PŘÍLOHA Č. 1 VÝKRESU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,
OPATŘENÍ A ASANACÍ

Plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k
pozemkům a stavbám vyvlastnit dle §170 zák. č. 183/2006 Sb. a asanace
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číslo lokality

využití území

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z ÚPO MĚSTA KOLÍNA
ÚPO – A3
ÚPO-8
ÚPO-11
ÚPO-14
ÚPO-15
ÚPO-17
ÚPO-20
ÚPO-21
ÚPO-22
ÚPO-23
ÚPO-25
ÚPO-28
ÚPO-30
ÚPO-32
ÚPO-33
ÚPO-34
ÚPO-36
ÚPO-37
ÚPO-43
ÚPO-44
ÚPO-45
ÚPO-49
ÚPO-51
ÚPO-74
ÚPO-75
ÚPO-81
ÚPO-82
ÚPO-84
ÚPO-85
ÚPO-89
ÚPO-91
ÚPO-94
ÚPO-97

účelová komunikace spojení Sendražic s výrobní zónou s mimoúrovňovým přechodem
přes silnici II.
třídy
místní komunikace z ulice Hlavní Sendražice k přeložce silnice II/125 – Velký Osek Kolín
komunikace pro cyklisty a pěší podél ulice Ovčárecké
místní komunikace navazující na zástavbu obce a stávající místní komunikaci podél
potoka a přemostění potoka a napojení na stávající místní komunikaci; dopravní
obslužnost rozvojového území pro bytovou výstavbu - Sendražice
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojového území pro bytovou výstavbu –
Sendražice – napojení z Hlavní, rozšíření na parametry místní komunikace
místní komunikace v rozvojovém území přestavbou účelové komunikace
cyklotrasa Polabím – návaznost na regionální cyklotrasu
přeložka silnice II/125 v úseku ulic Veltrubská – Koramo - Ovčárecká
účelová komunikace z ulice Veltrubské k trati ČD podél vodoteče
účelová komunikace – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro výrobu mezi ul.
Veltrubská sil. II/125 a tratí ČD
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bydlení – napojení na
ulici Lesn, Sendražice – podél Hlubokého potoka
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojového území pro bytovou výstavbu –
prodloužení ulice Palackého k Hlubokému potoku a podél Hlubokého potoka
komunikace pro cyklisty a pěší podél silnice I/38 Kolín - Poděbrady
účelová komunikace – dopravní obslužnost navržené odpočinkové plochy (zahrádkové
osady) – návaznost na stávající zahrádkové osady v Kolíně II.
kruhová křižovatka ul. Pražské a navrhovaná připojovací místní komunikace páteřní
propojovací místní komunikace–dopravní obslužnost rozvojového území napojení pod
č.33
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bydlení napojení na
ulici Zborovská, Kolín II.
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bydlení – území za
Radimského mlýnem k Labi – napojení na ulici Brankovickou Kolín V.
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bydlení – území nad
úpravnou vodyVinice Kolín V. navazuje na komunikace pod č. 44
místní komunikace – propojení na ul. Třídvorskou, dopravní obslužnost rozvojových
ploch pro smíšené území – propojení silnic II/328 a II/322
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojových ploch – smíšené území – lokalita
„Vinice“
účelová komunikace pro místní propojení především chodců a cyklistů
sportovní plochy – lokalita pod rybníkem Peklo
účelová komunikace – podél přeložky I/38 obchvat – pro dopravní obsluhu zemědělské
techniky
místní komunikace – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bytovou výstavbu,
napojení na ul. U Nemocnice propoj s komunikací pod č. 78
místní komunikace propojovací z ulice Orebitské
místní komunikace propojovací z ulice Orebitské
závazné umístění křižovatky – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bytovou
výstavbu s napojením z ulic Radovesnická Štítary
závazné umístění křižovatky – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bytovou
výstavbu s napojením z ulic Radovesnická Štítary
místní komunikace propojovací – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bytovou
zónu, zónu výrobně obslužnou a smíšenou – propojení mezi ul. Polepská - Plynárenská
účelová komunikace – podél přeložky I/38 obchvat – pro dopravní obsluhu zemědělské
techniky
účelová komunikace – dopravní obslužnost sportovního areálu Sandberk
závazné umístění křižovatky – dopravní obslužnost rozvojových ploch pro bytovou
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výstavbu s napojením z ul. K Louži, Zibohlavy
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZE ZMĚNY Č.1 ÚPO MĚSTA KOLÍNA
Z1-1
Z1-2
Z1-7
(D050 ZÚR)
Z1-8
Z1-11
Z1-12

plocha veřejné infrastruktury občanského vybavení – základní škola Kolín v. – ulice
Křičkova
místní komunikace zajišťující přístup ke stavebním pozemkům u ulice Pražské
místní komunikace zajišťující propojení ul. Havlíčkova – Storokolínská vč. přemostění
železnice
vlečka do východní části průmyslové zóny Kolín - Šťáralka
místní komunikace pro obsluhu ploch pro bydlení v RD v k. ú. Sendražice – prodloužení
ul. U Hlubokého potoka
místní komunikace pro obsluhu ploch pro bydlení v RD v k. ú. Sendražice – odbočka z
příjezdové cesty k zahrádkám podél Hlubokého potoka

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZE ZMĚNY Č.2 ÚPO MĚSTA KOLÍNA
Z2-1
Z2-2
Z2-4
Z2-5
Z2-7
Z2-8
Z2-10
Z2-11
Z2-14
Z2-15

odtok dešťové kanalizace včetně retence z areálu výrobně obslužné zóny
místní komunikace sběrná, páteřní komunikační systém
odtok dešťové kanalizace včetně retence z areálu výrobně obslužné zóny do potoka
Polepky
revitalizace vodoteče do Sendražického potoka
odtok dešťové kanalizace do Hlubokého potoka
plocha pro retenční nádrž
místní komunikace pro obsluhu rozovjových ploch Sendražic
manipulační plocha pro CO a požární ochranu průmyslové zóny
parkoviště pro odstavování vozidel u stávajících vysokopodlažních domů
parkoviště pro odstavování vozidel u stávajících vysokopodlažních domů

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZE ZMĚNY Č.3 ÚPO MĚSTA KOLÍNA
DOPRAVNÍ STAVBY
Z3-D1
Z3-D2
Z3-D4
Z3-D7
Z3-D9

rozšíření místní komunikace na normové parametry (min. 2 m)
rozšíření obslužné komunikace včetně odtoku dešťové kanalizace na normové
parametry (min. 2 m)
rozšíření silnice III. třídy na normové parametry a cyklistický pás (š. 4 m)
účelová komunikace pro pěší
účelová komunikace pro obsluhu stavebních pozemků

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Z3-T1
Z3-T2
Z3-T3
Z3-T4
Z3-T5
Z3-T7

kabelové vedení 22 kV a plocha pro místní trafostanice
odtok dešťové kanalizace z rozvojového území
odtok dešťové kanalizace z rozvojového území a dopravní obsluha rozvojového území
(účelová komunikace)
odtok dešťové kanalizace z rozvojového území
protipovodňové opatření
rozšíření ČOV Kolín

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZE ZMĚNY Č.3 ÚPO MĚSTA KOLÍNA
Z3-A
Z3-B
Z3-C
Z3-D
Z3-E
Z3-F
Z3-G
Z3-H
Z3-I
Z3-K

doprovodná zeleň v sousedství aktivní zóny záplavy
doprovodná a rozptýlená zeleň, izolační mezi rozvojovým územím a výrobním podnikem
Paramo
doprovodná a rozptýlená zeleň, protierozní opatření, zkvalitnění krajinného rázu a
estetického působení náhorní polohy polní cesty
plocha pro zalesnění, zlepšení ekologické stability náhorní polohy polní cesty
plocha pro zalesnění, zlepšení ekologické stability náhorní polohy u obce
veřejná zeleň podél rybníka a cesty z důvodů veřejné plochy u rybníka
doprovodná a rozptýlená zeleň, protierozní opatření, zkvalitnění krajinného rázu a
estetického působení náhorní polohy polní cesty
doprovodná zeleň ochranná, odvodnění plochy pro parkoviště
plochy pro návrh zklidnění dopravy u vjezdu do zastavitelné plochy
zalesnění, náhradní plocha za rozvojovou lokalitu
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Z3-L

veřejná zeleň odclonění výstavby od obchvatu, náhrada za změnu využití

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY ZE ZMĚN ÚP PO ÚPRAVĚ
PLOCHY A KORIDORY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
D210
D1
D2
D3
D4-Z4
D5-Z4
D6-Z4
D8-Z4
D10-Z4
D11-Z4
D12-Z4
D13-Z4
D14-Z4
D20-Z4
D21-Z4
D22-Z4
D24-Z4
D26-Z4
D27-Z4
D28-Z4
D29-Z4
D30-Z4

Koridor tratě č. 230: Hlízovská spojka
Vymezení nové místní komunikace pro příjezd ke stávající zástavbě
Vymezení úpravy napojení silnice III/12547 na silnici II/125
Vymezení účelové komunikace podél zahrádkové osady
Prodloužení místní komunikace k nové rozvojové ploše – rozšíření stávající cesty
Nová místní komunikace pro obsluhu rozvojové plochy
Místní komunikace pro obsluhu nové zastavitelné plochy
Místní komunikace pro obsluhu rozvojového území vedená z části pro stávající účelovou
komunikaci -rozšíření
Rozšíření a lokalizace min. ploch pro dopravní obsluhu v rozvojovém území
Obslužná komunikace pro novou rozvojovou plochu – podmínka pro vydání ÚR
Nová místní komunikace pro obsluhu rozvojové plochy
Parkoviště
Obslužná komunikace a úprava křižovatky na místní komunikaci páteřní
Rozšíření obslužné místní komunikace na normové parametry v rozvojové ploše
Rozšíření obslužné místní komunikace na normové parametry v rozvojové ploše
Rozšíření obslužné místní komunikace na normové parametry v rozvojové ploše
Místní komunikace pro obsluhu nových zastavitelných ploch
Rozšíření obslužné místní komunikace na normové parametry v rozvojové ploše
Rozšíření silnice III. třídy na normové parametry pro přenos zvýšené dopravní zátěže a
plocha pro cyklistický a pěší pás oddělený od vozovky do samostatného pruhu
Úprava křižovatky Polepská – Královská cesta
Rozšíření uličního prostoru Královské cesty
Účelová komunikace podél DP Sandberk náhrada za zrušenou komunikaci těžbou

PLOCHY A KORIDORY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
T8
(R01 ZÚR)

Vymezení koridoru ropovodu DRUŽBA pro zdvojení potrubí (přípolož/zkapacitnění)

ASANACE
A1
A2

asanace stavby z důvodu přemostění železničního koridoru propojovací místní
komunikací páteřní
asanace koryta vodoteče, náhradní koryto podél navrhované komunikace – VPS v
platné ÚPD

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZE ZMĚN ÚP PO ÚPRAVĚ
O1
O2
O3
O5
O8
O9
(RK 1301 ZÚR)
O10
(RK 1243 ZÚR)
O11
(RK 1243 ZÚR)
O12
(NK 72 ZÚR)
O14
(NK 72 ZÚR)
O15
O16
(RC 954 ZÚR)

biokoridor lokální
biokoridor lokální
biokoridor lokální
doprovodná zeleň v městské zástavbě a interakční prvek ÚSES
pás doprovodné zeleně se vsakovacím a retenčním zařízením a interakční prvek ÚSES
regionální biokoridor Pekelský potok – Zálabí
regionální biokoridor
regionální biokoridor
Nadregionální biokoridor u Labe, (upřesnění s novým limitem dobývacího prostoru) a
vymezení krajinné zóny s dominantní přírodní funkcí
Nadregionální biokoridor – úprava trasy dle KPÚ
Lokální biocentra – úprava trasy dle KPÚ
Vymezení regionálního biocentra Pekelský potok
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O17
(RC 952 ZÚR)

Vymezení regionální biocentra Hánina
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