

Domovní a bytov˘ fond k 1.3.2001 (podklad 27)

k.ú.Kounice:

domy trv. obydlené neobydlené byty trv. obydlené neobydlené 

celkem domy domy celkem byty byty

______________________________________________________________________________________________________

370 296 74 440 356 84

V fiíjnu 2004  bylo ve správním území obce evidováno 400 domÛ (ã.p.). Z toho je pro rekreaci 

vyuÏíváno cca 40 objektÛ. (podklad 8) NárÛst domovního fondu se oãekává po kolaudaci rozestavûn˘ch domÛ 

v lokalitû “K vinici”, v souãasnosti (10/2004) je ve v˘stavbû 22 rodinn˘ch domÛ. 

5. Hospodáfiství

5.1. Ekonomická aktivita obyvatelstva  

Dle podkladu 27 pracující pfiedstavují 45,9% z celkového poãtu obyvatelstva. Z toho pracovi‰tû v jiné 

obci má 71,3%.  

Nezanedbateln˘ v˘znam pro pracovní pfiíleÏitosti mimo obec má rychlé dopravní spojení 

smûrem k okrajov˘m ãástem sídelní metropole - Prahy (v˘ch. âern˘ Most - novû zbudované 

obchodnû - administrativní areály apod.).Pracovní pfiíleÏitosti se dále nabízejí v sousedním mûstû 

âesk˘ Brod (4,0km) a v Kolínû.

Místní pracovní pfiíleÏitosti poskytuje Sladovna, areál ZD - Akcent s.r.o (rostlinná v˘roba, sklady) a 

drobné Ïivnostenské provozovny s ãásteãnû v˘robním charakterem.

Bilance ekonomické aktivity obyvatelstva dle podkladu 25:

obyvatelstvo ek. ãinné vyjíÏìka za prací pracující pracující

celkem (1.1.1991) celkem muÏi Ïeny

______________________________________________________________________________________________

505 (52,9%) 359 (71,1%) 265 (52,5%) 240 (47,5%)

obyvatelstvo ek. ãinné vyjíÏìka za prací pracující pracující

celkem (1.3.2001) celkem muÏi Ïeny

______________________________________________________________________________________________

439(45,9%) 313(71,3%) 248(56,5%) 191(43,5%)

5.2. V˘roba a Ïivnosti

pozn. Ïivoãi‰ná v˘roba je popsána v kapitole zemûdûlství

V obci jsou v souãasné dobû evidovány tyto v˘robní a Ïivnostenské provozovny:

- strojírna Semrád s.r.o., ã.p. 12,

- Plaãek + Bold - opravy a prodej motorÛ, ã.p. 45,

- truhláfiství Kádner ãp.36,

- Klusáãek - sladovna, ã.p.52,

- truhláfiství Jifií Vesel˘, ã.p.40,

- Jaroslav Svoboda - instalatér, ã.p. 299,

- F. Kolínsk˘ truhláfiství - v˘roba hraãek, 

- autodílna M. Temr, ã.p.379,

- Fr. Kopeck˘ - sklenáfiství, 

- M. Pe‰ek - topenáfi, instalatér, zámeãník

- J. Trnka - elektroopravna, ã.p. 98,

- R. TÛma - autodílna, ã.p.273,

- INSTOP - instalatér, topenáfi, ã.p.231,

- truhláfiství a stavební ãinnost - Stromayer, ã.p.63,
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- klempífiství HrÛza + firma KOMS (v rámci areálu fary),

- autodílna Tich˘, ã.p. 8,

                                                                                      

Návrh:

______________________________________________________________________________________________________

V rámci rozvojov˘ch lokalit R 08 a R 09 je navrÏeno území drobné v˘roby a sluÏeb (na záhumenních 

zahradách, dopravnû obslouÏené ze stávající pfiístupové komunikace), navazující na stávající v˘robní 

areály. Je pfiedpoklad, Ïe po zastavení v˘roby v památkovû chránûném areálu kounického zámku, 

vznikne poptávka po nov˘ch zastaviteln˘ch lokalitách s touto funkcí.

V návaznosti na tyto rozvojové lokality je pro Vd navrÏena i lokalita v˘hledového rozvoje V 01 (bude 

pfiednostnû urbanisticky fie‰ena po naplnûní návrhov˘ch ploch). 

6. Urbanistická koncepce

a) Realizací dálnice D11 (exit Bfiíství - 4km), která okrajovû zasahuje do fie‰eného území, byly podpofieny 

urbanistické vztahy ‰ir‰ího v˘znamu. Novû vzniklé kvalitní dopravní spojení s centrální sídelní 

aglomerací Prahy má v˘znamn˘ vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení, rekreace) a na 

rozvojové tendence zejména v oblasti bydlení.

b) Územním plánem jsou podpofieny extenzivní rozvojové tendence v oblasti bydlení.  Prioritou z 

hlediska rozvoje v˘roby je intenzivní rozvoj  - modernizace a rekonstrukce stávajícího stavebního 

fondu, dostavba voln˘ch ploch v souãasnû zastavûném území obce.  Rozvoj sídelního útvaru 

(intenzivní i extenzivní) musí logicky navazovat na stávající strukturu zástavby, dopravní a technickou 

infrastrukturu. Realizací etap v˘stavby se bude postupnû prostorovû uzavírat intravilán obce s 

maximálním vyuÏitím stávajících ãi novû navrÏen˘ch místních komunikací.   

c) SÚ Kounice bude i nadále plnit pfieváÏnû funkci obytnou (vãetnû rekreace) s rozvíjející se obãanskou 

vybaveností. Prioritou je zejména revitalizace centrální - historické ãásti obce (areál zámku) spoleãnû 

s omezením prÛjezdní dopravní zátûÏe. V˘robní funkce bude stabilizována v severní okrajové poloze 

sídelního útvaru Kounice. 

d) Stavební úpravy v historicky nejstar‰ích ãástech obce pÛvodní stfiedovûké lokace musí sledovat 

rehabilitaci historického jádra s architektonicky cenn˘mi stavbami. 

e) V krajinû je kladen dÛraz na zachování pfiirozen˘ch pfiírodních lokalit. 

f) Vzhledem k narÛstající intenzitû dopravy po silnici II. tfiídy ã. 272 je Ïádoucí odklonit tuto komunikaci 

mimo zastavûné území obce Kounice.

g) Prioritou v oblasti technického vybavení je postupná kompletace sítí technické infrastruktury spoleãnû 

s plo‰nou plynofikací obce. 

7. âlenûní území obce na funkãní plochy a podmínky jejich vyuÏití

Jsou vymezeny tyto druhy polyfunkãních území:

- území areálu Kounického zámku,

- smí‰ené území venkovské (Bv),

- území bydlení - rodinné domy (Br),

- území bydlení - bytové domy (Bb),

- území v˘roby - zemûdûlská v˘roba (Vz),

- území v˘roby - drobná v˘roba a sluÏby (Vd).

Pro kaÏdé polyfunkãní území jsou stanoveny základní funkce ploch a druhy staveb a zafiízení, které je 

v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich uÏívání.

Pro v‰echna polyfunkãní území platí, Ïe nepfiípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako 

pfiípustné nebo podmínûnû pfiípustné.

Konkrétní podmínky vyuÏití jednotliv˘ch polyfunkãních území jsou uvedeny v návrhu závazné ãásti.

Dále jsou vymezeny tyto druhy monofunkãních ploch:

- plochy obãanské vybavenosti,

- vodní plochy,

- plochy zelenû,

- plochy zemûdûlského pÛdního fondu,

- dopravní plochy a komunikace, 

- plochy technického vybavení.

Pro kaÏdou monofunkãní plochu jsou stanoveny druhy pozemkÛ jeÏ zahrnuje, popfi. druhy staveb a 

zafiízení, které je v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich 

uÏívání.

Pro v‰echny monofunkãní plochy platí, Ïe nepfiípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako 

pfiípustné nebo podmínûnû pfiípustné.

Konkrétní podmínky vyuÏití jednotliv˘ch monofunkãních ploch jsou uvedeny v návrhu závazné ãásti.

8. Limity vyuÏití území

Limity vyuÏití území omezují, vyluãují, pfiípadnû podmiÀují umísÈování staveb, vyuÏití území a 

opatfiení v území.

Limity vyuÏití území sestávají ze dvou skupin:

a) limitÛ vyuÏití území vypl˘vajících z právních pfiedpisÛ a správních rozhodnutí,

b) limitÛ vycházejících z konkrétních podmínek fie‰eného území.

a) Limity pro vyuÏití území vypl˘vajícími z právních pfiedpisÛ a správních rozhodnutí jsou: 

- hranice územních jednotek (fie‰ené území je totoÏné s katastrálním územím obce Kounice, okres 

  Nymburk - Stfiedoãesk˘ kraj), 

- zpÛsob vyuÏití území vypl˘vající z údajÛ katastru nemovitostí, pfiíp. rozhodnutí stavebního úfiadu ãi 

  dal‰ích úfiadÛ,

- vlastní limity vyuÏití území vypl˘vající z právních pfiedpisÛ a správních rozhodnutí, které musí b˘t pfii 

  jakékoliv ãinnosti v území respektovány, a obecnû zahrnují tyto oblasti:

- ochrana pfiírody a krajiny (zvlá‰tû chránûná území pfiírody, ostatní chránûná území pfiírody, 

  územní systém ekologické stability),

  - ochrana nerostn˘ch surovin,

  - ochrana lesa,

  - ochrana pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ a léãebn˘ch lázní,

  - ochrana podzemních a povrchov˘ch vod,

  - ochrana pfied záplavami,

  - ochrana ovzdu‰í,

  - ochrana staveb,

  - ochrana památek,

  - ochrana technické infrastruktury (koridoru technické infrastruktury, pro zásobování vodou, pro 

  ãi‰tûní odpadních vod, pro zásobování elektrickou energií, pro zásobování plynem, pro 
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  zásobování teplem, pro pfienos informací, pro zásobování jin˘mi produkty),

- ochrana dopravní infrastruktury (dopravního koridoru, pozemních komunikací, drah, leti‰È, 

  vodních cest).

b) Limity vycházející z konkrétních podmínek fie‰eného území jsou vyjádfieny ustanoveními návrhu 

závazné ãásti ÚP Kounice, resp. po projednání a schválení návrhu ÚP ve vyhlá‰ce o závazn˘ch 

ãástech ÚP Kounice.

9. Pfiehled a charakteristika rozvojov˘ch lokalit, etapizace

U rozvojov˘ch lokalit, jejichÏ realizace se pfiedpokládá v návrhovém období územního plánu, tj. do 

roku 2014 (na hlavním v˘kresu oznaãeno jako návrh), dojde k podstatné zmûnû ve funkãním vyuÏití 

jednotliv˘ch polyfunkãních území a monofunkãních ploch. Pro oznaãení rozvojov˘ch lokalit je pouÏito 

písmeno R + ãíslo.

ozn. popis rozvojov˘ch lokalit*)

______________________________________________________________________________________________

R 01 Lokalita “K vinici” pro  v˘stavbu rodinn˘ch domÛ. Pro tuto lokalitu jiÏ bylo vydáno ÚR (nabylo 

právní moci 18.1.2003) o dûlení pozemku p.ã. 1104 /1 pro v˘stavbu 65 RD a komunikace a 

rozhodnutí o umístûní stavby komunikací vãetnû chodníkÛ, vefiejné zelenû, trafostanice, el. 

rozvodÛ, vefi. osvûtlení, vodovodního a kanaliz. fiadu, telekom. sítû. Do ÚP jsou zapracovány 

v˘sledky dílãích projektÛ.

R 02 Plochy zelenû, vodní nádrÏe a sportovní plocha (tréninkové hfii‰tû TJ Kounice). Touto lokalitou 

prochází pfiíjezdová komunikace do hlavní rozvojové lokality R 01, která byla povolena jiÏ 

vydan˘m územním rozhodnutím.

R 03 Území bydlení - rodinné domy se zahradami v západní, okrajové ãásti obce. V rámci této 

lokality je nutná pfieloÏka vzdu‰ného vedení VN. 

R 04 Území bydlení - rodinné domy (2RD) se zahradami v západní, okrajové ãásti obce 

navazující na stávající komunikaci.

R 05 Území bydlení - rodinné domy (cca 24RD). V rámci lokality je navrÏena okruÏní komunikace s 

dopravním napojením na stávající komunikace a pfiístupové cesty. Z pietních dÛvodÛ je 

zástavba odklonûna od pfiístupové cesty na hfibitov. V rámci lokality je navrÏena rezerva pro 

trafostanici a vefiejná zeleÀ (dûtské hfii‰tû).

R 07 Lokalita pro v˘stavbu 2 RD navazující na stávající ãi novû navrÏenou zástavbu (nachází se v OP 

lesa).

R 08 - Území drobné v˘roby a sluÏeb navrÏené na záhumenních zahradách, dopravnû obslouÏené ze 

R 09 stávající pfiístupové komunikace, navazující na stávající v˘robní areály.

R 10 Nezastavitelné území zahrad a sadÛ navrÏené na stávající ladem nechané plo‰e p.ã. 1087/1.

R 11 Orientaãní trasa novû navrÏené komunikace II. tfiídy - obchvat obce. 

R 12 NavrÏená místní komunikace v návaznosti na komunikaci na poz.p..ã.186/11, která umoÏní

pfiístup a rozvoj pro zástavbu v hlubok˘ch traktech parcel (JV okraj SZÚO).

R 13 Pozemky urãené k plnûní funkcí lesa (cca 34ha) navrÏené na stávající ladem nechané plo‰e 

mezi interakãním prvkem IP3 a hranicí s k.ú. Kluãov u âeského Brodu.

R 14 Území areálu Kounického zámku - pro památkovû chránûn˘ areál zámku s pfiilehl˘mi 

hospodáfisk˘mi budovami a pozemkem parc. ã.97/2 (jeden vlastník - soukrom˘ investor) je 

navrÏena zmûna funkãního vyuÏití území (v rámci funkãních regulativÛ v tomto území je 

zdÛraznûna zejména funkce bydlení a vylouãena funkce v˘roby a skladÛ).  Úpravy související s 

nov˘m provozem musí b˘t prÛbûÏnû konzultovány s NPÚ. Podél vodoteãe musí b˘t zachován 

ochrann˘ pás zelenû v ‰ífice min.10m.

R 15 Rozvojová lokalita pro území bydlení - rodinné domy se zahradami podél vodoteãe (navazující 

na areál Kounického zámku). Podél vodoteãe musí b˘t zachován ochrann˘ pás zelenû v ‰ífice 

min.10m.

R 16 Území areálu statku T˘nice je navrÏena zmûna funkãního vyuÏití z území zemûdûlské v˘roby 

na území smí‰ené venkovské, hranice zastavitelného území je roz‰ífiena (smí‰ené území 

venkovské - pro rodinné domy v zahradách). Podmínkou pro rozvoj je zru‰ení stávající 

Ïivoãi‰né v˘roby na statku. ZpÛsob a charakter zástavby musí b˘t konzultován s NPÚ ÒOPSâ.

pozn.*): lokalita R06 (10 RD) byla vyfiazena z návrhu ÚPO na základû nesouhlasného stanoviska 

orgánu ochrany ZPF podaného ke konceptu fie‰ení.

Dále jsou do ÚPO zaãlenûny rozvojové lokality, které tvofií rezervu pro dal‰í (v˘hledov˘) rozvoj obce 

(umístûní je vyznaãeno na hlavním v˘kresu). V návrhovém období územního plánu budou tyto lokality z 

hlediska funkãního vyuÏívány stávajícím zpÛsobem, po naplnûní návrhov˘ch ploch budou pfiednostnû 

urbanisticky fie‰eny. Pro oznaãení tûchto lokalit je pouÏito písmeno V + ãíslo.

Jsou navrÏeny dvû v˘hledové rozvojové lokality:

V 01 Území drobné v˘roby a sluÏeb navazující na stávající ãi novû navrÏené v˘robní plochy, v 

severní okrajové poloze.

V 02 Území bydlení (rodinné domy) v lokalitû “pod hfibitovem” - JV okraj sídla. Tato lokalita byla do 

návrhu ÚPO zafiazena na základû vyhodnocení námitek vlastníkÛ pozemkÛ a staveb podan˘ch 

ke konceptu fie‰ení ÚPO.  

10. Návrhová velikost obce

souãasn˘ poãet poãet obyvatel návrhová velikost

obyvatel (1.3.2001) v rozv. lokalitách (2014)

______________________________________________________________________________________________________

SÚ Kounice 957 218 1175

______________________________________________________________________________________________________

11. Obãanská vybavenost

Vzhledem k dÛleÏitosti zafiízení obãanské vybavenosti pro stabilizaci sídelních útvarÛ mohou b˘t 

vybraná zafiízení umísÈována i ve stávajících ãi navrÏen˘ch polyfunkãních územích, av‰ak pouze v souladu s 

regulativy funkãního a prostorového uspofiádání (viz. návrh závazné ãásti územního plánu).

·kolství:

______________________________________________________________________________________________

- souãasn˘ stav - matefiská ‰kola (40 dûtí)

- základní ‰kola (152 ÏákÛ)

Zdravotnictví

______________________________________________________________________________________________
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- souãasn˘ stav - základní zdravotní péãe je zaji‰Èována v âeském Brodû.

Obchod a sluÏby:

______________________________________________________________________________________________

- souãasn˘ stav - nákupní stfiedisko,

- pedikÛra, ã.p. 50,

Vefiejné stravování a pfiechodné ubytování:

______________________________________________________________________________________________

- souãasn˘ stav - Hostinec “U Maru‰ky” (v˘ãep, stravovací ãást - 40 míst u stolu, venkovní posezení)

- pivnice Na statku, ã.p.72, 

Tûlov˘chova, sport:

______________________________________________________________________________________________

- souãasn˘ stav - sokolovna s venkovním zázemím (hfii‰tû na míãové hry). 

- za obecním úfiadem se nachází travnaté hfii‰tû na kopanou a oplocené dopravní 

  hfii‰tû.

- u základní ‰koly jsou zbudovány 2 oplocené antukové kurty.

- na v˘‰e jmenovan˘ oplocen˘ areál navazuje velké travnaté fotbalové hfii‰tû s 

  tribunou, kabinami a místem pro obãerstvení (TJ Sokol Kounice).

- návrh - V rámci lokality R02 je navrÏena nová sportovní plocha - tréninkové hfii‰tû TJ Kounice. 

Ostatní:

______________________________________________________________________________________________

- souãasn˘ stav - Kostel sv. Jakuba Vût‰ího.

- Fara.

- Areál zámku (v souãasné dobû bez vyuÏití - v pfiestavbû)*).

- Obecní úfiad, spoleãensk˘ sál.

- Po‰ta.

- Hasiãská zbrojnice (aktivní spolek SDH).

- Knihovna.

- Budova organizace ÚAPPSâ.

- Hfibitov (ã. poz. parcely 203).

- DÛm s peãovatelskou sluÏbou (14 bytÛ) a jeho zázemí (viz. stavební 

   povolení na zmûnu vyuÏití a rekonstrukci stávajícího objektu ã.p.3 a sousedících poz. 

  parcel ã. 72, 94, 92, 500). 

pozn.*): Pro památkovû chránûn˘ areál zámku s pfiilehl˘mi hospodáfisk˘mi budovami a 

pozemkem parc. ã.97/2 (jeden vlastník - soukrom˘ investor) je navrÏena v rámci 

lokality R 14 zmûna funkãního vyuÏití území (v rámci funkãních regulativÛ v tomto 

území je zdÛraznûna zejména funkce bydlení a vylouãena funkce v˘roby a skladÛ). 

12. Dopravní infrastruktura

12.1. ·ir‰í dopravní vztahy

¤e‰ené území se nachází v jihozápadní ãásti okresu Nymburk. Obec spáduje k âeskému Brodu (cca 

4,0km).

Z hlediska ‰ir‰ích dopravních vztahÛ má v˘znam pro kvalitní silniãní dopravní spojení blízká poloha 

obce vÛãi dálnici D11 Praha - Hradec Králové (exit Bfiíství - 4km). Pfiepravní vazby smûrem D11 zaji‰Èuje 

silnice II. tfiídy ã. 272. 

12.2. Îelezniãní doprava

Îelezniãní doprava není v fie‰eném území v souãasnosti zastoupena.

V˘hledovû se fie‰eného území t˘ká trasa varianty VRÎT. Tato trasa je dle názoru zpracovatele necitlivû 

vedena pomûrnû v tûsné blízkosti souãasnû zastavûného území obce (od obytné zástavby vzdálenost cca 

250m). Dále se trasa rozdvojuje, jiÏnû je vedena zatunelovan˘m úsekem smûrem na Kluãov, severnû podél 

komunikace III. tfiídy smûrem na Pofiíãany (podklad 17). 

Vzhledem ke zvaÏovanému obchvatu obce (úprava trasy silnice II. tfiídy - R11) bude v rámci 

pfiípravn˘ch projektov˘ch prací studované varianty VRÎT nutné novou trasu této komunikace zohlednit a do 

projektu ji zapracovat. TotéÏ platí o systému ÚSES - projekt trasy musí zohlednit zejména stávající lokální 

biocentrum BC 4. 

Trasy drah jsou opatfieny celkem 200m (100 m na kaÏdou stranu od osy Ïel. tûlesa) ‰irok˘m 

ochrann˘m pásmem podle zákona 266/1994Sb. o dráhách. V návrhu ÚPO je studovaná trasa varianty VRÎT 

vãetnû pfiilehl˘ch ploch v rámci OP respektována.

12.3. Silniãní doprava 

Stav: 

- Severním okrajem fie‰eného území prochází dálnice D 11 Praha - Hradec Králové, dále jsou 

katastrálním územím Kounice (i obcí samotnou) vedeny tyto silnice II. a III. tfiídy:

- II/272 (âesk˘ Brod - Lysá nad Labem)

- III/24511 (VykáÀ - Kounice)

- III/24515 (âerníky - Kounice)

- III/2721 (Kounice - Pofiíãany)

 Vlastníkem silnic II. a III. tfiídy v fie‰eném území je Stfiedoãesk˘ kraj (od 01.10.2001). Správu zaji‰Èuje 

Správa a údrÏba silnic se sídlem v Kutné Hofie.

- Po v˘stavbû nového mostu v Lysé nad Labem se silnice II. tfiídy ã. 272 stala pfiíãnou spojnicí, jak mezi 

hlavními dálniãními a silniãními tahy (I/12, I/10, D11) tak mezi Ïelezniãními koridory (Praha - Kolín ã. 

011, Praha - Nymburk ã. 231), vyuÏívanou zejména pro nákladní kamionovou pfiepravu. Intravilán obce 

Kounice je vzhledem k této prÛjezdní pfiepravû neúmûrnû zatíÏen nárÛstem hladiny hluku a spalin z 

projíÏdûjících motorov˘ch vozidel. 

- Silnice II. tfiídy má v intravilánu obce více charakter silniãní komunikace neÏ místní komunikace (to 

vytváfií ménû pfiíznivé podmínky pro ve‰keré inÏen˘rské sítû i pro obyvatele). Problémov˘m místem je 

kfiiÏovatka se silnicí III. tfiídy ve smûru na Pofiíãany (zhor‰ené rozhledové pomûry, které jsou 

momentálnû uspokojivû fie‰eny umístûním zrcadla a pfiíslu‰n˘m dopravním znaãením). Dal‰ím 

problémem jsou normov˘m paramentrÛm neodpovídající ‰ífikové parametry komunikace a to v jiÏní 

ãásti intravilánu (pod lesem). Zde jsou prostorové parametry dány pÛvodní ulicovou zástavbou - 

venkovské usedlosti. Tato skuteãnost vyluãuje fie‰ení závady roz‰ífiením profilu pomocí demolic. 

Bezpeãnost místa musí b˘t zaji‰tûna dopravním omezením (rychlost), znaãením, úpravami profilu 
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(chodník) a pfiípadnû vybavením. Kvalitativnû nová situace vznikne po pfieloÏení silnice II/272 (viz 

dále).

Návrh:

- Vzhledem k narÛstající intenzitû dopravy po silnici II. tfiídy ã. 272 (sãítací úseky s intenzitou 1001 - 

3000 vozidel) i dopravním závadám v intravilánu, je navrÏena, v souladu s nadfiazenou územnû 

plánovací dokumentací, úprava trasy této komunikace a to v úseku 2,4km - 5,2km. Obchvat je veden 

mimo zastavûné území obce Kounice ve vzdálenosti min. 100m v˘chodnû od obce v celkové 

délce cca 2,6km a to pfieváÏnû pfies zemûdûlsky obhospodafiované pozemky. Do územního plánu je 

zapracována pouze orientaãní trasa komunikace - R 11. Konkrétní dimense tûlesa silnice a jeho 

smûrování, budou detailnû upfiesnûny aÏ v projektové dokumentaci.  Komunikace musí b˘t fie‰ena v 

souladu s âSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (ve znûní pozdûj‰ích zmûn) a âSN 73 6102 

Projektování kfiiÏovatek na silniãních komunikacích. 

Ochranné pásmo pozemních komunikací (zák. ã. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích) mimo 

souvisle zastavûné území obcí:

- Ochranné pásmo dálnice: 100m od osy vozovky pfiilehlého jízdního pásu.

- Ochranné pásmo silnice II. nebo III. tfiídy: 15 m od osy vozovky.                                                        

12.4. Místní a úãelové komunikace, doprava v klidu

Stávající místní komunikace:

______________________________________________________________________________________________

- Stávající síÈ místních komunikací je logicky koncipovaná a jeví se jako dostateãnû kapacitní. Vût‰ina 

komunikací má zpevnûn˘ (Ïiviãn˘) povrch. Nezbytná je úprava asfaltového povrchu v tûch místech 

MK, kde byl naru‰en v˘kopov˘mi pracemi (sítû tech. infrastruktury). 

V‰echny místní komunikace jsou zafiazeny do funkãní skupiny C - obsluÏné s funkcí obsluÏnou, 

podrobnûji dle dopravního v˘znamu C3 (obsluÏné komunikace uvnitfi obytn˘ch útvarÛ, zpfiístupÀujívcí 

objekty a území). Z hlediska kategorií komunikací jsou v kategorii místní obsluÏné komunikace (MO).

Dopravní obsluha rozvojov˘ch lokalit:

______________________________________________________________________________________________

- U hlavní rozvojové lokality R 01 fie‰ení obsluÏn˘ch komunikací vychází ze zpracované projektové 

dokumentace (podklad 29). Vûtev 1 je navrÏena jako obousmûrná obsluÏná komunikace  MO 7, 

funkãní tfiída C3. Návrhová rychlost 30km/hod. Ostatní vûtve (2-8) jsou navrÏeny jako komunikce 

zklidnûné funkãní tfiídy D1(‰ífika vozovky 4,5m).

- U ostatních rozvojov˘ch lokalit urãen˘ch pro zástavbu je zaji‰tûna kombinovanû  - vyuÏitím stávajících 

komunikací a navrÏen˘mi místními komunikacemi. 

V návrhov˘ch lokalitách jsou komunikace fie‰eny v souladu s âSN 73 6110 Projektování místních 

komunikací a âSN 73 6102 Projektování kfiiÏovatek na silniãních komunikacích. Pouze v rámci lokality 

R03 je navrÏeno kfiíÏení navrÏené místní komunikace se silnicí III. tfiídy.  

- V pfiípadû rozvojov˘ch lokalit R02, R03, R05, R12 u kter˘ch není zaji‰tûna dopravní obsluha stávajícími 

komunikacemi, je navrÏena místní komunikace propojená se stávajícími místními komunikacemi.  

- kategorijní ‰ífika b = 8m - základní kategorie dvoupruhov˘ch místních komunikací. 

- V pfiípadû rozvojov˘ch lokalit navazujících na souãasnou zástavbu (R04, R07, R08, R09, R14, R15, R16) 

je umoÏnûno pfiímé dopravní pfiipojení z pfiilehl˘ch silnic ãi pfiístupov˘ch cest, tak jako v pfiípadû 

sousední zástavby.

- V pfiípadû Ïe není zaji‰tûn v˘jezd vozidel navazujícími komunikacemi, musí b˘t v rámci rozvojové 

lokality fie‰eno obrati‰tû. 

- Úãelové komunikace a doprava v klidu jsou popsány dále, zásady pro odvodnûní místních komunikací 

v rozvojov˘ch lokalitách a zásady pro ukládání potrubních tras inÏ. sítí jsou stanoveny v kapitole 

technická infrastruktura.

Úãelové komunikace (polní, lesní a pfiístupové a pû‰í cesty):

______________________________________________________________________________________________

- Stávajícími úãelov˘mi komunikacemi je pfiimûfienû zaji‰tûn pfiístup ke stavbám v extravilánu, lesním 

pozemkÛm i k polní trati.

- V rámci R 01 je dle podkladu 29) navrÏen krátk˘ úsek komunikace pro pû‰í mezi stávající cestou a 

vûtví 4 v délce 50m. 

Doprava v klidu:

______________________________________________________________________________________________

- Pfii fie‰ení je tfieba vycházet z âSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silniãních vozidel pro 

motorovou dopravu.

- V souãasnû zastavûném území jsou pfiimûfienû uspokojeny nároky na odstavování a parkování vozidel  

u zafiízení v˘roby a v území obytné zástavby. Zde je zaji‰tûno odstavování vozidel na vefiejnû 

pfiístupn˘ch plochách, nebo na vlastních pozemcích. V˘znamná parkovací stání na vefiejnû pfiístupn˘ch 

pozemcích jsou vyznaãena v hlavním v˘kresu.

- U novû navrhované obytné zástavby se pfiedpokládá mírnû nadstandartní fie‰ení: 

- minimálnû jedno garáÏové stání nebo odstavná plocha (pro kaÏd˘ byt) na vlastním pozemku,

- minimálnû jedno parkovací stání na vefiejnû pfiístupn˘ch pozemcích pro kaÏd˘ rodinn˘ dÛm.

- V rámci R 01 je v uliãním profilu navrÏen maximálnû technicky únosn˘ poãet parkovacích stání. Tato 

parkovací stání jsou podrobnû zobrazena ve zpracované projektové dokumentaci (podklad 29). 

Parkování mimo parkovací stání je zakázáno. 

- Nejsou navrÏena kapacitní odstavná a parkovací stání, které by z hlediska hyg. poÏadavkÛ na ochranu 

Ïivotního prostfiedí vyÏadovalo vytvofiení ochranného pásma.

12.5. Hromadná doprava osob 

- Hromadná doprava osob je v rámci fie‰eného území zaji‰tûna pouze autobusov˘mi spoji a to v 

pracovních dnech cca 11 spojÛ, v sobotu 4 spoje, v nedûli 2 spoje. Dále uvedené autobusové spoje 

navazují na vlakové spoje v âeském Brodû, v Lysé nad Labem a v âelákovicích.

V centrální ãásti obce je jedna autobusová zastávka - Kounice, u studnû. U samoty T˘nice je umístûna 

autobusová zastávka na znamení.  

- Autobusové spoje:

V území operují dva pfiepravci - Okresní autobusová doprava Kolín spol. s r.o.; âSAD POLKOST spol. s 

r.o. Kostelec nad âern˘mi lesy:

- 230240   2 VykáÀ - âesk˘ Brod

- 230240   4 VykáÀ - âesk˘ Brod

- 230240   6 Pfierov nad Labem - âesk˘ Brod 

- 230240 18 Kounice - âesk˘ Brod

- 230230   2 Star˘ Vestec - âesk˘ Brod

- 230230   6 Bfiíství - âesk˘ Brod 

- 230230   8 Lysá nad Labem - âesk˘ Brod

12



- 230230 10 Lysá nad Labem - âesk˘ Brod

- 230230 12 Semice - âesk˘ Brod

- 230230 14 âelákovice - âesk˘ Brod

- 230230 16 Kounice - âesk˘ Brod

- 230230 18 Lysá nad Labem - âesk˘ Brod

- 230091   4 Bfiíství - âesk˘ Brod

- 230091   6 Kounice - âesk˘ Brod

- 230091 10 âelákovice - âesk˘ Brod

- 230091 12 Bfiíství - âesk˘ Brod

- 230091 14 âelákovice - âesk˘ Brod

- 270260 Vy‰ehofiovice - Písková Lhota (linka PID Podûbrady - Praha)

- Pfies obec jsou od roku 2003 zavedeny nové linky pravidelné autobusové dopravy navazující na 

linky PID a urychlující pfiepravu osob smûrem na âern˘ Most (Praha). Regionálním organizátorem 

praÏské integrované dopravy je spoleãnost ROPID.

12.6. Pû‰í trasy a cyklotrasy

Územím neprocházejí Ïádné znaãené turistické a cyklistické trasy. Cyklisté vyuÏívají pro pfiepravu do 

sousedních obcí zejména dopravnû ménû frekventované silnice III. tfiídy. 

12.7. Ostatní druhy dopravy 

Letecká a vodní doprava nejsou v fie‰eném území zastoupeny, ani sem nezasahují jejich zájmy 

(ochranná pásma ap.).

13. Îivotní prostfiedí

13.1. Pfiírodní podmínky a krajinn˘ ráz  

Z hlediska klimatologie patfií fie‰ené území do teplé oblasti, podoblast mírnû suchou, okrsek mírnû 

tepl˘, mírnû such˘ s mírnou zimou. PrÛmûrné roãní teploty jsou 7-8°C, prÛmûrn˘ roãní úhrn sráÏek je 550 - 

600mm, poãet mrazov˘ch dnÛ je maximálnû 100, poãet dnÛ se snûhem je 40 a maximální v˘‰ka snûhové 

pokr˘vky je 20cm. PfievaÏující smûr vûtru je v˘chodní aÏ jihov˘chodní. (podklad 4).

Z hlediska geomorfologického je lokalita umístûna v provincii I. âeská Vysoãina, subroprovincii 6. 

âeská tabule a v oblasti 6B Stfiedoãeská tabule - okrsek âeskobrodská tabule - Bylanská pahorkatina (podklad 

38). Území je charakterizováno jako krajinn˘ reliéf niv mal˘ch vodních tokÛ a terasov˘ch plo‰in. PrÛmûrná 

nadmofiská v˘‰ka v fie‰eném území se pohybuje mezi 200 - 285mn.m. (ZáluÏník). Morfologie terénu je 

zobrazena v grafické pfiíloze ã.3.

Dle geologické mapy okolí Kounic (podklad 21) pfieváÏná ãást fie‰eného území leÏí na vápnit˘ch a 

slinit˘ch siltovcích, místnû kaolinick˘ch pískovcích a písãit˘ch slínovcích stfiedního turonu. Základní zlom 

prochází zhruba po hranû Kounického svahu od Cihelny k PofiíãanÛm. Kounick˘ zlom je pomûrnû ‰iroké 

tektonicky poru‰ené pásmo, zasahující do velk˘ch hloubek. Zlom má drenáÏní funkci a jeho puklinov˘ systém 

propojuje jednotlivé kfiídové obzory tzn. cenomanskou a turonskou zvodeÀ. 

Krajinn˘ ráz, dle zákona ã.114/1992 Sb., kter˘m je zejména pfiírodní, kulturní a historická 

charakteristika urãitého místa ãi oblasti, je chránûn pfied ãinností sniÏující jeho estetickou a pfiírodní hodnotu. 

Zásahy do krajinného rázu, zejména umísÈování a povolování staveb, mohou b˘t provádûny pouze s ohledem 

na zachování v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ, zvlá‰tû chránûn˘ch území, kulturních dominant krajiny, 

harmonické mûfiítko a vztahy v krajinû. 

Z hlediska krajinotvorn˘ch zpÛsobÛ vyuÏívání se jedná o pahorkatinou polní krajinu se systémem 

drobn˘ch vodních tokÛ, které byly ve velké mífie napfiímeny a regulovány. Vodní toky v dÛsledku sráÏkového 

deficitu a agrárního hospodafiení v letních mûsících ãasto vysychají. Intenzifikace zemûdûlství bûhem 

uplynul˘ch dvou staletí zapfiíãinila rovnûÏ postupn˘ zánik vût‰iny pfiírodních prvkÛ, mezí, polních cest. Lze 

tedy konstatovat nízk˘ stupeÀ ekologické stability krajiny. V˘raznûj‰ími nositeli biologické rozmanitosti jsou 

ãásteãnû zalesnûné a ãásteãnû ladem nechané svahy Kounické stránû a lokality Horky a dále v krajinû 

ojedinûlé vodní plochy v lokalitách Cihelna a T˘nice (viz. téÏ kap. 13.6).

13.2. Chránûná území pfiírody

Zvlá‰tû chránûná území pfiírody

______________________________________________________________________________________________

- V území obce se nenacházejí zvlá‰tû chránûná území pfiírody dle zák. ã. 114/1992Sb., o ochranû 

pfiírody a krajiny v platném znûní, ani sem nezasahuje ochranné pásmo zvlá‰tû chránûného území 

(mezi zvlá‰tû chránûná území náleÏí - národní park, chránûná krajinná oblast, národní pfiírodní 

rezervace, pfiírodní rezervace, národní pfiírodní památka a pfiírodní památka).

Ostatní chránûná území pfiírody

______________________________________________________________________________________________

- V rámci ochrany pfiírody jsou v území evidovány tyto památné stromy (podklad 15):

pofi. parc. dfievina popis lokality stáfií obvod

ãíslo ãíslo poz. kmene

______________________________________________________________________________________________

11 646 Hru‰eÀ obecná dfiíve semenn˘ strom 150 let 240cm

/Pyrus communis/ ve svahu nad Koun. potokem

______________________________________________________________________________________________

12 422/1 Hru‰eÀ obecná solitérní strom rostoucí 150 let 280cm

/Pyrus communis/ v polní trati “Na Babyku”,

krajinná dominanta,

dfiíve semenn˘ strom

______________________________________________________________________________________________

13 1068 Topol bíl˘ 15 stromÛ v jedné fiadû 100 let    530cm 

1069 /Populus alba/ podél cestyy vedoucí na

1144 hrázi rybníka ‘”U cihelny”,

krajinná dominanta,

pozÛstatek soustavy vûtrolamÛ

______________________________________________________________________________________________

14 53/1 Topol ãern˘ v obci na kfiiÏovatce silnic 170 let 525cm

/Populus nigra/ Kounice -VykáÀ - âerníky

______________________________________________________________________________________________
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Památn˘ strom je zakázáno po‰kozovat, niãit a ru‰it v jejich pfiirozeném v˘voji; jejich o‰etfiování je 

provádûno se souhlasem orgánu, kter˘ ochranu vyhlásil.

OP památného stromu stanovené dle odst.3) § 46 zákona ã. 114/1992Sb., o ochranû pfiírody a krajiny:

ã. 11 - OP kruh o polomûru r 765cm; ã. 12 - OP kruh o polomûru r 890cm; ã. 13- OP kruh o polomûru r 

1688cm (pro kaÏd˘ strom); ã. 14 - OP kruh o polomûru r 1672cm. 

V ochranném pásmu památného stromu není dovolena Ïádná pro památn˘ strom ‰kodlivá ãinnost 

napfi. v˘stavba, terénní úpravy, odvodÀování, chemizace apod. 

- Z ustanovení § 3 odst. b) zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny vypl˘vá, Ïe 

v˘znamn˘mi krajinn˘mi prvky jsou automaticky (v pfiípadû fie‰eného území obce Kounice) lesy, 

vodní toky, rybníky a údolní nivy.

 

- Registrované v˘znamné krajinné prvky dle § 6 zák. ã. 114/1992 Sb., pfiírodní park, lokality 

s v˘skytem chránûn˘ch druhÛ organismÛ, popfi. vyhlá‰ená území se zv˘‰enou ochranou krajinného 

rázu se zde nevyskytují.

 

Do návrhu ÚPO je zapracován v˘znamn˘ krajinn˘ prvek navrhovan˘ v rámci ÚSES (podklad 4) k 

registraci podle § 46 zákona ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody a krajiny. Jedná se o katastrálnû 

evidovan˘ PUPFL ã. 1023. Navrhovan˘ VKP se nachází JV od Vykánû a slouÏí jako úkryt zvûfie v polních 

plochách. Porost tvofií jasan ztepil˘, dub letní,  smrk ztepil˘, bez ãern˘, akát trnovník.

13.3. Vodní toky a díla, ochrana vod, ochrana pfied povodnûmi

V˘mûra vodních ploch v fie‰eném Ûzemí ãiní, dle podkladu 9, celkem 11,0796ha ha (sestává z 

pfiírodních a umûl˘ch vodních tokÛ, rybníkÛ, vodních umûl˘ch nádrÏí a zamokfien˘ch ploch).

Dal‰í (doplÀující) informace, související s vodním hospodáfistvím, jsou uvedeny v kapitole technická 

infrastruktura.

Vodní toky:

______________________________________________________________________________________________________

Hlavním recipientem v území je Kounick˘ potok. Ten vtéká do zájmového území na JZ hranici s k.ú. 

·tolmífi, protéká zastavûné území obce, zájmové území opu‰tí na SZ hranici s k.ú. VykáÀ. Kounick˘ potok má v 

rámci fie‰eného území dva drobné pfiítoky a to levostrann˘ - T˘nick˘, kter˘ spoluvytváfií pfiírodní hranici 

extravilánu obce Kounice s k.ú. VykáÀ, a pravostrann˘ - Pofiíãansk˘ potok. Funkci odvodÀovacího melioraãního 

kanálu plní zejména Pofiíãansk˘ potok a pod obcí Kounice téÏ Ml˘nsk˘ potok. Ml˘nsk˘ potok je vûtví 

Kounického potoka (b˘val˘ ml˘nsk˘ náhon), protékající obcí a ústící do T˘nického potoka. Jmenované 

vodoteãe jsou ve správû ZVHS Kutná Hora vyjma krátkého úseku Ml˘nského potoka ve smûru od Cihelny 

k obci, kter˘ je ve správû Obce Kounice. PfieváÏná ãást vodních tokÛ má upravené koryto. 

Do fie‰eného území zasahuje ‰est dílãích povodí (viz. grafická pfiíloha ã.2):

1. hydrologické pofiadí 1 - 04 - 07 - 035 (cca 2/3 katastrálního území)

 celková plocha povodí 23,444 km2,

2. hydrologické pofiadí 1 - 04 - 07 - 036 (západní ãást katastrálního území)

 celková plocha povodí 21,910 km2,

3. hydrologické pofiadí 1 - 04 - 07 - 037 (SZ okrajová ãást katastrálního území smûrem na Bfiíství)

 celková plocha povodí 2,451 km2,

4. hydrologické pofiadí 1 - 04 - 07 - 039 (severní okrajová ãást katastrálního území - Horky)

 celková plocha povodí 11,7 km2,

5. hydrologické pofiadí 1 - 04 - 07 - 029 (severní okrajová ãást katastrálního území - Horky)

 celková plocha povodí 25,237 km2,

6. hydrologické pofiadí 1 - 04 - 06 - 044 (JV okrajová ãást katastrálního území - ZáluÏník)

 celková plocha povodí 8,258 km2,

Hranice dílãích povodí 1. a 2. prochází zastavûn˘m územím obce  (viz. grafická pfiíloha ã.2):.

Vodní díla:

______________________________________________________________________________________________________

Jsou v území pomûrnû fiídce zastoupena. Nejvût‰í vodní plochou je rybník Cihelna (ã.poz. parcely 

1064,1063, 1062/1 - mokfiad). Rybník je napájen z Kounického potoka (je prÛtoãn˘, Kounick˘ potok jím 

protéká). Na samotû T˘nice jsou vodní plochy - rybníky (ã. poz. parcely 995, 997) napájeny náhonem z 

T˘nického potoka. Rybníky slouÏí k úãelÛm rybniãního hospodáfiství.

V lokalitû Horky je situována umûlá hospodáfiská nádrÏ (kapacita 18 800m3; 240,56m n.m. - 245,80m 

n.m.; ã. poz. parcely 109/90), slouÏící jako zdroj závlahové vody v rámci zbudovaného systému Sedlãánky - 

Mochov. Na nádrÏ navazuje systém plo‰n˘ch závlah na zemûdûlsky obhospodafiovan˘ch pozemcích.

 V obci jsou zbudovány tfii umûlé vodní nádrÏe (ã.poz. parcely 955/8, 15, 842/17). Plní zejména 

funkci protipoÏární ochrany.

V rámci rozvojové lokality R02 je navrÏena dal‰í men‰í umûlá vodní nádrÏ pro úãely rekreace a 

rybáfiství. NádrÏ bude napájena z (i odvodÀována) do Ml˘nského ãi Kounického potoka.

Podmínky a informace vypl˘vající z právních pfiedpisÛ:

______________________________________________________________________________________________________

- Musí b˘t splnûny obecnû platné podmínky vypl˘vající zejména ze zák. ã. 254/2001 Sb., o vodách

a z vyhl. Ministerstva zemûdûlství âR ã. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam v˘znamn˘ch vodních 

tokÛ a zpÛsob provádûní ãinnosti související se správou vodních tokÛ.

- V fie‰eném území jsou vyhlá‰ena ochranná pásma vodních zdrojÛ v prameni‰ti Kounice (vrty S1, S2 o 

vydatnosti 14l/sec.). Pro vrt S1 - PHO I. stupnû o rozloze 0,2625ha (ã. poz. parcely 1104/63); pro vrt 

S2 - PHO I. stupnû o rozloze 0,250ha (ã. poz. parcely 1104/62). PHO II. stupnû nebylo pro vrty 

stanoveno. 

- Jihozápadní ãást fie‰eného území spadá do PHO II. stupnû vodních zdrojÛ âesk˘ Brod - ·tolmífi.

- Kounick˘ potok, jehoÏ povodí zahrnuje pfieváÏnou ãást fie‰eného území, je drobn˘ vodní tok.

pozn.: ¤e‰ené území nespadá do chránûné oblasti pfiirozené akumulace vod, ani do ochranného 

pásma pfiírodních zdrojÛ léãiv˘ch vod. 

Záplavová území:

______________________________________________________________________________________________________

- Pro místní drobné vodní toky nejsou administrativnû urãena záplavová území (napfi. Q20, Q50, Q100) 

ani není vymezena aktivní zóna záplavového území (dle §66 zákona 254/2001Sb., vodní zákon). 

- Pfii mimofiádn˘ch hydrologick˘ch situacích (intenzivní pfiívalové sráÏky, rychlé odtávání snûhové 

pfiikr˘vky) dochází k naplnûní koryt vodoteãí a k zaplavování ãásti zastavûného území obce nacházející 

se poblíÏ vodoteãí. Území sledovan˘ch záplav je vyznaãeno na hlavním v˘kresu.

ProtipovodÀová opatfiení ve funkãním a prostorovém uspofiádání území (dle podkladu 39):

______________________________________________________________________________________________________

- Opatfiení územnû organizaãní:

- v území sledovan˘ch záplav nejsou navrhovány rozvojové lokality urãené pro zástavbu; 
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- v pfiípadû nezbytnosti situování staveb (v rámci souãasnû zastavûného území) do území ohroÏeném 

  povodnûmi, musí stavebnû-technická opatfiení stanovit odpovídající rozsah, konstrukãní fie‰ení a 

  zpÛsob v˘stavby. Je tfieba, aby objekty mûly úroveÀ pfiízemí nad v˘‰kou hladiny sledované   

  povodnû, aby se v suterénu poãítalo s odpovídajícím typem provozu, aby objekty netvofiily pfiíãnou 

  (v˘znamnou hydraulickou)pfiekáÏku, mûly vhodn˘ tvar a byly situovány ve smûru po proudnici.

- ProtipovodÀová opatfiení na vodních tocích:

- kolem vodních tokÛ je nutno zachovat nezastavûné manipulaãní pásy, aby byla umoÏnûna údrÏba 

  koryta, v zastavûném území o ‰ífice minimálnû 6m;

- koryta tokÛ a svodnice je tfieba ãistit a udrÏovat s cílem zv˘‰ení jejich retenãní kapacity - jedná se 

  zejména o Kounick˘ potok, Ml˘nsk˘ potok a rybník Cihelna, kter˘m se nachází nad obcí a je 

  v˘znamnou retenãní vodní plochou;

- je tfieba zvy‰ovat kapacitu prÛtoãného profilu koryt pod mostky;

- v blízkém okolí vodních tokÛ a ploch mohou b˘t stanovena vodoprávním úfiadem omezení, 

  vypl˘vající zejména z § 67 zákona ã. 254/2001 Sb. (napfi.: zákaz skladování odplavitelného materiálu, 

  zfiizování oplocení).

- Retenãní kapacita krajiny (dle podkladu 47) je nejv˘znamnûj‰ím prostfiedkem pro ovlivnûní 

vodohospodáfiské bilance a odtokového reÏimu v povodí. Projevuje se pfiedev‰ím zadrÏením 

sráÏkov˘ch vod v krajinû, mÛÏe ovlivnit stfiety kulminaãních prÛtokÛ z dílãích povodí a prodlouÏit dobu 

odtoku vody z povodí. Toto prodlouÏení je moÏné dosáhnout:

- prodlouÏením doby svahového odtoku v povodí, zpomalením povrchového odtoku a pfievedením 

  jeho podstatné ãásti na podzemní odtok, pfiíp. vytvofiením nov˘ch retenãních prostorÛ v krajinû;

- obec bude ve spolupráci se sousední obcí âerníky iniciovat zbudování retenãní vodní nádrÏe na 

  horním toku Kounického potoka (k.ú. âerníky) s cílem posílit retenãní schopnost vodoteãe; retenãní 

  vodní nádrÏ je navrÏena v rámci lokality R 02;

- zpomalením odtoku vody v korytech tokÛ - pfii úpravách tokÛ je nutno pouÏívat napfi. pfii opevnûní 

  bfiehÛ pfiírodních materiálÛ namísto betonov˘ch prvkÛ; 

- územním plánem je navrÏeno pfievedení pozemkÛ ã. 1070/1, 1093/1, 1104/1 (orná pÛda)

  do kultury trval˘ch travních porostÛ (louky a pastviny) - niva drobn˘ch vodních tokÛ. 

13.4. Lesní hospodáfiství, vyhodnocení pfiedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného fie‰ení na 

pozemky urãené k plnûní funkcí lesa

a) v‰eobecné údaje o lesích v fie‰eném území

______________________________________________________________________________________________

- rozloÏení lesÛ v území, lesnatost:

  Souvislej‰í PUPFL se nacházejí zejména na svaÏit˘ch pozemcích v jiÏní ãásti fie‰eného území 

  (lokalita Kounická stráÀ, Na vinici, Na bednici)). Dále jsou v území zastoupeny pouze ojedinûlé 

  maloplo‰né lesní fragmenty. 

  Lesnatost v fie‰eném území je minimální -  ãiní pouze 3,33%.  (37,5832ha PUPFL - podklad 9). 

- rozsah pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa:

  Tento rozsah je urãen na základû podkladÛ Ústavu pro hospodáfiské úpravy lesÛ Brand˘s nad Labem, 

  poboãka Stará Boleslav. Zahrnuje skuteãné pozemky urãené k plnûní funkcí lesa ve smyslu 

  ustanovení §3, odst. 1, písm. a) a b) zák. ã. 289/95Sb, o lesích. 

- pfiírodní lesní oblasti:

  Pfiírodními lesními oblastmi jsou souvislá území s obdobn˘mi rÛstov˘mi podmínkami pro les.

  Lesy v fie‰eném území spadají do pfiírodní lesní oblasti 17 - Polabí. Lesnatost v PLO Polabí je 14%, 

  platnost OPRL od r. 2001 do r. 2020.

- lesní hospodáfiské celky:

  ¤e‰ené území spadá do LHC Nymburk - revír Kersko, správce lesní správa Nymburk.

- vlastnictví PUPFL:

  PUPFL se nacházejí ve vlastnictví Obce Kounice (25, 78ha), LesÛ âeské republiky, s.p. a fyzick˘ch 

  osob.

- lesní hospodáfiské osnovy:

  Vlastníci lesa (fyzické a právnické osoby) musí hospodafiit v lesích dle LHO (Zpracovatel ÚHÚL 

  Brand˘s nad Labem, poboãka Stará Boleslav). Platnost LHO je od 1.1.1996 do 31.12.2005.

- ãlenûní lesÛ podle kategorií (hospodáfiské, ochranné, zvlá‰tního urãení):

  V‰echny lesy v územním obvodu obce Kounice patfií do kategorie lesÛ 10 - hospodáfisk˘ les.

  pozn.: Les na poz. ãíslech parcely 1115/1 se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupnû.

- potenciál lesÛ:

  PfiestoÏe se v‰echny lesy v fie‰eném území nacházejí v kategorii lesÛ hospodáfisk˘ch, plní doplÀkovû 

  i funkci pro rekreaãní vyuÏití území (zejména Kounická stráÀ).

b) navrhovaná opatfiení a vyhodnocení pfiedpokládan˘ch dÛsledkÛ

______________________________________________________________________________________________

- V fie‰eném území se nevyskytuje chatová nebo sportovní zástavba na lesních pozemcích, bez jejich 

  odnûtí plnûní funkcí lesa (pomocí institutu odlesnûní), podle dfiíve platn˘ch pfiedpisÛ. Proto nejsou 

  v této oblasti navrÏena Ïádná opatfiení.

- Je zdÛraznûna ekostabilizaãní funkce PUPFL v jinak zemûdûlsky vyuÏívané krajinû - návrh na 

  registraci VKP (PUPFL ã.poz. 1023), zapojení PUPFL do systému ÚSES (lesní pozemek ã. 1087/3 je 

  souãástí lokálního biocentra BC 9, ãást lesního pozemku ã. 1111/1 je v systému ÚSES hodnoceno 

  jako v˘znamn˘ interakãní prvek).

- Územním plánem jsou navrÏeny pozemky urãené k zalesnûní. Jedná se o rozvojovou lokalitu R 13, 

  jejíÏ celková v˘mûra ãiní 34,2883 ha (plocha návrhu pro pozemky urãené k plnûní funkcí lesa).

  Tato rozvojová lokalita navazuje na stávající pozemky urãené k plnûní funkcí lesa.

  Souãasn˘ stav: 

  V souãasnosti se jedná o kfiovi‰tní rozsáhl˘ porost zpustl˘ch sadÛ na severnû a severov˘chodnû 

  orientovan˘ch svazích tzv. Kounické stránû. Porost vytváfií hustá kfiovi‰tní smûs star˘ch ovocn˘ch 

  stromÛ a kfiovin - napfi. tfie‰eÀ, jabloÀ, slivoÀ, trnka obecná, ptaãí zob obecn˘, brslen evropsk˘, bfiíza 

  bradaviãnatá, ostruÏiník maliník, ostruÏiník kfiovi‰tní, bez ãern˘, hloh obecn˘, topol hybridní, javor 

  mléã.
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   Návrh: 

   V rámci rekultivace je nutno pfii v˘bûru druhového sloÏení podporovat pfiirozenou a zejména   

   pestrou skladbu vegetace (porosty ãern˘‰ové dubohabfiiny - viz. kap. 13.5.) napfi.dub letní, habr 

   obecn˘, javor klen, borovice lesní, bfiíza bradaviãnatá ap. MnoÏství, druh sazenic a zpÛsob zalesnûní 

   bude souãástí podrobné projektové dokumentace.

  Pfiehled stávajících pozemkÛ, urãen˘ch pro zalesnûní v rámci rozvojové lokality R 13 (v‰echny 

  pozemky jsou katastrálnû evidované pod kódem 14 tj. ostatní plochy):

  1) ppã. 283/1 k zalesnûní     16,1000 ha

  2) ppã. 283/32 “ 0,5278 ha

  3) ppã. 283/33 “ 0,4012 ha

  4) ppã. 283/3 “ 0,3012 ha

  5) ppã. 283/5 “ 0,5949 ha

  6) ppã. 283/7 “ 0,2680 ha

  7) ppã. 283/9 “ 0,2719 ha

  8) ppã. 283/11 “ 0,3204 ha

  9) ppã. 283/59 “ 0,1166 ha

10) ppã. 283/37 “ 0,1947 ha

11) ppã. 283/58 “ 0,1105 ha

12) ppã. 283/12 “ 0,1548 ha

13) ppã. 283/13 “ 0,3075 ha

14) ppã. 283/57 “ 0,1290 ha

15) ppã. 283/56 “ 0,1684 ha

16) ppã. 283/55 “ 0,1372 ha

17) ppã. 283/14 “ 0,1430 ha

18) ppã. 283/15 “ 0,1672 ha

19) ppã. 283/39 “ 0,1955 ha

20) ppã. 283/40 “ 0,6289 ha

21) ppã. 283/63 “ 0,1902 ha

22) ppã. 283/16 “ 0,2360 ha

23) ppã. 283/62 “ 0,1233 ha

24) ppã. 283/41 “ 0,0324 ha

25) ppã. 283/17 “ 0,6050 ha

26) ppã. 283/18 “ 0,2998 ha

27) ppã. 283/42 “ 0,2542 ha

28) ppã. 283/19 “ 0,6043 ha

29) ppã. 283/20 “ 1,0625 ha

30) ppã. 283/21 “ 0,2453 ha

31) ppã. 283/22 “ 0,2011 ha

32) ppã. 283/48 “ 0,0542 ha

33) ppã. 283/23 “ 0,1595 ha

34) ppã. 283/66 “ 0,0114 ha

35) ppã. 283/60 “ 0,0493 ha

36) ppã. 283/43 “ 0,1502 ha

37) ppã. 283/50 “ 0,1202 ha

38) ppã. 283/24 “ 0,2993 ha

39) ppã. 283/52 “ 0,0419 ha

40) ppã. 283/45 “ 0,0492 ha

41) ppã. 283/54 “ 0,0491 ha

42) ppã. 283/47 “ 0,0537 ha

43) ppã. 283/29 “ 0,1716 ha

44) ppã. 283/28 “ 0,1480 ha

45) ppã. 283/27 “ 0,1407 ha

46) ppã. 283/26 “ 0,1442 ha

47) ppã. 283/25 “ 0,1284 ha

48) ppã. 1554/1 “ 0,1087 ha

49) ppã. 1554/2 “ 0,1829 ha

50) ppã. 1553/2 “ 0,3723 ha

51) ppã. 1552 “ 0,4458 ha

52) ppã. 1551/2 “ 0,4249 ha

53) ppã. 1549/2 “ 0,1434 ha

54) ppã. 1550 “ 0,2634 ha

55) ppã. 1548 “ 0,3732 ha

56) ppã. 1546 “ 0,2987 ha

57) ppã. 1545 “ 0,2056 ha

58) ppã. 1544 “ 0,2145 ha

59) ppã. 1543 “ 0,2372 ha

60) ppã. 1542/2 “ 0,2420 ha

61) ppã. 1541/2 “ 0,2159 ha

62) ppã. 1540/2 “ 0,2302 ha

63) ppã. 1539/2 “ 0,2345 ha

64) ppã. 1536 “ 0,1907 ha

65) ppã. 1537 “ 0,2620 ha

66) ppã. 1538 “ 0,2506 ha

67) ppã. 1535/2 “ 0,3157 ha

68) ppã. 1534/2 “ 0,2631 ha

69) ppã. 1533 “ 0,2197 ha

70) ppã. 1532 “ 0,1818 ha

71) ppã. 1531 “ 0,2167 ha

72) ppã. 1530 “ 0,1460 ha 

73) ppã. 1529/2 “ 0,1761 ha

74) ppã. 1528/2 “ 0,2083 ha

75) ppã. 1527 “ 0,1878 ha

76) ppã. 1557 “ 0,1849 ha

77) ppã. 1526 “ 0,4017 ha

78) ppã. 1525 “ 0,0263 ha

celkem 34,2883ha

  ZdÛvodnûní navrÏeného fie‰ení a vyhodnocení pfiedpokládan˘ch dÛsledkÛ:

  Zalesnûní je navrÏeno zejména s pfiihlédnutím k velmi malé lesnatosti v fie‰eném území (3,33%). 

  Zalesnûní tûchto svaÏit˘ch, jiÏ nûkolik desetiletí ladem nechan˘ch pozemkÛ pfiispûje ke stabilitû 

  jinak kulturnû vyuÏívané krajiny, lesní ekosystém pfiíznivû ovlivní zejména vodní reÏim krajiny. Les 

  mÛÏe b˘t vyuÏíván i k rekreaãním úãelÛm. Po zalesnûní bude lesnatost v fie‰eném území cca 6,4%.

c) vyhodnocení poÏadavkÛ na zábory pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa

______________________________________________________________________________________________

Územním plánem nejsou navrÏeny rozvojové lokality na pozemcích urãen˘ch k plnûní funkcí lesa.

d) ochrana lesÛ

______________________________________________________________________________________________

Dle §14, odst.2, zák.ã.289/1995Sb., je tfieba souhlas orgánu státní správy lesÛ i k dotãení 

pozemkÛ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - toto se t˘ká navrhov˘ch rozvojov˘ch lokalit R01 

(vydané ÚR) a R07 (zájemcÛm o v˘stavbu v lokalitû byl souhlas vydán). 

V pfiípadû plánování staveb do 50m od kraje lesních pozemkÛ je tfieba uvaÏovat s umístûním stavby 

30m od pozemkÛ urãen˘ch k plnûní funkcí lesa tak, aby nebylo pozdûji poÏadováno kácení stromÛ z 

dÛvodÛ ohroÏení osob a majetku.

13.5. ZeleÀ a pfiirozená vegetace

Kromû pozemkÛ urãen˘ch k plnûní lesa se stromové i kefiové patro zelenû vyskytuje zejména na ãásti 

katastrálnû evidovan˘ch ostatních ploch v extravilánu (zpustlé sady, lomy) i intravilánu (zde ãásteãnû i ve 
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formû vefiejné zelenû napfi. zdÛraznûní návsi  - centrálního prostoru). V˘znamné jsou i liniové prvky 

doprovodné zelenû komunikací, vodoteãí a vodní ploch (zejména rybník “Na cihelnû”, rybník “T˘nice”, ãi 

ml˘nsk˘ náhon v obci). V návrhu fie‰ení ÚPO je krajinotvorná funkce doprovodné liniové zelenû zdÛraznûna.

V SÚ Kounice je navrÏeno roz‰ífiení vefiejné zelenû v rámci hlavních rozvojov˘ch lokalit pro obytnou 

zástavbu - R01, R05 (viz. hlavní v˘kres). 

Revitalizaãní opatfiení v území, zásady pro v˘sadbu krajinné zelenû:

______________________________________________________________________________________________

- Pozemky ã. 1070/1, 1093/1, 1104/1 katastrálnû evidovány jako orná pÛda jsou navrÏeny k pfievedení

do kultury trval˘ch travních porostÛ (louky a pastviny) - zv˘‰ení retenãní kapacity krajiny - niva 

drobn˘ch vodních tokÛ.

- Na stávající ladem nechané plo‰e (ostatní plocha) p.ã. 1087/1jsou v rámci rozvojové lokality R 10 

navrÏeny zahrady a sady.

- V˘sadba stromÛ a kefiÛ podél koryt tokÛ a komunikací by nemûla b˘t stereotypní, se stejn˘mi spony 

sazenic a v uniformním druhovém sloÏení po celé délce v˘sadby. Vhodnûj‰í je vysazovat kefie a 

stromy do skupin, s vynecháváním urãit˘ch úsekÛ bez vegetace a u vodních tokÛ stfiídat v˘sadbu na 

jednom a druhém bfiehu. Podél bfiehové ãáry toku by mûl b˘t travní pás minimální ‰ífiky 15m (na 

kaÏdém bfiehu), kter˘ pfii dobfie udrÏovaném porostu slouÏí jako vegetaãní filtr, zachycující splaveniny, 

pfiicházející z povodí s povrchov˘m odtokem vody ze sráÏek. Tento pás je moÏno vyuÏít pro v˘sadbu 

zelenû, coÏ je v˘hodnûj‰í neÏ dfiíve realizované v˘sadby v prostoru bfiehu koryta, kde pfii zv˘‰en˘ch 

prÛtocích zpÛsobují vzrostlé dfieviny pfiekáÏku v proudu (podklad 37).

Pfiirozená vegetace pro fie‰ené území:

______________________________________________________________________________________________

- Pro urãení vhodné skladby zelenû je základním vodítkem mapa potenciální pfiirozené vegetace 

(podklad 36). Její mapovací jednotky pfiedstavují nejen soubor druhovû podobn˘ch porostÛ, ale 

zároveÀ i soubor víceménû podobn˘ch stanovi‰È s podobn˘mi rÛstov˘mi podmínkami. Mapa 

potenciální pfiirozené vegetace je v˘razem souãasného ekologického potenciálu krajiny. Do fie‰eného 

území zasahují dvû mapovací jednotky. Jejich charakteristika zároveÀ urãují vhodnou skladbu 

zelenû v pfiíslu‰n˘ch ãástech fie‰eného území:                                                                              

ã.7 âern˘‰ová dubohabfiina - (pfieváÏná vût‰ina území):

Stinné dubohabfiiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem obecn˘m 

(Carpinus betulus),s ãastou pfiímûsí lípy (Tilia cordata, na vlhãích stanovi‰tích T. platyphyllos), 

dubu letního (Quercus robur) a stanovi‰tû nároãnûj‰ích listnáãÛ (jasan - Fraxinus excelsior, 

klen - Acer pseudoplatanus, mléã - A. platanoides, tfie‰eÀ - Cerasus avium).

- Porosty âern˘‰ové dubohabfiiny patfií mezi spoleãenstva ustupující vlivem lidské ãinnosti zvl. 

pfievodem na jehliãnaté kultury. Je tfieba zachovávat drobné lesíky víceménû pfiirozeného 

sloÏení a doplÀovat do odlesnûné krajiny rozpt˘lenou zeleÀ pfiirozené druhové skladby. 

Monokultury jehliãnanÛ je tfieba biologicky meliorovat pomocí melioraãních dfievin (lípy, 

habru) a postupnû je pfievést na porosty s pfievahou dfievin pfiirozen˘ch lesÛ. Je nutné zcela 

vylouãit kultury akátÛ provázené expanzí nitrofilních ruderálních druhÛ, zcela potlaãujících 

druhy pfiirozen˘ch lesÛ.

- Nejãastûj‰í dfieviny stromofiadí: Cesarus avium - tfie‰eÀ, Tilia cordata - lípa srdãitá, Acer 

platanoides - javor mléã, Juglans regia - ofie‰ák královsk˘, Pyrus communis - hru‰eÀ,

vhodné dfieviny pro solitérní v˘sadbu ãi rozpt˘lenou zeleÀ: Tilia cordata - lípa srdãitá, Quercus 

petraea - dub zimní , Carpinus betulus - habr obecn˘, Cesarus avium - tfie‰eÀ, Quercus robur - 

dub letní, Tilia platyphyllos -lípa velkolistá, Ligustrum vulgare - ptaãí zob obecn˘.

ã.33 Mochnová doubrava - (zasahuje pouze okrajovû  - lokalita Horky)

Druhovû bohaté doubravy s dubem zimním (Quercus petraea) nebo letním (Q. robur), mÛÏe 

b˘t pfiimí‰en podúrovÀov˘ habr (Carpinus betulus) nebo lípa srdãitá (Tilia cordata), vzácnûji i 

buk (Fagus sylvatica) a jefiáby (Sorbus torminalis, S. aria).

Náhradní v˘sadba zelenû:

______________________________________________________________________________________________

- Pro náhradní v˘sadbu zelenû je vhodná rozvojová lokalita R 02, a to v rámci navrÏen˘ch ostatních 

ploch (zeleÀ). Sem mÛÏe obecní úfiad, pfii rozhodování o kácení mimolesní zelenû, smûfiovat náhradní 

v˘sadbu. Zásady pro v˘sadbu vãetnû vhodné skladby zelenû jsou popsány v˘‰e.

13.6. Územní systém ekologické stability

ÚSES je definován jako vzájemnû propojen˘ soubor pfiirozen˘ch i pozmûnûn˘ch, av‰ak pfiírodû 

blízk˘ch ekosystémÛ, s cílem:

- zachovat biodiverzitu pfiírodních ekosystémÛ

- stabilizaãnû pÛsobit na okolní antropicky naru‰enou krajinu.

Je tedy pfiedpokladem záchrany genofondu rostlin, ÏivoãichÛ i cel˘ch ekosystémÛ a zároveÀ 

nezbytn˘m v˘chodiskem pro ozdravûní krajinného prostfiedí a uchování v‰ech jeho uÏiteãn˘ch funkcí. 

ÚSES je tvofien biocentry, biokoridory a interakãními prvky (podklad 37): 

Biocentrum je ekologicky v˘znamn˘ segment krajiny, kter˘ svou velikostí a stavem ekologick˘ch 

podmínek umoÏÀuje trvalou existenci druhÛ spoleãenstev pfiirozeného geofondu krajiny. Hlavním úkolem 

biocentra je tedy ochrana a uchování pfiírodního spoleãenstva (rostlinného i Ïivoãi‰ného) v krajinû. 

Biokoridor je ekologicky v˘znamn˘ segment krajiny, kter˘ svou velikostí a stavem ekologick˘ch 

podmínek umoÏÀuje migraci organismÛ a propojuje mezi sebou biocentra. Je to prvek dynamick˘, kter˘ 

z biocenter vytváfií systém.

 Ekostabilizaãní pÛsobení na okolní krajinu zprostfiedkovávají rovnûÏ interakãní prvky. Interakãní prvek 

je obvykle liniov˘ prvek krajiny, kter˘ zprostfiedkovává a doplÀuje pfiíznivé pÛsobení biocenter a biokoridorÛ 

na krajinu. Jeho úkolem je vytváfiet alespoÀ minimální existenãní podmínky té ãásti bioty, která je v˘znamná 

pro autoregulaãní procesy v okolních ménû ekologicky stabilních plochách. 

ÚSES je postupnû navrhován na tfiech navzájem provázan˘ch hierarchick˘ch úrovních - nadregionální, 

regionální a lokální (místní). Lokální ÚSES v sobû zahrnuje i systémy nadfiazené, aÏ na této úrovni lze síÈ 

navzájem propojen˘ch ekologicky cenn˘ch ãástí pfiírody povaÏovat za skuteãn˘ systém. 

Pro obec Kounice je zpracován generel místního ÚSES, v rámci ‰ir‰ího území (Kounice, VykáÀ, Chrást, 

Velenka, Bfiíství, Star˘ Vestec, âerníky) - podklad 4. V‰echna biocentra a biokoridory mají lokální charakter, do 

fie‰eného území nezasahuje Ïádn˘ prvek regionálního, ãi nadregionálního v˘znamu.

¤e‰ené území je moÏno z hlediska ÚSES zafiadit do biochory tepl˘ch rovin akumulaãního rázu vy‰‰ích 

teras - I.3.3. (oblast âeskobrodské tabule). Systém ÚSES je velmi voln˘, protoÏe jde o zemûdûlskou, 

dlouhodobû osídlenou krajinu s minimem pÛvodních segmentÛ.

Popis biocenter, biokoridorÛ a interakãních prvkÛ v fie‰eném území (podklad 4):

Biocentra:

______________________________________________________________________________________________________

BC 3: BC místního v˘znamu, funkãní, v˘mûra cca 3,5ha 

popis stávajícího stavu: dva rybníky u T˘nického ptooka jsou obklopeny listnat˘mi 

polokulturními porosty a rákosinou, popfi. postagrární ladou, v rybnících kvalitní 
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rákosiny

cílov˘ stav: listnaté vlhké porosty podle rybníkÛ vãetnû doprovodn˘ch porostÛ potoka

moÏné znehodnocení: intenzivními úpravami pro lov a rybolov, likvidací bfiehov˘ch 

porostÛ, tlakem na komunikace a zemûdûlství

návrh opatfiení: provést komplexní dosadbu a proãi‰tûní porostÛ v biocentru od 

nepÛvodních druhÛ

BC 4: BC místního v˘znamu, funkãní, v˘mûra cca 3ha

popis stávajícího stavu: jde o hust˘ doprovodn˘ porost dvou ménû zneãi‰tûn˘ch tokÛ 

v hospodáfiské zemûdûlské krajinû a okolní plochy na vlhk˘ch pÛdách

cílov˘ stav: lesík s hust˘m kfiovinat˘m doprovodn˘m porostem u soutoku dvou tokÛ

moÏné znehodnocení: zemûdûlskou v˘robou a ruderalizací vãetnû úprav a odplá‰tûní 

tokÛ

návrh opatfiení: revitalizovat toky, v okolí provést dosadbu listnat˘ch pfiirozen˘ch dfievin 

a vytvofiit pás luk

BC 9: BC místního v˘znamu, funkãní, v˘mûra cca 3ha

popis stávajícího stavu: rákosové porosty pdle rybníka a potoka, souãasnû s tím 

nezapojen˘ pobfieÏní doprovodn˘ porost a náletová ol‰ina a pfiilehl˘ lesík

cílov˘ stav: mokfiad a vodní nádrÏ s pfiirozen˘m pobfieÏním pásem rákosin i kfiovin a 

dfievin

moÏné znehodnocení: splachy hnojiv a ruderalizace, regulace a úprava toku a nádrÏe, 

dosadba nepÛvodních dfievin

návrh opatfiení: revitalizovat tok i území a provést dosadbu pfiirozen˘ch druhÛ, 

respektovat LHO a její pokyny

Biokoridory:

______________________________________________________________________________________________________

BK 1: pfieru‰ovan˘ vymezen˘ lokální biokoridor, 

popis stávajícího stavu: vede v údolní nivû T˘nického potoka, zasahuje k.ú. Kounice, 

âerníky, VykáÀ 

cílov˘ stav: stále zapojen˘ porost podle toku potoka mezi poli v ‰ífice alespoÀ 30m

moÏné znehodnocení: zemûdûlsk˘mi splachy a úpravami toku, erozí pÛdy, sukcesí 

invazivních druhÛ, nevhodnou úpravou

návrh opatfiení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba kfiovin a dfievin 

vytvofiení nárazníkov˘ch pásÛ podle zemûdûlsk˘ch ploch

BK 2: pfieru‰ovan˘ lokální biokoridor, 

popis stávajícího stavu: vede v údolní nivû Pofiíãanského potoka, alejemi a v rákosinû 

do lesních porostÛ; zasahuje k.ú. Kounice, Pofiíãany, Chrást 

cílov˘ stav: zapojen˘ porost podle toku potoka oboustrannû mezi poli a po mezích  v 

optimální ‰ífice cca 25m

moÏné znehodnocení: zemûdûlsk˘mi splachy a úpravami toku, erozí pÛdy, sukcesí 

invazivních druhÛ, 

návrh opatfiení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba kfiovin a dfievin 

vytvofiení nárazníkov˘ch pásÛ luk podle zemûdûlsk˘ch ploch

BK 3, BK 4: pfieru‰ovan˘ vymezen˘ lokální biokoridor, 

popis stávajícího stavu: vede v údolní nivû Kounického potoka, zasahuje k.ú. 

Kounice, Bfiíství, Star˘ Vestec

cílov˘ stav: zapojen˘ porost podle toku potoka oboustrannû mezi poli v optimální 

‰ífice cca 25m

moÏné znehodnocení: odpadními vodami, zemûdûlsk˘mi splachy a úpravami toku, 

sukcesí invazivních druhÛ, 

návrh opatfiení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba kfiovin a dfievin 

vytvofiení nárazníkov˘ch pásÛ luk podle zemûdûlsk˘ch ploch

Interakãní prvky:

______________________________________________________________________________________________________

IP 2: les Kounice - jde o v˘znamnou plochu na S orientovaném svahu jiÏnû od Kounic, v 

lesním porostu je kapliãka s cestou, stáfií porostu aÏ pfies 120 let.

porost: dub letní, habr obecn˘, ostruÏiník kfiovi‰tní, bez ãern˘, javor klen, borovice 

lesní, bfiíza bradaviãnatá, net˘kavka malokvûtá, kopfiiva dvoudomá.

IP 3: svah Kounice - kfiovi‰tní rozsáhl˘ porost na S orientovaném nepfiípustném svahu JV od 

Kounic, jde o zpustlé sady na such˘ch svazích

porost: hustá kfiovi‰tní smûs star˘c ovocn˘ch stromÛ a kfiovin - tfie‰eÀ, jabloÀ, slivoÀ, 

trnka obecná, rÛÏe ‰ípková, ptaãí zob obecn˘, brslen evropsk˘, bfiíza bradaviãnatá, 

ostruÏiník maliník, ostruÏiník kfiovi‰tní, bez ãern˘, hloh obecn˘, topol hybridní, javor 

mléã.

pozn.1): návrh na registraci v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ je popsán v kapitole 13.2.

pozn.2): ve v˘kresové dokumentaci je ÚSES zobrazen pouze v rámci fie‰eného území

13.7. Zemûdûlství, vyhodnocení pfiedpokládan˘ch dÛsledkÛ navrhovaného

fie‰ení na ZPF

Základní údaje:

______________________________________________________________________________________________________

V˘mûry zemûdûlské pÛdy - k.ú. Kounice (podklad 9):

orná p.(ha) zahrady(ha) ov. sady(ha) travní porosty (ha) celkem(ha)

______________________________________________________________________________________________

843,5263 30,8269  46,6365 18,4297 939,4194

Jedná se o starosídelní zemûdûlskou oblast. Podíl zemûdûlské pÛdy v fie‰eném území (1128,5354ha) 

ãiní 83,24%.

Opatfiení k zaji‰tûní ekologické stability krajiny jsou definována v návrhu závazné ãásti územního 

plánu obce Kounice (po schválení ÚP ve vyhlá‰ce o závazn˘ch ãástech územního plánu 

obce Kounice).

Charakteristika zemûdûlské v˘roby: 

______________________________________________________________________________________________________

- Rostlinná v˘roba:

- Zemûdûlskou pÛdu v fie‰eném území obhospodafiuje zejména spoleãnost Akcent s.r.o, která se 

  orientuje pfiedev‰ím na zelináfiství.  

- Îivoãi‰ná v˘roba:

- Îivoãi‰ná v˘roba  (v˘krm cca 1000ks prasat a 150ks prasnic se selaty) je soustfiedûna do 

  hospodáfisk˘ch objektÛ statku T˘nice (vlastník p. Kadefiábek, nájemce ZD VykáÀ). Vlastník   

  zvaÏuje zru‰ení Ïivoãi‰né v˘roby a vyuÏití areálu zejména pro bydlení a funkce spojené s touto 
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  ãinností -- rozvojová lokalita R 16 (území smí‰ené venkovské). 

Charakteristika pÛd v fie‰eném území (podklad 14):

______________________________________________________________________________________________________

Je odvozena z BPEJ zastoupen˘ch v fie‰eném území.

Klimatick˘ region:

______________________________________________________________________________________________

kód 2 symbol regionu T 2

oznaãení regionu tepl˘, mírnû such˘

suma teplot nad 10°C 2600 - 2800

pravdûp. such˘ch veg.

období 20 - 30

vláhová jistota 2 - 4

prÛm. roãní teplota °C 8 - 9

roãní úhrn sráÏek (mm) 500 - 600

Hlavní pÛdní jednotka:

______________________________________________________________________________________________

HPJ 01 ãernozemû (âM) - stfiednû tûÏké - spra‰e - bez skeletu

HPJ 02 ãernozemû (âM) degradované - stfiednû tûÏké - spra‰e 

HPJ 04  âM, drnové pÛdy (DA) ãernozemní - lehké - spra‰ov˘ pfiekryv vápnit˘ch pískÛ -

 v˘su‰né

HPJ 06 âM - tûÏké s vylehãen˘m epipedonem - slíny, jílovité bfiidlice - znaky oglejení v   

 epipedonu

HPJ 07 âM - tûÏké aÏ velmi tûÏké - slíny, jílovité bfiidlice

HPJ 08  ãernozemní pÛdy smyté - stfiednû tûÏké - spra‰e, spra‰ovité pokryvy, svahoviny -

 na svazích

HPJ 10  hnûdozemû (HM) - stfiednû tûÏké s tûÏk˘m podloÏím - spra‰e, spra‰ové hlíny (na   

slínech)

HPJ 13  HM (hnûdozemû) a illimerizované pÛdy - stfiednû tûÏk˘ pfiekryv - spra‰e, spra‰ové 

pokryvy, svahoviny - propustné podloÏí

HPJ 20 RA (rendziny), hnûdé pÛdy (HP) - tûÏké aÏ velmi tûÏké - slíny, mûkké bfiidlice - slabû 

oglejené

HPJ 21 HP (hnûdé pÛdy), DA, RA, NP (nivní pÛdy) - lehké - ‰tûrky a písky - v˘su‰né

HPJ 22  HP, DA, RA, NP - stfiední, lehãí - ‰tûrkopísky, písky

HPJ 30  HP, HP kyselé - lehãí, stfiednû tûÏké - permokarbonské horniny

HPJ 33 HP, HP kyselé - tûÏké (stfiednû tûÏké) - permokarbon

HPJ 40 HP apod. vãetnû oglejen˘ch subtypÛ - lehké aÏ lehãí, stfiednû tûÏké - rÛzné substráty - 

extrémnû svaÏité polohy >12°

HPJ 41  HP apod. vãetnû oglejen˘ch subtypÛ - stfiednû aÏ velmi tûÏké - rÛzné substráty -

 sklon 4; 5; 6

HPJ 60 luÏní pÛdy (LP, LP karbonátové) - stfiednû tûÏké - nivní uloÏeniny, spra‰e

Kombinaãní ãíslo:

______________________________________________________________________________________________

00 rovina s moÏností vzniku plo‰né vodní eroze - v‰esmûrná expozice - bez skeletu 

- hluboké

01 rovina s moÏností vzniku plo‰né vodní eroze - v‰esmûrná expozice - bez skeletu 

aÏ slabû skeletovité - hluboké aÏ stfiednû hluboké

02 rovina s moÏností vzniku plo‰né vodní eroze - v‰esmûrná expozice - slabá 

skeletovitost - hluboké

10 mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - bez skeletu - hluboké

11 mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - bez skeletu aÏ slabû 

skeletovité - hluboké aÏ stfiednû hluboké 

12 mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - slabá skeletovitost - hluboké

13 mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - stfiední skeletovitost - 

hluboké

14 mírn˘ svah slabû ohroÏen˘ erozí - v‰esmûrná expozice - stfiední skeletovitost -

stfiednû hluboké aÏ hluboké

41 stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - jiÏní expozice - bez skeletu aÏ 

slabû skeletovité - hluboké aÏ stfiednû hluboké

42 stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - jiÏní expozice - slabá 

skeletovitost - hluboké

50 stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu - 

hluboké

51 stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - severní expozice - bez skeletu aÏ 

slabû skeletovité - hluboké aÏ stfiednû hluboké

54 stfiední svah mírnû aÏ stfiednû ohroÏen˘ vodní erozí - severní expozice - stfiední

skeletovitost - stfiednû hluboké aÏ hluboké

68 v˘razn˘ svah stfiednû ohroÏen˘ erozí - jiÏní expozice - stfiední aÏ v˘razná skeletovitost - 

mûlké aÏ hluboké

77  v˘razn˘ svah stfiednû ohroÏen˘ erozí - severní expozice - bez skeletu aÏ slabû 

skeletovité - stfiednû hluboké aÏ hluboké

78 v˘razn˘ svah stfiednû ohroÏen˘ erozí - severní expozice - stfiední aÏ v˘razná 

skeletovitost - mûlké aÏ hluboké

89 pfiíkr˘ svah v˘raznû ohroÏen˘ erozí aÏ sráz s extrémní vodní erozí - jiÏní expozice - 

promûnlivá skeletovitost - promûnlivá hloubka pÛdy

Ochrana ZPF:

______________________________________________________________________________________________________

Pro jednotlivé BPEJ v fie‰eném území je uveden stupeÀ pfiednosti v ochranû dle metodického pokynu 

MÎP ze dne 1.10.1996 ã.j. OOLP/1067/96.

BPEJ I. tfiídy ochrany: 2.10.00 2.02.00 2.01.00 2.60.00

BPEJ II. tfiídy ochrany: 2.06.00 2.02.10 2.10.10 2.01.10 2.01.12

2.61.00

BPEJ III. tfiídy ochrany: 2.07.10 2.13.00 2.07.00 2.06.02 2.06.10

BPEJ IV. tfiídy ochrany: 2.20.51 2.08.50 2.30.01 2.30.11 2.30.14

2.30.41 2.33.11 2.04.01

BPEJ V. tfiídy ochrany: 2.41.77 2.22.13 2.21.12 2.21.42 2.30.54

2.40.78 2.40.68 2.40.89

Investice do pÛdy (podklad 18):

______________________________________________________________________________________________________

Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu je provedena v rozsahu cca 50% plochy ZPF plo‰ná

meliorace - formou trubní drenáÏe. ZároveÀ je zde pfiibliÏnû v témÏe rozsahu proveden systém 

plo‰ného zavlaÏování. Zdrojem vody pro závlahy je závlahová nádrÏ dotovaná pomocí ãerpací stanice 
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vodou z Labe v rámci vybudovaného závlahového systému “ Sedlãánky - Mochov” (kapacita 18800m3; 

240,56m n.m. - 245,80m n.m.). NádrÏ se nachází v lokalitû Horky (ã. poz. parcely 109/90) a je 

majetkem spoleãnosti Závlahy - Pfierov nad Labem.  

Úsek Ml˘nského potoka od objektu b˘valého ml˘na po soutok s T˘nick˘m potokem na hranici katastru 

plní funkci odvodÀovacího melioraãního kanálu - HMZ. Krátk˘ úsek - cca 200m Ml˘nského potoka (ve 

smûru od rybníka Cihelna) je zatrubnûn˘. Prvky HMZ navazují na systém plo‰ného odvodnûní území. 

Tato zafiízení dnes svoji funkci plní pfiimûfienû ke svému stáfií. 

V pfiípadû dotãení plo‰n˘ch meliorací, je tfieba pfiíslu‰n˘mi opatfieními zajistit funkãnost zb˘vajících 

melioraãních zafiízení na okolních pozemcích, vãetnû bezproblémového odtoku vod. Toto platí i 

v pfiípadû dotãení systému plo‰ného zavlaÏovaní. Územní plán nepfiedpokládá zásahy do hlavních 

melioraãních zafiízení (vodoteãe). 

Eroze:

______________________________________________________________________________________________________

Celé katastrální území obce spadá dle podkladÛ VÚMOP Praha do území slabû ohroÏeném vodní 

erozí. V severov˘chodní ãásti fie‰eného území - Horky se nacházejí pÛdy ohroÏené vûtrnou erozí, 

zbytek území je území s pÛdami k vûtrné erozi náchyln˘mi ãi ménû ohroÏen˘mi.

V ãásti Za humny (v˘chodnû od obce) dochází pfii pfiívalov˘ch de‰tích k nátokÛm vod a splachÛm 

ornice ze svaÏit˘ch zemûdûlsky obhospodafiovan˘ch pozemkÛ do intravilánu. Plo‰nou vodní erozí je 

zasaÏena i ãást Na li‰kách. Zásadní kvalitatní zmûnu v této ãásti území pfiinese realizace silniãního 

obchvatu R 11, jehoÏ souãástí budou i rigoly odvádûjící de‰Èové vody do vodoteãe. Územním plánem 

je navrÏen záchytn˘ odvodÀovací pfiíkop se zatrubnûn˘m odvodÀovacím fiadem odvádûjícím 

de‰Èové vody do vodoteãe.

Zemûdûlsk˘m subjektÛm hospodafiícím na eroznû ohroÏen˘ch pozemcích jsou dále doporuãena tato 

opatfiení (dle podkladu 37):

- opatfiení organizaãní zahrnují pfiedev‰ím:

- vhodné umístûní pûstovan˘ch plodin,

- pásové pûstování plodin

- optimální tvar a velikost pozemku

- vegetaãní pásy mezi pozemky

- záchytné travní pásy

- opatfiení agrotechnická:

- zásada provádûní agrotechnick˘ch operací ve smûru vrstevnic,

- pÛdochranné obdûlávání,

- protierozní orba.

pozn. revitalizaãní opatfiení jsou popsána v kap. 13.5.

Pozemkové úpravy:

______________________________________________________________________________________________________

V fie‰eném území nebyly zpracovány, a tudíÏ ani schváleny, pozemkové úpravy.

V pfiípadû realizace nov˘ch dopravních liniov˘ch staveb (obchvat silnice II. tfiídy, vysokorychlostní traÈ) 

mohou vlastníci pozemkÛ, kde do‰lo k jejich rozdûlení ãi znepfiístupnûní, iniciovat pozemkovou 

úpravu. Ta bude mít za cíl zcelit rozdûlené parcely, pfiípadnû pfiinese návrh na realizaci tzv. 

spoleãn˘ch zafiízení, mmj. na v˘stavbu polních cest. V˘sledkem procesu pozemkové úpravy bude 

nová katastrální mapa dotãeného území. V uveden˘ch pfiípadech na nákladech na pozemkovou 

úpravu mÛÏe participovat ten subjekt, kter˘ jí pfiípravou svého zámûru vyvolal.

Navrhovan˘ zábor ZPF, zdÛvodnûní navrhovaného fie‰ení:

______________________________________________________________________________________________________

Obec Kounice i zpracovatel ÚP jsou si vûdomi dÛleÏitosti ochrany ZPF.  Zástavba bude souviset se 

stávajícím urbanizovan˘m územím. Rozvojové lokality urãené pro zástavbu logicky rozvíjejí 

urbanistickou strukturu sídla a jsou z hlediska zaji‰tûní dopravní ãi technické obsluhy efektivní. 

V následujících tabulkách jsou vyhodnoceny dÛsledky fie‰ení na ZPF v kategorii návrh (u v˘hledov˘ch 

lokalit se poãítá s realizací aÏ po skonãení návrhového období ... 2014). 

tab. 1 - PLOCHY NÁVRHOV¯CH LOKALIT A ZÁBOR ZPF

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

katastrální území ãíslo rozv. lokality celková plocha (ha) z toho ZPF (ha)

______________________________________________________________________________________________________________________

Kounice R 01 8,4584 -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 02 0,7375 0,7250

______________________________________________________________________________________________________________________

R 03 0,9600 0,9600

______________________________________________________________________________________________________________________

R 04 0,3459 0,3459

______________________________________________________________________________________________________________________

R 05 5,1919 5,1919

______________________________________________________________________________________________________________________

R 07 0,4316 0,4316

______________________________________________________________________________________________________________________

R 08 0,4125 0,4125

______________________________________________________________________________________________________________________

R 09 0,6045 0,6045

______________________________________________________________________________________________________________________

R 10 3,7323 -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 11*) - -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 12 0,1843 0,1843

______________________________________________________________________________________________________________________

R 13 34,2883 -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 14 3,1200 -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 15 1,5621 1,5621

______________________________________________________________________________________________________________________

R 16 6,2120 3,3616

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

celkem 13,7794

______________________________________________________________________________________________________________________

*) pozn.: jedná se o liniovou dopravní stavbu - obchvat silnice II. tfiídy - jejíÏ trasa je v ÚPO fie‰ena 

pouze jako smûrná (nároky na zábor ZPF urãí podrobná projektová dokumentace)
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tab. 2 - SOUPIS POZEMKÒ ZEMùDùLSKÉ PÒDY DLE ROZVOJOV¯CH LOKALIT

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

katastr. ãíslo orná pÛda zahrady trvalé travní zemûdûlská

území rozv. lokality a sady porosty pÛda

kat.ã. ha kat.ã ha kat.ã. ha celkem ha

______________________________________________________________________________________________________________________

Kounice R 02 1101 0,7100

1104/1 0,0150 0,7250

______________________________________________________________________________________________________________________

R 03 1095/3 0,9600 0,9600

______________________________________________________________________________________________________________________

R 04 1045/7 0,3459 0,3459

______________________________________________________________________________________________________________________

R 05 156/1 5,1919 5,1919

______________________________________________________________________________________________________________________

R 07 1105/44 0,1181

1105/43 0,1045

1105/1 0,1490

1105/24 0,0600 0,4316

_____________________________________________________________________________________________________________________

R 08 73 0,4125 0,4125

______________________________________________________________________________________________________________________

R 09 81/5 0,2274

84/1 0,1550

82/1 0,1365

82/3 0,0856 0,6045

______________________________________________________________________________________________________________________

R 12 186/19 0,0308 186/28 0,0110

186/30 0,0320 186/29 0,0325

186/31 0,0306

186/32 0,0474 0,1843

_____________________________________________________________________________________________________________________

R 15 949 1,5621 1,5621

_____________________________________________________________________________________________________________________

R 16 1012/2 1,0737 1004/1 2,2879 3,3616

______________________________________________________________________________________________________________________

celkem 7,6572 2,2722 3,85 13,7794

______________________________________________________________________________________________________________________

tab. 3 - BONITACE KULTUR ZEMùDùLSKÉ PÒDY DLE LOKALIT

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

katastrální území ã. rozv. lokality BPEJ v˘mûra ha stupeÀ pfiednosti

v ochranû

______________________________________________________________________________________________________________________

Kounice R 02 2.61.00 0,7250 II

______________________________________________________________________________________________________________________

R 03 2.61.00 0,0700 II

2.01.00 0,5490 I

2.07.00 0,3410 III

______________________________________________________________________________________________________________________

R 04 2.07.00 0,3459 III

______________________________________________________________________________________________________________________

R 05 2.02.10 5,1919 II

______________________________________________________________________________________________________________________

R 07 2.01.00 0,3716 I

2.02.10 0,0600 II

______________________________________________________________________________________________________________________

R 08 2.07.00 0,4125 III

______________________________________________________________________________________________________________________

R 09 2.07.00 0,6045 III

______________________________________________________________________________________________________________________

R 12 2.01.10 0,0953 II

2.02.00 0,0890 I

______________________________________________________________________________________________________________________

R 15 2.06.00 1,3639 II

2.61.00 0,1163 II

2.07.00 0,0819 III

______________________________________________________________________________________________________________________

R 16 2.06.00 2,5369 II

2.07.10 0,8247 III

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

celkem 13,7794

______________________________________________________________________________________________________________________

tab. 4 - SOUHRNN¯ P¤EHLED STRUKTURY PÒDNÍHO FONDU DLE ROZVOJOV¯CH LOKALIT

(katastrální území Kounice)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

ãíslo funkãní v˘mûra zemûdûlské pÛdy z toho I. a II. stupeÀ investicezastavûná

rozv. lokality vyuÏití (ha) pfiednosti v ochranû do pÛdy plocha 

(návrh) celkem zastav. nezast. celkem zastav. nezast. cca (ha)

______________________________________________________________________________________________________________________

R 02 Sp 0,1310 - 0,1310 0,1310 - 0,1310 0,1310 -

Vod 0,0810 - 0,0810 0,0810 - 0,0810 0,0810 -

Kom 0,0450 - 0,0450 0,0450 - 0,0450 0,0450 -

OpZ 0,4680 - 0,4680 0,4680 - 0,4680 0,4680 -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 03 Br 0,8143 0,8143 - 0,5273 0,5273 - - 0,1200

OpZ 0,0300 0,0300 - 0,0150 0,0150 - - -

Kom 0,1157 0,1157 - 0,0767 0,0767 - - -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 04 Br 0,3459 0,3459 - - - - 0,3459 0,0300

______________________________________________________________________________________________________________________

R 05 Br 3,1646 3,1646 - 3,1646 3,1646 - - 0,3600

OpZ 0,4383 0,3305 0,1078 0,4383 0,3305 0,1078 - -

ZS* 0,7762 - 0,7762 0,7762 - 0,7762 - -

Kom 0,8128 0,7658 0,0470 0,8128 0,7658 0,0470 - -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 07 Br 0,4316 0,4316 - 0,4316 0,4316 - - 0,0300

______________________________________________________________________________________________________________________

R 08** Vd 0,4125 - - - - - - 0,0300

______________________________________________________________________________________________________________________

R 09** Vd 0,6045 - - - - - 0,6045 0,0600

______________________________________________________________________________________________________________________

R 12** Kom 0,1843 - - 0,1843 - - - -

______________________________________________________________________________________________________________________

R 15** Br 1,5621 - - 1,4802 - - 0,9800 0,1200

______________________________________________________________________________________________________________________

R 16 Bv 3,3616 - 2,5369 - - - 0,3000

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

celkem 13,7794
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______________________________________________________________________________________________________________________

*   .............................................................. zmûna kultury ZPF

**  ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lokalita se nachází v souãasnû zastavûném území obce

zkratky pro funkãní vyuÏití 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bv -  smí‰ené území venkovské, Br - území bydlení - rodinné domy, OpZ - ostatní plochy a vefiejná zeleÀ, ZS - zahrady a sady, T - 

plochy technického vybavení, Kom - místní a úãelové komunikace vã. pomocn˘ch dopravních ploch, Sp  - sportovní plochy, Vod - 

vodní plochy, Vd - drobná v˘roba a sluÏby.

zdÛvodnûní navrÏeného rozvoje v I. a II stupni ochrany ZPF

_______________________________________________________________________________________________________________________________

T˘ká se rozvojov˘ch lokalit urãen˘ch pro zástavbu (bydlení, drobná v˘roba a sluÏby), dopravní obsluhu ãi obãanskou vybavenost 

(sport): R 02, R 03, R 05, R 07, R12, R15, R 16 .  Zástavba obce Kounice se nachází pouze na bonitnû kvalitních pÛdách. NavrÏené  

lokality pro zástavbu logicky rozvíjejí urbanistickou strukturu sídla, z hlediska dal‰ích limitÛ vyuÏití území jsou témûfi 

bezproblémové.

13.8. Hygiena prostfiedí, zdravé Ïivotní podmínky

Ochrana ovzdu‰í:

______________________________________________________________________________________________________

Pfii v‰ech ãinnostech v obci musí b˘t respektována a dodrÏována práva a povinnosti vypl˘vající ze 

zákona ã.86/2002 Sb., nafiízení vlády ã. 350/2002 Sb. - 354/2002 Sb., a vyhlá‰ek MÎP ã. 355/2002 Sb. 

- 358/2002 Sb.

V území obce musí b˘t dodrÏována úroveÀ zneãi‰tûní ovzdu‰í tj. hodnoty imisních limitÛ, meze 

tolerance a ãetnost pfiekroãení pro jednotlivé zneãi‰Èující látky (§ 6 zákona, nafiízení vlády ã. 350/2002 

Sb.), vãetnû respektování emisních stropÛ (nafiízení vlády ã. 351/2002 Sb.).

¤e‰ené území obce Kounice:

------------------------------------------

a) imisní situace:

 Obec není oficiálnû zahrnuta do oblastí se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (dle informací 

vypl˘vajících z vûstníku MÎP âR ã. 3/2003). Nejsou známy situace, kdy by byly pfiekraãovány imisní 

limity a meze tolerance. TaktéÏ není území zahrnuto do oblastí ochrany a ekosystémÛ a vegetace.

b) zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í na území obce, fie‰ení rozvoje:

Hlavními souãasn˘mi zdroji zneãi‰tûní ovzdu‰í v fie‰eném území je vytápûní staveb v 

lokálních topeni‰tích na tuhá paliva a dále automobilová doprava resp. kamiónová pfieprava na silnici 

druhé tfiídy (viz. téÏ. kap. 12.3), která v˘raznû ztûÏuje Ïivot v obci. NarÛstající intenzita projíÏdûjících 

aut se v˘raznû podílí na smogové situaci, která je navíc umocnûna polohou obce v terénu (‰patnû 

odvûtrávané území).

V návrhovém období ÚPO bude obec plynofikována. Energetická spotfieba tedy bude fie‰ena  

pfieváÏnû spalováním plynu. 

Vzhledem k narÛstající intenzitû dopravy po silnici II. tfiídy ã. 272 (pfiepravní vazby mezi 

mûstem âesk˘ Brod a dálnicí D 11exit Bfiíství) je navrÏena úprava trasy této komunikace v úseku 

2,4km - 5,2km. Obchvat je veden mimo zastavûné území obce Kounice ve vzdálenosti min. 100m 

v˘chodnû od obce v celkové délce cca 2,6km a to pfieváÏnû pfies zemûdûlsky obhospodafiované 

pozemky. 

NavrÏené rozvojové lokality mají, vzhledem ke své funkci, zanedbateln˘ vliv na imisní 

koncentrace látek zneãi‰Èujících ovzdu‰í zpÛsoben˘ch dopravou.

c) doplÀující informace o kvalitû ovzdu‰í:

Ze statistick˘ch dat âeského hydrometeorologického ústavu pro ãtverce 5 x 5 km vypl˘vají pro 

fie‰ené území tyto hodnoty mûrn˘ch emisí za rok 2001 /látka -> mûrné emise (t . km2/rok)/:

oxidy dusíku -> 1 - 5; oxid sifiiãit˘ -> 1 - 5; tuhé látky -> 0,5 - 1.

d) V fie‰eném území obce Kounice nejsou známy pfiípady svûtelného zneãi‰tûní ovzdu‰í. 

Ochrana zdraví pfied úãinky hluku:

______________________________________________________________________________________________________

Z hlediska ochrany zdraví pfied nepfiízniv˘mi úãinky hluku musí b˘t v navrÏen˘ch rozvojov˘ch 

lokalitách obytné zástavby dodrÏeno max. hlukové zatíÏení dané vládním nafiízením ã. 502/2000 Sb. 

V˘znamn˘m zdrojem hluku v obci je hluk z dopravy po silnici II. tfiídy ã. 272 Intenzita dopravy 1001 - 

3000 voz./24h (komunikace III. tfiídy jsou komunikacemi s relativnû nízkou dopravní zátûÏí - nesãitané 

úseky poãtu vozidel). Navrhované lokality pro zástavbu - bydlení nejsou v pfiímém kontaktu s touto 

komunikací. V˘znamné zlep‰ení pfiinese navrhovan˘ obchvat obce (R11). V souãasnosti realizace 

protihlukov˘ch opatfiení jsou obtíÏnû proveditelná vzhledem k charakteru pÛvodní zástavby a mohou 

se omezit pouze na technická opatfiení napfi. pfii rekonstrukci stávajících staveb.

Radonové riziko:

______________________________________________________________________________________________________

Podle pfiedbûÏné prognózní mapy radonového rizika (podklad 10) lze katastrální území obce Kounice  

oznaãit za oblast s nízk˘m (I.) a stfiedním (II.)  rizikem vnikání Rn222 do budov. Oblast I. (nízké riziko) 

zasahuje pfieváÏnou ãást území vãetnû území zastavûného. Hranice mezi obûma oblastmi pfiibliÏnû 

kopíruje hranici kounického zlomu (viz. téÏ kap. 13.1.) V lokalitách urãen˘ch pro zástavbu bude proto 

nutné v rámci pfiípravy projektu pro stavební povolení provést detailní radonov˘ prÛzkum, a pfiípadnû 

uãinit opatfiení k eliminaci vlivÛ radonu.

OP vefiejného pohfiebi‰tû:

______________________________________________________________________________________________________

Ochranné pásmo okolo vefiejn˘ch pohfiebi‰È (hfibitovÛ) se zfiizuje v ‰ífii nejménû 100m (zákon ã. 256/

2001 Sb., o pohfiebnictví).

13.9. Zne‰kodÀování odpadÛ, skládky

Zne‰kodÀování odpadÛ:

______________________________________________________________________________________________________

Stav:

- Systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ 

a systém nakládání se  stavebním odpadem vypl˘vá z obecnû závazné vyhlá‰ky obce Kounice 

(podklad 32).

- Komunální odpad (podklad 8):

Zbytkov˘ odpad z domácností je ukládán do popelnic, které jsou vyváÏeny prostfiednictvím TS Peãky 

na fiízenou skládku odpadu.

V obci jsou umístûny kontejnery pro tfiídûn˘ odpad (3x plasty, 3x sklo, 2x papír),

Svoz nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu je zaji‰Èován 1x za pÛl roku firmou NIKOS Îdánice.

Mobilní kontejnery pro bioodpad a velkoobjemov˘ odpad z domácností.

- Stavební odpad:
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Musí ukládat fyzické ãi právnické osoby na fiízenou skládku vlastními prostfiedky.

Návrh:

- Stávající systém bude zachován i v budoucnu, v rámci hlavní rozvojové lokality bude umístûno 

dal‰í stanovi‰tû kontejnerÛ (nádoby na vytfiídûné sloÏky vyuÏiteln˘ch odpadÛ).

Skládky (podklad 8, 15)

______________________________________________________________________________________________________

V souãasné dobû není v kat. území Kounice Ïádná evidovaná skládka. Dfiívûj‰í stará skládková zátûÏ na 

ãásti pozemkÛ ã.198/1 a 198/2 jiÏ byla zlikvidována, nedávno byla dokonãena biologická rekultivace. 

V této lokalitû nesmí b˘t povoleny Ïádné aktivity vyÏadující dlouhodob˘ pobyt obyvatel (dûtská hfii‰tû, 

zahrádkáfiské osady ap.). 

Naãerno obãany vyváÏen˘ odpad do lesní strÏe Kounické stránû je trval˘m problémem, obec skládku 

postupnû dle finanãních moÏností likviduje (tzn. odváÏí na fiízenou skládku). 

Pozn. 1: likvidace odpadních vod je popsána v kapitole technická infrastruktura.

14. Technická infrastruktura

14.1. Úvodní souhrnné zhodnocení

SÚ Kounice má dobré v˘chozí podmínky pro fie‰ení technické infrastruktury. 

V ãásti obce je novû realizován vefiejn˘ vodovod a jednotná kanalizace zaústûná do âOV, jsou zde 

kompletnû  kabelizovány trasy telekomunikaãních vedení. Novûj‰í zástavba v obci je vybavena kabelov˘mi 

rozvody NN.

Prioritním investiãním zámûrem zejména z hlediska ochrany Ïivotního prostfiedí je dobudování 

stokové sítû, vefiejného vodovodu a plo‰né plynofikace.

U sítí, které bude tfieba doplnit nebo vybudovat  je relativní v˘hodou jiÏ v˘znamnûj‰í velikost 

sídelního útvaru a relativnû vysoká koncentrace zástavby. Dal‰í v˘hodou zde je moÏnost kompletovat sítû 

koordinovanû a fie‰it se dne‰ními ‰ir‰ími technick˘mi moÏnostmi. 

Pro okres Nymburk byl zpracován Program rozvoje vodovodÛ a kanalizací územního celku (PRVKÚC), 

kter˘ je zohlednûn. 

14.2. Vodní hospodáfiství 

Základní informace o vodních tocích a dílech v fie‰eném území, vãetnû podmínek a informací 

vypl˘vajících z právních pfiedpisÛ a uplatÀovan˘ch protipovodÀov˘ch opatfiení, jsou uvedeny v kapitole 13.3.

Morfologie a hydrologické ãlenûní fie‰eného území je souãástí grafick˘ch pfiíloh ã.2 a ã.3. 

Dále je tfieba pfii ve‰ker˘ch ãinnostech respektovat ustanovení zákona ã.254/2001 Sb. - vodní zákon resp. 

ã.20/2004Sb., zákona ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, resp. vyhlá‰ky Ministerstva zemûdûlství 

ã. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Hydromelioraãní a závlahová zafiízení (podklad 18):

______________________________________________________________________________________________________

Na plochách zemûdûlského pÛdního fondu je provedena v rozsahu cca 50% plochy ZPF plo‰ná

meliorace - formou trubní drenáÏe. ZároveÀ je zde pfiibliÏnû v témÏe rozsahu proveden systém 

plo‰ného zavlaÏování. Zdrojem vody pro závlahy je závlahová nádrÏ dotovaná pomocí ãerpací stanice 

vodou z Labe v rámci vybudovaného závlahového systému “ Sedlãánky - Mochov” (kapacita 18800m3; 

240,56m n.m. - 245,80m n.m.). NádrÏ se nachází v lokalitû Horky (ã. poz. parcely 109/90) a je 

majetkem spoleãnosti Závlahy a.s. - Pfierov nad Labem. pozn.: Provozovatel závlah v rámci 

projednávání ÚPO nenabízel specifikaci potrubních tras závlahového systému (mohou b˘t pfiípadnû 

zapracovány do ãistopisu ÚPO). 

Úsek Ml˘nského potoka od objektu b˘valého ml˘na po soutok s T˘nick˘m potokem na hranici katastru 

plní funkci odvodÀovacího melioraãního kanálu - HMZ. Krátk˘ úsek - cca 200m Ml˘nského potoka (ve 

smûru od rybníka Cihelna) je zatrubnûn˘. Prvky HMZ navazují na systém plo‰ného odvodnûní území. 

Tato zafiízení dnes svoji funkci plní pfiimûfienû ke svému stáfií a úrovni údrÏby.

V pfiípadû dotãení plo‰n˘ch meliorací, je tfieba pfiíslu‰n˘mi opatfieními zajistit funkãnost zb˘vajících 

melioraãních zafiízení na okolních pozemcích, vãetnû bezproblémového odtoku vod. Toto platí i 

v pfiípadû dotãení systému plo‰n˘ch závlah. Územní plán nepfiedpokládá zásahy do hlavních 

melioraãních zafiízení.

 

Odvodnûní území, likvidace vod:

______________________________________________________________________________________________________

Celé katastrální území obce spadá dle podkladÛ VÚMOP Praha do území slabû ohroÏeném vodní 

erozí. V ãásti Za humny (v˘chodnû od obce) dochází pfii pfiívalov˘ch de‰tích k nátokÛm vod a 

splachÛm ornice ze svaÏit˘ch zemûdûlsky obhospodafiovan˘ch pozemkÛ do intravilánu. Plo‰nou 

vodní erozí je zasaÏena i ãást Na li‰kách. 

NavrÏené fie‰ení:

Zásadní kvalitatní zmûnu v této ãásti území pfiinese realizace silniãního obchvatu R 11, jehoÏ 

souãástí budou i rigoly odvádûjící de‰Èové vody do vodoteãe. Územním plánem je navrÏen záchytn˘ 

odvodÀovací pfiíkop ukonãen˘ lapákem splavenin s navazujícím zatrubnûn˘m odvodÀovacím fiadem 

odvádûjícím de‰Èové vody do vodoteãe.

Hlavním recipientem je Kounick˘ a Ml˘nsk˘ potok. Odvedení sráÏkov˘ch vod v obci pfii 

prÛmûrn˘ch hydrologick˘ch podmínkách neãiní vût‰í potíÏe, zejména vzhledem k relativnû dobré 

odvodÀovací a retenãní schopnosti povrchu terénu. De‰Èové vody, které nejsou vsakem pfievádûny do 

podzemních vod, jsou ze zastavûného území obce odvádûny do místní vodoteãe dvûma zpÛsoby, 

novû realizovanou jednotnou kanalizací pfies âOV a prostfiednictvím pÛvodní de‰Èové kanalizace. 

V ãásti obce je novû zbudována stoková síÈ jednotné kanalizace vãetnû nové obecní âOV. V ãásti 

obce jsou zastaralé dílãí úseky de‰Èové oddílné kanalizace (lze v‰ak odhadovat v˘skyt nekorektního 

vyústûní pfielivÛ septikÛ, Ïump apod. do této de‰Èové kanalizace, která je ve svém stavu a technickém 

fie‰ení neadekvátní âSN). Kanalizace je ve správû obce.

NavrÏené fie‰ení:

Kombinovan˘ systém odvádûní de‰Èov˘ch vod, kter˘ zde jiÏ byl zaloÏen, zÛstane zachován, ale bude 

korigován max. odlehãením de‰Èov˘ch vod: ve zb˘vající ãásti obce bude postupnû budována 

spla‰ková oddílná síÈ a zejména v lokalitách poblíÏ recipientu (R01, R02, R03, R04, R08, R09, R14) 

budou jiÏ de‰Èové vody odvádûny pfiímo do recipientu vhodn˘m vyspádováním zpevnûn˘ch povrchÛ 

a novû navrÏen˘mi úseky oddílné de‰Èové kanalizace. 

V první etapû byly vybudovány stoky oddílné de‰Èové kanalizace v rozvojové lokalitû K vinici dle 

projektu pro stavební povolení (podklad 28). PÛvodní de‰Èová kanalizace by mûla b˘t podrobn˘m 

video-prÛzkumem více zpfiehlednûna a samostan˘m projektem navrÏena její rekonstrukce. 

Nová zástavba je navrÏena tak, aby nebyly zhor‰eny odtokové pomûry v území. Pro stavebníky platí 

podmínka, Ïe de‰Èové vody budou v maximální moÏné mífie likvidovány na místû jejich vzniku 

(zasakování, akumulace pro zalévání, retence).  

Likvidace spla‰kov˘ch odpadních vod (podklad 8, 22, 26):

______________________________________________________________________________________________

Spoleãnû s v˘stavbou vefiejného vodovodu (viz. dále) byla v obci postupnû roz‰ifiována stoková síÈ 
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jednotné kanalizace zaústûné do nové obecní âOV. Tato stoková síÈ v souãasné dobû 

pokr˘vá 2/3 souãasnû zastavûného území obce (JZ, V). S ohledem na ãlenitost území byla pouÏita 

koncepce s kombinovan˘m systémem gravitaãní kanalizace s lokálním pfieãerpáváním. V pfieváÏné 

ãásti obce je vybudován gravitaãní systém odkanalizování. Areál âOV je lokalizován do nejníÏe 

poloÏeného místa poblíÏ vodoteãe - Kounického potoka.  Vyãi‰tûné odpadní vody jsou svedeny 

odpadním potrubím do Kounického potoka. PouÏitá technologie âOV musí jiÏ splÀovat limity Nafiízení 

vlády âR ã. 61/2003 Sb., t˘kající se pfiípustné míry zneãi‰tûní odpadních vod, vypou‰tûn˘ch 

producenty do povrchov˘ch vod. 

V území dosud neobslouÏeném jsou spla‰kové odpadní vody oficiálnû zachycovány v septicích s 

pfielivy do recipientních prvkÛ  a v bezodtok˘ch jímkách, odkud jsou vyváÏeny k likvidaci pfieváÏnû na 

zemûdûlské pozemky.  

U nûkter˘ch objektÛ napojiteln˘ch na blízkou vodoteã jsou zbudovány malé ãistírny odpadních vod. U 

tûchto objektÛ doporuãujeme zv˘‰it pozornost ve smyslu kontroly vzhledem k negativní zku‰enosti 

zpracovatele s provozování mal˘ch âOV v takov˘ch podmínkách. 

NavrÏené fie‰ení:

V návaznosti na stavbu vefiejného vodovodu bude v obci postupnû roz‰ifiována i stoková síÈ. 

V rozvojov˘ch lokalitách poblíÏ recipientu (R01, R02, R03, R04, R08, R09, R14, R15) bude kanalizace 

navrÏena dÛslednû jako oddílná - spla‰ková (de‰Èové vody budou odvádûny pfiímo do recipientu). 

V první etapû budou vybudovány stoky oddílné spla‰kové kanalizace v rozvojové lokalitû K vinici dle 

projektu pro stavební povolení (podklad 28).  

 Na samotû T˘nice bude zachována pÛvodní koncepce, je v‰ak tfieba u Ïump a stávajících septikÛ 

provést revizi technického stavu tûchto zafiízení a zajistit jejich korektní provoz, evidenci a kontrolu.  

U v‰ech novû navrhovan˘ch objektÛ budou zfiizovány malé ãistírny odpadních vod  ãi bezodtoké 

jímky a to do doby, neÏ budou napojitelné na oddílnou spla‰kovou kanalizaci, pfievádûjící spla‰ky na 

âOV.

Zásobování vodou (podklad 8, 22, 26):

______________________________________________________________________________________________________

V roce 1993 bylo zapoãato s v˘stavbou vefiejného vodovodu v obci (terén v úrovni 198m n.m. - 223m 

n.m.). Byla zvaÏována alternativa zásobování z dosavadních dvou vrtÛ S1, S2 (vãetnû provozu stávající 

úpravny - odstraÀující z vody Ïelezo, stroncium) ãi varianta pfiipojení na zásobovací fiad z âeského 

Brodu (prameni‰tû ·tolmífi; úpravna vody; ãerpací stanice; vodojem o objemu 1000m3, osazen na 

kótû 255,6m n.m.) - viz. téÏ grafická pfiíloha ã.2. Vzhledem k pfiísn˘m kvalitativním nárokÛm byla 

zvolena varianta pfiipojení obce na systém âeského Brodu. Distribuãní vodovodní síÈ byla zrealizována 

v jihozápadní ãásti obce v soubûhu se stokovou sítí. V roce 2003 byla ukonãena stavba distribuãního 

vodovodního fiadu ve smûru od kostela stfiedem obce a dále podél silnice smûrem na Pofiíãany.

Kvalita vody ve vefiejném vodovodu musí dnes odpovídat poÏadavkÛm vyhl. MZ âR ã. 376/2000 Sb., 

kterou se stanoví poÏadavky na kvalitu pitné vody a rozsah a ãetnost její kontroly. Vefiejn˘ vodovod 

Kounice je spravován spoleãností Vodovody a kanalizace a.s., Nymburk.

Vefiejné studny a dal‰í vodárenská zafiízení:

Okrajové ãásti obce (S, V) jsou doposud zásobeny vodou z domovních studní s kolísavou vydatností a 

problematickou kvalitou. Obdobná situace je u zemûdûlsk˘ch areálÛ v obci a na samotû T˘nice. 

V dÛsledku intenzivní zemûdûlské ãinnosti na okolních pozemcích je moÏno pfiedpokládat spí‰e 

zhor‰ování kvality zde jímané podzemní vody (neodpovídající poÏadavkÛm vyhlá‰ky MZ ã. 252/2004 

Sb.). Vefiejné studny se pouÏívají jiÏ v˘hradnû pro odbûr uÏitkové vody.

NavrÏené fie‰ení:

Distribuãní vodovodní fiady vefiejného vodovodu budou roz‰ífieny do doposud neobslouÏen˘ch území 

v obci a do rozvojov˘ch lokalit (R 01, R 03, R 04, R 05, R 08, R 09, R 14, R 15) v návaznosti na fiady 

stávající. V první etapû bude takto zabezpeãena lokalita K vinici dle projektu pro stavební povolení 

(podklad 28). Je pfiípustné roz‰ífiení rozvodné sítû vefiejného vodovodu na samotu T˘nice (R 16) z 

Kounic.

Spoleãnost VaK Nymburk a.s. sleduje zámûr zbudování vodovodního pfiivadûãe z obce Pofiíãany 

(vodovod Pofiíãany -Kounice). Trasa pfiivadûãe je vedena v soubûhu s komunikací III. tfiídy smûrem na 

Pofiíãany a do územního plánu je zakreslena dle podkladu 43).

Pro rozvojové lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. potfiebné kapacity v úrovni územního 

fiízení.

Orientaãní hodnoty potfieby pitné vody (dle pfiílohy ã.12 vyhl. 428/2001 Sb., souãasnû jde o hodnoty 

produkce spla‰kov˘ch odpadních vod):

______________________________________________________________________________________________

Druh potfieby pro: smûrné ãíslo roãní poãet jednotek roãní potfieba vody

potfieby vody (m3/rok) (m3/rok)

______________________________________________________________________________________________

byty (prÛm. standard na obyv.) 41 957 39.237

56 218 12.208*)

chaty (prÛm. na obyvatele) 31 40 1.240

‰koly 6 160 960

matefiská ‰kola 16 50 800

penzion 56 30 1.680

pohostinství 80 10 800

(prÛmûr na zamûstnance)

provozovny, prodejny 12 100 1.200

(prÛmûr na zamûstnance) 12 20 240*)

*) - návrh 2014

______________________________________________________________________________________________

celkem 58.365 m3/rok

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

prÛmûrná denní potfieba vody (Qd = 58365/365) Qd 159,9 m3/den

max. denní potfieba vody kd = 1,5 Qmax d (Qd x kd) 239,9 m3/den

max. hodinová potfieba vody kh = 1,8 Qmax h (Qmax d x kh) 4,99 l/s

Zásobování poÏární vodou:

Potfieba poÏární vody je v souãasné dobû kryta moÏn˘mi odbûry z poÏárních nádrÏí (v rámci areálu ZD 

a na SZ okraji obce) a z hydrantÛ osazen˘ch na rozvodné siti vefiejného vodovodu. Pro rozvojové 

lokality plo‰né zástavby bude zaji‰tûna potfieba poÏární vody v souladu se zák. ã.133/1985 Sb., ve 

znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Zdroje poÏární vody musí splÀovat normativní poÏadavky (âSN 73 6639, 

âSN 73 0873).

Ochranná pásma vodovodních fiadÛ a kanalizaãních stok (§ 23 zák. ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích):

______________________________________________________________________________________________

do prÛmûru 500 mm vãetnû 1,5 m na kaÏdou stranu od vnûj‰ího líce potrubí ãi stoky

nad prÛmûr 500 mm 2,5 m
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pozn.: tato pásma nejsou ve v˘kresové dokumentaci vyznaãena (vzhledem k mûfiítku a poÏadavku 

pfiehlednosti)

14.3. Zásobování energiemi

Vytápûní:

______________________________________________________________________________________________________

Vytápûní objektÛ, které vytváfií nejvy‰‰í nároky na zásobování energiemi, je v souãasnosti 

zabezpeãováno pfieváÏnû spalováním ménû kvalitních tuh˘ch paliv v lokálních topeni‰tích, ãásteãnû 

pak je kryto uÏitím elektrické energie ãi uÏitím systémÛ s lokálními zásobníky propan-butanu. V areálu 

sladovny je kotelna na hnûdé uhlí, Z· je vytápûna prostfiednictvím kotelny na LTO. Zemûdûlsk˘ podnik 

Akcent pfiedpokládá zv˘‰ení spotfieby elektrické energie o 300% (v˘stavba skleníkÛ). 

V budoucnu (po realizaci zámûru plo‰né plynofikace) bude vytápûní zabezpeãováno pfieváÏnû 

spalováním zemního plynu, a to v kategorii velkoodbûratelÛ (sladovna, AKCENT), v kategorii  

maloodbûratelÛ (celkem 26) a v kategorii obyvatelstva.

Obecnû je moÏno téÏ doporuãit - u nov˘ch staveb, nebo zmûnách stávajících staveb - vyuÏití 

alternativních zdrojÛ za pfiedpokladu, Ïe je to technicky moÏné a ekonomicky pfiijatelné.

Zásobování elektrickou energií :

______________________________________________________________________________________________________

Po jiÏním okraji katastrálního území obce je vedeno venkovní vedení nadfiazené a pfienosové 

soustavy VVN 220kV, stfiedem fie‰eného území je vedeno venkovní vedení nadfiazené a  pfienosové 

soustavy VVN 400 kV (do trafostanice âECHY ST¤ED), severnû od nûj pak vedení VN 2x110 kV.  

Provozovatelem nadfiazené a pfienosové soustavy je âEZ a.s.

Z energetického hlediska má dodávka elektrická energie v obci v souãasné dobû dominantní úlohu.

Pátefií rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV smûrované do sedmi hlavních 

distribuãních trafostanic. Provozovatelem distribuãní soustavy je STE a.s. RZ V˘chod - Kolín. 

Hospodáfiská samota T˘nice je napojena na distribuãní trafostanici navazující na primární rozvodnou 

síÈ sousední obce VykáÀ. Severním okrajem (lokalita Horky) prochází venkovní vedení 22 kV (smûrem 

na Bfiíství), z nûhoÏ jsou v k.ú. Kounice odboãeny pfiípojky pro dvû trafostanice slouÏící základnov˘m 

stanicím pro pfienos signálu mobilních telefonÛ, (Eurotel s.r.o., Radiomobil a.s.) a pro trafostanici u 

hospodáfiské nádrÏe umístûné na rozhraní katastrÛ Kounic a Velenka (Závlahy a.s., Pfierov nad Labem).  

V roce 2001 probûhla rekonstrukce rozvodné sítû NN vãetnû realizace nov˘ch kabelov˘ch v˘vodÛ z 

TS Matefiská ‰kola a vãetnû realizace stavby Kounice - TS ELTRAF, kabelÛ VN 22kV, kabelÛ NN pro 

rodinné domy v jihozápadní ãásti obce se soustfiedûnou zástavbou.

 Rozvodná síÈ NN realizovaná vzdu‰nou trasou je zastaralá a ãasto v nedobrém technickém stavu, 

vyÏaduje proto ãastou údrÏbu a tedy dnes jiÏ i celkovou rekonstrukci, popfi. náhradu kabelovou trasou. 

Paralelnû s rozvody NN je v nûkter˘ch ãástech obce realizována téÏ síÈ vefiejného osvûtlení. 

Popis distribuãních trafostanic stávajících (podklad 19):

(napájecí uzel: trafostanice - rozvodna 110/22kV Milovice)

distribuãní trafostanice typ trafostanice v˘kon instalovan˘ 

název / prov. ãíslo kVA

______________________________________________________________________________________________

trafostanice v obci:

·kola / 280812 kiosková 630kVA

Matefiská ‰kola / 281050 kiosková 400kVA

·kola / 280439 pfiíhradová 160kVA

Za potokem / 280268 betonová 400kVA

U ZD / 280700 betonová 400kVA

K PofiíãanÛm / 280733 pfiíhradová 250kVA

ZD / 280280 betonová 400kVA

trafostanice v ‰ir‰ím území (katastr obce):

Eurotel / 281031*) pfiíhradová 50kVA

Motorest Bfiíství / 280914 pfiíhradová 100kVA

Závlaha / 280537*) pfiíhradová 400kVA

Statek T˘nice / 280225 betonová 100kVA

pozn.: *) není STE a.s.

______________________________________________________________________________________________

celkem 3290kVA

NavrÏené fie‰ení:

V hlavní rozvojové lokalitû R 01 je elektrorozvodn˘ systém jiÏ projekãnû zpracován (projekt pro 

stavební povolení - podklad 29). V rámci této lokality je navrÏena trafostanice, kabelové vedení VN 

22kV a kabelová síÈ NN. 

V rámci druhé nejvût‰í rozvojové lokality R 05 (cca 24 RD) je navrÏena územní rezerva pro novou 

trafostanici . Trafostanice bude propojena VN 22kV kabelem navrÏen˘m v trase, která kopíruje trasu 

stávajícího telekom. kabelu (smûrem k trafostanici 280439).

V rámci lokality R 03 je navrÏena pfieloÏka ãásti vzdu‰ného vedení VN 22kV do kabelové trasy 

navazující na stávající kabelové vedení VN 22kV smûfiující k trafostanici ·kola 280812.

PoÏadavky na nav˘‰ení stávajících odbûrÛ, popfi. nové el. odbûry budou dále pfieváÏnû fie‰eny 

posílením stávajících sítí NN a úpravou stávajících trafostanic (v˘mûnou ãi pfiidáním dal‰ích 

transformátorÛ). Vzhledem k problematickému technickému stavu venkovních rozvodÛ NN budou tyto 

postupnû nahrazovány kabelov˘mi v podzemní trase. U rozvojov˘ch lokalit bude fie‰eno pfiipojení 

staveb v˘hradnû podzemní kabelovou trasou NN, pfiiãemÏ je téÏ stanoveno, Ïe je pfiípustná a Ïádoucí 

náhrada stávajících venkovních vedení NN podzemní kabelovou trasou i v blízkém okolí.

Pro rozvojové lokality zástavby budou stanoveny nároky resp. potfiebné kapacity v úrovni územního 

fiízení.  

Ochranná pásma (dle zák. ã. 458/2000 Sb. ... energetick˘ zákon):

______________________________________________________________________________________________

nadzemní vedení u napûtí nad 1 kV a do 35 kV vãetnû 7 m na obû strany od 

(pro vodiãe bez izolace) krajních vodiãÛ

u napûtí nad 36 kV a do 110 kV vãetnû 12 m na obû strany od 

(pro vodiãe bez izolace) krajních vodiãÛ

u napûtí nad 110 kV a do 220 kV vãetnû 15 m na obû strany od 

(pro vodiãe bez izolace) krajních vodiãÛ

u napûtí nad 220 kV a do 400 kV vãetnû 20 m na obû strany od 

(pro vodiãe bez izolace) krajních vodiãÛ

elektrické stanice*) stoÏárové, s pfievodem napûtí z úrovnû nad 1 kV 7 m

a men‰ím neÏ 52 kV na úroveÀ nízkého napûtí

u kompaktních a zdûn˘ch, s pfievodem napûtí 2 m

z úrovnû nad 1 kV a men‰ím neÏ 52 kV na úroveÀ 

nízkého napûtí

______________________________________________________________________________________________

*)Pozn: Takto definovaná pásma se vztahují prakticky pouze na navrÏená zafiízení, 

neboÈ v § 98 zák. ã. 458/2000 Sb. se uvádí, Ïe ochranná pásma stanovená 
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podle dosavadních právních pfiedpisÛ se nemûní po nabytí úãinnosti zákona. 

Proto jsou ve v˘kresech vyznaãena, u stávajících zafiízení, ochranná pásma jiÏ 

dfiíve uplatnûná.

Zásobování zemním plynem:

______________________________________________________________________________________________________

Západním okrajem fie‰eného území v S-J smûru je veden vtl plynovod DN 300 ·tolmífi - Jifiice.

Severnû od obce prochází fie‰en˘m územím vtl plynovod DN 500 ã.4 Stfiedoãeská magistrála 

(Mochov - Sulovice). Provozovatelem distribuãní soustavy v fie‰eném území je STP, a.s. - provozní 

oblast V¯CHOD se sídlem v Kolínû. (dle podkladu 33) Ve‰keré aktivity v ochranném a bezpeãnostním 

pásmu distribuãní soustavy musí b˘t pfiedem provozovatelem odsouhlaseny.

NavrÏené fie‰ení:

Do návrhu územního plánu byla na základû pokynÛ vypl˘vajících ze souborného stanoviska 

zapracována varianta B fie‰ení plynofikace obce Kounice a to napojením na stávající stl plynovod DN 

100 (v˘ch. od obce) dle zpracované projektové dokumentace pro územní fiízení (podklad 42). 

Pfiipojovací stl plynovodní fiad kopíruje trasu komunikace III. tfiídy ve smûru od Pofiíãan. NavrÏená 

stfiedotlaká rozvodná síÈ pokr˘vá prakticky celé zastavûné území obce, délka navrÏen˘ch stl plynovod. 

fiadÛ je 7.795m. Stfiedotlaká rozvodná síÈ je navrÏena ve v‰ech rozvojov˘ch lokalitách urãen˘ch pro 

zástavbu. Je pfiedpoklad dokonãení plo‰né plynofikace jiÏ do konce roku 2004. Dle sdûlení správce 

sítû je pfiepravní kapacita místní stfiedotlaké sítû v fie‰eném území dostateãná pro zásobování v‰ech 

zájemcÛ o odbûr zemního plynu do vyãerpání pfiepravní kapacity.

Je pfiipustná plynofikace samoty T˘nice (R 16) z propojovacího stl plynovodního fiadu vedeného 

z Kounic. 

Ochranná a bezpeãnostní pásma plynárensk˘ch zafiízení (dle zák. ã. 458/2000 Sb. ... energetick˘ 

zákon - ve znûní zákona ã. 670/2004 Sb.):

______________________________________________________________________________________________

- OP u nízkotlak˘ch a stfiedotlak˘ch plynovodÛ a plynovodních pfiípojek, jimiÏ se rozvádí plyn v 

  zastavûném území obce: 1m na obû strany od pÛdorysu potrubí.

- OP u ostatních plynovodÛ a plynovodních pfiípojek: 4m na obû strany od pÛdorysu potrubí.

- OP u technologick˘ch objektÛ (regulaãní stanice): 4m na v‰echny strany od pÛdorysu potrubí.

- BP regulaãní stanice vysokotlaké: 10m

- BP vtl plynovody do DN 100: 15m

- BP vtl plynovody do DN 250: 20m

- BP vtl plynovody nad DN 250: 40m

pozn.: OP a bezpeãnostní pásma jsou územním plánem respektována.

Dálkovody  a produktovody

______________________________________________________________________________________________________

Severnû od obce prochází fie‰en˘m územím katodovû chránûná trasa produktovodu a s ní související 

dálkov˘ telekomunikaãní kabel. Pfii vyuÏívání území je nutné chránit potrubní trasu a souãásti 

produktovodu. 

- - Zabezpeãovací pásmo je pás urãen˘ k ochranû dálkovodu pfied po‰kozením. ·ífika zabezpeãovacího 

pásma se urãuje dle kategorie dálkovodu z âSN 65 0204 Dálkovody hofilav˘ch kapalin. Hranice 

zabezpeãovacího pásma je 3m - 5m na obû strany od potrubní trasy. V zabezpeãovacím pásmu 

dálkovodu nesmí b˘t provádûny Ïádné práce nebo ãinnosti, jeÏ by mohly vést k jeho po‰kození 

(zemní práce, vysazování stromÛ, kefiÛ, pojíÏdûní tûÏk˘mi mechanismy apod.).

- - Bezpeãnostní vzdálenost - nejmen‰í pfiípustná vzdálenost od jin˘ch nadzemních objektÛ a zafiízení, 

stanovená se zfietelem k moÏnému ohroÏení. Její hodnota je odstupÀována podle charakteru 

hodnocen˘ch objektÛ (napfi. pro sídelní útvary mûst, sídli‰È a obcí norma stanovuje bezpeãnostní 

vzdálenost 150m na kaÏdou stranu od osy dálkovodu).

-  - Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vypl˘vá z vládního nafiízení ã.29/

1959Sb. a âSN 650204 (Dálkovody hofilav˘ch kapalin) a je vymezeno svisl˘mi plochami veden˘mi ve 

vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od osy potrubí. Ochranné pásmo je definováno jako 

“prostor v bezprostfiední blízkosti potrubí, kter˘ je bez újmy obvyklého zemûdûlského vyuÏití urãen k 

zabezpeãení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zaji‰tûní bezpeãnosti osob a majetku. Vlastnící 

(uÏivatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni se zdrÏet v‰eho, co by mohlo ohrozit 

potrubí a plynulost a bezpeãnost jeho provozu”.

Vládní nafiízení ã. 29/1959Sb. stanoví:

1) v §5 odstavec2: V ochranném pásmu je zakázáno zfiizovat zvlá‰È dÛleÏité objekty, jakoÏ i vtaÏné 

   jámy prÛzkumn˘ch a tûÏebních podnikÛ a odvaly hlu‰in”.

2)v §5 odstavec 3: Uvnitfi ochranného pásma je zakázáno:

a) do vzdálenosti 200m od osy potrubí zfiizovat mosty a vodní díla po smûru toku vody, jde-li potrubí 

    pfies fieku,

b) do vzdálenosti 150m provádût souvislé zastavûní mûst a sídli‰È a budovat ostatní dÛleÏité objekty 

   a Ïelezniãní tratû podél potrubí,

c) do vzdálenosti 100m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavûní vesnic,

d) do vzdálenosti 50m prováût stavby men‰ího v˘znamu a kanalizaãní sítû

e) do vzdálenosti 20m zfiizovat potrubí pro jiné látky neÏ hofilavé kapaliny I. a II. tfiídy,

f) do vzdálenosti 3m provádût ãinnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpeãnost jeho 

provozu, napfi. v˘kopy, odklizování zemin, jejich navr‰ování, sondy a vysazování stromÛ.

- - Pfii akcích kolidujících s produktovodem a s ním souvisejícím zafiízením, plánovan˘ch v jeho 

ochranném pásmu, je nutné si vyÏádat pfiedchozí souhlas pracovi‰tû spravujícího tento úsek 

produktovodu, tj. âEPRO, a.s., dálkovod D-I, Roudnice nad Labem.

14.4. Telekomunikace a radiokomunikace 

Místní telekomunikaãní síÈ (MTS), pfienosová síÈ (podklad 20):

¤e‰ené území pfiíslu‰í k telekomunikaãnímu obvodu MTÚ Pofiíãany. Telekomunikaãní sluÏby jsou 

zaji‰tûny prostfiednictvím spoleãnosti âesk˘ Telecom a.s. 

MTS Kounice byla v 90. letech plnû kabelizována (pokr˘vá 90% souãasnû zastavûného území obce), 

kabelovou trasou je obslouÏena i samota T˘nice (pfiipojena na MTS VykáÀ). Vefiejn˘ telefonní automat 

(hovorna) je instalován pfied budovou Obecního úfiadu. V centru obce je automatická telekomunikaãní 

ústfiedna. 

Podél pozemníchkomunikací ve smûru na Pofiíãany, Bfiíství a âesk˘ Brod jsou vedeny kabely 

pfienosové sítû.Na MTS Kounice je pfiipojen i v˘robní areál v k.ú. Chrást u Pofiíãan.

Pozn.: Paralelnû s  el. rozvody NN a vefiejného osvûtlení je v nûkter˘ch ãástech obce realizována téÏ 

síÈ místního rozhlasu, která je ve správû obce.

Návrh:

Vefiejná telekomunikaãní kabelová síÈ bude rozvinuta i do rozvojov˘ch lokalit (R 01, R 03, R 04, R 05, 

 R 08, R 09, R 12, R 14, R 15, R 16). 

V rámci R 05 je nutná pfieloÏka ãásti kabelu do nové trasy kopírující navrÏenou místní komunikaci. 

NavrÏené obytné objekty budou fie‰eny pfiím˘m napojením na kabelovou síÈ (samostatn˘mi 

staniãními kabely) s kapacitou 2x2 páry /1rodinn˘ dÛm ãi bytovou jednotku. 
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Trasy staniãních kabelÛ MTS musí b˘t v souladu s obecn˘mi stavebními pfiedpisy zahrnouty do 

pfiedmûtu územního rozhodnutí na pfiíslu‰né stavby (trasu staniãních kabelÛ a body napojení k MTS je nutno 

projednat s KPO Stfiedoãesko v˘chod). Pfii navrhování tras inÏen˘rsk˘ch sítí musí b˘t respektována 

âSN 73 6005.Pfied jakoukoliv stavební aktivitou je nutno vyÏádat si stanovisko oddûlení technické 

dokumentace âESKÉHO TELECOMU, a.s. se sídlem v  Kolínû. Rozvoj telekomunikaãní sítû musí b˘t v souladu 

se stanoviskem âESKÉHO TELECOMU a.s. 

Ochranná pásma podzemních vedení telekomunikaãních sítí (zák. ã. 151/2000 Sb.):

- Dle odst. 3 § 92 ãiní ochranné pásmo podzemních telekomunikaãních vedení 1,5 m po stranách 

  krajního vedení (toto pásmo není s pfiihlédnutím k mûfiítku vyznaãeno ve v˘kresech).

Základnové stanice pro pfienos signálu mobilních telefonÛ (podklad 16):

- Na pozemku ã. 712/19 je umístûn vysílaã spoleãnosti EuroTel Praha, spol. s r.o. - OP vysílaãe bylo 

  stanoveno územním rozhodnutím z roku 2000 (kruh o polomûru 0,2km od osy stoÏáru). 

- Na pozemku ã. 712/50 (dle PK ã. 712/38) je umístûna základnová stanice GSM ã. 23042A 

  spoleãnosti Radiomobil a.s. 

- Ve v˘‰kovém objektu sladovny v centru obce je umístûn vysílaã spoleãnosti T - Mobile.

V˘znamné radioreleové trasy (podklad 16, 23):

- Katastrálním územím obce Kounice prochází provozovaná RR trasa pátefiní sítû v úseku RS Úvaly - RS 

  Píska. Spodní okraj ochranného pásma prochází ve v˘‰ce 245m n.m. Trasu provozují âeské 

  radiokomunikace a.s.

- V roce 2002 bylo uvedeno do provozu stanovi‰tû RN 01 010703 - Skorkov. Zafiízení je zapojeno do 

  infrastruktury systému PEGAS mikrovlnn˘m spojem Skorkov - ZáluÏník (RR trasa). Stanovi‰tû 

  protistrany RR spoje je umístûno v objektu ZS ZáluÏník (parc. ãíslo 250/4). Majitelem objektu a 

  stoÏáru je EuroTel Praha, spol. s r.o. Stavby jsou urãeny pro zaji‰tûní telekomunikaãního spojení v síti 

  Ministerstva vnitra âR a Policie âR.

Pfii pfiestavbách nebo v˘stavbách nadzemních objektÛ v blízkosti prÛbûhu rr. tras je nutno projektovou 

dokumentaci pfiedloÏit k posouzení správci tras. 

14.5. Koordinace inÏen˘rsk˘ch sítí

Cílem koordinace v úrovni koncepãního fie‰ení je pfiedvídat a pfiedcházet v‰em potenciálním váÏn˘m 

konfliktÛm a stfietÛm zájmÛ. Rozumí se nejen stfietÛm prostorov˘m, ale i moÏn˘m disproporcím v objektivnû 

existujících vztazích a v uÏit˘ch rozhodovacích postupech.

V˘znamná je napfi. koordinace inÏ. sítí ve vazbû na pozemní komunikace, pfiípadnû na jiné moÏné 

pfiekáÏky a vzájemná koordinace jednotliv˘ch druhÛ inÏ. sítí. Optimálním fie‰ením se dnes jeví uÏití rÛzn˘ch 

typÛ sdruÏen˘ch tras, napfi.kabelovodÛ, univerzálních multikanálÛ apod. V pfiípadech pouÏití klasického 

zpÛsobu ukládání lze rovnûÏ pfiipomenout nezbytnost vãasného osazení ochrann˘ch konstrukcí pro kfiíÏení 

tras inÏ. sítí s pozemními komunikacemi a vãasnou pfiípravu dopravnû inÏen˘rsk˘ch opatfiení pro realizaci 

jednotliv˘ch zámûrÛ.

Prostorové uspofiádání sítí technického vybavení v prostoru místních komunikací (ve vefiejném 

prostoru) musí odpovídat âSN 73 6005. V extravilánu je doporuãeno soustfiedûní tras dálkovodÛ do tzv. 

koridorÛ. Pfii projektování potrubních tras  je nutno kfiíÏení komunikací fie‰it pfiednostnû, bez naru‰ení povrchu 

vozovek dotãen˘ch silnic (II, III. tfiídy). Potrubní trasy v soubûhu se silnicí v obci ukládat do zeleného pásu 

nebo chodníku, mimo obec aÏ za vnûj‰í okraj silniãního pfiíkopu.

pozn.:

Zájmové území (extravilán obce) je doslova zahlceno vût‰ím poãtem dálkovodÛ (VVN 400 kV, 220 kV,  

VN 110 kV, 22 kV, dálkové plynovody, produktovod, ...) a dále vedeními slouÏícími zemûdûlské v˘robû 

(plo‰né trubní melioraãní odvodnûní a souãasnû trubní rozvodn˘ systém plo‰n˘ch závlah). Ve spojitosti se 

sítí pozemních komunikací nepÛsobí dojmem dostateãné koordinace jejich stávající fie‰ení (ze strany 

pÛvodních fie‰itelÛ nebyla vyvinuta dostateãná snaha o dÛsledné koordinované uspofiádání). Náprava tohoto 

stavu je pravdûpodobnû bezprostfiednû nereálná, ale bylo by Ïádoucí jej fie‰it v rámci nadfiazené územnû 

plánovací dokumentace - VÒC.

15. LoÏiska nerostn˘ch surovin, sesuvy, poddolovaná území

- V fie‰eném katastrálním území obce Kounice se nevyskytuje Ïádné v˘hradní loÏisko, chránûné 

loÏiskové území ani dob˘vací prostor, které by bylo nutno respektovat. V˘hradní loÏisko Ïáruvzdorn˘ch 

jílÛ na ostfiivo B3 107 500 âerníky - VykáÀ se stanoven˘m chránûn˘m  loÏiskov˘m územím ã. 

10750001 Kounice bylo zru‰eno k 29.10.2003.

- Dle registru sesuvÛ a jin˘ch svahov˘ch deformací se tyto v fie‰eném území nenacházejí, taktéÏ zde 

nejsou evidována poddolovaná území.

16. PoÏární ochrana a ochrana obyvatel

PoÏární ochrana:

______________________________________________________________________________________________________

- Je zaji‰tûna v˘jezdem vozidel Hasiãského záchranného sboru z âeského Brodu. 

1) Pfii realizaci jednotliv˘ch staveb je tfieba vycházet z platn˘ch pfiedpisÛ a ke kaÏdé akci pfiedkládat 

poÏárnû bezpeãnostní fie‰ení dle § 18 vyhlá‰ky ã. 132/1998 Sb.

2) V obci funguje Spolek dobrovoln˘ch hasiãÛ a nachází se zde poÏární zbrojnice (ã.poz.p. 77).

3) Potfieba poÏární vody je v souãasné dobû kryta moÏn˘mi odbûry z poÏárních nádrÏí a to na okraji obce 

- ã.poz.p. 955/8 a nádrÏe v rámci zemûdûlského v˘robního areálu. 

Vefiejn˘ vodovod v obci je osazen hydranty pro úãely zásobování poÏární vodou.

Pro rozvojové lokality plo‰né zástavby bude zaji‰tûna potfieba poÏární vody v souladu se zák. ã.133/

1985 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Zdroje poÏární vody musí splÀovat normativní poÏadavky 

(âSN 73 6639, âSN 73 0873).

4) Pfii ãinnostech v obci je tfieba dbát na trvalou pouÏitelnost zdrojÛ vody pro ha‰ení poÏárÛ. Dále nesmí 

b˘t naru‰ena funkce objektÛ poÏární ochrany a poÏárnû bezp. zafiízení. 

Ochrana obyvatel:

______________________________________________________________________________________________________

- Oblast varování a vyrozumûní obyvatelstva: 

V obci je instalována el. siréna (v rámci objektu staré ‰koly), umoÏÀující varování obyvatelstva. 

Je zde dále funkãní síÈ místního rozhlasu s dostateãnou sly‰itelností, jeÏ mÛÏe b˘t vyuÏita pro 

vyrozumûní obyvatelstva.

- Oblast ukrytí obyvatelstva:

V obci je nutno poãítat s vyuÏitím vhodn˘ch ãástí objektÛ jako improvizovan˘ch úkrytÛ ke sníÏení 

destrukãních, radioaktivních, toxick˘ch a infekãních úãinkÛ soudob˘ch zbraní, pfiípadnû radioaktivních 

úãinkÛ pfii haváriích v míru. Pro hromadné úkryty dále mÛÏe slouÏit objekt sladovny a Z·.

- Oblast evakuace obyvatelstva a jeho ubytování:
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Pfii evakuaci osob v obci je v souãasné dobû vyuÏitelné moÏné provizorní ubytování v prostorách 

obecního úfiadu, Z· a M·. Pro potfieby plo‰né evakuace bude obec postupovat v souãinnosti s orgány 

civilní ochrany.

- Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci:

Materiál CO byl odvezen, pro pfiípadnou humanitární pomoc jsou pfiipraveny prostory obecního úfiadu.

- Vyvezení a uskladnûní nebezpeãn˘ch látek, plochy pro dekontaminaci:

Dopravní cesty pro vyvazení a uskladnûní nebezpeãn˘ch látek mimo hranice zástavby obce jsou 

totoÏné se silnicemi II. a III. tfiídy.  Pro záchranné a likvidaãní práce a dekontaminaci mÛÏe slouÏit 

venkovní plocha v˘robního areálu spol. Akcent na severním okraji obce.

- Ochrana pfied vlivy nebezpeãn˘ch látek skladovan˘ch v území:

V fie‰eném území nejsou skladovány Ïádné nebezpeãné látky v rozsahu vyÏadujícím pfiijetí opatfiení.

- Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:

Územním plánem je navrÏeno roz‰ífiení vefiejného vodovodu do v‰ech dosud neobslouÏen˘ch území 

a do rozvojov˘ch lokalit zástavby. Pfii po‰kození zdrojÛ pitné vody by bylo nutné zajistit pitnou vodu 

dovozem - cisterny, PET lahve. 

Nouzové zásobování elektrickou energií by bylo zaji‰tûno mobilními zdroji pro v˘robu el. energie v 

souãinnosti s orgány civilní ochrany.

- Pohfiební sluÏby:

Bezodkladné pohfiební sluÏby budou zaji‰tûny v rámci stávajících ploch slouÏících hfibitovním 

úãelÛm.

- ¤e‰en˘m územím protékají pouze drobné vodní toky, u kter˘ch nebyla stanovena záplavová území. 

DoplÀující informace a moÏná protipovodÀová opatfiení jsou uvedeny v kapitole 13.3.

- V fie‰eném území, ani v jeho dosahu, se nenacházejí zafiízení (napfi. jaderná), která by vyÏadovala 

stanovení zón havarijního plánování.

- Pfii ãinnostech v obci je nutno respektovat poÏadavky vypl˘vající z vyhlá‰ky ã.380/2002Sb., k pfiípravû 

a provádûní úkolÛ ochrany obyvatelstva.

17. Zájmy obrany státu

Dle podkladu 24) se v fie‰eném území nenacházejí objekty ani jiná zafiízení MO âR.

18. Vefiejnû prospû‰né stavby

V území musí b˘t respektována skupina jiÏ realizovan˘ch staveb (stavby ve vefiejném zájmu):

______________________________________________________________________________________________

- objekty obãanské vybavenosti,

- objekty a zafiízení technického vybavení (napfi. trafostanice apod.),

- liniová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí,

- komunikace (ve‰keré vozidlové vefiejné komunikace).

Pozn.: v pfiípadû realizace nov˘ch, v˘‰e popsan˘ch staveb, se tyto téÏ stávají stavbami ve vefiejném 

zájmu. 

Územním plánem jsou vymezeny plochy pro tyto novû navrÏené vefiejnû prospû‰né stavby (VPS):

______________________________________________________________________________________________

- komunikace VPS 01 - místní komunikace pro dopravní obsluhu hlavní 

  rozvojové lokality obytné zástavby R 01

  ..... pozemkové parcely ã.: 1104/213, 1104/76

  (pro VPS cca 1,4500ha)

VPS 02 - místní komunikace pro dopravní obsluhu 

    rozvojov˘ch lokalit R 02, R03 a navazující na R01

  ..... pozemkové parcely ã.: 1104/1, 1222/1, 1101, 

  1099, 1098, 1223/2, 1095/3, (pro VPS cca 0,0450ha)

VPS 03 - místní komunikace pro dopravní obsluhu rozvojové 

  lokality obytné zástavby R 05

  ..... pozemková parcela ã.: 156/1, (pro VPS cca 0,8128ha)

VPS 04 - místní komunikace pro dopravní obsluhu zástavby v 

  hlubok˘ch traktech parcel  (R 12)

  ..... pozemkové parcely ã.: 186/19,28,29,30,31,32 (pro VPS cca 

  0,1843ha)

- objekty technického vybavení: VPS 05 - distribuãní trafostanice v rámci rozv. lokality R 01

  ..... pozemková parcela ã.: 1104/13 (pro VPS cca 30m2)

VPS 06 - distribuãní trafostanice v rámci rozv. lokality R05 

  ..... pozemková parcela ã.: 156/1 (pro VPS cca 30m2)

- liniová vedení inÏ. sítí: VPS 07 - kabelové vedení VN pro pfiipojení nové distribuãní 

    trafostanice v rámci R 01

VPS 08 - kabelové vedení VN pro pfiipojení nové distribuãní 

  trafostanice (R 05)

Pozn.: Mezi VPS jsou zafiazeny pouze trasy nadfiazen˘ch liniov˘ch vedení inÏen˘rsk˘ch sítí, (u tras 

ostatních liniov˘ch vedení je umoÏnûno jejich upfiesnûní pfii zpracování podrobnûj‰í dokumentace 

pro konkrétní projekty).

- Zafiazení mezi navrÏené vefiejnû prospû‰né stavby (dle bodu 2) je prvotním podkladem pro pfiípadné 

vyvlastnûní pozemkÛ nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude 

moÏno fie‰ení majetkoprávních sporÛ dosáhnout dohodou.

- Realizace obchvatu obce (úprava trasy komunikace II. tfiídy - R11) je stavbou ve vefiejném zájmu. 

Z hlediska VÚC se jedná o vefiejnû prospû‰nou stavbu. Po konkrétní znalosti územních nárokÛ 

(projekt stavby) budou vymezeny plochy pro tuto VPS.

19. Asanace

Nejsou Ïádné poÏadavky na nutné asanaãní úpravy.

20. Návrhové období, aktualizace ÚP

Návrhové období je stanoveno desetileté, tzn. do roku 2014. LhÛty aktualizace jsou navrÏeny ve 

dvoulet˘ch cyklech (polovina volebního  období). Pfii této aktualizaci se posoudí, zda se nezmûnily 

podmínky, za kter˘ch byla ÚPD zpracována a schválena a provede o tom záznam do dokladové ãásti ÚPD. 

Pokud se zjistí, Ïe k tûmto zmûnám do‰lo, navrhne pofiizovatel schvalujícímu orgánu zpracování zmûny ÚPD. 

Tento návrh na zmûnu ÚPD mÛÏe pofiizovatel v‰ak pfiedloÏit schvalujícímu orgánu kdykoliv.
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III. NÁVRH ZÁVAZNÉ âÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

______________________________________________________________________________________________

âÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

âlánky 1 a 2 budou doplnûny aÏ do vyhlá‰ky o závazn˘ch ãástech územního plánu obce Kounice

(ãlánek 1 - úãel vyhlá‰ky, ãlánek 2 - rozsah platnosti).

âlánek 3 - vymezení základních pojmÛ

(1) Na území obce jsou územním plánem rozli‰ovány:

a) z hlediska funkãního uspofiádání:

- polyfunkãní území,

- monofunkãní plochy,

b) z hlediska zastavitelnosti:

- území urbanizovaná (souãasnû zastavûné území obce + zastavitelná území),

- území neurbanizovaná,

c) z hlediska prostorového uspofiádání:

- území a plochy s rozdíln˘mi regulativy prostorového vyuÏití,

d) z hlediska dal‰ího v˘voje obce:

 - území stabilizovaná,

- území nestabilizovaná (rozvojové lokality, lokality v˘hledového rozvoje).

(2) Na území obce jsou z hlediska zaji‰tûní vefiejn˘ch zájmÛ rozli‰ovány:

- stavby ve vefiejném zájmu,

- stavby vefiejnû prospû‰né (navrÏené).

(3) Územním plánem je vymezen územní systém ekologické stability (zkratka ÚSES).

(4) Pro úãely této vyhlá‰ky se dále vymezují pojmy:

a) neru‰ící zafiízení:

Neru‰ícím zafiízením se rozumí zafiízení, jehoÏ negativní úãinky a vlivy staveb a zafiízení 

nenaru‰ují provoz a uÏívání staveb a zafiízení ve svém okolí a jeÏ nezhor‰uje kvalitu Ïivotního 

prostfiedí v okolí a okolních stavbách nad pfiípustnou míru, danou zvlá‰tními pfiedpisy.

b) drobná v˘roba a sluÏby, fiemeslná v˘roba:

Drobnou v˘robou a sluÏbami se rozumí v˘robní zafiízení nebo zafiízení v˘robních sluÏeb v 

malém rozsahu co do v˘mûry pozemku, poãtu zamûstnancÛ a objemu pfiepravy. 

V územích v˘roby je povaÏováno za zafiízení drobné v˘roby a sluÏeb zafiízení, jehoÏ velikost 

nepfiesahuje 3ha plochy pozemku, 100 zamûstnancÛ a objem pfiepravy 100 tun nebo 500 m3 

v jednom dni. 

V ostatních územích je povaÏováno za zafiízení drobné v˘roby a sluÏeb zafiízení, jehoÏ velikost 

nepfiesahuje 1000 m2 plochy pozemku, 25 zamûstnancÛ a 10 tun nebo 20 m3 objemu 

pfiepravy v jednom dni. 

¤emeslnou v˘robou se rozumí v˘roba fiemeslného charakteru zaji‰Èovaná ãleny rodiny, 

pfiípadnû dal‰ími maximálnû ãtyfimi pracovníky.

c) vefiejné ubytování:

Vefiejn˘m ubytováním se rozumí ubytování v hotelech, motelech a dal‰ích podobn˘ch 

zafiízeních a v penzionech, s dobou pobytu zpravidla ne del‰í neÏ 1 t˘den.

______________________________________________________________________________________________

âÁST DRUHÁ - ÚZEMÍ OBCE KOUNICE

âlánek 4 - urbanistická koncepce

(1) Realizací dálnice D11 (exit Bfiíství - 4km), která okrajovû zasahuje do fie‰eného území, byly podpofieny 

urbanistické vztahy ‰ir‰ího v˘znamu. Novû vzniklé kvalitní dopravní spojení s centrální sídelní 

aglomerací Prahy má v˘znamn˘ vliv na stabilizaci stávajícího stavebního fondu (bydlení, rekreace) a na 

rozvojové tendence zejména v oblasti bydlení.

(2) Územním plánem jsou podpofieny extenzivní rozvojové tendence v oblasti bydlení.  Prioritou z 

hlediska rozvoje v˘roby je intenzivní rozvoj  - modernizace a rekonstrukce stávajícího stavebního 

fondu, dostavba voln˘ch ploch v souãasnû zastavûném území obce.  Rozvoj sídelního útvaru 

(intenzivní i extenzivní) musí logicky navazovat na stávající strukturu zástavby, dopravní a technickou 

infrastrukturu. Realizací etap v˘stavby se bude postupnû prostorovû uzavírat intravilán obce s 

maximálním vyuÏitím stávajících ãi novû navrÏen˘ch místních komunikací.   

(3) SÚ Kounice bude i nadále plnit pfieváÏnû funkci obytnou (vãetnû rekreace) s rozvíjející se obãanskou 

vybaveností. Prioritou je zejména revitalizace centrální - historické ãásti obce (areál zámku) spoleãnû 

s omezením prÛjezdní dopravní zátûÏe . V˘robní funkce bude stabilizována v severní okrajové poloze 

sídelního útvaru Kounice. 

(4) Stavební úpravy v historicky nejstar‰ích ãástech obce pÛvodní stfiedovûké lokace musí sledovat 

rehabilitaci historického jádra s architektonicky cenn˘mi stavbami. 

(5) V krajinû je kladen dÛraz na zachování pfiirozen˘ch pfiírodních lokalit. 

(6) Vzhledem k narÛstající intenzitû dopravy po silnici II. tfiídy ã. 272 je Ïádoucí odklonit tuto komunikaci 

mimo zastavûné území obce Kounice.

(7) Prioritou v oblasti technického vybavení je postupná kompletace sítí technické infrastruktury spoleãnû 

s plo‰nou plynofikací obce. 

âlánek 5 - funkãní uspofiádání území

(1) Územní plán vymezuje tyto druhy polyfunkãních území:

- území areálu Kounického zámku,

- smí‰ené území venkovské (Bv),

- území bydlení - rodinné domy (Br),

- území bydlení - bytové domy (Bb),

- území v˘roby - zemûdûlská v˘roba (Vz),

- území v˘roby - drobná v˘roba a sluÏby (Vd).

Pro kaÏdé polyfunkãní území jsou stanoveny základní funkce ploch a druhy staveb a zafiízení, které je 

v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich uÏívání.

Pro v‰echna polyfunkãní území platí, Ïe nepfiípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako 

pfiípustné nebo podmínûnû pfiípustné.

(2) Územní plán vymezuje tyto druhy monofunkãních ploch:

- plochy obãanské vybavenosti,

- vodní plochy,

- plochy zelenû,

- plochy zemûdûlského pÛdního fondu,

- dopravní plochy a komunikace, 
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- plochy technického vybavení.

Pro kaÏdou monofunkãní plochu jsou stanoveny druhy pozemkÛ jeÏ zahrnuje, popfi. druhy staveb a 

zafiízení, které je v nûm moÏno umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich 

uÏívání.

Pro v‰echny monofunkãní plochy platí, Ïe nepfiípustné je takové vyuÏití, jeÏ není definováno jako 

pfiípustné nebo podmínûnû pfiípustné.

(3) Území areálu Kounického zámku:

a) Území je urãeno pro bydlení, zafiízení obãanské vybavenosti, pfiíp. rekreace a sluÏby.

b) Toto území je pfiípustné vyuÏívat pro:

- bydlení; a pfii splnûní obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ i s malochovem zvífiectva,

- sportovní zafiízení,

- provozovny sluÏeb nev˘robního charakteru,

- zafiízení vefiejného ubytování a vefiejného stravování,

- stavby plnící doplÀkovou funkci bydlení (napfi. garáÏe),

- komunikace zaji‰Èující obsluhu uvnitfi území.

(4) Smí‰ené území venkovské (Bv):

a) Území je urãeno pro bydlení ve spojení s uÏitkov˘m vyuÏitím zahrad, neru‰ícími zafiízeními 

drobné v˘roby a sluÏeb, zafiízeními obãanské vybavenosti, pfiíp. rekreace a s moÏností chovu 

drobného zvífiectva.

b) Toto území je pfiípustné vyuÏívat pro:

- rodinné bydlení s uÏitkov˘mi zahradami a uÏitkov˘mi stavbami plnícími doplÀkovou funkci 

  bydlení; a pfii splnûní obecnû závazn˘ch pfiedpisÛ i s chovem drobného zvífiectva,

- plochy pfiístupov˘ch komunikací a zafiízení dopravy v klidu, 

- zafiízení maloobchodu, vefiejného stravování, státní správy, administrativy, zdravotnictví a 

  sportu,

- provozovny sluÏeb nev˘robního charakteru,

- neru‰ící zafiízení drobné v˘roby a sluÏeb, neru‰ící zafiízení fiemeslné v˘roby,

- rekreaãní domky a chalupy,

- zahradnictví.

c) Toto území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro:

(podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce a pfiíslu‰ného stavebního úfiadu)

- vefiejné ubytování do 12 osob.

(5) Území bydlení - rodinné domy (Br):

a) Území je urãeno pfieváÏnû pro bydlení.

b) Toto území je pfiípustné vyuÏívat pro:

- rodinné domy, vã. zahrad,

- stavby plnící doplÀkovou funkci bydlení (garáÏe pro obsluhu tohoto území, 

  zahradní altány, skleníky do 25 m2),

- neru‰ící zafiízení zdravotnictví, drobné v˘roby a sluÏeb, a prodejny do 50 m2,

- neru‰ící zafiízení fiemeslné v˘roby.

c) Toto území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro:

(podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce a pfiíslu‰ného stavebního úfiadu)

- vefiejné ubytování do 12 osob.

(6) Území bydlení - bytové domy (Bb):

a) Území je urãeno pfieváÏnû pro bydlení.

b) Toto území je pfiípustné vyuÏívat pro:

- bytové domy (vã. ploch zelenû, hfii‰È, pfiístupov˘ch komunikací a zafiízení dopravy v klidu)

- stavby plnící doplÀkovou funkci bydlení (napfi. garáÏe),

- komunikace zaji‰Èující obsluhu uvnitfi území.

c) Toto území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro:

(podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce a pfiíslu‰ného stavebního úfiadu)

- zafiízení sluÏeb a prodejny do 50m2 prodejní plochy.

(7) Území v˘roby - zemûdûlská v˘roba (Vz):

a) Území je urãeno pro zafiízení zemûdûlské v˘roby, jeÏ mají podstatné ru‰ivé úãinky na okolí, a 

která proto není moÏné umísÈovat v jin˘ch územích.

b) Toto území je pfiípustné vyuÏívat pro:

- hlavní zafiízení zemûdûlské v˘roby,

- pomocná a obsluÏná zafiízení zemûdûlské v˘roby,

- obchodní, administrativní a správní budovy a zafiízení,

- zafiízení drobné v˘roby a sluÏeb,

- sklady.

c) Toto území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro:

(podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce a pfiíslu‰ného stavebního úfiadu)

- byty pohotovostní, sluÏební a majitelÛ zafiízení.

(8) Území v˘roby - drobná v˘roba a sluÏby (Vd):

a) Území je urãeno zejména pro zafiízení drobné v˘roby a sluÏeb.

b) Toto území je pfiípustné vyuÏívat pro:

- obchodní, administrativní a správní budovy a zafiízení,

- v‰echny druhy drobné v˘roby a sluÏeb, 

- sklady.

c) Toto území je podmínûnû pfiípustné vyuÏívat pro:

(podmínkou pro vyuÏití je spoleãn˘ souhlas obce a pfiíslu‰ného stavebního úfiadu)

- byty sluÏební a majitelÛ zafiízení.

(9) Plochy obãanské vybavenosti:

a) Plochy obãanského vybavení jsou urãeny pro zafiízení správy, ‰kolství, církve, kultury, sportu, 

jeslí a matefisk˘ch ‰kol, po‰t, bezpeãnosti a armády, poÏární ochrany, sociální péãe, 

zdravotnictví, vûdy a v˘zkumu, administrativy, obchodu, nev˘robních sluÏeb, vefiejného 

ubytování a vefiejného stravování, neru‰ící zafiízení fiemeslné v˘roby a hfibitovy.

b) Na plochách s podrobnûji urãen˘m druhem zafiízení jsou pfiípustná jen taková zafiízení 

obãanského vybavení, pro které jsou plochy urãeny (v hlavním urb. v˘kresu urãeno 

písmen˘m odkazem, pfiípadnû specifikací plochy - sportovní plochy, hfibitov).

c) Podmínûnû pfiípustné jsou byty sluÏební a majitelÛ zafiízení (podmínkou pro vyuÏití je 

spoleãn˘ souhlas obce a pfiíslu‰ného stavebního úfiadu).

(10) Vodní plochy:

a) Jako vodní plochy jsou vymezeny plochy tokÛ a vodních nádrÏí - potokÛ, rybníkÛ, ap. 

b) Pfiípustné je vyuÏití pro vodní toky a nádrÏe (s pfiípadn˘mi pomocn˘mi zafiízeními a plochami 

pro zaji‰tûní jejich funkce)

(11) Plochy zelenû:
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a) Plochy zelenû jsou podrobnûji rozdûleny na:

- pozemky urãené k plnûní funkcí lesa,

- vefiejnou zeleÀ (vãetnû odpoãinkov˘ch zafiízení a dûtsk˘ch hfii‰È),

- ostatní plochy (zahrnující plochy pfieváÏnû zatravnûné nebo plochy krajinné ãi 

  ochranné zelenû).

b) Plochy zelenû je pfiípustné vyuÏívat jen ve shodû s jejich podrobnûj‰ím urãením. Plochami 

zelenû - ostatními plochami smûjí b˘t vedeny pfiístupové komunikace k pfiilehl˘m stavbám.

(12) Plochy zemûdûlského pÛdního fondu:

a) Jako plochy zemûdûlsky vyuÏívaného pÛdního fondu jsou vymezeny plochy 

obhospodafiovaného a doãasnû neobhospodafiovaného zemûdûlského pÛdního fondu.

b) Pfiípustné je vyuÏití pro:

- ornou pÛdu,

- trvalé travní porosty (louky a pastviny),

- zahrady a sady (s v˘jimkou tûch zahrad a sadÛ, které jsou souãástí polyfunkãních území a 

  ostatních monofunkãních ploch).

(13) Dopravní plochy a komunikace:

a) Jako dopravní plochy a komunikace jsou vymezeny:

- dálnice, silnice II. a III. tfiídy a místní komunikace (vãetnû zafiízení automobilové dopravy, 

  zastávek autobusové dopravy a zafiízení dopravy v klidu, garáÏe),

- úãelové komunikace (v˘znamné polní, lesní, pfiístupové a pû‰í cesty).

b) Dopravní plochy a komunikace je pfiípustné vyuÏívat jen ve shodû s jejich podrobnûj‰ím 

urãením.                                                                                                                      

(14) Plochy technického vybavení:

a) Na plochách technického vybavení jsou pfiípustná zafiízení:

- pro zásobování vodou (vãetnû závlahov˘ch zafiízení),

- pro ãi‰tûní odpadních vod,

- pro zásobování elektrickou energií, plynem, 

- spojÛ.

b) Liniová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí mohou b˘t vedena jin˘m polyfunkãním územím nebo 

monofunkãní plochou.

âlánek 6 - uÏívání pozemkÛ a staveb, umísÈování a povolování staveb, zmûny vyuÏití území nebo 

plochy

(1) Na pozemcích, v zafiízeních a objektech je dále moÏno provozovat stávající funkce, i kdyÏ nejsou v 

souladu s charakteristikou území nebo plochy, pokud nebudou negativnû ovlivÀovat základní funkce 

území nebo plochy a nejsou zde dány dÛvody pro opatfiení podle zákona (§ 87 a 102 odst. 3 

stavebního zákona).

(2) Stavby a zafiízení umísÈovat, povolovat, povolovat jejich zmûny a povolovat zmûny jejich uÏívání ve 

smyslu stavebního zákona je moÏno pouze v souladu s podmínkami funkãního a prostorového vyuÏití 

území nebo plochy a s dal‰ími ustanoveními této vyhlá‰ky.

(3) Rozhodovat o zmûnû vyuÏití území nebo plochy je moÏno pouze v souladu s podmínkami funkãního 

vyuÏití území a s dal‰ími ustanoveními této vyhlá‰ky.

âlánek 7 - urbanizovaná a neurbanizovaná území, vymezení zastavitelného území

(1) a) Urbanizovaná území sestávají:

- ze souãasnû zastavûného území obce stanoveného dle § 139a, odst. 2 stavebního zákona,

- ze zastavitelného území.

b) V urbanizovaném území je moÏno umísÈovat a povolovat stavby, povolovat jejich zmûny a 

povolovat zmûny jejich uÏívání dle ãlánku 6, odst. 2 této vyhlá‰ky.

c) Územním plánem je vymezeno zastavitelné území v rámci rozvojov˘ch  lokalit R 01,R 03, R04, 

R 05, R 07, R 16.  Rozsah zastavitelného území je urãen graficky na hlavním v˘kresu.

(2) a) Neurbanizovaná území tvofií v‰echny zb˘vající plochy, tzn. plochy nezahrnuté do území 

urbanizovan˘ch.

b) V neurbanizovaném území je moÏno umísÈovat ãi povolovat:

- liniové stavby inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikací,

- úpravy vodních tokÛ k zaji‰tûní bezproblémového odtoku vod,

- zmûnu struktury ZPF,

- doprovodnou liniovou zeleÀ,

- sportovní plochy - hfii‰tû,

- retenãní vodní nádrÏe.

c) V neurbanizovaném území je moÏno podmínûnû umísÈovat ãi povolovat, na plochách zelenû 

a na plochách zemûdûlského pÛdního fondu, drobné stavby do 30 m2 zastavûné plochy a 5m 

v˘‰ky, pokud tyto stavby pfiímo souvisí s obhospodafiováním pozemkÛ. 

Podmínkou pro umísÈování ãi povolování je spoleãn˘ souhlas pfiíslu‰ného orgánu ochrany 

pfiírody, stavebního úfiadu a obce.

âlánek 8 - stabilizovaná a nestabilizovaná území

(1) Stabilizovaná území jsou taková území, na nichÏ nedojde v návrhovém období územního plánu (do r. 

2014) ke zmûnû funkãního vyuÏití jednotliv˘ch polyfunkãních území a monofunkãních ploch (na 

hlavních v˘kresech oznaãeno jako stav).

(2) a) V nestabilizovan˘ch územích dojde k podstatné zmûnû ve funkãním vyuÏití jednotliv˘ch 

polyfunkãních území a monofunkãních ploch.

b) Nestabilizovaná území sestávají z hlediska dlouhodobé etapizace:

- z rozvojov˘ch lokalit, jejichÏ realizace se pfiedpokládá v návrhovém období územního plánu, 

  tj. do roku 2014 (na hlavním v˘kresu oznaãeno jako návrh),

- z lokalit v˘hledového rozvoje, slouÏících jako rezerva pro dal‰í rozvoj obce (na hlavním 

  v˘kresu oznaãeno jako v˘hled); v návrhovém období územního plánu budou tyto lokality z   

  hlediska funkãního vyuÏívány stávajícím zpÛsobem, po naplnûní návrhov˘ch ploch budou 

  pfiednostnû urbanisticky fie‰eny.

âlánek 9 - zásady uspofiádání dopravního, technického a obãanského vybavení

(1) a) Územním plánem nejsou navrÏeny stavby, které by kolidovaly s obvodem a s ochrann˘m 

pásmem dálnice D11.

b) Je pfiípustná úprava trasy silnice II. tfiídy ã. 272 - obchvat obce (R 11). 

c) Systém a plochy stávajících silnic III. tfiídy zÛstanou  zachovány. Zachováním ploch jsou 
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ponechány územní rezervy pro pfiípadné odstranûní drobn˘ch bodov˘ch a liniov˘ch závad.

d) U lokalit urãen˘ch pro zástavbu bude dopravní obsluha zaji‰tûna kombinovanû  - vyuÏitím 

stávajících silnic a místních komunikací i navrÏen˘mi místními komunikacemi.

- U hlavní rozvojové lokality R 01 fie‰ení obsluÏn˘ch komunikací vychází ze zpracované 

  projektové dokumentace pro stavební povolení. 

- Standardem jsou navrÏené místní komunikace s kategorijní ‰ífikou b = 8m - základní 

  kategorie dvoupruhov˘ch místních komunikací (obsluha R02, R03, R05, R12 ). 

- V pfiípadû rozvojov˘ch lokalit navazujících na souãasnou zástavbu (R04, R07, R08, R09, R14, 

  R 15, R16) je umoÏnûno pfiímé dopravní pfiipojení z pfiilehl˘ch silnic ãi úãelov˘ch 

  komunikací.                 

e) Jako nové úãelové komunikace jsou pfiípustné: 

- v rámci R 01 komunikace pro pû‰í mezi stávající cestou a navrÏenou místní komunikací

  (MK 4).

- pfiístupové komunikace k pozemkÛm ãi stavbám a dal‰í úãelové komunikace v rámci 

  rozvojov˘ch lokalit (napfi. za úãelem pfiístupu k polní trati).

- obnovy cest zanikl˘ch cest pfii scelování pozemkÛ zemûdûlské pÛdy (protierozní úãinky).

(2) a) Systém zásobování pitnou vodou z vefiejného vodovodu zÛstane zachován. Distribuãní 

vodovodní fiady vefiejného vodovodu budou roz‰ífieny do doposud neobslouÏen˘ch území a 

do rozvojov˘ch lokalit zástavby, v návaznosti na fiady stávající.

b) V obci bude postupnû roz‰ifiována stoková síÈ zaústûná do obecní âOV. Kanalizaãní fiady 

budou rozvedeny i do rozvojov˘ch lokalit zástavby. V lokalitách poblíÏ recipientu bude 

kanalizace dÛslednû fie‰ena jako oddílná - spla‰ková (de‰Èové vody budou odvádûny pfiímo 

do recipientu).

U v‰ech novû navrhovan˘ch objektÛ budou zfiizovány malé ãistírny odpadních vod  ãi 

bezodtoké jímky a to do doby, neÏ budou napojitelné na kanalizaci, zaústûnou do âOV.

Pro stavebníky platí podmínka, Ïe de‰Èové vody budou v maximální moÏné mífie likvidovány 

na místû jejich vzniku (zasakování, akumulace pro zalévání, retence). 

c) Energetická potfieba bude pokryta elektrickou energií, je pfiípustná plo‰ná plynofikace 

sídelního útvaru Kounice a samoty T˘nice.

d) Je pfiípustné zbudování nov˘ch trafostanic v rámci rozvojov˘ch lokalit R01, R05 vãetnû 

pfiipojovacího kabelového vedení VN.

V rámci lokality R 03 je nezbytná pfieloÏka ãásti vzdu‰ného vedení VN 22kV.

PoÏadavky na zv˘‰ení, popfi. nové el. odbûry budou dále pfieváÏnû fie‰eny posílením 

stávajících sítí NN a úpravou stávajících trafostanic (v˘mûnou ãi pfiidáním dal‰ích 

transformátorÛ). 

Venkovní vedení elektrické energie mohou b˘t pfii rekonstrukci nahraÏena podzemními 

kabelov˘mi trasami. Nové objekty budou podzemní kabelovou trasou NN pfiipojeny vÏdy.

e) Nové objekty (a dal‰í dosud neobslouÏené objekty) budou pfiipojeny na stávající kabelovou 

telekomunikaãní síÈ. 

V rámci R 05 je nezbytná pfieloÏka ãásti telekom. kabelu do nové trasy. 

f) V pfiípadû dotãení plo‰n˘ch meliorací, je tfieba pfiíslu‰n˘mi opatfieními zajistit funkãnost 

zb˘vajících melioraãních zafiízení na okolních pozemcích, vãetnû bezproblémového odtoku 

vod. Toto platí i v pfiípadû dotãení systému plo‰ného zavlaÏovaní.

 (3) Zafiízení obãanské vybavenosti, která tvofií v˘znamn˘ stabilizaãní a rozvojov˘ prvek v území, mohou b˘t 

v jednotliv˘ch monofunkãních plochách obãanské vybavenosti, popfi. v polyfunkãních územích, 

pokud je tak stanoveno regulativy funkãního vyuÏití.

âlánek 10 - prostorové vyuÏití území

(1) Pro regulaci prostorového vyuÏití území se stanovují tyto podmínky prostorového vyuÏití území:

a) Koeficient zastavûní pozemku, kter˘ udává maximální procentní podíl zastavûné plochy 

objekty k celkové plo‰e pozemku.

b) Koeficient podlaÏní plochy, jenÏ vyjadfiuje maximální pomûr souãtu v‰ech podlaÏních ploch k 

plo‰e pozemku.

c) Koeficient obestavûného prostoru, kter˘ vyjadfiuje maximální pomûr obestavûného prostoru 

(m3) k celkové plo‰e pozemku (m2).

d) Maximální podlaÏnost udává maximální poãet nadzemních podlaÏí objektu bez podkroví. 

(2) Pro vybrané druhy polyfunkãních území a jsou územním plánem stanoveny tyto podmínky:

koef. koef. koef. maximální

funkãní území zastav. podlaÏ. obestav. podlaÏnost

poz. plochy prostoru

______________________________________________________________________________________________

smí‰ené území venkovské (Bv) 60 1,0 - 1-2

území bydlení - rodinné domy (Br) 40(*) 0,8 - 1-2

území bydlení - bytové domy (Bb) 25 0,8 - 2

území v˘roby - zemûdûlská v˘roba (Vz) 60 1,2 3,0 2

území v˘roby - drobná v˘roba a sluÏby (Vd) 60 1,2 3,0 2

(*) maximální zastavûná plocha objektu pro bydlení v rozvojov˘ch lokalitách v‰ak nesmí 

pfiesáhnout 200 m2.

(3) Pro rozvojovou lokalitu R 01 platí regulativy dané platn˘m územním rozhodnutím.

(4) Pro vybrané rozvojové lokality jsou stanoveny tyto podrobnûj‰í prostorové regulativy (zároveÀ platí 

koeficienty uvedené v odst. 2):

a) V rozvojov˘ch lokalitách je pfiípustné umísÈovat izolované rodinné domy pfiíp.dvojdomky. Je 

doporuãen obdéln˘ pÛdorys a zastfie‰ení sedlovou nebo valbovou stfiechou.

b) V rozvojové lokalitû R 04, R 07 musí stavby respektovat stávající uliãní ãáru.

c) V rozvojové lokalitû R 16 bude nová zástavba max. dvoupodlaÏní - pfiízemní s podkrovím.

(5) Ve smí‰eném území venkovském je pfiípustné pfiestavovat a dostavovat hospodáfiské objekty a stavût 

nové objekty v prolukách a zadních ãástech pozemkÛ. Nové objekty a stávající stavby po stavebních 

úpravách musí respektovat architektonické zásady dochované historické venkovské zástavby ve sv˘ch 

objemech i uÏit˘ch stavebních materiálech.

âlánek 11 - limity vyuÏití území

(1) Limity vyuÏití území omezují, vyluãují, pfiípadnû podmiÀují umísÈování staveb, vyuÏití území a 

opatfiení v území.

(2) Limity vyuÏití území sestávají ze dvou skupin:

- limitÛ vyuÏití území vypl˘vajících z právních pfiedpisÛ a správních rozhodnutí,

- limitÛ vycházejících z konkrétních podmínek fie‰eného území.

(3) Limity pro vyuÏití území vypl˘vajícími z právních pfiedpisÛ a správních rozhodnutí jsou: 

- hranice územních jednotek (fie‰ené území je totoÏné s katastrálním územím obce Kounice, okres 

  Nymburk - Stfiedoãesk˘ kraj), 

- zpÛsob vyuÏití území vypl˘vající z údajÛ katastru nemovitostí, pfiíp. rozhodnutí stavebního úfiadu ãi 

  dal‰ích úfiadÛ,

- vlastní limity vyuÏití území vypl˘vající z právních pfiedpisÛ a správních rozhodnutí, které musí b˘t pfii 

32



  jakékoliv ãinnosti v území respektovány, a obecnû zahrnují tyto oblasti:

  - ochrana pfiírody a krajiny (zvlá‰tû chránûná území pfiírody, ostatní chránûná území pfiírody, 

  územní systém ekologické stability),

  - ochrana nerostn˘ch surovin,

  - ochrana lesa,

  - ochrana pfiírodních léãiv˘ch zdrojÛ a léãebn˘ch lázní,

  - ochrana podzemních a povrchov˘ch vod,

  - ochrana pfied záplavami,

  - ochrana ovzdu‰í,

  - ochrana staveb,

  - ochrana památek,

  - ochrana technické infrastruktury (koridoru technické infrastruktury, pro zásobování vodou, pro 

  ãi‰tûní odpadních vod, pro zásobování elektrickou energií, pro zásobování plynem, pro 

  zásobování teplem, pro pfienos informací, pro zásobování jin˘mi produkty),

- ochrana dopravní infrastruktury (dopravního koridoru, pozemních komunikací, drah, leti‰È, 

  vodních cest).

(4) Limity vycházející z konkrétních podmínek fie‰eného území jsou vyjádfieny ustanoveními návrhu 

závazné ãásti ÚP Kounice, resp. po projednání a schválení návrhu ÚP ve vyhlá‰ce o závazn˘ch 

ãástech ÚP Kounice.

âlánek 12 - ochrana loÏisek nerostn˘ch surovin a omezení vypl˘vající z dÛsledkÛ dfiívûj‰í tûÏby

(1) V fie‰eném katastrálním území obce Kounice se nevyskytuje Ïádné v˘hradní loÏisko, chránûné 

loÏiskové území ani dob˘vací prostor, které by bylo nutno respektovat. 

âlánek 13 - vymezení územního systému ekologické stability

(1) Územním plánem jsou vymezeny prvky ÚSES (BC - biocentra, BK - biokoridory, IP - interakãní prvky). Z 

hlediska v˘znamu se jedná v pfiípadû obce Kounice vÏdy o prvky lokálního ÚSES, které v‰ak navazují 

na prvky dal‰í, nadfiazené (regionální, nadregionální). 

(2) Popis vymezen˘ch biocenter (vã. hlavních opatfiení), biokoridorÛ a interakãních prvkÛ:

BC 3: BC místního v˘znamu, funkãní, v˘mûra cca 3,5ha 

popis stávajícího stavu: dva rybníky u T˘nického potoka jsou obklopeny 

listnat˘mi polokulturními porosty a rákosinou, popfi. postagrární ladou, v rybnících 

kvalitní rákosiny

cílov˘ stav: listnaté vlhké porosty podle rybníkÛ vãetnû doprovodn˘ch porostÛ potoka

moÏné znehodnocení: intenzivními úpravami pro lov a rybolov, likvidací bfiehov˘ch 

porostÛ, tlakem na komunikace a zemûdûlství

návrh opatfiení: provést komplexní dosadbu a proãi‰tûní porostÛ v biocentru od 

nepÛvodních druhÛ

BC 4: BC místního v˘znamu, funkãní, v˘mûra cca 3ha

popis stávajícího stavu: jde o hust˘ doprovodn˘ porost dvou ménû zneãi‰tûn˘ch tokÛ 

v hospodáfiské zemûdûlské krajinû a okolní plochy na vlhk˘ch pÛdách

cílov˘ stav: lesík s hust˘m kfiovinat˘m doprovodn˘m porostem u soutoku dvou tokÛ

moÏné znehodnocení: zemûdûlskou v˘robou a ruderalizací vãetnû úprav a odplá‰tûní 

tokÛ

návrh opatfiení: revitalizovat toky, v okolí provést dosadbu listnat˘ch pfiirozen˘ch dfievin 

a vytvofiit pás luk

BC 9: BC místního v˘znamu, funkãní, v˘mûra cca 3ha

popis stávajícího stavu: rákosové porosty pdle rybníka a potoka, souãasnû s tím 

nezapojen˘ pobfieÏní doprovodn˘ porost a náletová ol‰ina a pfiilehl˘ lesík

cílov˘ stav: mokfiad a vodní nádrÏ s pfiirozen˘m pobfieÏním pásem rákosin i kfiovin a 

dfievin

moÏné znehodnocení: splachy hnojiv a ruderalizace, regulace a úprava toku a nádrÏe, 

dosadba nepÛvodních dfievin

návrh opatfiení: revitalizovat tok i území a provést dosadbu pfiirozen˘ch druhÛ, 

respektovat LHO a její pokyny

BK 1: pfieru‰ovan˘ vymezen˘ lokální biokoridor, 

popis stávajícího stavu: vede v údolní nivû T˘nického potoka, zasahuje k.ú. Kounice, 

âerníky, VykáÀ 

cílov˘ stav: stále zapojen˘ porost podle toku potoka mezi poli v ‰ífice alespoÀ 30m

moÏné znehodnocení: zemûdûlsk˘mi splachy a úpravami toku, erozí pÛdy, sukcesí 

invazivních druhÛ, nevhodnou úpravou

návrh opatfiení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba kfiovin a dfievin 

vytvofiení nárazníkov˘ch pásÛ podle zemûdûlsk˘ch ploch

BK 2: pfieru‰ovan˘ lokální biokoridor, 

popis stávajícího stavu: vede v údolní nivû Pofiíãanského potoka, alejemi a v rákosinû 

do lesních porostÛ; zasahuje k.ú. Kounice, Pofiíãany, Chrást 

cílov˘ stav: zapojen˘ porost podle toku potoka oboustrannû mezi poli a po mezích v 

optimální ‰ífice cca 25m

moÏné znehodnocení: zemûdûlsk˘mi splachy a úpravami toku, erozí pÛdy, sukcesí 

invazivních druhÛ, 

návrh opatfiení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba kfiovin a dfievin 

vytvofiení nárazníkov˘ch pásÛ luk podle zemûdûlsk˘ch ploch

BK3, BK 4: pfieru‰ovan˘ vymezen˘ lokální biokoridor, 

popis stávajícího stavu: vede v údolní nivû Kounického potoka, zasahuje k.ú. 

Kounice, Bfiíství, Star˘ Vestec

cílov˘ stav: zapojen˘ porost podle toku potoka oboustrannû mezi poli v optimální 

‰ífice cca 25m

moÏné znehodnocení: odpadními vodami, zemûdûlsk˘mi splachy a úpravami toku, 

sukcesí invazivních druhÛ, 

návrh opatfiení: revitalizace toku v celé délce a v obcích, dosadba kfiovin a dfievin 

vytvofiení nárazníkov˘ch pásÛ luk podle zemûdûlsk˘ch ploch

IP 2: les Kounice - jde o v˘znamnou plochu na S orientovaném svahu jiÏnû od Kounic, v 

lesním porostu je kapliãka s cestou, stáfií porostu aÏ pfies 120 let.

porost: dub letní, habr obecn˘, ostruÏiník kfiovi‰tní, bez ãern˘, javor klen, borovice 

lesní, bfiíza bradaviãnatá, net˘kavka malokvûtá, kopfiiva dvoudomá.

IP 3: svah Kounice - kfiovi‰tní rozsáhl˘ porost na S orientovaném nepfiípustném svahu JV od 

Kounic, jde o zpustlé sady na such˘ch svazích

porost: hustá kfiovi‰tní smûs star˘c ovocn˘ch stromÛ a kfiovin - tfie‰eÀ, jabloÀ, slivoÀ, 

trnka obecná, rÛÏe ‰ípková, ptaãí zob obecn˘, brslen evropsk˘, bfiíza bradaviãnatá, 

ostruÏiník maliník, ostruÏiník kfiovi‰tní, bez ãern˘, hloh obecn˘, topol hybridní, javor 

mléã.                                                                                                                

(3) Plochy tvofiící souãást územních systémÛ ekologické stability jsou nezastavitelné, se zvlá‰tním 

reÏimem obhospodafiování, odpovídajícím jejich funkci. 
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(4) V Ïádném pfiípadû nesmí dojít ke zmen‰ení plochy biocentra místního v˘znamu.

Místní biokoridory nesmí b˘t pfiesmûrovány.

âlánek 14 - asanace

(1) Územním plánem nejsou stanoveny Ïádné poÏadavky na nutné asanaãní úpravy.

âlánek 15 - vefiejnû prospû‰né stavby

(1) V území musí b˘t respektována skupina jiÏ realizovan˘ch staveb (stavby ve vefiejném zájmu):

a) objekty obãanské vybavenosti,

b) objekty a zafiízení technického vybavení (napfi. trafostanice apod.),

c) liniová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí,

d) komunikace (ve‰keré vozidlové vefiejné komunikace).

Pozn.: v pfiípadû realizace nov˘ch, v˘‰e popsan˘ch staveb, se tyto téÏ stávají stavbami ve vefiejném 

zájmu. 

(2) Územním plánem jsou vymezeny plochy pro tyto novû navrÏené vefiejnû prospû‰né stavby (VPS):

a) komunikace VPS 01 - místní komunikace pro dopravní obsluhu hlavní 

  rozvojové lokality obytné zástavby R 01

  ..... pozemkové parcely ã.: 1104/213, 1104/76

  (pro VPS cca 1,4500ha)

VPS 02 - místní komunikace pro dopravní obsluhu 

    rozvojov˘ch lokalit R 02, R03 a navazující na R01

  ..... pozemkové parcely ã.: 1104/1, 1222/1, 1101, 

  1099, 1098, 1223/2, 1095/3, (pro VPS cca 0,0450ha)

VPS 03 - místní komunikace pro dopravní obsluhu rozvojové 

  lokality obytné zástavby R 05

  ..... pozemková parcela ã.: 156/1, (pro VPS cca 

  0,8128ha)

VPS 04 - místní komunikace pro dopravní obsluhu zástavby v 

  hlubok˘ch traktech parcel  (R 12)

    ..... pozemkové parcely ã.: 186/19,28,29,30,31,32 (pro 

  VPS cca 0,1843ha)

b) objekty technického vybavení: VPS 05 - distribuãní trafostanice v rámci rozv. lokality R 01

  ..... pozemková parcela ã.: 1104/13 (pro VPS cca 

  30m2)

VPS 06 - distribuãní trafostanice v rámci rozv. lokality R05 

  ..... pozemková parcela ã.: 156/1(pro VPS cca 30m2)

c) liniová vedení inÏen˘rsk˘ch sítí: VPS 07 - kabelové vedení VN pro pfiipojení nové 

    distribuãní trafostanice v rámci R 01

VPS 08 - kabelové vedení VN pro pfiipojení nové 

    distribuãní trafostanice v rámci R 05

(3) Zafiazení mezi navrÏené vefiejnû prospû‰né stavby (dle bodu 2) je prvotním podkladem pro pfiípadné 

vyvlastnûní pozemkÛ nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude 

moÏno fie‰ení majetkoprávních sporÛ dosáhnout dohodou.

(4) Realizace obchvatu obce (úprava trasy komunikace II. tfiídy - R 11) je stavbou ve vefiejném zájmu. 

Z hlediska VÚC se jedná o vefiejnû prospû‰nou stavbu. Po konkrétní znalosti územních nárokÛ 

(projekt stavby) budou vymezeny plochy pro tuto VPS.

âlánek 16 - pfiehled rozvojov˘ch lokalit

(1) V rozvojov˘ch lokalitách dojde k podstatné zmûnû ve funkãním vyuÏití jednotliv˘ch polyfunkãních 

území a monofunkãních ploch, ve smyslu ãlánku 8.

(2) Pro popis funkãního vyuÏití rozvojov˘ch lokalit nebo jejich ãástí jsou pouÏity tyto zkratky:

a) Br ... území bydlení - rodinné domy

b) OpZ ... ostatní plochy a vefiejná zeleÀ

c) ZS ... zahrady a sady

d) Kom ... místní a úãelové komunikace, pomocné dopravní plochy

e) T ... plochy technického vybavení

f) Vd ... území v˘roby - drobná v˘roba a sluÏby

g) Vod ... vodní plochy

h) Sp ... sportovní plochy

i) Bv ... smí‰ené území venkovské

(3) Územním plánem jsou vymezeny tyto rozvojové lokality (v závorce uvedeno funkãní vyuÏití a 

pfiibliÏná v˘mûra pro toto vyuÏití v hektarech):

R 01 Lokalita “K vinici” pro  v˘stavbu rodinn˘ch domÛ a komunikace dle platného ÚR.

R 02 Nezastavitelné území mezi vodoteãemi  - plochy zelenû, vodní nádrÏe a sportovní plocha. 

Touto lokalitou prochází pfiíjezdová komunikace do hlavní rozvojové lokality R 01(dle 

vydaného platného ÚR). (Sp = 0,1310; Vod = 0,0810; Kom = 0,0450; OpZ = 0,4680)

R 03 Území bydlení - rodinné domy se zahradami v západní, okrajové ãásti obce. V rámci této 

lokality je nutná pfieloÏka vzdu‰ného vedení VN. 

(Br = 0,8143; Kom = 0,1157; OpZ = 0,0300)

R 04 Území bydlení - rodinné domy (2RD) se zahradami v západní, okrajové ãásti obce 

navazující na stávající komunikaci.

(Br = 0,3459)

R 05 Území bydlení - rodinné domy (cca 24RD). V rámci lokality je navrÏena okruÏní komunikace s 

dopravním napojením na stávající komunikace a pfiístupové cesty. Z pietních dÛvodÛ je 

zástavba odklonûna od pfiístupové cesty na hfibitov. V rámci lokality je navrÏena rezerva pro 

trafostanici a vefiejná zeleÀ (dûtské hfii‰tû).

(Br = 3,1646; Kom = 0,8128; OpZ = 0,4383, ZS = 0,7762)

R 07 Lokalita pro v˘stavbu 2 RD navazující na stávající ãi novû navrÏenou zástavbu.

(Br = 0,4316)

R 08 Území drobné v˘roby a sluÏeb navrÏené na záhumenních zahradách, dopravnû obslouÏené ze 

stávající pfiístupové komunikace, navazující na stávající v˘robní areály.

(Vd = 0,4125)

R 09 Území drobné v˘roby a sluÏeb navrÏené na záhumenních zahradách, dopravnû obslouÏené ze 

stávající pfiístupové komunikace, navazující na stávající v˘robní areály.

(Vd = 0,6045)

R 10 Nezastavitelné území zahrad a sadÛ navrÏené na stávající ladem nechané plo‰e p.ã. 1087/1.
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(ZS = 3,7323)

R 11 Orientaãní trasa novû navrÏené komunikace II. tfiídy - obchvat obce.

R 12 NavrÏená místní komunikace v návaznosti na komunikaci na poz.p..ã.186/11, která umoÏní

pfiístup a rozvoj pro zástavbu v hlubok˘ch traktech parcel (JV okraj SZÚO).

(Kom = 0,1843)

R 13 Pozemky urãené k plnûní funkcí lesa (cca 34ha) navrÏené na stávající ladem nechané plo‰e 

mezi interakãním prvkem IP3 a hranicí s k.ú. Kluãov u âeského Brodu.

R 14 Území areálu Kounického zámku - pro památkovû chránûn˘ areál zámku s pfiilehl˘mi 

hospodáfisk˘mi budovami a pozemkem parc. ã.97/2 (jeden vlastník - soukrom˘ investor) je 

navrÏena zmûna funkãního vyuÏití území (v rámci funkãních regulativÛ v tomto území je 

zdÛraznûna zejména funkce bydlení a vylouãena funkce v˘roby a skladÛ).  Úpravy související s 

nov˘m provozem musí b˘t prÛbûÏnû konzultovány s NPÚ. Podél vodoteãe musí b˘t zachován 

ochrann˘ pás zelenû v ‰ífice min.10m.

R 15 Rozvojová lokalita pro území bydlení - rodinné domy se zahradami podél vodoteãe (navazující 

na areál Kounického zámku). Podél vodoteãe musí b˘t zachován ochrann˘ pás zelenû v ‰ífice 

min.10m.

(Br = 1,5621)

R 16 Území areálu statku T˘nice je navrÏena zmûna funkãního vyuÏití z území zemûdûlské v˘roby 

na území smí‰ené venkovské, hranice zastavitelného území je roz‰ífiena (smí‰ené území 

venkovské - pro rodinné domy v zahradách). Podmínkou pro rozvoj je zru‰ení stávající 

Ïivoãi‰né v˘roby. ZpÛsob a charakter zástavby bude konzultován s orgánem ochrany památek.

âlánek 17 - dal‰í ustanovení

(1) Území obce Kounice je územím s archeologick˘mi nálezy. Pro ve‰keré terénní práce platí oznamovací 

povinnost, která umoÏní archeologickému pracovi‰ti v˘zkum v dotãen˘ch lokalitách, u liniov˘ch 

staveb dohled nebo v˘zkum.

(2) Vlastník nemovité kulturní památky, zam˘‰lí-li provádût jakékoliv zásahy do takového objektu, je 

povinen vyÏádat si pfiedem závazné stanovisko orgánu ochrany památek, ve kterém budou stanoveny 

podmínky, za kter˘ch je moÏno postupovat.

(3) Pfii akcích kolidujících s produktovodem a s ním souvisejícím zafiízením, plánovan˘ch v jeho 

ochranném pásmu, je nutné si vyÏádat pfiedchozí souhlas pracovi‰tû spravujícího tento úsek 

produktovodu.

______________________________________________________________________________________________

âÁST T¤ETÍ - ZÁVùREâNÁ USTANOVENÍ

âlánky 18, 19 a 20 budou doplnûny aÏ do vyhlá‰ky o závazn˘ch ãástech územního plánu obce 

Kounice (ãlánek 18 - lhÛty aktualizace územního plánu, ãlánek 19 - uloÏení dokumentace, ãlánek 

20 - úãinnost).
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