
INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 3

Cukrovar Kopidlno
obec: Kopidlno

rozloha lokality: 84 160 m2

stávající využití: většinou bez využití, částečně průmysl

uvažované využití:

� dle územně plánovací dokumentace – průmysl, výroba, skla-

dování, částečně bydlení 

� ostatní zájmy – podnikatelské aktivity, výroba a služby, 

občanská vybavenost, sport a rekreace, individuální bydlení

1 : 50 000

0 50 10025
m

1 vrátnice, administrativa

2 jídelna, dílny

3 sila

4 sklad cukru

5 trafostanice, rozvodna, dílny

6 sklad olejů

7 váha, čerpací stanice

8 remíza, vozovna

9 garáž

10 pojezdný most

11 sklad

12 chladící věže

13 přečerpávací stanice

14 váha a vážnice

15 sklad
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INVESTUJTE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Lokalita č. 3: Cukrovar Kopidlno

Obec: Kopidlno

Původní využití areálu: cukrovar 

 jméno a příjmení: Ing. Martin Ulvr

 vztah k lokalitě: správce areálu

Kontaktní osoba: adresa: Cukrovar Kopidlno, Tomáše Svobody 238, 507 32 Kopidlno

 telefon: +420 493 552 203

 e-mail: cukrovar.kopidlno@cbox.cz

 jméno a příjmení: Roman Novák

Kontakty na obec:
 adresa: Městský úřad Kopidlno, Hilmarovo náměstí 13, 507 32 Kopidlno

 telefon: +420 493 552 291

 e-mail: mistostarosta@kopidlno.cz

Kontakty na obec adresa: Městský úřad Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 47 Jičín

s rozšířenou telefon: +420 493 545 111

působností: e-mail: posta@mujicin.cz

Základní charakteristika

Areál cukrovaru se nachází uvnitř zástavby města Kopidlno, severní hranici areálu tvoří železniční trať. Původní cukrovar z roku 1871 byl v osmdesátých 

letech minulého století zásadně zrekonstruován – proběhla výstavba nového areálu, který byl v poslední fázi před dokončením zprivatizován a nikdy ne-

byl uveden do provozu. Dodnes je prakticky bez využití s výjimkou kotelny, na kterou byla  donedávna napojena část domácností Kopidlna. Hlavní vjezd 

do areálu je v západní části areálu z místní komunikace, která je v vzdálenosti cca 500 m napojena na silnici I/32. V současnosti je většina objektů 

v areálu demolována a pozemek je tak připraven jako stavební parcela se zpevněnými plochami a minimem stojících objektů k dalšímu využití. Areál je 

spojen s kotelnou a ČOV 1430 m dlouhou konstrukcí nosiče potrubí parovodu, horkovodu a splaškové kanalizace – tzv. potrubním mostem.

Navrhované využití

Navrhuje se využití pro podnikání v oblasti výroby a výrobních služeb, podnikání v oblasti občanského vybavení, eventuelně též využití pro 

sport a rekreaci, individuální bydlení, předpoklad výsadby ochranné zeleně. 

Vazba na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)

Stávající funkční využití dle ÚPD Průmysl.

Regulační prvky  Objekty průmyslu, administrativní budovy, technologické a doplňkové stavby, dopravní

  plochy, sklady, garáže; výjimečně přípustné pohotovostní byty a byty majitelů

Možné využití v souladu s ÚPD Průmysl, výroba, skladování, částečně pro bydlení.

Vlastnické vztahy

Počet vlastníků celkem 1 Celková rozloha lokality (v m2) 84 160  

Počet soukromých vlastníků lokality 1 Název: Cukrovar Kopidlno, a. s. Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 100

Počet veřejných vlastníků 
0 Název:

(komunální, státní aj.)   
–
 

Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0
 

Počet ostatních vlastníků (církev aj.) 0 Název: – Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0 

Počet neznámých vlastníků nebo 
0 Popis: – Odhadovaný poměr vlastnictví (v %) 0 

nevypořádaných vlastnických vztahů

Majoritní vlastník (s více než 50 %)  Cukrovar Kopidlno, a. s.

Počet vlastníků vlastnících samostatně 
1

více než 10 % lokality

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace   Elektřina Užitková voda Pitná voda Kanalizace Plyn

silnice I. třídy (0,5 km), železnice (0,5 km) ano ne  ano  ano  ano

Existující limity a omezení 

Existence ekologických zátěží (kontaminace související s výrobou cukru a zpracováním řepy + odstraňování původních konstrukcí staveb 

a podzemních objektů).

Identifi kace předpokládaných problémů v rámci budoucího posuzování vlivu stavby na životní prostředí 

Předpokládané využití lokality je nutno posoudit z hlediska vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb., zákona č. 100/2001 

Sb. (EIA) a zákona č. 76/2002 Sb. (IPPC).

Předpokládaný rozsah vypracování posouzení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí: 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně 
Ano – bude nutné vypracovat s ohledem na předpokládané využití. 

sociálně-ekonomických vlivů

Vlivy na ovzduší a klima
 

Ano – bude nutné vypracovat podle navrhovaného využití v části určené pro výrobu.
 

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další 
Ano – bude nutné vypracovat podle navrhovaného využití v části určené pro výrobu.

fyzikální a biologické charakteristiky 

Vlivy na povrchové a podzemní vody
 

Ne – areál se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů i mimo záplavová území.
 

 

Vlivy na půdu
 Ne – není nutné vypracovat; jedná se o nezemědělskou půdu, pozemky jsou bez třídy ochrany 

 zemědělské půdy.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
 Ne – není nutné vypracovat; v řešené lokalitě není žádné výhradní ložisko nerostných surovin 

 a lokalita se ani nenachází v dobývacím prostoru.

Vlivy na faunu, fl óru a ekosystémy Ne – území leží v zastavěném území sídla Kopidlno, mimo hranice územního systému

 ekologické stability.

Vlivy na krajinu
 Ne – není nutné vypracovat, je třeba dodržet zastavovací pravidla a předepsané koefi cienty 

 určené v územním plánu obce Kopidlno.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 Ne – vlastní řešená lokalita není kulturní památkou a nenachází se v chráněném památkovém 

 území.

Lokalita je mimo dosah Ano/Ne Ano

záplavového území Záplavové 

 území v mapě 
Lokalita leží mimo záplavová území.

 Ano/Ne Ne

Památková ochrana Popis –

Procentuální zastoupení jednotlivých tříd 
Není stanoveno – jedná se o zastavěné území sídla.

ochrany zemědělské půdy v lokalitě

Ochranná pásma dopravní a technické Ochranné pásmo železnice – severní část areálu – 60 m od osy krajní koleje, nejméně 30 m od

infrastruktury  hranice obvodu dráhy; ochranné pásmo vlečky – severní část areálu – pro vlečky 30 m.

Lokalita je předmětem Ano/Ne Ne

podpory z veřejných zdrojů Druh podpory –

Širší vztahy lokality 

Kopidlno – počet obyvatel 2 253 (k 1. 1. 2006). Lokalita se nachází uvnitř zastavěného území a zároveň poblíž centra města Kopidlno, 

které je správním a administrativním střediskem širšího okolí. Nejbližším dalším sídelním centrem je město Jičín, ležící severovýchodně ve vzdá-

lenosti cca 16 km.

Sídlo úřadů: Adresa Město PSČ

Finanční úřad Valdštejnovo náměstí 1 Jičín 506 14

Stavební úřad Městský úřad Kopidlno, Hilmarovo náměstí 13 Kopidlno 507 32

Živnostenský úřad
 Městský úřad Jičín – Obecní živnostenský 

Jičín 506 01
 úřad, Havlíčkova 56

Regionální informace 1/2006 – území okresu Jičín

Počet obyvatel  77 306 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel  39 726

Míra nezaměstnanosti 8,1 %

Počet registrovaných nezaměstnaných k 31. 1. 2006 3 301 
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