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1. ÚVOD
Zpráva o uplatňování Územního plánu Bukovina nad Labem (dále jen „zpráva o
uplatňování“) je vyhotovena na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu v platném znění včetně zákona č. 350/2012 Sb. (dále
„stavební zákon") a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění
včetně vyhlášky č. 458/2012 Sb..
Zpráva o uplatňování byla projednána s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními
obcemi a veřejností dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva o uplatňování mapuje mimo jiné stavební činnost v obci ve sledovaném období
včetně výčtu problémů k řešení územním plánem, vyhodnocuje změny podmínek, na
základě kterých byl územní plán vydán, vyhodnocuje soulad s nadřazenou územně
plánovací dokumentací a vyhodnocuje potřebu vymezení zastavitelných ploch.
Obec Bukovina nad Labem náleží do správního území obce s rozšířenou působností
Pardubice. Správní území je tvořeno jedním katastrálním územím (k.ú. Bukovina nad
Labem) a zabírá rozlohu 446 ha.
K 31. 12. 2014 zde žilo 223 obyvatel (zdroj ČSÚ).
Sousedními obcemi jsou obce Opatovice nad Labem, Vysoká nad Labem, Borek, Újezd u
Sezemic, Dříteč a Hrobice.
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2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BUKOVINA NAD LABEM
a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního
zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů
na udržitelný rozvoj území
• Vyhodnocení uplatňování územního plánu
Popis uplatňovaného územního plánu (dále jen „ÚP Bukovina“)
ÚP Bukovina nad Labem byl zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění do 1. 1. 2013 a jeho prováděcích
vyhlášek. ÚP Bukovina nad Labem vydalo Zastupitelstvo obce Bukovina nad Labem formou
opatření obecné povahy dne 15. 12. 2012 s nabytím účinnosti dne 5. 3. 2012.
Zpracovatel:
Pořizovatel:

AURUM s.r.o., projektový ateliér Pardubice, zodpovědný projektant Ing. arch.
Ivana Petrů
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta.

Žádné změny ÚP Bukovina nad Labem v uplynulém období nebyly vydány.
Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a novela vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“). ÚP Bukovina nad Labem nabyl účinnosti před platností této novely zákona č.
183/2006 Sb..
Plnění ÚP - zastavitelné plochy vymezené v ÚP Bukovina včetně plochy přestavby:
o mimo zastavěné území
14 ploch BI

– bydlení v rodinných domech příměstské

1 plocha TO

- technická infrastruktura pro nakládání s odpady

1 plocha ZV

- zeleň na veřejných prostranství

2 plochy ZS

- zeleň soukromá a vyhrazená

1 plocha DSk

- doprava silniční – státní silniční síť- koridor K1

o v zastavěném území
1 plocha SV

– smíšená obytná – venkovská- plocha přestavby

1 plocha SV

– smíšená obytná – venkovská

1 plocha VD

- výroba a skladování – drobná řemeslná výroba

Územní plán vymezil celkem 20 zastavitelných ploch a 1 plochu přestavby. Veškeré
zastavitelné plochy vyjma koridoru pro silniční státní síť R35 jsou vymezeny v rámci
zastavěného území nebo v jeho přímé návaznosti.
Zastavitelné plochy jsou určeny především pro funkci bydlení. Kromě původní zástavby,
kterou územní plán zařadil do funkce bydlení venkovského a smíšeného území obytného
jsou v severním a jižním konci sídla realizovány, resp. navrhovány stavby pro bydlení
příměstského charakteru. Pro bydlení příměstské vymezil územní plán zastavitelné plochy v
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severní části obce v rozptylu zastavěného území a v jižní části obce na poměrně rozsáhlých
plochách navazujících na zastavěné území.
Územní plán navrhl také doplnění, resp. přestavbu ploch s funkcí smíšené území obytné na
východní straně centrálního prostoru (návsi). Kromě bydlení nabízejí tyto plochy i možnost
umístění staveb a zařízení občanské vybavenosti, resp. drobné výroby a služeb.
V jihovýchodní části sídla je stávající sportoviště, v severovýchodní části sídla je poměrně
rozsáhlý areál zemědělské výroby. V návaznosti na něj je na volné ploše v zastavěném
území navržena plocha drobné výroby.
Stávající areál popílkoviště je vymezen jižně od obce.
Navržený dopravní koridor K1 pro státní silniční síť R35 je vymezen severně od obce.
Územní plán vymezil kolem dopravního koridoru pro případné korekce trasy komunikace
R35 územní rezervu R1.
Územní plán respektuje stávající plochy lesa, nenavrhuje zábor těchto ploch, zalesnění, ani
nejsou umísťovány nové plochy do ochranného pásma lesa. Intenzivně zorněné území
zabírá většinu volné krajiny.
Prvky nadregionálního systému ekologické stability (NRBK K73) probíhají po okrajích
katastru. Pouze navržený propojující LBK 2 – LBK 3 prochází řešeným územím od východu
k západu severně od koridoru komunikace R35.
Územní plán vymezil veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu (VT1 a VT2),
pro čistírnu odpadních vod – WT 1 a pro dopravní a technickou infrastrukturu (VDT1 a VT2),
pro dopravní infrastrukturu (vnější část koridoru K1 – VD1 a vnitřní část koridoru K1 – WD1),
dále koridor pro vedení cyklostezky podél komunikace III/29810 – VD2 a koridor pro vedení
cyklostezky „Stezka mechu a perníku“ – VD3 – VD5.
Územní plán vymezil veřejně prospěšná opatření na územní systém ekologické stability –
VU1, VU3, VU4, VU6- VU10.
Územní plán vymezil objekt důležitý pro obranu státu na severozápadním okraji řešeného
území – VO1.
ÚP Bukovina vymezuje veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo ve
prospěch obce Bukovina nad Labem:
- uliční prostor u zastavitelných ploch Z4 a Z5 – PV1
- uliční prostor u zastavitelných ploch Z11 a Z12 – PV2
- uliční prostor u zastavitelných ploch Z7-Z10, Z15- Z16, Z18- Z19 – PV3
- uliční prostor u zastavitelných ploch Z13 – PV4

Územní plán nevymezuje žádné plochy k prověření změn jejich využití územní studií jako
podmínku pro rozhodování v území.
V řešeném území se nachází evropsky významná lokality NATURA 2000 – Orlice a Labe.
Západní část řešeného území leží v záplavovém území (hranice inundace Q100, Q20, Q5 )
řeky Labe.
Řešené území je územím s archeologickými nálezy.
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Tabulka využití plnění zastavitelných ploch vymezených ÚP Bukovina nad Labem (naplnění
zastavitelných ploch je sledováno k 10/2015 podle aktualizace leteckých snímků)
Označení
lokality

Z1

Z2
Z3

Z4

Z5

Z6
Z7
Z8

Z9
Z10
Z11
Z12
Z13

Z14

Funkční využití
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
zeleň soukromá a
vyhrazená
ZS
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
zeleň soukromá a
vyhrazená
ZS
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
veřejné prostranství
PVu
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
veřejné prostranství
PVu
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
smíšené obytné
SV
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI
veřejné prostranství
PVu
bydlení v rodinných
domech - příměstské
BI

Využito

Výměra
(ha)

ha

%

Zbývá
využít
(ha)

0,076

0

0

0,076

0,083

0

0

0,083

0,186

0,075

40%

0,111

0,143

0

0

0,143

0,049

0

0

0,049

0,439

0

0

0,439

0

0

0

0

0

0

0,126

0,126

100%

0

0,277

0

0

0,277

0,678

0

0

0,678

0

0

0,408

0

0

0,408

0,951

0

0

0,951

0,398

0

0

0,398

0,915

0

0

0,915

0,005

2%

0

0

0

0

0,030
0,823
0,03

0,164

0,212
0,012
0,115

Poznámka

Rodinný dům

0,030
0,823
0,03
Rodinný dům

0,164

0,207

Dvougaráž

0,012
0,115
6
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5,747

0,206

3,6%

5,541

0,44

0

0

0,44

0,25

0

0

0,25

Celkem SV

0,69

0

0

0,69

výroba a skladování –
drobná a řemeslná
výroba
VD

0,68

0

0

0,68

0,68

0

0

0,68

0,117

0

0

0,117

0,117

0

0

0,117

0,18

0

0

0,18

0,18

0

0

0,18

0,273

0

0

0,273

0,436

0

0

0,436

0,709

0

0

0,709

Celkem BI

Z15
P1

Z16

plochy smíšené
obytné venkovské
SV
plocha smíšená
obytná, venkovská
SV

Celkem VD

Z17

plocha technické
infrastruktury pro
nakládání s odpady
TO

Celkem TO

Z18

zeleň na veřejných
prostranstvích
ZV

Celkem ZV

Z19
Z20
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zeleň soukromá a
vyhrazená
ZS
zeleň soukromá a
vyhrazená
ZS

Celkem ZS

Shrnutí:
Rozvoj obce probíhá v souladu s vydaným ÚP Bukovina nad Labem.
Zastavitelné plochy pro bydlení jsou územním plánem vymezeny v dostatečné míře,
zrealizovány byly dva rodinné domy a jedna dvougaráž. Naplněnost ploch je v plochách
bydlení příměstského 3,6%, v plochách smíšeného bydlení obytného venkovského je
naplněnost 0%.
Z výše uvedeného vyplývá, že není třeba vymezovat další rozvojové plochy pro bydlení.
• Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl ÚP vydán:
Dne 1.1.2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona 183/2006 Sb. včetně jejích
prováděcích předpisů. Dle bodu 4 Přechodná ustanovení Čl. II zákona č. 350/2012 Sb.,
kterým se mění zákon 183/2006 Sb. stanoví, že: „Části územně plánovací dokumentace,
která podle zákona 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nemohou být její součástí, se nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této
dokumentace vypuštěny“.
Dále je nutno respektovat ustanovení novelizované prováděcí vyhlášky ke stavebnímu
zákonu: „…pro každé 2 ha zastavitelných ploch bydlení, rekreace a občanského vybavení je
nutno vymezit min. 1000 m2 veřejného prostranství“.
Vzhledem k nabytí účinnosti územního plánu k 5. 3. 2012, tedy před nabytím účinnosti
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novely stavebního zákona, není ÚP Bukovina nad Labem s touto novelou v souladu.
Soulad s územně nadřazenou dokumentací kraje a s politikou územního rozvoje je součástí
kap. c) – viz níže.
• Vyhodnocení negativních dopadů na udržitelný rozvoj území
Od doby vydání ÚP Bukovina nebyly zaznamenány při realizaci jednotlivých záměrů žádné
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Vydaný územní plán vytváří předpoklady pro
vyvážený rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou funkci, přičemž jsou respektovány
stávající kvality životního prostředí.
b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů
V době vydání ÚP Bukovina byly v platnosti Územně plánovací podklady ORP Pardubice
zpracované v prosinci 2010 – 1. aktualizace. V době zpracování zprávy o uplatňování
územního plánu je platná úplná 3. aktualizace ÚAP z roku 2014 (dále jen ÚAP).
Dle ÚAP je obec Bukovina na základě vyhodnocení vyváženosti územních podmínek
zařazena do skupiny E – samostatně ležící obec s vazbou na více spádových obcí.
Z hlediska vyváženosti tří pilířů je dobrý stav pilíře sociálního, životního prostředí i
hospodářského pilíře.
Problémy k řešení:
-

střet navrhované silnice R35 s ÚSES, s NATURA 2000, s krajinným rázem a
záplavou Q100 (A021, A018, A034, A050)
střet navrhované silnice R35 s ÚSES, s ochranou půdy a krajinným rázem (A021,
A018, A041)
monokulturní, bezlesá krajina
nesoulad prvků ÚSES
nevymezené NRBK

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně
plánovací dokumentací vydanou krajem
Řešené území náleží do oblasti, ve které dochází k perspektivnímu propojení dálnice D11
rychlostní komunikací R35 s Moravou.
Úkolem územního plánování v tomto území je tedy chránit koridor R35 a řešit územní
souvislosti upřesněného koridoru R35.
• Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR
Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „aktualizace“) byla vládou projednána
a schválena dne 15. dubna 2015. V době zpracování zprávy o uplatňování je tento dokument
v platnosti.
Územní plán Bukovina nad Labem řadí předmětné území do rozvojové oblasti OB4 a do
území ležícího v kontaktu s rozvojovou osou OS4 – Rozvojová osa Praha – Hradec Králové /
Pardubice – Trutnov, hranice ČR.
Dle aktualizace se řešené území nachází v rozvojové oblasti OB4 – rozvojová oblast Hradec
Králové / Pardubice.
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Nový úkol:
- vyřadit obec z území ležícího v kontaktu s rozvojovou osou OS4 – Rozvojová osa
Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov, hranice ČR.
ÚP Bukovina nad Labem respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v aktualizaci č.1 PÚR ČR.
• Územně plánovací dokumentace vydaná krajem
V době zpracování územního plánu byla závazná územně plánovací dokumentace – Zásady
územního rozvoje Pardubického kraje- ZÚR Pk 2010, vydaná 26. 4. 2010, s nabytím
účinnosti dne 15. 6. 2010. V době zpracování zprávy o uplatňování je platná aktualizace č.1
ZÚR Pk.
Územní plán vymezil dle ZUR Pk v severní části území veřejně prospěšnou stavbu D01 –
komunikace R35 včetně územní rezervy R1 a veřejně prospěšné opatření UO3 – NRBK 73
při západní hranici katastru obce.
V řešeném území se nachází evropsky významná lokality NATURA 2000 – Orlice a Labe.
Západní část řešeného území leží v záplavovém území (hranice inundace Q100, Q20, Q5 )
řeky Labe.
Řešené území je územím s archeologickými nálezy.
Aktualizace č.1 ZÚR Pk vymezuje v území veřejně prospěšnou stavbu D01 – komunikace
R35 včetně územní rezervy R1 a veřejně prospěšné opatření UO3 – NRBK 73 a dále řadí
předmětné území do krajiny zemědělské a lesozemědělské s vyšší mírou urbanizace.
Nový úkol plynoucí z aktualizace č.1 ZÚR Pk:
- zařadit předmětné území do zemědělské krajiny s vyšší mírou urbanizace.
Shrnutí:
Z výše uvedeného lze konstatovat, že ÚP Bukovina nad Labem je nutno při následující
změně ÚP dát do souladu s aktualizací ZÚR Pk a PÚR ČR.
d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona
Pro rozvoj obce Bukovina nad Labem územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch.
Potřebné záměry výstavby umožňují jak zastavitelné plochy územního plánu, tak plochy
(proluky) v rámci zastavěného území.
Územní plán v odůvodnění vyhodnotil zastavitelné plochy pro bydlení takto:
- vymezená plocha pro bydlení daná územním plánem včetně 20% rezervy
………5,76ha – tj. pro 57 RD
- zastavěnost pozemků ve sledovaném období (dle zjištění pořizovatele)
………0,206ha2 RD
Z výše uvedeného vyplývá, že zastavěnost pozemků ve vymezených zastavitelných
plochách pro bydlení je cca 4%, plochy pro bydlení jsou tedy navrženy dostatečně.
V územním plánu Bukovina nad Labem zbývá zastavět plochu pro cca 55 RD (při uvažované
rozloze stavebního pozemku 1000 m2)
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e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny
Z návrhu zprávy o uplatňování ÚP Bukovina nad Labem nevyplývá bezodkladná potřeba
změny ÚP Bukovina nad Labem.
Při následující změně je však nutno dát do souladu následující:
- zařadit předmětné území do zemědělské krajiny a lesozemědělské s vyšší mírou
urbanizace. (vyplývá z aktualizace ZÚR Pk)
- dát do souladu územní plán s novelou stavebního zákona (vyplývá ze stavebního zákona)
- prověřit problém v území - střet navrhované silnice R35 s ÚSES, s NATURA 2000, s
krajinným rázem a záplavou Q100 (A021, A018, A034, A050 (vyplývá z ÚAP)
- prověřit problém v území - monokulturní, bezlesá krajina (vyplývá z ÚAP)
- prověřit problém v území - nesoulad prvků ÚSES (vyplývá z ÚAP)
- prověřit problém v území- střet navrhované silnice R35 s ÚSES, s ochranou půdy a
krajinným rázem (A021, A018, A041) (vyplývá z ÚAP)
- vyřadit obec z území ležícího v kontaktu s rozvojovou osou OS4 – Rozvojová osa Praha
– Hradec Králové / Pardubice – Trutnov, hranice ČR( vyplývá z PÚR ČR)
- prověřit návaznost NRBK 73 na území obce Újezd u Sezemic (vyplývá ze stanoviska DO Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství)
- změnit název rychlostní silnice R35 na dálnici II. typu s označením D35 (vyplývá ze
stanoviska DO – Ministerstvo dopravy)
- odstranit výpis konkrétních pozemků pro VPS dálnice D35 (vyplývá ze stanoviska DO –
Ministerstvo dopravy)
- zařadit koridor pro VPS dálnice D35 mezi plochy a koridory pouze s možností vyvlastnění
(vyplývá ze stanoviska DO – Ministerstvo dopravy)
- prověřit zakreslení jevu č. 103 – letecká stavba včetně ochranného pásma, příp. doplnit
(vyplývá ze stanoviska DO – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa
Pardubice)
f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
Na území obce Bukovina nad Labem se nachází evropsky významná lokalita soustavy
NATURA 2000 – Orlice a Labe. Do řešeného území nezasahuje ptačí oblast.
g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li
zpracování variant vyžadováno
Variantní řešení není požadováno.
h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečnosti uvedených pod
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci
územního plánu
Návrh na pořízení nového ÚP se nepodává, neboť ze skutečností uvedených pod písmeny
a) až d) nevyplývá potřeba změny, která by podstatně ovlivnila koncepci územního plánu.
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i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu
zjištěny
Požadavky nejsou uváděny, v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly
negativní dopady na udržitelný rozvoj zjištěny.
j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje
Z projednání zprávy o uplatňování nevyplývá požadavek na aktualizaci ZÚR Pk.
3. ZÁVĚR
Zpráva o uplatňování Územního plánu Bukovina nad Labem byla projednána dle § 55 odst. 1
stavebního zákona v platném znění s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními
obcemi a veřejností. V době projednávání byl Návrh Zprávy o uplatňování zveřejněn na
webových stránkách města Pardubice www.pardubice.eu a u obce Bukovina nad Labem.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bukovina nad Labem byla projednána a schválena
Zastupitelstvem obce Bukovina nad Labem dne
pod číslem usnesení

……………………..

…………………………

Starosta

Místostarosta
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