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Územní plán Rokytno se vydává pro celé administrativní území obce Rokytno, které je tvořeno dvěma 
katastrálními územími - k.ú. Rokytno a k.ú. Bohumileč (dále jen řešené území). 
 

a) Vymezení zastavěného území  

čl.1.  
Zastavěné území je vymezeno v Územním plánu Rokytno. Jeho vymezení je vyznačeno k datu 07/2014. V 
grafických přílohách územního plánu "I.B1 Výkres základního členění území" a "I.B2a Hlavní výkres" jsou 
jednotlivá zastavěná území vyznačena jevem "zastavěné území k datu 02/2015", jsou ohraničena 
hranicemi zastavěných území. 

 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

čl.2.  
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány tyto územním plánem stanovené priority a 
zásady koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot:  

a) vytvářet podmínky pro trvale udržitelný rozvoj řešeného území resp. pro rozvoj všech jeho pilířů 
(pro záměry podporující ekologický, sociální i ekonomický pilíř), 

b) rozvojové záměry zástavby realizovat především formou růstu efektivity využívaní ve 
stabilizovaných plochách urbanizovaných funkcí i v zastavitelných plochách,  

c) v sídlech stabilizovat a rozvíjet urbanizované funkce (umožňující zástavbu) - bydlení, občanské 
vybavení, výroba, funkce smíšené, veřejná prostranství i systém sídelní zeleně, 

d) rozvíjet a doplňovat veřejnou infrastrukturu (sítě technické infrastruktury, dopravní 
infrastruktura všech úrovní, v sídlech jejich občanské vybavení a veřejná prostranství) 

e) respektovat limity využití území a jeho veškeré přírodní, kulturní i civilizační hodnoty, 
f) chránit, stabilizovat a dále rozvíjet hodnoty území s důrazem na hodnoty přírodní a krajinné - 

zachování krajinného rázu, vytvoření podmínek pro obnovu a regeneraci přírodního prostředí, 
ochranu a posílení ekostabilizačních funkcí v řešeném území, 

g) chránit kompaktní charakter sídel a respektovat územním plánem stanovené podmínky 
zajišťujících přiměřený a postupný rozvoj zástavby, 

h) chránit a rozvíjet prvky všech zastoupených úrovní územního systému ekologické stability, 
i) chránit systém sídelní zeleně, respektování stanovených podmínek pro stabilizaci, doplnění a 

rozvoj dopravní infrastruktury, posílení dopravního propojení s nadřazenou dopravní sítí, 
ochrana před negativními vlivy provozu, zachování resp. obnova dopravní propustnosti uvnitř 
řešeného území, posílení propustnosti území pro cyklisty a pěší 

j) rozvíjet potenciál rekreačního využití území - denní rekreace pro místní obyvatele, cílové aktivity 
s potenciálem pro širší území ( hipoturistika), cyklistická dopravy (tranzit, cíle). 
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c)   Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém sídelní 
zeleně 

 
c.1. Urbanistická koncepce 

čl.3.  
Při rozhodování  o změnách v území budou respektovány zásady urbanistické koncepce platné pro celé 
řešené území: 

 
a) Sídla si nadále ponechají a budou rozvíjet jako hlavní funkci bydlení. Současně budou rozvíjeny 

další funkce doplňující a zkvalitňující podmínky v řešeném území – především občanská 
vybavenost, veřejná prostranství a sídelní zeleň.  

b) Budou respektovány stanovené podmínky pro rozvoj a dokončení transformace ploch 
výrobních (s podnikatelskými aktivitami přinášejícími vznik pracovních příležitostí) tak, aby  
umožňovaly co nejširší spektrum využití a zároveň tak, aby důsledky svých činností negativně 
neovlivnili sousední a blízké obytné plochy. 

c) Budou respektovány stanovené podmínky využití všech typů ploch s rozdílným způsobem 
využití - obecné podmínky prostorového uspořádání stanovené u vybraných typů ploch s 
rozdílným způsobem využití (stanovené hlavní využití předurčuje charakter zástavby). Pro 
jednotlivé zastavitelné plochy jsou dále stanoveny konkrétní lokální omezení, podmínky či 
požadavky. 

d) Kromě vymezených zastavitelných ploch je možná další výstavba uvnitř zastavěného území, 
pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr výstavby: 

o je v souladu se stanovenými podmínkami pro využití typu plochy s rozdílným způsobem 
využití, ve kterém je záměr lokalizován (hlavní využití) 

o splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 

o je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území 

o je  v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 

o není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 

o není v rozporu se zásadami ochrany přírody a krajiny 

e) V rozvojových lokalitách pro bydlení budou pro funkci bydlení umísťovány výhradně stavby pro 
individuální bydlení – rodinné domy. 

f) Ve stabilizovaných plochách, v ucelených lokalitách se zastoupením původní venkovské 
zástavby, bude zachován ráz této historické zástavby – se stavebním fondem odpovídajícím 
původnímu /převážně zemědělskému/ využití – obytná část – výrazně obdélníkový půdorys, 
sedlová střecha, doplňkové stavby – stodoly, sklady, původní chlévy.  

g) Nové stavby pro bydlení navazující na stávající zástavbu (v zastavitelných plochách navazujících 
na zastavěné území a nové stavby lokalizované v prolukách ve stabilizovaných plochách) budou 
charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby 
(hmotové řešení staveb, podlažnost, převažující typ zastřešení apod.) resp. svým řešením 
budou respektovat prostorové poměry v lokalitě, nebudou vytvářet nežádoucí hmotové a 
architektonické dominanty, stavby v prolukách budou respektovat stávající uliční a stavební 
linie. 
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h) Charakter architektonického řešení nové zástavby pro bydlení (tvarosloví, hmotové řešení) 
bude v každé ucelené lokalitě vždy jednotný. 

i) Zařízení občanské vybavenosti nejsou a nebudou realizována pouze v samostatně vymezených 
plochách RZV, ale jsou a budou součástí i dalších ploch RZV a to v souladu se stanovenými 
podmínkami využití těchto ploch. Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení budou 
rozvíjena především v návaznosti na stávající zařízení. 

j) V plochách bydlení a v plochách smíšených obytných je přípustná integrace drobných výrobně 
obslužných aktivit (řemesla, služby – dle stanovených podmínek využití jednotlivých typů ploch 
pro bydlení) bez negativních vlivů na okolní obytné prostředí – v území podél průjezdných 
komunikací je toto prolínání funkcí koncentrováno. 

k) Před nežádoucí výstavbou budou chráněny plochy veřejných prostranství, plochy veřejné 
zeleně na těchto prostranstvích a zeleň – přírodního charakteru. 

l) Okraje zastavěného území resp. okraje zastavitelných ploch směrem do krajiny jsou a nadále 
budou (dle podmínek v lokalitě) tvořeny zahradami se stromovou zelení, které i nadále budou 
z důvodu posílení krajinného rázu a dálkových pohledů vytvářet přirozený rámec sídla. 

m) Budou doplněny kapacity systémů stávající technické infrastruktury a dále budou rozšířeny 
systémy inženýrských sítí do rozvojových lokalit. 

n) Budou rozvíjeny záměry z nadřazené ÚPD – ve vymezených koridorech – D35, přeložka II/298 a 
koridor VVTL plynovodu. 

o) Bude zlepšována prostupnost územím.  

p) Budou respektovány a rozvíjeny skladebné prvky systému ekologické stability na nadregionální, 
regionální a lokální úrovni, včetně doplnění linií významné krajinné liniové zeleně. Budou 
posilovány vazby vnitrosídelní zeleně s krajinnou zelení v souladu se systémem ekologické 
stability (především ve vazbě na vodní toky a po nich trasované lokální biokoridory procházející 
zastavěným územím nebo po jeho okraji). 

q) Do krajiny budou rozšiřovány prvky liniové zeleně, lemující vodoteče a cesty v krajině 
(nenarušení systému obhospodařování zemědělské půdy). Budou rozvíjeny retenční schopnosti 
krajiny a budou posilovány její ekostabilizační funkce – především v plochách smíšených 
nezastavěného území s převahou trvalých travních porostů a v plochách přírodních (především 
pro založení skladebných částí ÚSES). 

r) Chráněny budou plochy lesa – vymezeny jsou jako samostatná plocha s rozdílným způsobem 
využití. Do vzdálenosti 50 m od hranice lesa nebudou umisťovány aktivity, které by byly s tímto 
limitem v rozporu. Případná zástavba bude umisťována ve vzdálenosti min. 25 m od okraje lesa. 

s) V řešeném území není přípustné zřizovat: 

o stožáry větrných elektráren  

o fotovoltaické elektrárny s výjimkou umisťování panelů: 

� na střechách objektů v rovině střešní 

� ve výrobních areálech na střechách objektů obecně 

o stavby pro reklamu větší než 8m² (půdorysná plocha) 
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čl.4.  
Při rozhodování  o změnách v území budou respektovány zásady urbanistické koncepce platné pro sídlo 
Rokytno: 
 

a) Podél průjezdné komunikace v Rokytně, v těžišti sídla, v plochách zatížených negativními vlivy 
dopravy budou soustředěny aktivity příslušné pro plochy smíšené obytné tak, aby byl 
zdůrazněn význam centrální části sídla (zařízení občanské vybavenosti místního významu). 

b) Bude plošně respektován a dále transformován původně zemědělský areál v Rokytně tak, aby 
provoz významně negativně neovlivňoval životní a obytné prostředí především sousedních a 
navazujících obytných ploch. Pokud to prostorové poměry dovolí, bude areál po svém obvodu 
doplněn pásy izolační zeleně.  

 
c.2. Vymezení zastavitelných ploch 

 
čl.5.  

Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch: 
a) Koeficient zastavění stavebního pozemku (dále KZSP) – udává maximální podíl zastavěné plochy 

stavebního pozemku (§ 2, odst. (7) zák. 183/2006 Sb.)  k celkové ploše (budoucího) stavebního 
pozemku Koeficient nezastavěných ploch zastavěných stavebních pozemků (dále KNZSP resp. 
koeficient zeleně – udává minimální podíl plochy vyhrazené zeleně (nezastavěné plochy 
budoucího zastavěného stavebního pozemku – zahrady) k celkové výměře plochy  (budoucího) 
zastavěného stavebního pozemku;  

b) stavební pozemek – v následujících tabulkách charakterizujících jednotlivé rozvojové plochy je 
chápán jako stavební pozemek pro stavby hlavní (objekty resp. domy) např. pro rodinný dům 
(zahrnuje i stavby doplňkové ke stavbě hlavní); pro zastavitelné plochy resp. plochy změn, kde 
není uvedena max. velikost budoucího stavebního pozemku , je stanovena max. výměra 
budoucího stavebního pozemku 1200m2 

 
čl.6.  

Společná podmínka pro všechny zastavitelné plochy: 
� oplocení je možno realizovat na hranici plochy budoucího zastavěného stavebního pozemku. 

 
čl.7.  
Společné lokální podmínky – limity využití pro všechny zastavitelné plochy: 

a) celé řešené území je  územím s archeologickými nálezy, 

b) respektovány budou trasy sítí technické infrastruktury a jejich ochranná pásma (pokud se v 
lokalitě nacházejí), případně bude řešeno jejich přeložení či další opatření. 
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čl.8.  
Při rozhodování  o změnách v území budou ve vymezených zastavitelných plochách respektovány 
podmínky a zásady stanovené pro jednotlivé zastavitelné plochy: 
1) PZ  Z1 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ11  
lokalizace východní okraj zástavby Zástavy (části ležící v řešeném území) 
plocha 0,44 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z1a / BI - bydlení - v rodinných domech příměstské 

Z1b / ZS – zeleň – soukromá a vyhrazená 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 4 stavební pozemky pro RD 
� výměra stavebního pozemku max. 1000m2 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� do lokality zasahuje pásmo 50m od hranice lesa, nové stavby budou 
umisťovány ve vzdálenosti min. 25 m od okraje lesa 

 
2) PZ  Z2a, b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ22  
lokalizace jižní okraj zástavby místní části Zástava   
plocha 0,23 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z2a / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

Z2b / ZS - zeleň soukromá a vyhrazená 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 1 stavební pozemek pro RD 
� KZSP max. 0,35 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� do lokality zasahuje pásmo 50m od hranice lesa, nové stavby budou 
umisťovány ve vzdálenosti min. 25 m od okraje lesa 

 
3) PZ  Z3 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ33  
lokalizace severozápadní okraj Bohumilče   
plocha 0,05 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z3 / ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� zahrada rodinného domu 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 
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4) PZ  Z4a, b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ44  
lokalizace severozápadní část Bohumilče   
plocha 1,01 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV � Z4a / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

� Z4b / ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 6 stavebních pozemků pro RD v Z4a 
� výměra stavebního pozemku max. 1200m2 
� KZSP max. 0,35 
� KNZSP min. 0,3 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo  

max. 2NP 
� na západním okraji zahrady rodinných domů (Z4b) 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� investice do půdy - musí být zachována funkčnost  
celého systému meliorací 

� v kontaktu se zastavitelnou plochou se nachází HOZ, toto zařízení 
bude respektováno a bude zachována jeho funkčnost. Podél HOZ 
bude zachován nezastavěný manipulační pruh. 

 
5) PZ  Z5 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ55  
lokalizace západní okraj Bohumilče   
plocha 1,16 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z5 / SV - plochy smíšené obytné - venkovské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 8 stavebních pozemků pro RD 
� výměra stavebního pozemku pro RD max. 1000m2 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba objekty RD - max. 1NP s možností využití podkroví nebo 

max. 2NP 
� objekty nesouvisející s bydlením - výška zástavby bude nižší než 

výška staveb v sousedním stávajícím výrobním areálu (bez 
technologických staveb a zařízení) na západním okraji preferovat 
plochy soukromé a vyhrazené zeleně, případně izolační zeleně 

� na rozhraní rozdílných funkcí pás izolační zeleně bude realizován, 
např. mezi objekty resp. areály výroby a plochami s hlavní funkcí 
bydlení 

� využití a uspořádání zastavitelné plochy umožní na jejím východním 
okraji, který přiléhá ke stávající místní komunikaci, vymezení 
veřejného prostranství, resp. uličního prostoru, ze kterého budou 
vjezdy na navazující zastavěné stavební pozemky, minimálně v 
šířkových parametrech dle platných právních předpisů  

lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů bydlení v lokalitě je přípustná za 

předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp. 
stavebním řízení bude prokázáno splnění hygienických 



17 

ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – opat ření obecné povahy – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST  ÚP 
 

limitů, jejichž zdrojem jsou činnosti v přilehlém výrobním 
areálu 

- činnosti (jiné než bydlení – např. výrobní) provozované v 
lokalitě jsou přípustné za předpokladu splnění podmínky, že 
bude prokázáno, že jejich vlivem nebude zhoršeno obytné a 
životní prostředí v kontaktním území 

lokální podmínky - 
limity využití 

� přes lokalitu bude zachován průjezd účelové  
komunikace ve směru jihovýchod - severozápad 

� investice do půdy - při realizaci zástavby je nutno  
zajistit funkčnost systému meliorací 

� v kontaktu se zastavitelnou plochou se nachází HOZ, toto zařízení 
bude respektováno a bude zachována jeho funkčnost. Podél HOZ 
bude zachován nezastavěný manipulační pruh. 

 

6) PZ  Z6 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ66  
lokalizace jihozápadní okraj sídla Bohumileč   
plocha 0,79 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z6 / VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� výška zástavby nebude přesahovat výšku staveb v  
severně položeném stávajícím výrobním areálu (bez 
technologických staveb a zařízení) 

� po obvodu areálu bude realizován pás ochranné a  
izolační zeleně 

lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení pro výrobu a podnikání v lokalitě je 

přípustná  za předpokladu splnění podmínky, že v územním 
resp. stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou překročeny 
hygienické limity hluku z navrhovaných provozů u nejbližších 
chráněných venkovních prostorů, tj. na hranici navazující 
stabilizované plochy bydlení (na její západní hranici)  

lokální podmínky - 
limity využití 

� investice do půdy - při realizaci zástavby je nutno  
zajistit funkčnost systému meliorací 

7) PZ  Z7a, b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ77  
lokalizace jižní část Bohumilče   
plocha 0,52 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z7a / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

Z7b / ZO - zeleň - ochranná a izolační 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 3 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,5 
� KNZSP min. 0,3 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� investice do půdy - při realizaci zástavby je nutno  
zajistit funkčnost systému meliorací 
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8) PZ  Z8a,b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ88  
lokalizace jižní část Bohumilče   
plocha 0,61 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z8a / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

Z8b / PV2 - veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 3 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,35 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo  

max. 2 NP 
lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
9) PZ  Z11a, b, c 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1111  
lokalizace východní okraj Bohumilče   
plocha 1,02 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z11a, Z11b / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

Z11c / ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 3 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,35 
� KNZSP min. 0,3 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� zajistit průchod vodoteče při severním okraji plochy 
� investice do půdy - při realizaci zástavby je nutno  

zajistit funkčnost systému meliorací 
 

10) PZ  Z12a,b,c 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1122  
lokalizace  východní část Bohumilče   
plocha 0,66ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace � není stanovena 
plochy změn/RZV Z12a / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

Z12b / ZS - zeleň - soukromá a vyhrazená 
Z12c / ZP - zeleň - přírodního charakteru 

Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 5 stavebních pozemků pro RD) 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo  

max. 2 NP 
lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 
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lokální podmínky - 
limity využití 

� investice do půdy - při realizaci zástavby je nutno  
zajistit funkčnost systému meliorací 

 
11) PZ  Z13 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1133  
lokalizace severně od Bohumilče, na hranici řešeného území   
plocha 0,09 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z13 / TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� zástavba -  max. 2NP  

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
12) PZ  Z15a 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1155  
lokalizace koridor ve směru sever - jih ve střední části řešeného území   
plocha 56,05 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z15a / DS1 - dopravní infrastruktura - silniční síť 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� koridor pro umístění vedení stavby dálnice II. třídy a  
souvisejících staveb 

� po realizaci všech staveb, pro které je koridor  
vymezen, budou plochy nedotčené stavbami využívány 
stávajícím způsobem (jako plochy zemědělské nebo smíšené 
nezastaveného území). 

� stavba silnice bude respektovat vyznačené  
průchody drobných vodních toků,  biokoridorů a cest 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� budou zajištěny průchody liniových systémů (TI,  
vodoteče, biokoridory apod.) 

� investice do půdy - při realizaci zástavby je nutno  
zajistit funkčnost systému meliorací 

 
13) PZ  Z15b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1155  
lokalizace severní okraj řešeného území, severně od Rokytna   
plocha 0,26 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z15b / DS2 - dopravní infrastruktura - místní a účelové 

komunikace 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� účelová komunikace 

lokální podmínky - nejsou stanoveny 
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přípustnost 
lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
14) PZ  Z15c, Z15d 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1155  
lokalizace jižní okraj řešeného území, jižně od Rokytna   
plocha 0,17 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z15c, Z15d / DS2 - dopravní infrastruktura - místní a účelové 

komunikace 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� účelová komunikace 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
15) PZ  Z16a, b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1166  
lokalizace koridor ve směru západ - severovýchod - východ , jižně a východně 

od Rokytna   
plocha 23,99 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z16a, b / DS1 - dopravní infrastruktura - silniční síť 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� koridor pro umístění vedení stavby silnice II. třídy a  
souvisejících staveb 

� po realizaci všech staveb, pro které je koridor  
vymezen, budou plochy nedotčené stavbami využívány 
stávajícím způsobem (jako plochy zemědělské nebo smíšené 
nezastaveného území). 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� budou zajištěny průchody liniových systémů (TI,  
vodoteče, biokoridory apod.) 

� investice do půdy - při realizaci zástavby je nutno  
zajistit funkčnost systému meliorací 

 
16) PZ  Z17, Z18 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1177,,  ZZ1188  
lokalizace jihovýchodně od Rokytna   
plocha 0,12 + 0,18 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z17, Z18 / DS2 - dopravní infrastruktura - místní a účelové 

komunikace 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� místní komunikace 
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lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
 

17) PZ  Z19 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ1199  
lokalizace severovýchodně od Rokytna 
plocha 0,13 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z19 / DS2 - dopravní infrastruktura - místní a účelové komunikace 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� místní komunikace 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
 

18) PZ  Z21 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2211  
lokalizace severozápadní okraj Rokytna 
plocha 2,76 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace �  realizace zástavby bude umožněna až po vydání pravomocného 

stavebního povolení pro úsek stavby dálnice II. třídy D35, který je 
v kontaktu s touto zastavitelnou  plochou 

plochy změn/RZV Z21 / OS - občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� sportovní areál 
� realizace zástavby na této zastavitelné ploše bude koordinována se 

stavbou dálnice II. třídy D35 v úseku, který je s touto zastavitelnou 
plochou v kontaktu 

lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 

stanoveny hygienické hlukové limity (např. ubytovací 
zařízení, stavby pro bydlení), je přípustná  za předpokladu 
splnění podmínky, že v územním resp. stavebním řízení 
bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných venkovních prostorech staveb jehož 
zdrojem bude provoz na dálnici II. třídy D35 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 
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19) PZ  Z22a,b,c, 

ZZaassttaavviitteellnnéé  pplloocchhyy  ZZ2222  
lokalizace západní okraj Rokytna 
plocha 0,28 + 0,05 + 0,87  ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace �  realizace zástavby bude umožněna až po vydání pravomocného 

stavebního povolení pro úsek stavby dálnice II. třídy D35, který je 
v kontaktu s touto zastavitelnou  plochou 

plochy změn/RZV Z22a,b, / ZV - veřejná prostranství - veřejná zeleň 
Z22c/ PV2 – veř. prostranství – uliční prostory s vys. podílem 
zeleně 

Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� parkově upravená zeleň, drobné stavby a architektura 
� realizace zástavby na této zastavitelné ploše (plochy změn Z22a a 

Z22b) bude koordinována se stavbou dálnice II. třídy D35 v úseku, 
který je s touto zastavitelnou plochou v kontaktu 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

�  v kontaktu se zastavitelnou plochou se nachází HOZ, toto zařízení 
bude respektováno a bude zachována jeho funkčnost. Podél HOZ 
bude zachován nezastavěný manipulační pruh. 

 
20) PZ  Z22d 

ZZaassttaavviitteellnnéé  pplloocchhyy  ZZ2222  
lokalizace západní okraj Rokytna 
plocha 0,22  ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace �  realizace zástavby bude umožněna až po vydání pravomocného 

stavebního povolení pro úsek stavby dálnice II. třídy D35, který je 
v kontaktu s touto zastavitelnou  plochou 

plochy změn/RZV Z22d / SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 2 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,3 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 

lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 

hygienické hlukové limity (stavby a zařízení pro bydlení) , je 
přípustná  za předpokladu splnění podmínky, že v územním resp. 
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných  venkovních prostorech 
staveb jehož zdrojem bude provoz na dálnici II. třídy D35  a ze 
stávající sousední plochy s funkcí VS – plochy smíšené výrobní 

lokální podmínky - 
limity využití 

�  v kontaktu se zastavitelnou plochou se nachází HOZ, toto zařízení 
bude respektováno a bude zachována jeho funkčnost. Podél HOZ 
bude zachován nezastavěný manipulační pruh, pokud nebude se 
správcem toku dohodnuto jinak. 

� Respektováno bude umístění TS a její OP 
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21) PZ  Z23 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2233  
lokalizace západní okraj Rokytna 
plocha 4,59 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace �  realizace zástavby bude umožněna až po vydání pravomocného 

stavebního povolení pro úsek stavby dálnice II. třídy D35, který je 
v kontaktu s touto zastavitelnou  plochou 

plochy změn/RZV Z23 / VS - plochy smíšené výrobní 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� výška zástavby nepřesáhne výšku zástavby  
přilehlého stávajícího areálu s výjimkou technologických 
zařízení (zásobníky, přepravníky, jeřáby apod.) 

� realizace zástavby na této zastavitelné ploše bude koordinována se 
stavbou dálnice II. třídy D35 v úseku, který je s touto zastavitelnou 
plochou v kontaktu 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
 

22) PZ  Z24 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2244  
lokalizace jihozápadní okraj Rokytna 
plocha 1,27 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace �  realizace zástavby bude umožněna až po vydání pravomocného 

stavebního povolení pro úsek stavby dálnice II. třídy D35, který je 
v kontaktu s touto zastavitelnou  plochou 

plochy změn/RZV Z24 /  VS - plochy smíšené výrobní 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� výška zástavby nepřesáhne výšku zástavby přilehlého stávajícího 
areálu s výjimkou technologických zařízení (zásobníky, přepravníky, 
jeřáby apod.) 

� realizace zástavby na této zastavitelné ploše bude koordinována se 
stavbou dálnice II. třídy D35 v úseku, který je s touto zastavitelnou 
plochou v kontaktu 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 
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23) PZ  Z25 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2255  
lokalizace severozápadní okraj Rokytna   
plocha 0,66 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z25 / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 5 stavebních pozemků pro RD 
� KZSP max. 0,35 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo max. 2NP 

lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 

stanoveny hygienické hlukové limity (stavby a zařízení pro 
bydlení) , je přípustná  za předpokladu splnění podmínky, 
že v územním resp. stavebním řízení bude prokázáno 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v 
chráněných  venkovních prostorech staveb jehož zdrojem 
bude provoz na dálnici II. třídy D35 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
24) PZ  Z26 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2266  
lokalizace severozápadní část Rokytna   
plocha 0,24 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z26 / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 1 stavební pozemek pro RD 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,3 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 

lokální podmínky - 
přípustnost 

�  změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 

hygienické hlukové limity (stavby a zařízení pro bydlení) , je 
přípustná  za předpokladu splnění podmínky, že v územním resp. 
stavebním řízení bude prokázáno nepřekročení maximální 
přípustné hladiny hluku v chráněných  venkovních prostorech 
staveb jehož zdrojem bude provoz na dálnici II. třídy D35 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 

ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – opat ření obecné povahy – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST  ÚP 
 

25) PZ  Z27 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2277  
lokalizace severní okraj Rokytna   
plocha 6,18 ha 
podmínka zprac. ÚS ano - rozhodování o změnách v území v ZP Z27 je podmíněno 

zpracováním územní studie a schválení jejího využití pořizovatelem 
jako ÚPP, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území 
a data o této studii budou vložena do evidence územně plánovací 
činnosti (studie S2) 

etapizace � ano 
plochy změn/RZV Z27 / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 54 stavebních pozemků pro RD (v první etapě max. 27) 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví, v  

rámci územní studie může být navržena ucelená část lokality, 
kde zástavba bude o max. 2 NP (ne v okrajové části směrem do 
krajiny) 

� ÚS vymezí veřejné prostranství minimálně  ve velikosti  
stanovené legislativou  

lokální podmínky - 
přípustnost 

�  změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 

hygienické hlukové limity (stavby a zařízení pro bydlení) , je na 
západním okraji zastavitelné plochy přípustná  za předpokladu 
splnění podmínky, že v územním resp. stavebním řízení bude 
prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v 
chráněných  venkovních prostorech staveb jehož zdrojem bude 
provoz na dálnici II. třídy D35 

lokální podmínky - 
limity využití 

� v ploše bude umístěno veřejného prostranství dle 
požadavků SZ 

� v dostatečné kapacitě bude zajištěno propojení s  
lokalitami R1 a Z28 

� investice do půdy - při realizaci zástavby musí být zachována resp. 
zajištěna funkčnostsystému meliorací  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – opat ření obecné povahy – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST  ÚP 
 

26) PZ  Z28 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2288  
lokalizace severní okraj Rokytna   
plocha 7,05 ha 
podmínka zprac. ÚS ano - rozhodování o změnách v území v ZP Z28 je podmíněno 

zpracováním územní studie a schválení jejího využití pořizovatelem 
jako ÚPP, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území 
a data o této studii budou vložena do evidence územně plánovací 
činnosti (studie S2) 

etapizace � ano 
plochy změn/RZV Z28 / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 52 stavebních pozemků pro RD (v první etapě max. 26) 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví, v  

rámci územní studie může být navržena ucelená část lokality 
kde zástavba bude o max. 2 NP (ne v okrajové části směrem do 
krajiny) 

� ÚS vymezí veřejné prostranství minimálně velikosti  
stanovené legislativou 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� v ploše bude umístěno veřejného prostranství dle  
požadavků SZ 

� v dostatečné kapacitě bude zajištěno propojení s  
lokalitami R1 a Z27 

� investice do půdy – při realizaci zástavby musí být zachována 
resp. zajištěna funkčnost systému meliorací  

� do lokality zasahuje pásmo 50m od hranice lesa, nové stavby 
budou umisťovány ve vzdálenosti min. 25 m od okraje lesa 

� do severovýchodního okraje zastavitelné plochy zasahuje 
ochranné pásmo přírodní rezervace Přesypy u Rokytna, jeho 
režim bude při využití plochy respektován 

 
27) PZ  Z29a, b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ2299  
lokalizace severní okraj Rokytna   
plocha 0,83 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z29a / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 

Z29b / VX - výroba a skladování - se specifickým využitím 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 2 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,35 
� KNZSP min. 0,3 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo  

max. 2NP 
lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 
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28) PZ  Z30 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3300  
lokalizace severovýchodně od Rokytna   
plocha 2,26 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z30 / SV - plochy smíšené obytné - venkovské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� areál hipoturistiky - provozní část areálu určená k zástavbě 
� zástavba bude mít jednotné hmotové znaky 
� hmotové a architektonické řešení zástavby bude respektovat 

krajinný ráz a charakter lokality a přírodní hodnoty 
kontaktního území  

lokální podmínky - 
přípustnost 

�  změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou stanoveny 

hygienické hlukové limity, je přípustná  za předpokladu splnění 
podmínky, že v územním resp. stavebním řízení bude prokázáno 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných  
venkovních prostorech staveb jehož zdrojem bude provoz na 
silnici II. třídy 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
29) PZ  Z31 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3311  
lokalizace severovýchodně od Rokytna   
plocha 0,10 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z31 / TI - technická infrastruktura - inženýrské sítě 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� rozšíření ČOV 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
30) PZ  Z33a 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3333  
lokalizace jihovýchodní okraj Rokytna   
plocha 1,33 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z33a / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 6 stavebních pozemků pro RD 
� KZSP max. 0,35 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo 2NP 
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lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 

stanoveny hygienické hlukové limity (stavby a zařízení pro 
bydlení),  je přípustná  za předpokladu splnění podmínky, že 
v územním resp. stavebním řízení bude prokázáno 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v 
chráněných venkovních prostorech staveb jehož zdrojem 
bude  provoz na silnici II. třídy  

 
lokální podmínky - 
limity využití 

� investice do půdy – při realizaci zástavby musí být zachována 
resp. zajištěna funkčnost systému meliorací 
 

 
31) PZ  Z33b 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3333  
lokalizace severovýchodně od Rokytna   
plocha 2,92ha 
podmínka zprac. ÚS ano - rozhodování o změnách v území v ZP Z12 je podmíněno 

zpracováním územní studie a schválení jejího využití pořizovatelem 
jako ÚPP, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území 
a data o této studii budou vložena do evidence územně plánovací 
činnosti (studie S3) 

etapizace � ano  
plochy změn/RZV Z33b / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 25 stavebních pozemků pro RD (v první etapě max. 13) 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo  

2NP 
lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů a zařízení v lokalitě, pro které jsou 

stanoveny hygienické hlukové limity (stavby a zařízení pro 
bydlení),  je přípustná  za předpokladu splnění podmínky, že 
v územním resp. stavebním řízení bude prokázáno 
nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v 
chráněných  venkovních prostorech staveb jehož zdrojem 
bude provoz na dálnici II. třídy 

lokální podmínky - 
limity využití 

� v ploše bude umístěno veřejného prostranství dle  
požadavků SZ 

� investice do půdy – při realizaci zástavby musí být zachována 
resp. zajištěna funkčnost systému meliorací 
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32) PZ  Z34 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3344  
lokalizace jižní okraj zástavby Drahoše   
plocha 0,30 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z34 / OS - obč. vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� sportovní areál - nekryté hřiště, sportoviště 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 
 

33) PZ  Z35 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3355  
lokalizace jihovýchodní okraj zástavby Drahoše   
plocha 0,52 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z35 / BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 3 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,3 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� v kontaktu se zastavitelnou plochou se nachází HOZ, toto zařízení 
bude respektováno a bude zachována jeho funkčnost. Podél HOZ 
bude zachován nezastavěný manipulační pruh. 

 
 

34) PZ  Z36 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3366  
lokalizace východně od sídla Drahoš, jihovýchodní okraj řešeného území   
plocha 1,20 ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z36 / BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 1 stavební pozemek pro RD (max. výměra stavebního 
pozemku 1200m2), KZSP max. 0,4 

� hospodářská stavení - venkovský charakter, (max. výměra 
stavebního pozemku 2000m2), KZSP max. 0,4 

� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví 
lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 
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35) PZ  Z37 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3377  
lokalizace západní část Bohumilče   
plocha 0,72ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z37 / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 4 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo 2NP 

lokální podmínky - 
přípustnost 

� změny v území jsou podmíněně přípustné: 
- výstavba objektů bydlení v lokalitě je přípustná za 
předpokladu splnění podmínky, že v územním, resp. stavebním 
řízení bude prokázáno splnění hygienických limitů, jejichž 
zdrojem jsou činnosti v přilehlém výrobním areálu 

lokální podmínky - 
limity využití 

nejsou stanoveny 

 

36) PZ  Z38 

ZZaassttaavviitteellnnáá  pplloocchhaa  ZZ3388  
lokalizace jižní část Bohumilče   
plocha 0,32ha 
podmínka zprac. ÚS není stanovena 
etapizace není stanovena 
plochy změn/RZV Z38 / BI - bydlení - v rodinných domech - příměstské 
Podmínky prostorového 
uspořádání a ochrany  
krajinného rázu 

� max. 2 stavební pozemky pro RD 
� KZSP max. 0,4 
� KNZSP min. 0,2 
� zástavba - max. 1NP s možností využití podkroví nebo 2NP 

lokální podmínky - 
přípustnost 

nejsou stanoveny 

lokální podmínky - 
limity využití 

� budou zajištěny průchody liniových systémů např. TI 
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c.3. Systém sídelní zeleně 

čl.9.   
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány tyto zásady koncepce sídlení zeleně: 

a) Respektovány a chráněny budou prvky systému vnitrosídelní zeleně. Územní plán je chrání  tím, 
že je vymezuje jako samostatný druh ploch s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky 
jejich využití a chrání je před nežádoucí zástavbou. ÚP člení plochy sídlení zeleně na tři typy: 
zeleň – soukromá a vyhrazená, zeleň – ochranná a izolační a zeleň – přírodního charakteru. Do 
systému sídlení zeleně dále patří z pohledu členění ploch RZV plochy vymezené jako veřejná 
prostranství – veřejná zeleň (ZV) a veřejná prostranství – s  významným podílem zeleně (PV2). 

b) Mimo územním plánem samostatně vymezených ploch systému sídelní zeleně bude tento 
systém i nadále tvořen plochami zeleně zahrnutými do jiných ploch RZV. Jde o zeleň veřejně 
přístupnou (např. v plochách veřejných prostranství), zeleň soukromou (zahrady především v 
rámci ploch bydlení a ploch smíšených obytných, zeleň, která je součástí areálů (výrobních či 
sportovních), břehová zeleň a další prvky. 

c) Systém sídelní zeleně je tvořen především zelení zahrad, veřejnou zelení jako součástí veřejných 
prostranství (centrální část Rokytna a Bohumilče).  

d) Plochy ochranné a izolační zeleně plní svoji funkci v řešeném území především mezi funkčními 
plochami, které by se svým způsobem využití mohly vzájemně negativně ovlivňovat, na okraji 
sídla nebo podél komunikací k eliminaci negativních vlivů provozu na komunikacích nadřazené 
dopravní sítě. 

e) Účelové komunikace - polní cesty ze zastavěného území do volné krajiny budou vybaveny 
liniovou zelení v parametrech interakčních prvků. 

f) Okraje zastavěného území resp. okraje zastavitelných ploch směrem do krajiny jsou a nadále 
budou (dle podmínek v lokalitě) tvořeny zahradami se stromovou zelení, které i nadále budou 
z důvodu posílení krajinného rázu a dálkových pohledů vytvářet přirozený rámec sídla. 

g) Budou vytvářeny podmínky pro úzký kontakt systému sídelní zeleně se skladebnými částmi 
systému ekologické stability (často vymezené jako plochy systému krajinné zeleně NP). 

h) Budou respektovány a rozvíjeny vymezené jednotlivé plochy změn na plochy systému sídelní 
zeleně definované v kapitole c.2. 
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d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování 

 
d.1. Dopravní infrastruktura 

d.1.a.  Silniční doprava 

 
čl.10.  

Při rozhodování o změnách v území bude respektována v územním plánu vymezená stávající silniční síť: 
a) silnice II. třídy 298 Sezemice – Býšť, která prochází Rokytnem ve směru jihozápad – 

severovýchod  
b) silnice III. tříd: 

� silnice III/29820, napojená na II/298 směřující na Bohumileč, Újezd u Sezemic 
� silnice III/29815 napojená na III/29820, směřuje na Dražkov 
� silnice III/2981 – připojuje Zástavu na silnici Újezd u Sezemic – Dříteč  
� silnice III/29821 – od II/298 na severním okraji Rokytna, pokračuje na Chvojenec 
� silnice III/29819 – od Býště vychází z II/298, připojuje Drahoš směrem na Dolní Ředice 
� silnice III/29819a – od III/29819, dopravní napojení Starého Drahoše 

c) dopravní obsluhu celého řešeného území zajišťuje kromě komunikací II. a III. třídy síť místních 
obslužných a účelových komunikací 

 
čl.11.  
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány územním plánem vymezené: 

a) stávající silnice II. a III. třídy – mimo průchodu těchto silnic zastavěným územím vymezené jako 
plochy dopravní infrastruktury – dopravní infrastruktura silniční – komunikace 

b) důležité místní obslužné a účelové komunikace jako plochy dopravní infrastruktury – dopravní 
infrastruktura silniční místní  

c) stávající silnice II. a III. třídy, komunikace místní obslužné a účelové při průchodu zastavěným 
územím nebo v těsném kontaktu s ním jako plochy veřejných prostranství – uliční prostory  

d) územní plán nevymezuje samostatnou plochu s rozdílným využitím pro dopravu v klidu, doprava 
v klidu je přípustná ve vybraných plochách s rozdílným způsobem využití 

 
čl.12.  
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány územním plánem navržené záměry: 

a) zastavitelné plochy zařazené do ploch dopravní infrastruktury – dopravní infrastruktura silniční – 
silniční síť (DS1): 
� Z15a  –  úsek dálnice II. třídy D35 s MÚK Rokytno, který prochází centrem řešeného území 

ve směru sever – jih   
� Z16a, Z16b – přeložka silnice II/298, procházející centrem Rokytna, jižně až východně od 

zástavby sídla Rokytno 
 

b) zastavitelné plochy zařazené do ploch dopravní infrastruktury místní (DS2): 
� Z15b, Z15c, Z15d – nové úseky účelových komunikací k místům křížení s D35 – vyvolané 

investice mimo koridor D35 
� Z17, Z18 – místní obslužná komunikace Rokytno – Drahoš (uvedení do souladu se stavem v 

území) 
� Z19 – místní obslužná komunikace připojující sever Rokytna na silnici III/29821(uvedení do 

souladu se stavem v území) 
 

c) Nová veřejná prostranství logicky vzniknou v rámci realizace zástavby v zastavitelných plochách 
Z27, Z28a, Z33a a Z33b v souladu s pořízenými územními studiemi. 
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d) Dopravní napojení nových rozvojových (zastavitelných) ploch nebude řešeno prostřednictvím 
nových přímých připojení na dálnici II. třídy D35 ani do křižovatkové větve MÚK. 

 
čl.13.  
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány územním plánem stanovené zásady: 

a) stávající místní komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných ploch budou dle 
prostorových možností rozšířeny na požadované parametry 

b) při realizaci nových veřejných prostranství budou respektovány jejich minimální parametry 
stanovené platnými právními předpisy 

c) nově realizované (navrhované) komunikace budou splňovat podmínky pro příjezd a přístup 
požární techniky a integrovaného záchranného systému 

 
 
d.1.b. Železniční doprava 

 
čl.14.  
Územní plán nevymezuje plochy pro tento druh dopravy. Řešeného území se železniční doprava, ani její 
případná ochranná pásma nedotýkají. 
 
 
d.1.c. Letecká doprava 

 
čl.15.  

Při rozhodování o změnách v území bude respektována poloha celého řešeného území v ochranném 
pásmu radiolokačních prostředků (přehledových systémů) letišť. 
 
 
d.1.d. Doprava pěší a cyklistická 

čl.16.  

Při rozhodování  o změnách v území  budou respektovány zásady: 

a) územní plán respektuje stávající komunikace a trasy pro dopravu pěších procházející řešeným 
územím  

b) územní plán respektuje stávající cyklistické trasy procházející řešeným územím po stávajících 
komunikacích pro dopravu motorovou   

c) respektován je záměr vybudování cyklostezky vedené v souběhu se silnicí II/298 (Sezemice – 
Býšť), pro vedení turistických tras a cyklotras může být využíváno stávajících komunikací – 
pozemních a účelových  

d) pro  bezpečné propojení sídel Bohumileč a Rokytno cyklistickou dopravou bude využito 
navrhovaných místních komunikací budovaných v rámci koridoru dálnice II. třídy D35 

e) trasování komunikací pro pěší a cyklisty je (mimo plochy s rozdílným způsobem využití primárně 
určené pro dopravu) umožněno v rámci stanovených podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 
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d.2. Technická infrastruktura 

d.2.a. Vodní hospodářství 

 
čl.17.  

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a)  respektovány budou stávající vodní plochy a toky v řešeném území včetně jejich ochranných, 
resp. manipulačních pásem 

b) do ochranných (manipulačních) pásem nebudou umisťovány žádné stavby, které by mohly 
ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit možnost opravy a údržby koryta 

c)  respektovány budou trasy hlavních odvodňovacích zařízení včetně manipulačních pásem 
d) respektována bude stávající kanalizační síť včetně příslušných staveb a zařízení 
e) odpadní vody budou i nadále odváděny kanalizační sítí na centrální čistírnu odpadních vod 

(rozšiřované o plochu ozn. Z13 v rámci intenzifikace) zaústěnou do Brodeckého potoka   
f) v lokalitách určených k zástavbě bude zajištěno, aby se odtokové poměry z povrchu 

urbanizovaného území  nezhoršily oproti stavu před výstavbou (přednostně budou dešťové vody 
z čistých ploch druhotně využívány, přebytek bude řešen vsakem na přilehlých pozemcích).  

g) dešťové vody ze stávající zástavby budou i nadále odváděny stávajícím systémem do vodotečí 
h)  do HOZ nebudou vypouštěny odpadní ani dešťové vody 
i) územní plán vyznačuje a respektuje stávající vodovodní řady. Zdrojem vody pro řešené území je 

a do budoucna bude skupinový vodovod Pardubice (součást VSVČ).   
j) územní plán navrhuje v souladu s PRVK: 

- propojení vodovodu mezi Bohumilčí a Dražkovem (Posílení skupinového vodovodu Holicko) 
 - napojení sídel Bohumileč a Drahoš na kanalizační systém Rokytna 

   - plochu pro centrální ČOV obce Újezd u Sezemic ozn. Z13  
- prodloužení vodovodní a kanalizační sítě do dosahu rozvojových ploch 

k) v rozvojových plochách  budou v následné dokumentaci např. územní studii, dokumentaci pro 
územní nebo stavební řízení řešeny odpovídající zdroje vody pro hašení požáru 

 
d.2.b. Energetika a spoje 

 
čl.18.  

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a)  respektovány budou trasy a ochranná pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy (VN 35 kV) 
zajišťující zásobování obce elektrickou energií 

b) nárůst spotřeby energie bude řešen úpravami zařízení distribuční soustavy, případně nově 
vybudovaným zařízením 

c) respektována budou stávající plynárenská zařízení a vedení vč. systému zásobování obce 
středotlakou a nízkotlakou zásobní sítí z regulační stanice VTL Rokytno a Borek  

d) respektováno bude navržené  rozšíření STL a NTL plynovodní sítě do dosahu navržených 
rozvojových ploch s předpokladem odběru 

e) respektována bude navržená  přeložka VTL plynovodu vyvolaná návrhem MÚK na budoucí trase 
D35 

f) respektován bude  vyznačený koridor průchodu trasy VVTL plynovodu Olešná – Polsko  
g) respektovány budou sítě elektronických komunikací (O2, GTS, Sloane Park, ČRa, UPC) včetně 

ochranných pásem 
h)  respektován bude průchod radioreleových spojů  
i) respektováno bude skutečnost, že se v řešeném území kromě sítí elektronických komunikací 

nachází rovněž posilovač signálu mobilního operátora 
j)  respektován bude režim ochranných pásem radiolokačních zařízení letišť 
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d.2.c. Nakládání s odpady 

 
čl.19.  

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a) odstraňování komunálních odpadů bude zajištěno v souladu s právními předpisy  
b) i nadále budou separovány recyklovatelné složky TKO, nádoby na sběr budou umístěny 

v dopravně přístupných lokalitách 
c) nebezpečný, velkoobjemový a kovový odpad budou odváženy jednorázově 

 
d.2.d. Těžba nerostů 

 
čl.20.  

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a)  v řešeném území se nenacházejí plochy dotčené těžbou nerostů, nejsou zde výhradní  ani 
prognózní ložiska nerostných surovin 

b)  v řešeném území nejsou evidována sesuvná území ani vlivy důlní činnosti 
 
 
 

d.3. Občanské vybavení  

čl.21.  

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a)  respektovány budou stávající zařízení a plochy občanského vybavení v řešeném území. Nejsou 
většinou vymezována samostatnou plochou, ale jsou zahrnuty do ploch smíšených obytných. 
Jako samostatný funkční typ jsou vymezeny plochy občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení a při rozhodování o změnách v území budou respektovány: 

• stávající areál sportovního hřiště v centru Rokytna 
• stávající areál na východním okraji Rokytna 
• kurt a dětské hřiště v Bohumilči 

 
Ostatní objekty a zařízení charakteru občanského vybavení komerčního charakteru jsou jako 
přípustné využití zařazeny i do ploch smíšených výrobních a ploch výrobních. Jako zařízení 
lokálního významu jsou zařízení občanského vybavení přípustná i v plochách bydlení. 
 

b)  Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro občanské vybavení – sportovní    areály Z21 a Z34. 
c) Umístění nových staveb a zařízení občanského vybavení umožňují podmínky využití dalších ploch 

s rozdílným způsobem využití, především plochy smíšené obytné a výrobní. 
d) nadále bude využíván hřbitov v k.ú. Újezd u Sezemic 
 
 
 

d.4. Veřejná prostranství  

čl.22.  

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a) Územní plán respektuje a stabilizuje veřejné plochy v sídle. Vymezuje je jako plochy: 
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� veřejná prostranství – uliční prostory (PV1 a PV2), které zároveň charakterizují 
urbanistickou strukturu sídla (společně s plochami dopravní infrastruktury). Plochy 
veřejných prostranství PV2 jsou charakteristické významným podílem ploch veřejné 
zeleně, vymezeny jsou v plochách rozšířených uličních prostorů 

� veřejná prostranství – veřejná zeleň jsou vymezovány především jako plochy rozvojové, 
tato funkce jako stabilizovaná v urbanizované území chybí (kromě centra sídla Rokytno)  

b) Drobné plochy veřejných prostranství mohou být i součástí dalších ploch s rozdílným způsobem 
využití než plochy veřejných prostranství, např. plochy bydlení nebo plochy smíšené obytné . 

c)  Na systém veřejných prostranství je vázán systém hlavních pěších tahů, případně cyklistických 
tras apod. 

d)  V zastavitelných plochách s hlavní funkcí bydlení prověřovaných územní studií budou veřejná 
prostranství vymezena v souladu s platnou legislativou. 

e) Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro veřejná prostranství – veřejnou  zeleň, 
rozvojovou lokalitou - plochy změn Z22a, b.  

 
 
 

d.5. Požadavky civilní ochrany  

čl.23.  

Při rozhodování o změnách a využívání území budou respektovány požadavky civilní ochrany: 
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: 

V řešeném území se nepředpokládá možnost průchodu průlomové vlny vzniklé zvláštní 
povodní. Řešeným územím neprotéká žádný významný vodní tok s vyhlášeným záplavovým 
územím. Hlavními recipienty v řešeném území jsou: levostranný přítok Hradečníku, 
Bohumilečský potok a jeho levostranný přítok Smrčinka, Brodecký potok s několika svými 
pravostrannými přítoky, Drahošský potok a Ředický potok.  
V řešeném území se nachází několik vodních ploch, z nichž rozlohou největší jsou 
Bohumilečský rybník na toku Bohumilečského potoka a dále pak vodní nádrž v jihovýchodní 
části sídla Rokytno. 

 
b) Zóny havarijního plánování 

Obcí prochází vysokotlaký plynovod VTL OC DN 300, který má stanoveno pásmo havarijního 
plánování. Pásmo havarijního plánování je stanoveno i v návaznosti na trasy VTL plynovodu. 
Obec nemá zpracovaný vlastní havarijní plán pro případ vážné dopravní nehody, kdy dojde 
ke kolizi vozidel přepravujících nebezpečné plynné nebo kapalné látky. 

 
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí 

V sídlech není vybudován stálý tlakově odolný úkryt. Pro krátkodobé ukrytí obyvatel mohou 
být využity sklepní prostory některých objektů občanského vybavení – případně sklepní 
prostory jednotlivých rodinných domů. 

 
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ukrytí 

V případě nebezpečí bude-li nutno zajistit evakuaci obyvatelstva, místem pro shromáždění 
odkud budou obyvatelé evakuováni, bude: 

� Rokytno – náves u obecního úřadu 
� Bohumileč – náves u hasičské zbrojnice 
� Zástava – veřejné prostranství v centrální části 
� Drahoš – u trafostanice v jižní části sídla 

 
e) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých po mimořádné události 
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Pro potřeby záchranných likvidačních a obnovovacích prací budou využity plochy 
rozšířených uličních prostorů, parkovišť případně manipulační plochy ve výrobních areálech. 

 
f) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Sídla jsou napojena na Vodárenskou soustavu Východních Čech. Rokytno, Bohumileč a 
Zástava jsou napojeny na skupinový vodovod Pardubice, vodovodní systém Rokytna dále 
pokračuje směrem na Býšť. Z Chvojence do Drahoše je veden řad PE 63.    
Sportovní areál Greengolfu Pardubice a.s. (západní část řešeného území) je rovněž napojen 
na veřejný vodovod. Je možné předpokládat, že zásobování po případném rozšíření areálu 
bude probíhat stávajícím způsobem, případně jeho provozovatel bude muset zásobování 
vodou řešit. 
V případě potřeby budou cisterny s vodou a agregáty umístěny v každém sídle: 

� Rokytno: u obecního úřadu a ve východní části Rokytna  
� Bohumileč: uprostřed sídla 
� Zástava: na křižovatce u průjezdné komunikace 
� Drahoš: na křižovatce u průjezdné komunikace 

 
g) Požární ochrana 

Ve smyslu  Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 – Požární řád obce, jsou v řešeném území 
stanoveny zdroje vody pro hašení požárů: 
a) přirozené : 
 1. rybník (Bohumilečský a rybník v Rokytně) 
 2. přírodní nádrž „Jílák“ 
b) umělé: 
 veřejný vodovod – hydranty 

V sídlech je  vybudován veřejný vodovod. Akumulace, tlak a dimenze vodovodních řadů 
vyhovují potřebám pro zajištění požární vody. Tato veřejná vodovodní síť nebude sloužit 
jako primární zdroj požární vody. 
 

Potřebám požární ochrany, kromě přirozených zdrojů, slouží  vodovodní systém vybudovaný 
v sídlech s osazenými hydranty.  
Jako další zdroj vody pro hašení požáru slouží 3, výše jmenované, přirozené vodní plochy.  Kromě 
východní části sídla Rokytno a severní části sídla Bohumileč leží zbylé části těchto sídel a ostatní 
sídla a místní části v řešeném území ve vzdálenosti od přirozených zdrojů požární vody větší než 
600m. Pro tato sídla a místní části jako zdroj požární vody včetně nové zástavby v prolukách budou 
využívány stávající hydranty osazené na vodovodní síti.  
V plochách s navrhovanou zástavbou bude realizováno prodloužení vodovodních řadů případně 
nová vodovodní síť osazená hydranty. Pro novou zástavbu bude zajištěno zásobování požární vodou 
a příjezdové komunikace v souladu s platnými právními předpisy. 
Vnější odběrná místa budou splňovat podmínky stanovené v ČSN 73 0873 Požární bezpečnost 
staveb – Zásobování požární vodou. 

 
h) Zájmy obrany státu 

Armáda ČR nemá v řešeném území žádné nároky vyplývající z vlastnictví či užívání pozemků 
a staveb. 
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e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 
využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu 
před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostných surovin a podobně 

 
e.1. Systém krajinné zeleně 

čl.24.  

Při rozhodování o změnách a využívání území bude respektována koncepce systému krajinné zeleně: 
a) Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. zemědělské krajiny. 

Převažovat i nadále budou plochy zemědělské půdy, které budou členěny systémem účelových 
komunikací, které budou v souladu s komplexními pozemkovými úpravami postupně budovány.  

b) Územní plán respektuje stávající drobné plochy lesa v severní části řešeného území. Při využívání 
ploch sousedících s PUPFL bude respektován režim ochranného pásma - 50 m od hranice lesa.   

c) Na zemědělských plochách územní plán umožňuje zalesnění – jako podmíněně přípustné v rámci  
podmínek využití zemědělských ploch. 

d) Respektovány i budoucna budou vodní plochy, významnou složkou krajinné zeleně je břehová 
zeleň rybníků a vodotečí. 

e) Vymezení přírodní krajinné zeleně resp. ploch přírodních vychází z vymezení skladebných částí 
systému ekologické stability – územní plán navrhuje nové plochy krajinné zeleně především 
v plochách navržených prvků ÚSES (v plochách biocenter). 

f) Své funkce v krajině plní plochy trvalých travních porostů. Územní plán vymezuje tyto plochy 
většinou jako plochy smíšené krajinné. Stanovené podmínky jejich využití zabraňují jejich 
plošnému zornění a přispívají tak k zachování a posílení retenčních schopností krajiny a 
krajinného rázu. 

g) Významná krajinná liniová zeleň stávající i navrhovaná v parametrech interakčních prvků bude 
převážně navazovat na cesty a vodoteče tak, aby nedocházelo ke ztížení obhospodařování či 
narušení organizace ZPF v území. 

h) Územní plán navrhuje rozvoj systému krajinné zeleně v rozvojových (nezastavitelných) plochách 
– plochách změn v krajině. 

i) Územní plán ošetřil svými návrhy, aby trasa navržené D35 nenarušila systém krajinné zeleně – 
navržená opatření obnovují, nahrazují, v nových souvislostech doplňují systém krajinné zeleně. 

 
 
e.2. Koncepce uspořádání krajiny 

čl.25.  

Při rozhodování o změnách a využívání území bude respektována koncepce uspořádání krajiny: 
a) Respektováno bude územním plánem stanovené rozdělení nezastavěné (neurbanizované) části 

řešeného území  do následujících krajinotvorných druhů ploch s rozdílným způsobem využití, 
resp. do jejich typů a jsou stanoveny podmínky jejich využití (kap. f): 

o Plochy vodní a vodohospodářské: 
- vodní plochy a toky (W) 

o Plochy zemědělské : 
- plochy zemědělsky obhospodařované půdy (NZ1 a NZ2))  

o Plochy lesní: 
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- plochy lesa (NL)   

o Plochy přírodní: 
- plochy přírodní (NP) – s vysokým přírodním potenciálem, s potřebou ochrany přírodních 
prvků. Nejčastěji zahrnují funkční nebo k vymezení určené skladebné části systémů 
ekologické stability, prvky a lokality ochrany přírody, jejich nejbližší okolí apod.. 

o Plochy smíšené nezastavěného území: 
- plochy smíšené krajinné (NSX) – plochy, v nichž není možné nebo nezbytně nutné 
stanovit hlavní (převažující) způsob využití. Charakter možného (vhodného) způsobu 
využití je vyznačen odpovídajícím indexem,  případně více indexy. Využití takových ploch  
bude koordinováno, aby ve výsledku byly jednotlivé funkce (způsob užívání) ve 
vzájemném souladu.  

b) Respektovány jsou krajinné hodnoty území – břehové porosty kolem vodní plochy a vodotečí, 
plochy územním plánem vymezených skladebných prvků územního systému ekologické stability, 
veškeré plochy ekologicky významné (remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé 
travní porosty apod.). 

c) Chráněna budou veškerá krajinářsky, geologicky, paleontologicky a biologicky cenná území. 

d) Chráněny budou plochy a linie vzrostlé zeleně v krajině i zastavěném území. Tento druh zeleně 
bude postupně doplňován v potřebných lokalitách či úsecích. Obnovována bude tradice 
solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., vhodné 
dlouhověké dřeviny – lípa, javor, jasan, bříza), přitom budou respektovány stávající významné 
stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny. 

e) Větší zemědělské plochy budou dále v souladu s komplexními pozemkovými úpravami 
rozčleňovány liniemi významné krajinné liniové zeleně v parametrech interakčních prvků a dle 
potřeby výsadbou mimolesní zeleně – remízků (na hůře využitelné plochy v rozcestí, u vodotečí, 
na vyvýšené kóty nad sídly, keřové k patám stožárů elektrického vedení apod., pro ozelenění 
jsou  vhodné domácí druhy dřevin včetně keřového patra). 

f) Na hranicích lesních a zemědělsky využívaných ploch budou vytvářeny přechodové pásy travních 
porostů. 

g) Ve volné krajině je nepřípustná realizace staveb a zařízení, které by negativně ovlivnily krajinný 
ráz, zvláště pak objekty dominantního výrazu (např. větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny). 

h) V nezastavěných plochách v krajině nebude umisťováno trvalé pro zvěř neprostupné oplocení či 
ohrazení (např. z vlastnických důvodů), na zemědělských plochách je možné umístění dočasného 
pastevního ohrazení, v odůvodněných případech oplocení trvalých zemědělských kultur (sady, 
vinice apod.) dle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody a krajiny. Na lesních 
pozemcích je možné umístění dočasného oplocení nové výsadby dřevin (oplocenky). 

i) Využívání krajiny, včetně rekreačního, bude respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny a 
ochrany krajinného rázu.  

čl.26.  
Při rozhodování  o změnách v území budou ve vymezených  plochách respektovány podmínky a zásady 
stanovené pro jednotlivé plochy změn v krajině: 

1) PZK K2 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK22  
lokalizace severně od Bohumilče 
plocha - 3,11 ha 
funkční vymezení � NSzp - plochy smíšené nezastavěného území (zemědělské, 

přírodní) 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� změna způsobu obhospodařování na extenzivní využití 
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2) PZK K3, K4 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK33,,  KK44  
lokalizace jižně od Bohumilče 
plocha -1,91 + 2,94 ha 
funkční vymezení � NP - plochy přírodní 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� K3 - založení RBK 1920 a do něj vloženého LBC 92 
� K4 - založení RBK 1920/9, 1920/10 a do něj vloženého LBC 93 

 
3) PZK K5a, K5b, K6 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK55aa,,bb,,  KK66  
lokalizace jižní okraj řešeného území 
plocha - 1,14 + 28,42 + 0,14 ha 
funkční vymezení � NP - plochy přírodní 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� založení RBC 9006 
� K5a - v k.ú. Bohumileč  
� K5b, K6 - v k.ú. Rokytno 

 
4) PZK K7, K8, K9, K10 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK77,,  KK88,,  KK99,,  KK1100  
lokalizace mezi sídly Rokytno a Bohumileč 
plocha - 0,45 + 0,29 + 0,94 + 0,02 ha 
funkční vymezení � NL - plochy lesní 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� zalesnění 

 
5) PZK K11, K12 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK1111,,  KK1122  
lokalizace severně od Rokytna 
plocha - 0,23 + 0,71 ha 
funkční vymezení � ZO - zeleň - ochranná a izolační 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� pás zeleně podél vodoteče, vytvářející budoucí rámec sídla 

 
6) PZK K13, K14, K15, K16 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK1133,,  KK1144,,  KK1155,,  KK1166  
lokalizace jižní okraj zástavby Rokytna 
plocha -0,34 + 1,75 + 1,43 + 1,45 ha 
funkční vymezení � ZO - zeleň - ochranná a izolační 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� pás zeleně izolující zástavbu sídla od silnice II. třídy 

 
7) PZK K17 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK1177  
lokalizace severovýchodně od Rokytna 
plocha - 11,58 ha 
funkční vymezení � RX2 - rekreace se specifickým využitím - hipoturistika 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� extenzivně využívaná část hipoturistického areálu, výběhy, drobné 
stavby dle § 18 SZ 
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8) PZK K18, K19a,b,c, K20 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK1188,,  KK1199aa,,bb,,cc,,  KK2200  
lokalizace Jižní okraj k.ú. Rokytno  
plocha -0,04 + 0,68 + 0,47 + 0,02 + 0,51 ha 
funkční vymezení � NP - plochy přírodní 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� K18 - založení RBK 1920/11 
� K19a, K19b, K19c založení LBC 94 vloženého do RBK 1920 
� K20 - založení RBK 1920/12 

 
9) PZK K21, K22, K23 a K24 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK2211,,  KK2222,,  KK2233  aa  KK2244  
lokalizace jižně od sídla Drahoš  
plocha -3,80 + 1,19 + 1,59 + 2,14 ha 
funkční vymezení � NP - plochy přírodní 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� založení RBK 1920 a do něj vložených biocenter LBC 95 a LBC 96 

 
10) PZK K25 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK2255  
lokalizace západní okraj zastavěného území Bohumilče 
plocha -0,40 ha 
funkční vymezení � NZ - plochy zemědělské 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� navrácení pozemku do orné půdy 

 
11) PZK K26a, K26b 

PPlloocchhaa  zzmměěnnyy  vv  kkrraajjiinněě  KK2266aa,,  KK2266bb  
lokalizace severně od Bohumilče 
plocha -1,86 + 1,85 ha 
funkční vymezení � NP - plochy přírodní 
specifikace  využití  
lokální podmínky 

� vyjmutí přírodních ploch lokálního biocentra ze ZPF 

 
 
e.3. Návrh systému ÚSES 

čl.27.  
Při rozhodování o změnách a využívání ploch budou respektovány zásady a podmínky. 

a) Územní plán upřesnil a vymezil skladebné prvky ÚSES – nadregionální, regionální a lokální – 
které budou respektovány.  

b) Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem. 

c) Vymezeny jsou tyto prvky územního systému ekologické stability:  
- nadregionální: západním okrajem řešeného území prochází ve směru sever – jih 

nadregionální biokoridor NRBK K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno - borová osa  (úseky 
73/49 a 73/48) 

- regionální: jižně od Rokytna a Bohumilče po vodotečích prochází ve směru východ – 
západ regionální biokoridor RBK 1920, na kterém, na soutoku Ředického a Brodeckého 
potoka leží regionální biocentrum RBC 9006 Kopanina a dále RBK 1920 pokračuje 
východním směrem  



42 

ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – opat ření obecné povahy – p říloha  TEXTOVÁ ČÁST  ÚP 
 

- lokální: do NRBK K73 je vloženo LBC 98 z něhož je západním směrem trasován LBK 58 a 
východním směrem LBK 57 na který navazuje LBC 77, z kterého je východním směrem 
trasován LBK 55, který se do řešeného území vrací jako LBK 52. Dále je v řešeném 
území trasován LBK 53, který napojuje LBC 75, z kterého východním směrem je 
trasován LBK 54. Do RBK 1920 jsou vložena LBC 92, LBC 93, LBC 94, LBC 95, LBC 96. 

d) Systém ekologické stability doplňují navrhované i stávající linie významné krajinné liniové zeleně 
v parametrech  interakčních prvků, doprovázející zejména komunikace, cesty, příkopy či 
vodoteče v krajině. 

 
 

e.4. Protierozní a protipovodňová opatření 

čl.28.  

a) Územní plán nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření. Účinky eroze (vodní i větrné)  
nečleněných zemědělských ploch lze vedle vhodného způsobu využívání snižovat rozčleněním 
těchto ploch pomocí liniové zeleně v podobě pásů dřevin podél účelových komunikací, vodotečí 
apod. Tato opatření jsou přípustná v plochách nezastavěného území. 

b) Protierozní opatření jsou důležitá z hlediska ekologického a krajinářského, sledují posílení 
ekologické stability území. Soubor obecných protierozních opatření zahrnuje z hlediska krajiny:  

- revitalizační opatření na tocích a vodních plochách, doplnění malých vodních nádrží 

- zachování a zřizování přirozených překážek povrchového odtoku – doplnění mimolesní 
zeleně v podobě liniové zeleně podél polních cest a vodotečí  (interakční prvky), 
ozelenění dřevinami přirozeného charakteru či místními tradičními odrůdami ovocných 
stromů – remízky, meze, průlehy, příkopy, mokřady, přirozené nádrže  

- ochrana vodních zdrojů nacházejících se v řešeném území a respektování přístupu 
k vodotečím, ochrana melioračních zařízení 

- respektování ochranného pásma vodních toků 

- v rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby 
nedocházelo ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě 

 
e.5. Prostupnost krajiny a rekreace 

čl.29.  
Při rozhodování o změnách a využívání ploch budou respektovány zásady a podmínky. 

a) Pro zlepšení prostupnosti území budou využívány územním plánem vyznačené, významné cesty 
zajišťující prostupnost krajiny mj. i pro možnost vedení  turistických a cyklistických tras. 
Vymezeny jsou jako plochy dopravní infrastruktury silniční místní, které procházejí územím.  
Cestní síť v krajině může být doplněna a to především v souladu s komplexními pozemkovými 
úpravami. Tímto bude cestní síť zajišťující postupnost krajiny stabilizována.  

b) Respektovány budou územním plánem vytvářené podmínky pro zapojení řešeného území do 
systému cyklostezek a cyklotras v širším území. 

c) Západně od Bohumilče bude do budoucna sledována možnost rozvoje golfového areálu. V rámci 
vymezených ploch územních rezerv je do budoucna uvažováno s realizací hracích ploch 
golfového hřiště (rozšíření stávajícího areálu). 

d) Severovýchodně od Rokytna bude umístěn turisticko rekreační areál, jehož středem bude 
zástavba budovaná v rámci ZP Z30, v rámci navazujících ploch v PZK K17 budou realizovány 
charakterem přírodě blízké části areálu – výběhy, louky, pobytové louky, jezdecké dráhy apod. 
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f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 
využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití 
(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření 
pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného 
využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

 
f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  (funkční regulace) 

čl.30.  

a) Celé řešené území je na základě určeného stávajícího nebo požadovaného převažujícího účelu 
využití tj. podle hlavního využití rozčleněno do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem 
využití.     

b)  Stanoveným podmínkám využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání, musí je respektovat 
účel a umisťování staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání. 

c) Stavby a zařízení, způsob využití ploch resp. činnosti, neuvedené ani v jedné ze stanovených 
podmínek využití příslušné plochy s rozdílným způsobem využití jsou považovány za přípustné za 
podmínky, že: 

• jsou v souladu se stanoveným hlavním využitím plochy s rozdílným způsobem využití, 
ve které je záměr lokalizován 

• splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 

• jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot území 

• jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu 

• nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 

 
čl.31.  
Řešené území je podle stabilizovaného (stávajícího) nebo požadovaného způsobu využití členěno do 
následujících druhů ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto druhy jsou s ohledem na specifické 
podmínky a charakter území dále podrobněji členěny na jednotlivé typy případně podtypy ploch 
s rozdílným způsobem využití v členění: 
 

1. Plochy bydlení: 

� bydlení – v rodinných domech – příměstské    BI  

� bydlení – v rodinných domech – venkovské    BV 

2. Plochy rekreace 

� rekreace – se specifickým využitím – golfové hřiště    RX1 

� rekreace – se specifickým využitím – hipoturistika    RX2 

3. Plochy občanského vybavení: 

� občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení    OS 

4. Plochy smíšené obytné: 

� plochy smíšené obytné – venkovské    SV 

5. Plochy dopravní infrastruktury: 

� dopravní infrastruktura silniční – silniční síť    DS1 

� dopravní infrastruktura silniční místní    DS2 
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6. Plochy technické infrastruktury 

� technická infrastruktura – inženýrské sítě    TI 

7. Plochy výroby a skladování: 

� výroba a skladování – drobná a řemeslná výrova    VD 

� výroba a skladování – se specif. využitím – fotovoltaika    VX 

8. Plochy smíšené výrobní: 

� plochy smíšené výrobní    VS 

9. Plochy veřejných prostranství:  

� veřejná prostranství – uliční prostory    PV1 

� veřejná prostranství – ul. prostory s vysokým podílem zeleně    PV2 

� veřejná prostranství – veřejná zeleň    ZV 

10. Plochy zeleně: 

� zeleň – soukromá a vyhrazená    ZS 

� zeleň – ochranná a izolační    ZO 

� zeleň – přírodního charakteru    ZP 

11. Plochy vodní a vodohospodářské: 

�  vodní plochy a toky    W 

12. Plochy zemědělské: 

� plochy zemědělské NZ 

13. Plochy lesní: 

� plochy lesní    NL 

14. Plochy přírodní: 

� plochy přírodní    NP 

15. Plochy smíšené nezastavěného území: 

� plochy smíšené nezastavěného území    NSzp 

 
 
 

čl.32.  
Při rozhodování o změnách území budou respektovány tyto podmínky využití jednotlivých typů ploch 
s rozdílným způsobem využití: 
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a) PLOCHY BYDLENÍ 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY BYDLENÍ: 
 
 
B y d l e n í    v    r o d i n n ý c h    d o m e c h    -   p ř í m ě s t s k é     BI 

Hlavní využití: � bydlení 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� bydlení v objektech charakteru rodinného domu s okrasnými a užitkovými 

zahradami 

Přípustné využití 

hlavní: 

� rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb 
� oplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou 
� veřejná prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací, komunikací 

pro pěší a cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně městského mobiliáře 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení, která nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a 
slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše např.: 
� pro služby a maloobchod – (max. zastavěná plocha objektu do 1000 m2) 
� stavby a zařízení pro veřejné stravování 
� stavby a zařízení pro zdravotnictví a veterinární péči 

� izolační a doprovodná zeleň 
� dětská hřiště, stavby a zařízení pro sport a relaxaci  
� parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily 

do 3,5t) 
� stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní 

automobily resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných 
domů 

� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného 

odpadu 

Podmíněně přípustné 

využití 

� stavby a zařízení pro sociální účely a přechodné bydlení přiměřené kapacity za 
podmínky nesnížení pohody bydlení a kvality prostředí, hmotové řešení 
objektů bude respektovat charakter rodinného domu případně viladomu 

Nepřípustné využití: � vícepodlažní bytové domy (nad 2 NP) 
� stavby pro výrobu včetně drobné a řemeslné s negativními dopady na životní 

a obytné prostředí 
� vícepodlažní a hromadné garáže, garáže pro nákladní vozidla a autobusy 
� stavby a zařízení pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby 

pro velkoobchod 
� stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
� veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení a nejsou slučitelné s bydlením 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 

Zásady prostorového 

uspořádání: 
� struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných 

lokalitách bude vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer 
v lokalitách s pravidelnou strukturou zástavby bude respektována uliční čára. 

� stavby pro jiné využití než bydlení v souladu s podmínkami využití budou ve 
stejných  prostorových parametrech jako objekty bydlení 
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�  rodinné domy o 1 NP s možností využitého (obytného) podkroví, lokálně 
výjimečně max. 2 NP, koeficient zastavění stavebního pozemku ve 
stabilizovaných plochách pro realizaci zástavby v prolukách nepřevýší 
hodnotu 0,5. Hmotové charakteristiky objektů (podlažnost, způsob 
zastřešení, charakteristické výrazové prvky apod.) budou společnými znaky  
pro ucelenou lokalitu nebo její část (ulice, strana ulice) – vnímaná jako 
prostorový celek. Konkrétní podmínky stanovené pro zastavitelné plochy 
resp. plochy změn jsou uvedeny pro jednotlivé zastavitelné plochy v části c.2. 

 
 
B y d l e n í    -   v    r o d i n n ý c h    d o m e c h   -   v e n k o v s k é      BV 

Hlavní využití: � bydlení 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� bydlení v rodinných domech venkovského charakteru doplněné využitím 

hospodářských objektů, užitkovými zahradami s možností 
samozásobitelského malovýrobního zemědělského hospodářství, 
chovatelství, pěstitelství a zahradnických činností s možností integrace  
dalších výrobních aktivit, služeb  

Přípustné využití 

hlavní: 

� rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty s okrasnými a 
užitkovými zahradami, chovem drobných zvířat a omezeným chovem 
hospodářského zvířectva 

� veřejná prostranství, uliční prostory 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení pro služby a maloobchod  
� stavby a zařízení pro veřejné stravování 
� stavby a zařízení pro ubytování v soukromí, agroturistika 
� stavby a zařízení pro zdravotnictví a veterinární péči 
� stavby a plochy pro výrobní služby, drobnou a řemeslnou výrobu a 

zemědělskou malovýrobu, které negativně nepůsobí na životní a obytné 
prostředí sídla 

� stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci 
� dětská hřiště a odpočinkové plochy 
� drobné plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně 
� místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro pěší a 

cyklisty 
� odstavné a parkovací plochy sloužící obsluze území, stavby pro odstavování 

vozidel (garáže) na pozemcích rodinných domů 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného 

odpadu 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � vícepodlažní obytné domy (nad 2 NP) 
� stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu 
� stavby a zařízení pro výrobní služby, podnikatelské aktivity, řemeslnou a 

zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí 
� stavby a zařízení pro velkoobchod a komerční občanskou vybavenost typu 

hyper a supermarketů 
� stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů 
� hromadné garáže 
� veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu 

bydlení a nejsou slučitelné s bydlením 
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� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 

Zásady prostorového 

uspořádání: 
� struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných 

lokalitách bude vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer 
bude respektována uliční čára. 

� obytné objekty budou – max. 1 NP s možností využitého podkroví, 
respektován bude převažující typ zastřešení (sedlová střecha event. 
polovalba), doplňkové hospodářské objekty – sedlová střecha, výška římsy 
max. 5 m, koeficient zastavění stavebního pozemku ve stabilizovaných 
plochách pro realizaci zástavby v prolukách nepřevýší 0,5, pokud není 
upřesněn územní studií či regulačním plánem. 

 

 

 
b) PLOCHY REKREACE: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY REKREACE: 
 
R e k r e a c e  -  s e   s p e c i f i c k ý m   v y u ž i t í m   -  g o l f o v é   h ř i š t ě       RX1 

Hlavní využití: � rekreace, zeleň 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� golfové hřiště - území sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v 

přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí  
je zeleň 

Přípustné využití 

hlavní: 

� trvalé travní porosty 
� plochy zeleně, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s 

podrostem bylin, keřů i travních porostů                       
� drobné vodní plochy 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení pro provoz a údržbu areálu (pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí) 

� cyklistické stezky, pěší komunikace a prostranství, účelové komunikace 
� stavby a zařízení technického vybavení 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby a zařízení,  které nesouvisí s využitím hlavním 
� veškeré stavby, které snižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a nejsou 

slučitelné s rekreačními aktivitami 
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R e k r e a c e  -  s e   s p e c i f i c k ý m   v y u ž i t í m    -   h i p o t u r i s t i k a       RX2 

Hlavní využití: � rekreace, zeleň 

Charakteristika 

hlavního využití:  

� chov koní, sportovně rekreační a další aktivity využívající koně a jízdu na nich, 
agroturistika, komerční využití koní 

Přípustné využití 

hlavní: 

� stavby, zařízení  a plochy pro chov a výcvik koní, skladování a manipulace 
s krmivy a odpady – stáje, výběhy, sklady 

� stavby, zařízení a plochy pro sportovně rekreační i rehabilitační aktivity 
využívající koně – výběhy, parkury, cvičné ohrady, tribuny (lehkých 
konstrukcí) apod. 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� účelové komunikace 
� plochy pro odstavování a parkování osobních, nákladních automobilů a 

speciálních dopravních prostředků a mechanizmů sloužících provozu areálu 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území 
� veřejná a izolační zeleň 
� stavby a zařízení pro chov dalších zvířat (ne velkochov, např. ovce, kozy, 

apod.) 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: 
� stavby pro výrobu, služby a činnosti s negativními vlivy na životní prostředí, 

přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, 
vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 
budov apod.) 

� stavby pro průmyslovou výrobu 
� stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním 
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c) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ: 
 
O b č a n s k é    v y b a v e n í   -   t ě l o v ý c h o v n á    a    s p o r t o v n í   z a ř í z e n í     OS 

Hlavní využití: � sport 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� sport - organizovaný i rekreační převážně místního významu  

 

Přípustné využití 

hlavní: 

� stavby a zařízení pro sport (tělocvičny, fitcentra, apod.) včetně nekrytých: 
např. hřiště, kurty, kluziště 

� tribuny, hlediště, zařízení sloužící divákům 
� sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení pro relaxaci a rehabilitaci 
� zařízení pro veřejné stravování 
� zařízení pro maloobchod související s provozovanou činností 
� zařízení pro administrativu 
� stavby a zařízení pro ubytování včetně souvisejících služeb 
� pobytové louky, veřejná zeleň 
� dětská hřiště 
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadů 
� komunikace pro pěší a cyklisty 
� stavby a zařízení pro technickou vybavenost a speciální mechanizaci 
� účelové a přístupové komunikace, manipulační plochy dopravní obsluhy 
� parkovací a odstavné plochy pro osobní automobily, autobusy sloužící obsluze 

území 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � stavby a zařízení pro bydlení s výjimkou bydlení majitele resp. správce areálu 
� stavby a zařízení pro motoristický sport 
� stavby a zařízení pro výrobu včetně zemědělské 
� veškeré stavby a zařízení, které nesouvisí s přípustným využitím hlavním  
� stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadu 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 
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d) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ: 
P l o c h y   s m í š e n é   o b y t n é   -   v e n k o v s k é     SV 

Hlavní využití: � není stanoveno 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� smíšené funkce - bydlení, jako doplňující funkce veřejná vybavenost a služby, 

lokálně drobné lokality výrobních služeb bez negativních vlivů na životní a 
obytné prostředí především v plochách v kontaktu s průjezdnými 
komunikacemi v jednotlivých sídlech  

Přípustné využití 

hlavní: 

� stavby pro bydlení (převážně rodinné domy) s možností integrované 
vybavenosti v objektu nebo v doplňkových stavbách 

� stavby a zařízení zejména komerčního občanského vybavení, která nesnižují 
kvalitu prostředí a pohodu bydlení v navazujících obytných  plochách, jsou 
slučitelné s bydlením např.: 
� stavby a zařízení pro obchod 
� stavby a zařízení pro administrativu a správu 
� stavby a zařízení pro veřejné stravování 
� stavby a zařízení pro služby 
� stavby a zařízení pro přechodné ubytování 

� stavby a zařízení pro výrobní služby na bázi řemesel 
� veřejná prostranství, uliční prostory včetně místních komunikací, komunikací 

pro pěší a cyklisty a ploch veřejné zeleně včetně městského mobiliáře 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� v ZP Z30: 

� stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu jako součást areálu 
hipoturistiky -  např. stáje, seníky, sklady, kolny 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby pro „čisté“ bydlení 
� účelové komunikace pro motorová vozidla 
� odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily 
� autobusové zastávky, přístřešky a mobiliář 
� izolační zeleň 
� dětská hřiště 
� drobná architektura 
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného 

odpadu 
� stavby, zařízení a opatření pro ochranu území – např. protierozní a 

protipovodňová ochrana 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � vícepodlažní bytové domy 
� stavby pro výrobu včetně zemědělské a výrobní služby s negativním vlivem na 

životní prostředí 
� stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování, zpracování a odstraňování 

odpadu 
� hromadné garáže 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 

� veškeré stavby, zařízení  a činnosti, které svým provozováním a technickým 
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zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu 
prostředí souvisejícího území 

 
 
 
e) PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY: 
 
D o p r a v n í   i n f r a s t u k t u r a    s i l n i č n í   -   s i l n i č n í   s í ť     DS1 

Hlavní využití: � doprava 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� provoz vozidel po pozemních komunikacích - státní silniční síť a významné 

místní komunikace 

Přípustné využití 

hlavní: 

� pozemní komunikace, silniční pozemky komunikací 
� plochy, které jsou součástí komunikace - náspy, zářezy, stavby a zařízení 

(např. mosty, lávky atd., dopravní značení) a technická opatření související 
s provozem na pozemních komunikacích 

� v blízkosti sídel opatření proti negativnímu vlivu dopravy na komunikaci na 
obydlená území - zejm. protihluková opatření včetně terénních 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� plochy pro parkování a odstavování vozidel 
� stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (autobusové zastávky) 
� plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů - dopravních resp. se 

systémem ekologické stability, s technickou infrastrukturou, vodní toky apod. 
� plochy doprovodné a izolační zeleně 

Podmíněně přípustné 

využití 

� nově zakládané plochy zalesnění a mimolesní zeleně za podmínky výsadeb až 
po realizaci dopravní stavby 

� plochy přírodní zeleně (skladebné části SES) za podmínky souladu s řešením 
navrženým v projektové dokumentaci dopravní stavby (dokumentace 
k územnímu resp. stavebnímu povolení) 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním 

 
D o p r a v n í    i n f r a s t u k t u r a    s i l n i č n í    m í s t n í       DS2 

Hlavní využití: � doprava 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� provoz vozidel po cestách a komunikacích obsluhující jednotlivé objekty a 

plochy převážně mimo kompaktně zastavěné území, převážně účelové 
komunikace a cesty v krajině a na okrajích zástavby (bez ohledu na vlastnictví) 

Přípustné využití 

hlavní: 

� pozemní komunikace silniční mimo státní silniční síť 
� účelové komunikace, zpevněné komunikace sloužící účelové zemědělské či 

lesnické přepravě 
� cesty prostupující krajinu, nezpevněné komunikace, cesty, stezky a pěšiny, 

důležité pro prostupnost krajiny a komunikační propojení významných cílů 
� plochy, které jsou součástí komunikace - náspy, zářezy, stavby a zařízení 

(např. mosty, lávky atd., dopravní značení) a technická opatření související 
s provozem na pozemních komunikacích 
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Přípustné využití 
doplňkové: 

� plochy pro odstavování vozidel na místech určených pravidly silničního 
provozu 

� pěší a cyklistické stezky 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů - dopravní stavby s např. s 

technickou infrastrukturou a pod. 
� plochy doprovodné a izolační zeleně 
� stavby, zařízení a opatření pro ochranu území - např. protierozní a 

protipovodňová ochrana 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím 

 
 
 
 
 
f) PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: 
 
T e c h n i c k á    i n f r a s t r u k t u r a   -   i n ž e n ý r s k é   s í t ě     TI 

Hlavní využití: � technická infrastruktura 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� transport či úprava medií technické infrastruktury (např. zemní plyn, 

elektrická energie, pitná voda a pod), odvádění a čištění odpadních vod, 
nakládání s kaly  

Přípustné využití 

hlavní: 

� stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi (plyn, elektro) 
� stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou 
� stavby, zařízení a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace  
� plochy, stavby a zařízení sloužících odvádění, čištění a likvidaci odpadních vod 

a produktů čištění 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení provozního vybavení 
� účelové komunikace, manipulační plochy 
� stavby a zařízení technické infrastruktury  
� izolační zeleň 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním 
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g) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ: 
 

V ý r o b a    a    s k l a d o v á n í   -   d r o b n á    a    ř e m e s l n á    v ý r o b a           VD 

Hlavní využití: � výroba a skladování 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� výrobní služby a výroba v malém rozsahu produkce bez velkých nároků na 

přepravu, bez negativních dopadů na životní prostředí 

Přípustné využití 

hlavní: 

� stavby a zařízení výrobních i nevýrobních služeb a řemeslné výroby 
� stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 
� stavby a zařízení pro skladování v uzavřených objektech a manipulační plochy 
� stavby a zařízení pro obchod jako součást areálů - prodejní sklady, vzorkové 

prodejny 
� stavby a zařízení pro maloobchod - stavebniny, hobby, zahradnické potřeby, 

vybavení domů a domácností apod. 
� stavby a zařízení a plochy sloužící živočišné a rostlinné výrobě v rozsahu, při 

kterém negativní vlivy nezasahují sousední plochy jiné funkce (zejm. obytné) - 
např. stavby a zařízení pro chov, odlov, zpracování a skladování ryb, 
technologické stavby a zařízení pro manipulaci s vodou 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení pro administrativu 
� stavby a zařízení pro automobilovou dopravu  bez negativních vlivů na životní 

prostředí  
� zahradnictví 
� stavby a zařízení pro hygienické a sociální zázemí  
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadu včetně 

separovaného (vč. separačního dvoru) 
� účelové komunikace, manipulační plochy 
� plochy pro parkování a odstavování vozidel a mechanizačních prostředků 

sloužící obsluze území 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby, zařízení a opatření na omezení negativních účinků umisťovaných 

staveb a negativních důsledků činností v lokalitě provozovaných 
� veřejná a izolační zeleň 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: 
� stavby a činnosti s negativními vlivy na životní prostředí přesahujícími hranice 

objektů případně areálů 
� stavby pro bydlení (s výjimkou domů a bytů majitelů a správců) 
� stavby a zařízení pro  zemědělskou živočišnou výrobu 
� výroba průmyslového charakteru 
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V ý r o b a    a    s k l a d o v á n í   -   s e    s p e c i f i c k ý m    v y u ž i t í m  -  f o t o v o l t a i k a          VX 

Hlavní využití: � výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� fotovoltaická elektrárna 

 

Přípustné využití 

hlavní: 

� stavby a zařízení fotovoltaické elektrárny 
� stavby a zařízení technického vybavení 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� účelové komunikace 
� izolační zeleň 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním 

 
 
h) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ: 
 
P l o c h y   s m í š e n é   v ý r o b n í     VS 

Hlavní využití: � výroba 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� výroba, výrobní služby, zemědělská výroba, stavební výroba, skladování a 

manipulace s materiály. Zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních 
plochách, mají zvýšené nároky na přepravu, negativními vlivy svých provozů 
nepřesahují hranice areálů 

Přípustné využití 

hlavní: 

� stavby, zařízení, plochy a činnosti zemědělské výroby v ploše současných, 
resp. bývalých zemědělských areálů, jejichž negativní vlivy nezasahují 
sousední obytné plochy 

� stavby a zařízení pro lehkou výrobu, jejíž negativní vlivy nezasahují sousední 
obytné plochy 

� stavby a zařízení pro výrobní služby, jejichž negativní vlivy nezasahují 
sousední obytné plochy 

� stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 
� stavby a zařízení pro stavební výrobu a činnost, stavební dvory, výroba 

drobných stavebních prvků 
� stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl 
� stavby a zařízení pro obchod jako součást areálu – prodejní sklady, vzorkové 

prodejny  
� stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení pro administrativu 
� zařízení integrovaná do staveb s hlavním případně přípustným využitím: 

� zařízení pro stravování  (bufety, občerstvení, kantýna, restaurační zařízení 
apod.) 

� zařízení pro vědu a výzkum (např. laboratoře, dílny) 
� stavby a zařízení pro veterinární péči 
� účelové komunikace, manipulační plochy 
� plochy pro odstavování a parkování a osobních a nákladních automobilů a 

mechanizačních prostředků 
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� stavby pro garážování osobních a nákladních automobilů a mechanizačních 
prostředků 

� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby a zařízení pro nakládání s odpady (např. sběrný dvůr), které svým 

rozsahem, umístěním a způsobem provozování negativně neovlivní sousední 
obytné plochy  

� stavby, zařízení a opatření na omezení negativních účinků umisťovaných 
staveb a negativních důsledků činností v lokalitě provozovaných 

� veřejná a izolační zeleň 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na 
životní prostředí, přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních 
komunikací a zastínění budov apod.) 

� stavby pro průmyslovou výrobu 

 
 
i) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ: 
 
V e ř e j n á   p r o s t r a n s t v í   -   u l i č n í   p r o s t o r y     PV1, PV2 

Hlavní využití: � veřejné prostranství 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� PV1 veřejná prostranství v uličních prostorech zajišťující veškerou dopravní 

obsluhu přilehlých ploch, sloužící místní dopravě včetně pěší a cyklistické (bez 
ohledu na vlastnictví) 

� PV2 veřejná prostranství v místech rozšíření uličního prostoru s převahou 
ploch veřejné zeleně, funkce  dopravní je potlačena na nezbytně nutnou míru 
pro obsluhu přilehlých ploch  

Přípustné využití 

hlavní: 

� ulice, návsi a jiné prostory přístupné bez omezení 
� pozemní komunikace (státní silniční síť při průchodu zastavěným územím, 

místní obslužné a účelové komunikace sloužící obsluze území) 
� komunikace s prioritou pěšího provozu 
� pěší a cyklistické stezky, trasy, chodníky 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� zařízení pro hromadnou dopravu osob - např. zastávky autobusu 
� odstavování a parkování vozidel na místech určených pravidly silničního 

provozu 
� drobné upravené plochy sloužící odpočinku 
� mobiliář, drobná architektura a vodní prvky 
� stávající církevní stavby, drobné sakrální stavby 
� drobná výtvarná díla, pomníky, památníky 
� veřejná a izolační zeleň 
� obratiště, manipulační plochy 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního a separovaného 

odpadu 
� stavby a zařízení pro ochranu území - např. protierozní a protipovodňová 

ochrana 
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Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím hlavním  
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech 

 
 

V e ř e j n á    p r o s t r a n s t v í   -   v e ř e j n á   z e l e ň     ZV 

Hlavní využití: � plochy veřejné zeleně 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� plochy veřejné zeleně s funkcí okrasnou a rekreační, které jsou součástí 

obytného prostředí sídla  

Přípustné využití 

hlavní: 

� plochy veřejné zeleně s parkovou úpravou, parkové porosty okrasné  
� dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů, i travních 

porostů, liniové, sadovnické a případně břehové porosty 
� pobytové louky, trvalé travní porosty 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� komunikace pro pěší a případně cyklisty 
� dětská hřiště 
� drobné sakrální stavby 
� drobná výtvarná díla, pomníky, památníky 
� vodní plochy 
� odpočívadla, altány, mobiliář 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

� stavby a zařízení pro reklamu 
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j) PLOCHY ZELENĚ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY ZELENĚ: 
 
Z e l e ň    s o u k r o m á   a   v y h r a z e n á         ZS 

Hlavní využití: � sídelní zeleň soukromá a vyhrazená 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� plochy zahrad - okrasné, rekreační a užitkové zeleně, většinou plní 

doplňkovou funkci bydlení - denní rekreace obyvatel 

 

Přípustné využití 

hlavní: 

� plochy okrasných, rekreačních a užitkových přírodních kultur 
� plochy a zařízení pro denní rekreaci a relaxaci uživatelů navazujících obytných 

objektů 
� pěstební plochy pro samozásobitelský rozsah produkce 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení pro denní rekreaci a relaxaci uživatelů - např. přístřešky a 
altány, bazény apod., v parametrech staveb nevyžadujících stavební povolení 
ani ohlášení   

� izolační a doplňující přírodní plochy zeleně 
� trvalé travní porosty 
� dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové 
� vodní prvky např. jezírka 
� stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. ploty, protierozní a 

protipovodňová ochrana) 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím 
� veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

(zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad 
přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech  

� stavby a zařízení pro reklamu 

 
 
Z e l e ň    o c h r a n n á    a   i z o l a č n í         ZO 

Hlavní využití: � zeleň izolační 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� izolace mezi plochami charakterově různými, resp. pro eliminaci negativních 

vlivů činností na plochách provozovaných např. zdrojům znečištění (hluk, 
prach a pod.); zeleň lemující liniové prvky v území (např. podél komunikací, 
vodotečí) 

Přípustné využití 

hlavní: 

� vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci 
plochy tj. izolace mezi funkčně neslučitelnými  plochami 

� dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů 
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Přípustné využití 
doplňkové: 

� pěší komunikace 
� cyklistické stezky 
� technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� účelové a přístupové komunikace zajišťujících obsluhu přilehlých ploch 
� v blízkosti sídel a podél komunikací opatření proti negativnímu vlivu dopravy 

na komunikaci na obydlená území - zejm. protihluková opatření včetně 
terénních 

� stavby, zařízení a opatření pro ochranu území - např. protierozní a 
protipovodňová ochrana 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby, které nesouvisejí s přípustným využitím 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí 

 
 
 
Z e l e ň    -   p ř í r o d n í h o   c h a r a k t e r u         ZP 

Hlavní využití: � zeleň jako součást urbanizovaného území 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� plochy sídelní zeleně převážně ve vazbě na vodoteč nebo vodní plochu 

s funkcí estetickou, ekostabilizační a rekreační 

Přípustné využití 

hlavní: 

� dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů 
� upravené a udržované plochy přírodního charakteru  
� trvalé travní porosty, pobytové louky 
� veřejná zeleň v přírodě blízké podobě 
� břehové porosty 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� pěší komunikace 
� cyklistické stezky 
� zeleň soukromá a vyhrazená - zahrady 
� technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území 
� vodní toky, zařízení na vodním toku a revitalizační opatření 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� účelové a přístupové komunikace zajišťujících obsluhu přilehlých ploch 
� odpočinkový mobiliář 
� stavby a zařízení pro ochranu území - např. protipovodňová ochrana 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: 
� veškeré stavby, které nesouvisejí s přípustným využitím 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí 
� stavby a činnosti, které negativním způsobem ovlivňují prostředí sídla 
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k) PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 
 
V o d n í     p l o c h y    a    t o k y         W 

Hlavní využití: � vodní plochy a toky 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� plochy plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a 

krajinotvorné případně rekreační 

Přípustné využití 

hlavní: 

� vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé 
� plochy sloužící vodnímu hospodářství, ekologické stabilizaci, tvorbě krajiny 
� technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území a vodního díla 

(protipovodňové hráze, retenční nádrže, jezy, hráze, ochranné či opěrné zdi) 
� stavby a zařízení pro křížení liniových systémů (mosty, lávky) 
� liniová a doprovodná zeleň, břehové porosty 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� vodní plochy a toky sloužící hospodářskému využití: chov ryb, vodních 
živočichů 

� stavby a zařízení technického vybavení 
� účelové komunikace  
� pěší a cyklistické stezky 

Podmíněně přípustné 

využití 

� pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny, zachování 
krajinného rázu a podmínkami stanovenými provozním řádem vodního díla: 
� zařízení pro rekreaci 
� zařízení pro hospodářské využití - např. zásobníky krmiva apod. 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s funkcí hlavní 
� stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality 

území 
� stavby a zařízení pro reklamu 
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l) PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ: 
 
 
P l o c h y   z e m ě d ě l s k é          NZ 

Hlavní využití: � zemědělská půda 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chov 

hospodářských zvířat 

Přípustné využití 

hlavní: 

� orná půda 
� intenzivně využívané travní porosty - louky a pastviny 
� trvalé kultury - např. sady, zahrady, chmelnice, vinice 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� účelové komunikace a cesty zajišťující prostupnost krajiny  
� pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky 
� liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 

stromořadí) 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� revitalizační úpravy vodních toků 
� drobná architektura, sakrální stavby (např. kaplička, křížek, boží muka) 
� skladebné prvky územního systému ekologické stability (např. biokoridory, 

interakční prvky) 
� stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protierozní a 

protipovodňová) 
� stavby sloužící zemědělské výrobě - obsluze ploch, jejichž umístění v krajině je 

funkčně odůvodnitelné, pokud jsou zabezpečeny proti průsaku a smyvům. U 
polních hnojišť může být vhodnost umístění podmíněna doložením 
hydrogeologického posudku.  

Podmíněně přípustné 

využití 

� zalesnění pozemků za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace 
záměru bude prokázáno, že konkrétní záměr v konkrétní podobě není 
v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany přírody 
(možnosti zalesnění mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody 
v konkrétních případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením 
na krajinný ráz apod.) 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisejí s hlavním využitím 
� stavby a zařízení pro reklamu 
� veškeré stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality 

území a krajinný ráz 
� stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst.5 SZ, které snižují nebo 

ohrožují přírodní hodnoty území - především pro zemědělství, lesnictví, těžbu 
nerostů apod. 
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m) PLOCHY LESNÍ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY LESNÍ: 
 
P l o c h y     l e s n í         NL 

Hlavní využití: � pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Charakteristika 

hlavního využití:  
� lesní porosty hospodářské, ochranné, nebo lesy zvláštního určení 

Přípustné využití 

hlavní: 

� lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití 
� lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch (pro lesní hospodářství) 
� účelové komunikace pro obsluhu území a  lesní hospodářství 
� stavby a zařízení technického vybavení 
� pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky 
� vodní plochy a toky 
� drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka 

apod.) 

Podmíněně přípustné 

využití 

� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisejí s hlavním využitím 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality 

území 
� stavby pro individuální rekreaci 
� stavby a zařízení pro reklamu 
� z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování lesních 

pozemků (s výjimkou krátkodobé ochrany v zájmu péče o zachování 
přírodních lokalit, výsadeb proti okusu zvěří atp. v zájmu ochrany přírody) 

� stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst.5 SZ, které snižují nebo 
ohrožují přírodní hodnoty území - především pro zemědělství, lesnictví, těžbu 
nerostů apod. 
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n) PLOCHY PŘÍRODNÍ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY PŘÍRODNÍ: 
 
P l o c h y     p ř í r o d n í        NP 

Hlavní využití: � chráněné přírodní lokality, skladebné části ÚSES, významná zeleň v krajině  a 
ostatní přírodně cenné lokality  

Charakteristika 

hlavního využití:  
� základní systém krajinného prostředí, který je dál rozvíjen uplatněním 

přirozených procesů a mechanizmů - zachování a obnova přírodních a 
krajinných hodnot území 

Přípustné využití 

hlavní: 

� činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým 
působením na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny 

� činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry 
� do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména: 

o významné krajinné prvky 
o prvky územního systému ekologické stability (např. biocentra) 
o zvlášť chráněná území a nejcennější přírodní lokality  
o stabilizované travnaté plochy - trvalé travní porosty, pastviny 
o prvky důležité pro ekostabilizační funkci krajiny a ochranu krajinného 

rázu 
� přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a 

keřových porostů (např. remízky, drobné plochy lesa apod.) 
� travnaté porosty, květnaté louky 
� mokřady a prameniště 
� vegetace říčních a poříčních niv 
� břehová a doprovodná vegetace vodotečí a říčních niv 
� lesní porosty 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stabilizační vegetace svahů 
� pěší, cyklistické a jezdecké stezky v nezbytném rozsahu 
� účelové komunikace 

Podmíněně přípustné 

využití 

pokud bude v následných procesech přípravy záměru např. v územním řízení 
prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny, 
podmínkami zachování krajinného rázu a není v rozporu s podmínkami ochrany 
půdního fondu:  

� vodní plochy  
� technická infrastruktura, technické stavby a opatření sloužící obsluze a 

ochraně území 
� drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka 

apod.) 
� stavby, zařízení a opatření sloužící ochraně území (např. protierozní a 

protipovodňová) 

Nepřípustné využití: � stavby a zařízení pro reklamu 
� intenzivní formy hospodaření 
� rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů 
� terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání 

s odpady, především skladování a zneškodňování 
� jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou obsluhou 

území 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a 

krajinný ráz 
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� oplocování pozemků, pokud se nejedná o krátkodobou ochranu v zájmu péče 
o zachování přírodních lokalit, výsadeb atp. v zájmu ochrany přírody 

� stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst.5 SZ, které snižují nebo 
ohrožují přírodní hodnoty území - především pro zemědělství, lesnictví, těžbu 
nerostů apod. 

 
 
o) PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ: 

Územní plán stanovuje tyto podmínky využití pro PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ: 
 
P l o c h y   s m í š e n é    k r a j i n n é         NSx 

Hlavní využití: � není stanoveno 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině 

(vegetační prvky rostoucí mimo les), je jedním ze základních systémů 
krajinného prostředí a její rozvoj je ovlivněn především uplatněním 
přirozených procesů a mechanizmů, plní funkci ekologicko - stabilizační, 
zemědělskou, rekreační, izolační a ochrannou 

Přípustné využití 

hlavní: 

Indexem (x) je uvedena přípustná funkce nebo více funkcí v ploše: 

� p - přírodní (pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů, ÚSES) 
např.: 

� prvky územního systému ekologické stability 
� přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin 

a keřových porostů, remízy 
� mokřady a prameniště 
� břehová a doprovodná vegetace vodotečí 
� stabilizované travnaté porosty, květnaté louky 
� stabilizační vegetace svahů 
� liniová zeleň podél vodotečí, komunikací a cest 

� z - zemědělská (zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, 
nejedná se o intenzivní formy obhospodařování) např.: 
� trvalé travní porosty - louky, pastviny 
� kultury zvyšující retenční schopnosti krajiny - plochy s neintenzivní 

formou zemědělského využití 
� extenzivně využívané plochy ZPF (např. sady a zahrady mimo 

zastavěné území, pěstební plochy - „záhumenky“) 

� v – vodohospodářská (plochy s významným podílem zeleně, které mj. plní i 
funkci vodohospodářskou) např.:  

� vodní plochy přirozené i umělé, nevýznamné plošné rozlohy,  
� mokřady, prameniště  
� plochy s realizovanými, nebo se záměrem na realizaci 

vodohospodářských opatření, např. protipovodňová opatření, 
opatření ke snížení ohrožení územní vodní erozí, opatření ke 
zvýšení retenční schopnosti krajiny  
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Přípustné využití 
doplňkové: 

� drobná architektura, sakrální stavby (kaplička, křížek, boží muka) 
� stavby a zařízení technické infrastruktury 
� účelové komunikace 
� pěší, cyklistické a jezdecké stezky 
� stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, pro 

ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a ohrožení a pro odstraňování jejich důsledků 

Podmíněně přípustné 

využití 

pokud bude v následných procesech přípravy záměru např. v územním řízení 
prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny, 
podmínkami zachování krajinného rázu a není v rozporu s podmínkami ochrany 
půdního fondu:  

� zalesnění pozemků (možnosti zalesnění mohou být dle požadavku orgánu 
ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny např. biologickým 
hodnocení, posouzením na krajinný ráz apod.) 

� vodní plochy, vodní toky 

Nepřípustné využití: � veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím 
� stavby a zařízení pro reklamu 
� stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a 

krajinný ráz 
� z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků 

(s výjimkou ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a 
zvěře) 

� stavby, zařízení a jiná opatření uvedené v §18 odst.5 SZ, které snižují nebo 
ohrožují přírodní hodnoty území - především pro zemědělství, lesnictví, těžbu 
nerostů apod. 

 
 
f.2. Ochranné režimy 

čl.33.  
Při rozhodování o změnách území budou respektován ochranný režim ploch vymezených pro systém 
ÚSES: 

a) Plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které by mohly 
vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména: 

� umisťování staveb 
� terénní úpravy většího rozsahu s výjimkou realizace revitalizačních opatření a opatření 

ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové dokumentace, v souladu 
s principy ochrany přírody a krajiny 

� úprava vodních toků a změna vodního režimu s výjimkou realizace revitalizačních 
opatření a opatření ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové 
dokumentace, v souladu s principy ochrany přírody a krajiny 

� těžba nerostů 
� změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy 

a redukce ploch lesa 
� rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů 
� zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady 
 

b) Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody a krajiny. Upřesňující omezení jsou různá dle 
specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s 
orgánem územního plánování, orgány ochrany vod aj. 
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f.3. Podmínky prostorového uspořádání 

čl.34.  
 Podmínky prostorového uspořádání jsou stanoveny: 

a) V kapitole c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby (jednotlivé zastavitelné plochy 
resp. plochy změn jsou zde charakterizovány včetně podmínek prostorového uspořádání – 
podlažnost, koeficient zastavění stavebního pozemku, event. lokální  podmínky) 

b) V kapitole f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití  (funkční regulace), kde 
jsou pro vybrané plochy s rozdílným způsobem využití urbanizovaného území stanoveny obecné 
podmínky prostorového uspořádání (především pro stabilizované  plochy) 

 
 

f.4. Základní podmínky ochrany krajinného rázu 

f.4.a. Ochrana krajinného rázu 

 
čl.35.  

a) Při plánování změn a rozhodování o nich budou respektovány zásady stanovené v ZÚR Pk pro 
vybrané krajinné typy: 

o Téměř celé řešené území, kromě severního okraje pro krajinný typ – krajina zemědělská: 

� Dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 

� Zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné 
míře při zohlednění krajinných hodnot území 

� Zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně 
podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.) 

� Zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě 

o Severní okraj řešeného území pro krajinný typ – krajina lesozemědělská: 

� Lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a 
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením 

� Zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně 
nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy 
nebudou vymezovány na úkor ploch lesa 

� Zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby 
technické a dopravní infrastruktury 

� Chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména 
udržovat vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a 
intenzivně využívaných ploch 

� Rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny 

b) Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny 
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, 
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. Do severní části řešeného 
území zasahuje Místo krajinného rázu Újezd _ Borek. Krajina s dochovanými rybníky v návaznosti 
na sídlo. Okolí rybníků provází přirozená vegetace mokřadů a lesů. Převládá přírodní 
charakteristika s mnoha intimními prostory. Měřítko krajiny je malé až střední, tvořené poli, 
loukami, rybníky a lesy. 

c) K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit 
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny a památkové péče.  
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d) V krajině bude udržována a obnovována tradice solitérních stromů, liniových výsadeb a  
případně skupin stromů (orientační body v krajině). 

e) Doplňována bude mimolesní zeleň – remízky. Využívány budou hůře zemědělsky obdělávatelné, 
zbytkové plochy zemědělské půdy a ostatní (nezemědělské) druhy pozemků   

f) Nová výstavba obytných objektů (rodinných domů) především v okrajových částech sídel a 
v částech vybíhajících do volné krajiny bude převážně o 1NP s možností využitého podkroví, 
střecha sklonitá. Zástavba bude orientována směrem k sídlu, do krajiny budou orientovány 
plochy zahrad.  

 
f.4.b. Významné krajinné prvky (VKP) 

 
čl.36.  

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány tyto zásady: 
a) využití VKP je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 

oslabení jejich stabilizační funkce. 

b) K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 
ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy 
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Mezi takové zásahy patří 
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků a 
nádrží a těžba nerostů.  

c) Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, může být jejich 
umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit  

 
f.4.c. Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

čl.37.  
Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a) Ochrana vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 
základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát. 

b) Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit stávající 
kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich 
ekologicko – stabilizační funkce. 
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g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit 

 
g.1.  Veřejně prospěšné stavby 

čl.38.  
a) Územní plán vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, pro 

které lze práva k pozemkům vyvlastnit: 

 

Označení 

VPS 

Popis VPS 

VD1a 

VD1b 

Dálnice II. třídy D35 (dva úseky koridoru pro VPS) se všemi jejími objekty a souvisejícími 
stavbami včetně mimoúrovňové křižovatky s napojením na stávající i navrhovanou 
silniční síť 

VD2a 

VD2b 

silnice II. třídy – obchvat Rokytna (dva úseky koridoru pro VPS) všemi jejími objekty a 
souvisejícími stavbami s napojením na stávající i navrhovanou silniční síť 

 
b) Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury, pro které 

lze práva k pozemkům vyvlastnit: 

 

Označení 

VPS 

Popis VPS 

VT1 koridor  pro umístění VVTL plynovodu  

VT2 kanalizace u ČOV 

VT3 rozvoj sítí technické infrastruktury v Bohumilči (vodovod, plynovod, kanalizace) 

VT4 propojení kanalizace Bohumilče a Rokytna 

VT5,7,8,9, 

10 

rozvoj sítí technické infrastruktury v Rokytně (kanalizace, vodovod, plynovod, elektro) 

VT6 přeložka plynovodu VTL 

VT11 propojení kanalizace Drahoše a Rokytna, odkanalizování Drahoše 
 

c) Územní plán vymezuje koridor pro veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, 
pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit: 

 

Označení 

VPS 

Popis VPS 

VDT1 Dálnice II. třídy D35 včetně mimoúrovňové křižovatky, přeložky sítí technické 
infrastruktury související s výstavbou MÚK 

 
d) Pro linie inženýrských sítí bude převážně zřizováno věcné břemeno (pokud budou trasovány po 

pozemcích jiných subjektů – ne po pozemcích ve vlastnictví Obce Rokytno), pro jednotlivé objekty a 
zařízení technické infrastruktury lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Konkrétní dotčené 
pozemky budou upřesněny dle podrobné dokumentace. 
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čl.39.  
Územní plán nevymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům 
vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. 

 
 

g.2.  Veřejně prospěšná opatření 

čl.40.  
Územní plán vymezuje plochy pro veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům 

vyvlastnit: 

 

A. Územní systém ekologické stability: 

• plochy pro nadregionální prvky ÚSES: 

Označení 

VPO 

Popis VPO 

VU1a 

VU1b 

VU2 

VU3  

nadregionální biokoridor K73 včetně vloženého lokálního biocentra (VU2) 

 

• plochy pro regionální prvky ÚSES: 

Označení 

VPO 

Popis VPO 

VU4 RBC 9006 Kopanina 

VU5-9 RBK 1920 

 

• plochy pro lokální prvky ÚSES: 

Označení 

VPO 

Popis VPO 

 VU10-12 LBC vložená do RBK 1920 
 

 

g.3. Stavby k zajišťování obrany státu 

čl.41.  
Územní plán takové stavby  nenavrhuje. 

 
 

g.4. Asanace a asanační úpravy 

čl.42.  
 Územní plán nenavrhuje plochy pro asanace. 
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h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu 
katastrálního území a případně dalších údajů podle §5 odst. 1 katastrálního zákona 

 

h.1.  Veřejně prospěšné stavby  

čl.43.  
Územní plán nenavrhuje plochy pro další veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. 

 

 

h.2.  Veřejná prostranství 

čl.44.  
 Územní plán vymezuje plochy pro veřejná prostranství, pro která lze uplatnit  předkupní právo 
ve prospěch obce Rokytno: 

Označení VP Popis VPO k.ú. identifikace 

pozemku 

vlastník 

 PP1 veřejné prostranství v Rokytně Rokytno 154/13 Staněk Tomáš, č.p. 151, 
53304 Rokytno 

 
 

i)  Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst. 6 stavebního zákona  

 
čl.45.  

Kompenzační opatření nejsou územním plánem stanovena. Zpracování Vyhodnocení vlivu územního 
plánu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast nebylo požadováno. 
 

j)  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 

  
čl.46.  

Územní plán vymezuje plochy a koridory územních rezerv: 

• R1 – plocha pro bydlení (BI) na severním okraji zástavby sídla Rokytno 

• R2 – plocha pro izolační zeleň (ZO) severně od Rokytna 

• R3 – plocha pro smíšenou výrobu (VS) jižně od Rokytna 

• R4 – plochy pro rekreaci – se specifickým využitím – golfové hřiště 

 
čl.47.  
Podmínky pro využití územní rezervy: 

Plochy a koridory územních rezerv budou chráněny před zásahy, které by podstatně ztížily nebo 
ekonomicky znevýhodnily případné jejich budoucí využití (realizaci díla) včetně změn v užívání pozemků 
(např. zalesnění, výstavba vodních ploch, apod.). 
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k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území  podmíněno dohodou o 
parcelaci  

čl.48.  
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 
parcelaci.  
 

l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení 
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 

čl.49.  
Územní plán vymezuje tyto plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie, která v podrobnějším měřítku prověří změny jejich využití: 

�  
� S2 - ZP Z27 a Z28 + územní rezerva R1 
� S3 - ZP Z33b 

 
čl.50.  
Při pořízení územních studií budou dodrženy tyto stanovené podmínky: 

a) Územní studie pro lokalitu S2 navrhne etapizaci zástavby tak, aby výstavba v příslušné 
zastavitelné ploše vznikala za těchto podmínek: 

� každá příslušná zastavitelná plocha bude rozdělena na minimálně dvě části, kdy každá část 
bude samostatnou etapou (minimálně dvě etapy, více etap je přípustných) 

� první etapa v každé příslušné ploše bude vymezena na maximálně jedné polovině plochy 
příslušné zastavitelné plochy  

� aby v první etapě byla umístěna maximálně jedna polovina maximálního přípustného 
počtu stavebních pozemků pro rodinné domy a minimálně jedna polovina plochy 
zákonného požadavku na vymezení veřejných prostranství v zastavitelných plochách. 

 
b) Územní studie prověří možnosti organizace a prostorového uspořádání lokality: 

� Dopravní napojení lokality na stávající komunikační systém 
� Dopravní uspořádání uvnitř lokality 
� Napojení lokality na technickou infrastrukturu a její uspořádání uvnitř lokality 
� Stanoví prostorové regulativy např.: 

o uliční, stavební čáry 
o prostory pro umístění objektů 
o koeficient zastavění 
o koeficient zeleně 
o limity pro hmotové řešení objektů 

� Plochy veřejných prostranství včetně vymezení ploch veřejné zeleně (v souladu s platnou 
legislativou), ploch vhodných pro umístění zařízení pro denní rekreaci obyvatel – např. 
dětská hřiště, plochy pro krátkodobé skladování domovního odpadu (prostor pro 
kontejnery na separovaný odpad) 

� Dílčí etapizaci výstavby s ohledem na majetkové poměry v lokalitě  
� Urbanistické souvislosti v kontaktním území 
� Případně plochu pro zařízení občanské vybavenosti lokálního významu 

 

c) Územní studie bude pořízena, schválena pořizovatelem, případně odsouhlasena zastupitelstvem 
města a vložena do evidence před zahájením územního řízení pro stavby v lokalitě resp. před 
změnou využití území, nejdéle do 5ti let po vydání územního plánu.  
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m) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území  podmíněno vydáním 
regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude 
jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení 
přiměřené lhůty pro jeho vydání. 

čl.51.   
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním 
regulačního plánu.   
 
 

n) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)  

čl.52.  
Při rozhodování o změnách v území bude respektováno toto stanovené pořadí změn v území (etapizace): 

a) každá ze zastavitelných ploch Z27, Z28 a Z33b bude rozdělena příslušnou územní studií na 
minimálně dvě etapy tak, aby první etapa zahrnovala maximálně jednu polovinu plochy 
příslušné zastavitelné plochy a byla v ní umístěna maximálně jedna polovina maximálního 
přípustného počtu stavebních pozemků pro rodinné domy a minimálně jedna polovina plochy 
zákonného požadavku na vymezení veřejných prostranství v zastavitelných plochách, 

b) výstavba v druhé etapě bude zahájena za splnění podmínky, že v předchozí etapě bude zahájena 
výstavba přípustných staveb v minimálně 60% plochy předchozí etapy a ve 40% plochy bude 
zástavba dokončena, 

 

o) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

čl.53.  
Obsah Územního plánu Rokytno: 

 - textová část územního plánu: 

I.A Textová část územního plánu  (počet stran: 71) 
 

 - grafická část územního plánu: 

I.B1     Výkres základního členění území 1:5000 
I.B2a    Hlavní výkres 1:5000 
I.B2b Veřejná infrastruktura – energetika, doprava   1:5000 
I.B2c Veřejná infrastruktura – vodní hospodářství 1:5000 
I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 
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a) Postup při pořízení územního plánu 

 
 Pořízení nového územního plánu pro obec Rokytno schválilo zastupitelstva obce usn. 

č. 1/2007 dne 14.2.2007, Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, zahájil proces 
pořízení územního plánu a byl zahájen výběr projektanta.  

Zastupitelstvo obce dne 14.5.2008 schválilo pana Josefa Kubizňáka  jako určeného zastupitele 
pro spolupráci při pořizování ÚP. Usnesením č. 2/2009 ze dne 22.4.2009 zastupitelstvo schválilo 
nové požadavky pro zapracování do územního plánu. Dne 2.6.2009 se konala schůzka 
s projektantem a určeným zastupitelem, kde byly dohodnuty změny v zadání územního plánu a 
v říjnu předložil pořizovatel zastupitelstvu obce ke schválení své stanovisko ke všem požadovaným 
záměrům. Toto vyhodnocení záměrů zastupitelstvo obce dne 9.12.2009 schválilo (usn. č. 5/2009). 

Pořizování vlastní dokumentace začalo projednáním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 
19.2.2010 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Rokytno. Návrh zadání byl vystaven na 
obecním úřadě v Rokytně a na Magistrátu města Pardubice. V rámci projednání byl dotčeným 
orgánem uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu dokumentace na životní prostředí. 

 Dne 7.1.2011 pořizovatel požádal obec Rokytno o informaci ohledně jednání obce na KrÚ Pk/ 
OŽPZ z hlediska nutnosti zpracování vyhodnocení vlivu na životní prostředí (opatření proti průtahům 
při pořizování ÚP - § 56 SZ). Zastupitelstvo obce  na svém jednání dne 9.2.2011 schválilo usn. č. 
1/2011 opětovné projednání návrhu zadání ÚP Rokytno, a to ve znění: Vzhledem k aktualizaci 
územně analytických podkladů, schválených Zásad územního rozvoje  Pk a dalším novým 
dokumentům bude návrh zadání ÚP Rokytno upraven a opětovně projednán se všemi dotčenými 
orgány.  Následovala další 2 usnesení, ve kterých si zastupitelstvo schvalovalo změny požadavků 
(usn. č. 3/2011 ze dne 15.6.2011 a usn. č. 5/2011 ze dne 2.11.2011) 
 Opakované projednání návrhu zadání bylo pořizovatelem oznámeno veřejnou vyhláškou dne 
8.2.2012. Dne 23.5.2012 zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání bez připomínek.  
 Dne 5.8.2014 opět pořizovatel požádal obec Rokytno o informaci jak pokračovat v případě 
časové prodlevy při pořizování ÚP, schválené zadání bylo předáno projektantovi ke zpracování 
návrhu ÚP Rokytno dne 31.7.2012.  

Usnesením zastupitelstva ze dne 20.11.2014 byl jako určený zastupitel pro spolupráci 
s pořizovatelem územního plánu schválen pan Jiří Fousek. 

Po obdržení zpracovaného návrhu proběhlo dne 16.12.2014 společné jednání na MmP/OHA o 
návrhu ÚP Rokytno.  Návrh ÚP byl zároveň vystaven od 20.11.2014 do 5.1.2015 na stránkách MmP 
a k nahlédnutí byl i na Obecním úřadě Rokytno. Oznámení o zveřejnění návrhu ÚP bylo vyvěšeno na 
úředních deskách MmP a Obce Rokytno formou veřejné vyhlášky. 

V rámci společného jednání bylo KrÚ / OŽPZ vydáno nesouhlasné stanovisko z hlediska záboru 
půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa (golfové hřiště). Tato nesouhlasná 
stanoviska byla projednána, dokumentace byla upravena a pořizovatel požádal dne 1.4.2015 
dotčené orgány KrÚ/OŽPZ o nové stanovisko.  

Po získání souhlasného stanoviska pořizovatel dne 6.5.2015 požádal Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor strategického rozvoje kraje o posouzení návrhu územního plánu dle § 50 stavebního 
zákona a dne  26.5.2015 tento orgán vydal souhlasné stanovisko.  

Po předání upraveného návrhu, kde úprava vycházela z výsledků společného jednání bylo 
dne 30.10.2015 oznámeno zahájení řízení o Územním plánu Rokytno. Veřejná vyhláška byla 
řádně vyvěšena na úřední desce obce Rokytno a Magistrátu města Pardubic. Termín veřejného 
projednání návrhu Územního plánu Rokytno byl stanoven na 8.1.2015 na Obecním úřadě 
v Rokytně. 

V rámci řízení o ÚP Rokytno obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů (některá požadovala 
drobné úpravy, pouze stanovisko MmP – OŽP bylo nesouhlasné z hlediska ochranného pásma lesa 
u plochy Z39 a části Z1), vyjádření VaK, a.s. Pce a byly podány 2 námitky od veřejnosti. Na základě 
nesouhlasného stanoviska OŽP a podaných námitek bylo vedeno jednání s příslušným dotčeným 
orgánem (MmP - OŽP). Po konzultaci byl zpracován návrh rozhodnutí o podaných námitkách, který 
byl rozeslán všem dotčeným orgánům k vyjádření.  

Po obdržení stanovisek dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách byl 
návrh ÚP Rokytno upraven a dne 17.3.2016 bylo oznámeno zahájení opakovaného řízení 
o územním plánu. Veřejná vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Rokytno a 
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Magistrátu města Pardubic, vč. dálkového přístupu na internetové adrese. Termín opakovaného 
veřejného projednání byl stanoven na 27.4.2016 na obecním úřadě v obci Rokytno, dokumentace 
byla vyvěšena k nahlédnutí i na internetové adrese, a to v době od 29.3.2016 do 4.5.2016. 
V rámci opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Rokytno nebyla uplatněna žádná námitka 
ani připomínka. 

 
Zpracoval: MMP, Odbor hlavního architekta 

 
 

 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů   

 
 

b.1. Soulad s politikou územního rozvoje České republiky 2008  

(dále jen PÚR; schválena dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929)  
 
 Z PÚR ČR 2008 vyplývá pro územní plán Rokytna požadavek souladu této ÚPD s republikovými 
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
 Požadavky na územní plán Rokytna vyplývají z jejich polohy v území a umístění v rozvojové oblasti 
republikového významu. Zásady a zájmy celorepublikových priorit byly upřesněny v Zásadách územního 
rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – vyhodnoceno v následující kapitole. 
 

Republikové priority Řešení Územního plánu Rokytno 

odst. 14 

ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území; zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny; 
provázanost s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje; citlivý přístup k 
všestrannému rozvoji krajiny se zachováním 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty  

• priorita je sledována - vyznačení a ochrana přírodních (plochy s 
rozdílným způsobem využití, ochranný režim ÚSES apod.), 
civilizačních a kulturních hodnot (respektováno archeologické 
dědictví, kulturní památky, urbanistická struktura, architektonicky 
hodnotné objekty ap.) 

• možnosti rozvoje sídla jsou navrhovány s ohledem na reálné 
podmínky, s ohledem na hospodárné využívání zastavěného území 
a s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu.  Jsou 
vymezeny rozvojové zastavitelné plochy dle dosud platné ÚPD, 
jelikož se obec obává reálné možnosti výplaty náhrad za vypuštěné 
zastavitelné plochy. 

• územní plán se snaží důsledky předchozího  faktu částečně 
eliminovat stanovením etapizace výstavby 

ods. 15 

sociální segregace 

• návrh územního plánu je řešen tak, aby byl minimalizován vznik 
příčin pro vznik sociální segregace. Územní plán rozvíjí  vhodné typy 
bydlení. Vymezuje plochy pro denní rekreaci obyvatel – plochy 
veřejné zeleně.  

• územní plán uplatňuje jeden ze svých nástrojů a navrhuje postupný 
rozvoj (etapizaci) tak, aby bylo zabráněno živelnému a skokovému 
nárůstu počtu obyvatel, rozestavěnosti, rozsáhlé plochy jsou 
podmíněny zpracováním územní studie, která bude řešit všechny 
souvislosti v podrobnějším měřítku než územní plán. 

ods. 16 

způsob využití území, v ÚPD přednost 
komplexního řešení před uplatňováním 
jednostranných hledisek, zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje, 

• ochrana hodnot zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel a hospodářského rozvoje území (např. rozvojové možnosti 
pro posílení složky veřejné vybavenosti - občanského vybavení, 
rozvoj a doplnění technické infrastruktury, minimalizace 
negativních dopadů dopravy,  posílení ekologické stability území a 
současně rozvoj a ochrana přírodních hodnot)  
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spolupráce s obyvateli 
• spolupráce s občany již od samého počátku zpracování územního 

plánu 

ods. 17 

podmínky k odstraňování důsledků náhlých 
hospodářských změn  

• územní plán vymezil plochy (stabilizované a rozvojové - 
zastavitelné) pro udržení a vytváření pracovních příležitostí 

ods. 18 

polycentrický rozvoj sídelní struktury 

• sídelní struktura v řešeném území je tvořena sídly Rokytno, 
Bohumileč a osadami (místními částmi) Zásada (na SZ hranici), Starý 
a Nový Drahoš (na JV hranici) i několika rozptýlenými usedlostmi. 
Sídelní strukturu výrazně naruší trasa D35, která je navržena přes 
řešené území a vytvoří bariéru mezi sídly. 

ods. 19 

polyfunkční využívání opuštěných areálů 
a ploch, hospodárné využití zastavěného 
území, ochrana nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, koordinace 
veřejných a soukromých zájmů 

• územní plán vytváří podmínky pro hospodárné využití zastavěného 
území, pro možnost budoucího rozvoje sídla s ohledem na 
podmínky v řešeném i širším území, respektuje systém veřejných 
prostranství, vymezuje další plochy těchto prostranství včetně 
nových ploch veřejné zeleně 

• rozvojové plochy vymezuje územní plán ve vazbě na zastavěné 
území) 

• územní plán se snaží koordinovat  veřejné a soukromé zájmy 

ods. 20 

záměry ovlivňující charakter krajiny, 
kompenzační opatření, respektování 
veřejných zájmů (např. ochrana životního 
prostředí), implementace a respektování 
ÚSES, ochrana krajinného rázu 

• územní plán svými nástroji chrání životní prostředí  -  zohledňují to 
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, ochranné 
režimy ap., chrání zemědělský a lesní půdní fond (chráněné půdy), 
jsou respektovány a rozvíjeny všechny úrovně ÚSES, do krajiny je 
možné doplňovat liniovou zeleň  

ods. 21 

ochrana ploch před zastavěním 
v rozvojových osách a oblastech 

• jedná se o území v němž je krajina poznamenána lidskou činností. 
Rozvoj sídel bude limitován průchodem trasy D35. Prostupnost 
krajiny však bude za pomocí technických opatření zachována.  

ods. 22 

cestovní ruch 

• řešené území neskýtá mnoho možností využití pro cestovní ruch. 
ÚP vytváří podmínky pro možný rozvoj využití území pro 
cykloturistiku (využití účelových cest v krajině), cílem může být 
navržení agroturistický areál, jistý potenciál má golfové hřiště. 

ods. 23 

zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny 

• navržené rozšíření technické infrastruktury neovlivní prostupnost 
krajiny, územní plán přebírá a řeší návrh zachování propustnosti 
území podle dostupné dokumentace pro realizaci D35  

ods. 24 

dostupnost území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy 

• výstavbou dálnice II. třídy D35 s navrženým MÚK se zcela změní 
dopravní podmínky a budou zlepšeny podmínky dopravní 
obslužnosti 

ods. 25 

podmínky pro protierozní ochranu území 
a obyvatelstva před potencionálními 
riziky a přírodními katastrofami v území 

• ÚP navrhuje a chrání plochy smíšené krajinné, které přispívají ke 
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území 

• ÚP stanovuje v rozvojových plochách max. koeficient zastavění, 
jehož dodržením je zajištěna dostatečná plocha pro přirozenou 
akumulaci srážkových vod    
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• velké plochy zorněných území jsou členěny sítí účelových 
komunikací, které budou doplněny pásy liniové zeleně 

ods. 26 

zastavitelné plochy v záplavových 
územích 

• územní plán zastavitelné plochy v záplavových územích nenavrhuje 

ods. 27 

koordinované umísťování technické 
infrastruktury + její sdílení, dopravní 
dostupnost 

• technická infrastruktura je koordinována se širším územím, 
dopravní dostupnost bude významně posílena vybudováním D35 a 
přímým napojením na tuto komunikaci 

ods. 30 

úroveň technické infrastruktury 

• úroveň technické infrastruktury, včetně územním plánem 
navrhovaného doplnění vytváří podmínky pro vysokou kvalitu 
života v současnosti i budoucnosti  

 
 

b.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem – Zásadami  územního rozvoje 
Pardubického kraje  

(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 29.4.2010 (nabyly 
účinnosti dne 15.6.2010).  
 

Stanovené požadavky ZÚR Pk (priority 
akcentované v Zadání ÚP Rokytno) 

Řešení Územního  plánu Rokytno 

(01) jako základní požadavek sledovat 
vyváženost a udržitelnost rozvoje území 

ÚP má snahu respektovat požadavky na vyváženost a udržitelnost 
rozvoje území. Nutností respektovat rozvojové záměry projednané a 
schválené v platné ÚPD vzniká jistá disproporce ve vymezení velkého 
množství rozvojových ploch pro bydlení. Územní plán se snaží alespoň 
navrženou etapizací chránit území před živelným způsobem jejich 
naplňování a jejich redukci tak, aby jejich kapacita odpovídala skutečné 
potřebě. 

(02) vytvářet podmínky pro realizaci 
mezinárodně a republikově významných 
záměrů 

ÚP vytváří podmínky pro rozvoj dopravní a technické infrastruktury 
(D35,II/298,VVTL plynovod) 

(05) vytvářet podmínky pro umístění a 
realizaci potřebných staveb: 
- páteřní trasy D35 

ÚP vymezil koridor pro umístění a realizaci stavby D35. 

(06) respektovat a chránit přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty území: 
- přírodní hodnoty 
- pozitivní znaky krajinného rázu 
- zachovat a citlivě doplňovat výraz sídel 

(urbanistické struktury, architektonické i 
přírodní dominanty) 

- zabránit a omezit fragmentaci krajiny 
- chránit obyvatelstvo před zdravotními 

riziky a narušenou kvalitou prostředí 

ÚP splňuje požadavky na ochranu přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot. 
 

(07) hospodářské činnosti v území 
stabilizovat a vyváženě rozvíjet 
s přihlédnutím ke: 
- kvalitě života obyvatel 
- efektivnímu využívání zastavěného území a 

zachování celistvosti sídle 
- pozemkovým úpravám 

ÚP stabilizuje stávající hospodářské aktivity, vytváří podmínky pro jejich 
transformaci, restrukturalizaci případně intenzifikaci a navrhuje jejich 
úměrný rozvoj v souladu s požadavky ZÚR. 
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- rekreačnímu využití území 
-  dopravní obsluze a technické 
   vybavenosti území 

(09) podporovat zlepšení vazeb s územím 
Královéhradeckého kraje. 

Jsou vytvořeny podmínky pro stavbu D35, obchvat Rokytna bude 
znamenat zlepšení vazby na silnici I/35. 
 

Stanovené zásady ZÚR Pk pro 
plánování změn v území a 
rozhodování o nich (uplatněné 
v zadání) 

 

- dbát na ochranu a hospodárné využívání 
ZPF 

- zastavitelné plochy mimo zastavěná území 
obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při 
zohlednění krajinných hodnot území 

- rozvoj bydlení orientovat do lokalit 
s možností kvalitní veřejné dopravy a 
s vazbou na sídla s odpovídající sociální 
strukturou 

- zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou 
a doplňováním doprovodné zeleně podél 
komunikací a rozptýlené zeleně 

- zvyšovat prostupnost krajiny obnovou 
cestní sítě 

ÚP respektuje hodnoty území, navrhuje zastavitelné plochy v návaznosti 
na zastavěná území tak, aby zkompaktňovala existující zástavbu, 
neznehodnocovala zemědělskou půdu a krajinný ráz. 
Pro zkvalitnění krajiny obklopující sídla navrhuje ÚP doplnění a obnovu 
cestní sítě v krajině a umožňuje doplnit krajinu o liniovou a solitérní 
zeleň. 
 

Stanovené úkoly ZÚR Pardubice pro 
územní plánování (uplatněné v zadání) 

 
 
 

- zpřesnit vymezení regionálních a 
nadregionálních biocenter a biokoridorů 
v souladu s metodikou, dodržet jejich 
minimální parametry a zajistit funkčnost 

- zvyšovat retenční schopnost krajiny 
 
 
 
- zajistit vymezení a územní ochranu 

koridorů technické a dopravní 
infrastruktury 

- koordinovat rozvoj se sousedními obcemi 
- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech 

a stanovit směry jejich využití s ohledem na 
kapacitu dopravní a technické 
infrastruktury, limity rozvoje území a 
krajiny 

 ÚP vymezil nadregionální biokoridor a regionální biokoridor a 
biocentrum v souladu s požadavky ZÚR Pk, vymezil i prvky systému 
lokálního ÚSES. 
ÚP doplňuje krajinu o liniovou a solitérní zeleň. V plochách na hranicích 
lesa na hranicích zástavby v kontaktu s prvky ÚSES, podél liniových 
prvků jako jsou vodoteče, cesty vymezuje ÚP plochy smíšené 
nezastavěného území, čímž umožní zvýšení retenční schopnost krajiny. 
ÚP vymezuje koridory pro trasy technické a dopravní infrastruktury a 
jejich ochranná (příp. bezpečnostní) pásma. 
 
ÚP prověřil a respektuje navržený rozvoj sousedních obcí. V průběhu 
zpracování resp. projednání ÚP mají sousední obce možnost 
připomínkovat a tak se i účastnit  na návrzích ÚP Rokytno. 
 
V průběhu zpracování ÚP prověřil kapacitu území, i kapacitu dopravní a 
technické vybavenosti a návrh ÚP tyto skutečnosti respektuje. 

Závazné prvky ZÚR Pk 
 

 

- koridor pro umístění D01 dálnice II. třídy 
D35 se všemi jejími objekty a souvisejícími 
stavbami 

- koridor pro umístění stavby D43 - přeložka 
silnice II/298 Rokytno - Býšť  

- ochranné pásmo radiolokačního paprsku 
letiště Pardubice 

- koridor pro umístění P01 - připojovací VVTL 
plynovod Olešná - Náchod - Polsko 

- plocha a koridor regionálního biocentra 
U27 K73 Kopanina 

- plocha a koridor nadregionálního biocentra 

 
 
 
 
 
 
ÚP tyto zásady nadřazené dokumentace respektuje: 
- D35 – ZP Z15 
- II/298 – ZP Z16 
- radiolokační paprsek – respektován 
- VVTL plynovod – vymezen koridor 
- RBC – navrženo 



83 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

K73 Bohdaneč - Vysoké Chvojno - K73 - vymezen 

 

Územní plán Rokytna není v rozporu s dalšími vydanými dokumenty, zabývajícími se rozvojem  
Pardubického kraje (Program rozvoje Pardubického kraje, Územní energetická koncepce Pk,  PRVKÚK Pk). 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 

 

 

 

 

c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 
 Řešené území leží v Pardubickém kraji, v jeho severozápadním okraji při hranici s krajem 
Královéhradeckým. Obec Rokytno leží mezi městy Pardubice a Hradec Králové, cca 12 km od každého z nich. 
 Obec je tvořena dvěma katastry, Rokytno a Bohumileč o celkové výměře 1.084 ha. Na katastru 
Rokytno se kromě sídla Rokytno nachází ještě osady Nový Drahoš a Starý Drahoš a rozptýlené usedlosti 
v krajině na jihovýchod od Rokytna. Na katastru Bohumileč leží sídlo Bohumileč a osada Zástava na 
severozápad od Bohumilče. 
 

Řešené území leží v převážně zemědělské krajině, v povodí řeky Labe, ale protékají jím pouze drobné 
horní toky vodotečí. Významným krajinotvorným prvkem jsou rybníky v severní části obce (Bohumilečský 
rybník) a za její severní hranicí (Újezd). Severní část řešeného území je součástí Místa krajinného rázu Újezd – 
Borek. Územím prochází územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor K73 v západní části 
katastru, regionální biokoridor U72 a regionální biocentrum U27 v jižní části řešeného území a jednotlivé prvky 
lokálního systému v celém řešeném území. 

 
 Obec leží v rozvojové oblasti republikového významu OB47 Hradec Králové Pardubice, která je  
významně ovlivňována rozvojovou dynamikou obou měst. 
  Dopravně je Rokytno na širší území připojeno komunikacemi II. a III. třídy. 
 Středem správního území je navržena trasa dálnice II. třídy D35, úsek Sedlice – Mohelnice. 
 Dále je tudy veden koridor VVTL zemního plynu Olešná – Polsko. 

 
Územní plán řeší a v širších územních souvislostech koordinuje liniové systémy veřejné infrastruktury, 

systémy ochrany přírody a krajiny a další. Tyto byly prověřeny v územně plánovacích dokumentací sousedních 
obcí. Je třeba dále koordinovat především vymezení prvků ÚSES. 

Z hlediska širších vazeb v území je potřebná koordinace se sousedními územními obvody při budování 
liniových staveb, při ochraně přírodního prostředí, při dobudování a stabilizaci prvků ÚSES, při ochraně a 
obnově krajinného rázu, při ochraně společných zájmů. 

Územní plán vyhodnotil a zohlednil požadavky a záměry okolních sídel. Z hlediska širších vztahů jsou 
vzájemné vazby prověřovány v průběhu celého procesu zpracovávání a projednávání územního plánu. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování  

 
 

 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ 
 

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTNO 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Územní plán vytváří podmínky pro vyvážený rozvoj území. 
Pokud bude realizována rozsáhlejší obytná výstavba, pak 
nárůst počtu obyvatel si vyžádá vybudování nových 
zařízení občanského vybavení. Stanovené podmínky využití 
ploch umožňují umístění takových staveb a zařízení i 
v jiných typech ploch s rozdílný způsobem využití. Jejich 
plošné nároky a konkrétní umístění budou prověřeny např. 
v územních studiích, jejichž zpracování je stanoveno jako 
podmínka pro rozhodování v těchto plochách.  

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje. 

Územní plán prověřil předpoklady a požadavky na další 
rozvoj sídla. Tyto budou nadále po vydání ÚP sledovány a 
prověřovány. V případě potřeby budou nové požadavky na 
změny v území zapracovány do územního plánu formou 
jeho změny. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto 
zákona koordinují veřejné a soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

Územní plán bude s souladu se stavebním zákonem 
projednán a posouzen, případně upraven. Po jeho vydání 
se stane závazným podkladem pro rozhodování v území a 
bude jedním z nástrojů pro práci orgánů územního 
plánování. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál 
rozvoje území  a míru využití zastavěného území. 

Územní plán respektuje kulturní a civilizační hodnoty 
území. Vyznačuje jako limity využití území veškeré známé 
údaje o řešeném území. Upřesňuje vymezení skladebných 
částí územního systému ekologické stability a vymezuje je 
jako veřejně prospěšná opatření. Vymezil plochy 
s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území 
s ohledem na stávající i budoucí způsob jejich využití ploch 
a stanovil pro ně podmínky využití. Respektuje plochy 
určené k plnění funkcí lesa a plochy s výskytem 
chráněných půd ZPF (I. a II. třídy ochrany). Do krajiny 
doplňuje linie zeleně - podél vodotečí a cest.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

Zastavitelné plochy jsou vymezeny přednostně ve vazbě 
na zastavěné území nebo stávající komunikace. Řešené 
území skýtá příležitosti k rekreaci - území je lesnaté, s 
rybníky. Pro denní rekreaci obyvatel bude posilována 
složka veřejné zeleně v sídle. Pro možnost vedení cyklotras 
v řešeném území je možno využít síť účelových 
komunikací. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit 
technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

ÚP se snaží tento cíl respektovat. 

  
 
 

 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ 
 

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTNO 
(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území 

Před zpracováním návrhu územního plánu zpracovatel: 

• provedl vlastní průzkumy v terénu, aby se seznámil 
s řešeným územím a poznal charakter jednotlivých 
lokalit řešeného území 

• nastudoval poskytnuté podklady - ÚAP, vyhodnotil vztah 
řešeného území k nadřazené dokumentaci - ZÚR Pk a 
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c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a 
estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na 
umístění , uspořádání a řešení staveb 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn 
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území 

f) Stanovovat pořadí provádění změn v území 
(etapizaci), 

g) Vytvářet v území podmínky  pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě 
blízkým způsobem 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní 
ochrany 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a 
rekultivační zásahy do území 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů před negativními 
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační 
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak, 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních 
zdrojů 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů 
architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové péče 

PÚR ČR 

• při osobní schůzce s představiteli obce prodiskutoval 
řešenou problematiku, proběhla pracovní jednání 

Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci 
krajiny. Vymezil rozvojové plochy a to především pro 
funkci bydlení. Vymezení těchto ploch je významně 
ovlivněno dosud platnou ÚPD, protože územní plán na 
pokyn obce tyto rozvojové záměry respektuje. 
Územní plán rozdělil řešené území do jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití podle převládající funkce a 
pro jednotlivé funkční typy stanovil podmínky využití 
těchto ploch. Pro většinu ploch s rozdílným způsobem 
využití urbanizovaného území jsou stanoveny prostorové 
podmínky využití. Pro jednotlivé rozvojové lokality jsou 
pak tyto podmínky upřesněny s ohledem na konkrétní 
lokalizaci - podmínky v lokalitě, limity využití území apod. 
S ohledem na vymezené, rozvojové plochy pro bydlení 
stanovil územní plán podmínky etapizace výstavby. 
Nejdříve by měly být zastavovány lokality v přímé vazbě na 
zastavěné území a v dosahu technické infrastruktury. 
Teprve po naplnění těchto lokalit je možno uvažovat o 
rozšiřování zástavby směrem do krajiny . Územní plán se 
zabýval zachováním propustnosti území po realizaci D35, 
jejíž trasa rozděluje správní území obce. Územní plán 
převzal řešení z podrobnější dokumentace pro tuto 
dopravní stavbu. 
Územní plán upřesnil vymezení skladebných částí ÚSES, 
vymezil v krajině plochy, kde by měla být posilována 
(navrácena) funkce trvalých travních porostů, doplňuje do 
krajiny podél vodních toků a cest liniovou zeleň. Územní 
plán vymezil koridory pro řešení dopravní a technické 
infrastruktury, vymezil plochu veřejného prostranství 
s možností uplatnění předkupního práva ve prospěch Obce 
Rokytno, umožňuje posílení složky veřejné zeleně v sídle. 
 

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a 
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen 
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); jeho 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované 
podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv 
nevyloučil. 

Dle stanoviska dotčeného orgánu krajského úřadu bylo 
zadáním ÚP požadováno zpracování vyhodnocení vlivů ÚP 
na životní prostředí a byl vyloučen významný vliv ÚP na 
vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality. 
Jako samostatný dokument bylo zpracováno vyhodnocení 
ÚP na udržitelný rozvoj území. 
 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

 
 Územní plán je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu a  vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
 Územní plán je zpracován v souladu s metodikou MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování 
územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.2. 
 Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. 
  Územní plán v souladu se stavebním zákonem vymezil zastavěné území, stanovil koncepci rozvoje 
území, urbanistickou koncepci a vymezil rozvojové plochy (zastavitelné plochy a plochy změn v krajině). Dále 
stanovil  koncepci veřejné infrastruktury, podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, vymezil 
veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a veřejné 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo ve prospěch obce. Vymezil plochy, ve kterých je prověření 
změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a stanovil pořadí změn v území (etapizaci).  
  
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 

f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  

 
 Řešení územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich ochranné 
režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.  
 Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, do jejich manipulačního pásma   nejsou navrhovány 
záměry, které by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly údržbu vodních toků. Respektován je režim 
ochranných pásem vodních zdrojů. (Zákon č.254/2001 Sb. – vodní zákon).  
 Respektovány jsou přírodní hodnoty území, plochy PUPFL. Vymezeny jsou skladebné části územního 
systému ekologické stability včetně ochranného režimu. (Zákon č. 114/1992 Sb., č. 289/1995 Sb.). 
 Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění. (zákon č.86/2002 Sb.). 
 Respektovány jsou objekty v zájmu památkové péče, respektována je urbanistická struktura v částech 
původní zástavby. (Zákon č. 20/1987 S.). 
 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
ÚP Rokytno byl v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány, které chrání veřejné 

zájmy. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu návrhu v rámci 
společného jednání, byla stanoviska koordinována. (viz tabulka „Vyhodnocení společného 
projednání návrhu ÚP Rokytno“).  

 
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu územního plánu, 

nepožadovali úpravy v projednávaném dokumentu nebo pouze drobná doplnění do textové části 
(viz tabulka „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Rokytno“) 

V opakovaném řízení o návrhu ÚP Rokytno byl v došlém stanovisku Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a Vodovody a kanalizace, a.s. požadavek na drobnou úpravu v textové části (úprava označení 
rychlostní silnice a doplnění místních zdrojů pro zajištění požární vody). Oba požadavky byly do 
textové části zapracovány. Ostatní došlá stanoviska nepožadovala žádné úpravy v projednávané 
dokumentaci (viz tabulka „Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání ÚP Rokytno“). 

Zpracoval: MMP, Odbor hlavního architekta 
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Vyhodnocení spole čného projednání ÚP Rokytno 
 

 Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska  
(pořizovatel) 

Poznámky k upravení 
návrhu ÚP (projektant) 

1. ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 12, 
530 02 Pardubice  

13.1.2015 

Stanovisko k oznámení o společném jednání o návrhu 
Územního plánu obce Rokytno. 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní 
úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve 
spojení s § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů sdělujeme, že s návrhem ÚPO 
souhlasí. 
Odůvodnění: 
V oblasti zásobování elektrickou energií územní plán 
vyznačuje a respektuje trasy a ochranná pásma vedení a 
zařízení elektrizační soustavy (VN 35 kV) zajišťující 
zásobování obce elektrickou energií. Nárůst spotřeby 
energie bude řešen úpravami zařízení distribuční soustavy, 
případně nově vybudovaným zařízením. 
V zásobování plynem územní plán respektuje stávající 
plynárenská zařízení a vedení vč. systému zásobování 
obce středotlakou a nízkotlakou zásobní sítí z regulační 
stanice VTL Rokytno a Borek. Je navrženo je rozšíření 
STL a NTL plynovodní sítě do dosahu navržených 
rozvojových ploch s předpokladem odběru. 
V plánu je přeložka VTL plynovodu vyvolaná návrhem 
MÚK na budoucí trase R35.  
Územní plán respektuje a vyznačuje koridor průchodu 
trasy VVTL plynovodu Olešná – Polsko. Ochranná pásma 
jsou respektována u stávajících i nových energetických 
zařízení podle zákona č. 458/2000 Sb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bez pozn. 
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2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  

16.1.2015 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Rokytno a 
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený 
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 
31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21.11.2014 
a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.  

Podmínka z hlediska požární ochrany:  
- pro plochy s navrženou zástavbou budou určeny 
odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v souladu 
s požadavky §29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů – tzn. konkrétně určené obcí 
v návaznosti na požární vyhlášku obce, ne obecný odkaz 
na legislativu.  

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat 

samostatně odvolání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- projektant zjistí na OÚ Rokytno 
konkrétní zdroje vody pro hašení 
požáru v návaznosti na požární 
vyhlášku obce a tuto informaci 
doplní do textové části 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s vyhláškou obce a 
dle konzultace s pracovníkem 
obecního úřadu byly informace 
doplněny do ÚP. 

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

16.1.2015 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování 
doručeného dne 20.11.2014, Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen 
„KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 
zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění a § 4 odst.2 písm.b) zák.č. 183/2006Sb., stavební 
zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila předložené 
projednání „návrhu územního plánu Rokytno“.   

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního 
plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 stavebního 
zákona toto stanovisko: 
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S projednáním „návrhu územního plánu obce Rokytno “  

s o u h l a s í.  

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže 
KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:  

 
1. KHS požaduje v dalším stupni řízení (územní řízení, 

apod.) doložit nep řekro čení hygienických limit ů 
hluku z navržených provoz ů v lokalit ě Z6 u 
nejbližších chrán ěných venkovních prostor ů, tj. na 
hranici stávající plochy pro bydlení, která je 
situována na východní hranici lokality Z6.  

2. Pokud budou do lokality Z21 umis ťovány stavby a 
zařízení (ubytovací za řízení, stavby pro bydlení 
apod.) vyžadující ochranu p řed hlukem, KHS bude 
požadovat, aby byly tyto stavby a za řízení vedeny 
jako podmín ěně přípustné z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči navrženému koridoru rychlostní 
komunikace R35. V další fázi (územní řízení, apod.) 
KHS bude požadovat doložit nep řekro čení 
hygienických limit ů hluku z provozu na rychlostní 
komunikaci R35.  

3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě 
Z25 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska 
ochrany p řed hlukem v ůči provozu na navržené 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nep řekro čení 
hygienických limit ů hluku z provozu na komunikaci 
R35.  

4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě 
Z26 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska 
ochrany p řed hlukem v ůči provozu na navržené 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nep řekro čení 
hygienických limit ů hluku z provozu na komunikaci 
R35. 

5. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě 
Z27 vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska 
ochrany p řed hlukem v ůči provozu na navržené 

 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
- projektant doplní k ploše Z6 
podmínku nepřekročení 
hygienických limitů hluku 
z navržených provozů v ploše 
Z6, a to u nejbližších venkovních 
prostorů stávajícího bydlení 
(východní hranice) 
 
 
- projektant doplní k ploše Z21 
do uvedené podmínky konkrétně 
pro (ubytovací zařízení, stavby 
pro bydlení apod.) 
 
 
 
 
- projektant doplní k ploše Z25 
do uvedené podmínky konkrétně 
pro stavby bydlení 
 
 
 
 
 
- projektant doplní k ploše Z26 
podmíněnou přípustnost staveb 
bydlení – nepřekročení 
hlukových limitů z provozu 
komunikace R35 
 
 

- projektant doplní k ploše Z27 
podmíněnou přípustnost staveb 

 

 

 

 

 

Podmínka doplněna do tabulky 
pro zastavitelnou plochu Z6. 

 

 

 

 

 

Podmínka doplněna do tabulky 
pro zastavitelnou plochu Z21. 

 

 

 

 

Podmínka doplněna do tabulky 
pro zastavitelnou plochu Z25. 

 

 

 

 

Podmínka doplněna do tabulky 
pro zastavitelnou plochu Z26. 

 

 

 

 

Podmínka doplněna do tabulky 
pro zastavitelnou plochu Z27. 
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rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nep řekro čení 
hygienických limit ů hluku z provozu na komunikaci 
R35, na západní hranici lokality Z27.  

6. Pokud budou do lokality Z30 umis ťovány stavby a 
zařízení, které by vyžadovaly ochranu p řed hlukem 
vůči provozu na navržené silni ční komunikaci II. 
třídy, KHS bude požadovat, aby byly p řípadné 
stavby a za řízení vedeny jako podmín ěně přípustné 
z hlediska ochrany p řed hlukem v ůči provozu na 
silni ční komunikaci II. t řídy.  

7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitá ch 
Z33a a Z33b vedena jako podmín ěně přípustná z 
hlediska ochrany p řed hlukem v ůči provozu na 
navržené komunikaci II. t řídy. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nep řekro čení 
hygienických limit ů hluku z provozu na navržené 
komunikaci II. t řídy. 

Odůvodn ění 

KHS se k návrhu zadání územního plánu obce Rokytno 
vyjádřila stanoviskem s č.j. KHSPA 02296/2012/HOK-Pce 
ze dne 20.2.2012 bez podmínek.  

Navržené plochy  
Z1 a Z2a – lokality jsou situovány na východním okraji 
místní části Zástava. Jedná se o plochy s navrženým 
funkčním využitím BI – bydlení v rodinných domech – 
příměstské (dálen jen BI).  

Z4a – lokalita je situována v severozápadní části 
Bohumileč. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím BI.  

Z5 – lokalita je situována na západním okraji části 
Bohumileč. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím SV – plochy smíšené obytné – venkovské. 
Lokalita se nachází v těsné blízkosti stávající plochy s 
funkčním využitím VD – výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba. V regulativu pro funkční využití VD je 
uvedeno: „stavby a činnosti s negativními vlivy na životní 
prostředí nepřesahující hranice objektů, případně areálů.“ 
SV – funkce smíšená - bydlení, jako doplňující funkce 

bydlení – nepřekročení 
hlukových limitů z provozu 
komunikace R35 
 
 
- projektant doplní k ploše Z30 
podmíněnou přípustnost pro 
stavby bydlení – nepřekročení 
hlukových limitů z provozu 
silnice II. třídy 
 
 

- projektant doplní k plochám 
Z33a a Z33b do uvedené 
podmínky konkrétně, že platí pro 
stavby bydlení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Podmínka doplněna do tabulky 
pro zastavitelnou plochu Z30. 

 

 

 

 

Podmínka doplněna do tabulky 
pro zastavitelnou plochu Z33a. 
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veřejná vybavenost a služby, lokálně drobné lokality 
výrobních služeb bez negativních vlivů na životní a obytné 
prostředí především v plochách v kontaktu s průjezdnými 
komunikacemi v jednotlivých sídlech.  
KHS doporu čuje, odd ělit navrženou plochu Z5 od 
stávající plochy VD pásem ochranné izola ční zelen ě.  

Z6 – lokalita je situována na západním okraji části 
Bohumileč. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím VD – výroba a skladování – drobná a řemeslná 
výroba (dále jen VD). KHS požaduje v dalším stupni řízení 
(územní řízení, apod.) doložit nepřekročení hygienických 
limitů hluku z navržených provozů v lokalitě Z6 
u nejbližších chráněných venkovních prostorů, tj. na hranici 
stávající plochy pro bydlení, která je situována na východní 
hranici lokality Z6. Dále KHS doporučuje oddělit navrženou 
plochu VD od stávající plochy bydlení pásem ochranné a 
izolační zeleně.  
Z7a, Z8 – lokality jsou situovány v jižní části Bohumilče. 
Jedná se o plochy navržené jako BI.  

Z11, Z12 – lokality jsou situovány v severní části 
Bohumilče. Jedná se o plochy navržené jako BI.  

Z15a – koridor rychlostní komunikace R35 ve směru sever 
– jih ve střední části řešeného území. DS1 – dopravní 
infrastruktura – silniční síť. V rámci výstavby úseku R35 za 
severozápadní hranicí zastavěného území Rokytna je 
navržena protihluková stěna.  

Z15b - severní okraj řešeného území, severně od Rokytna. 
DS2 – dopravní infrastruktura – místní a účelové 
komunikace.  

Z15c, Z15d – jižní okraj řešeného území, jižně od Rokytna. 
DS2 – dopravní infrastruktura – místní a účelové 
komunikace.  

Z16a, Z16b – koridor ve směru západ – severovýchod – 
východ, jižně a východně od Rokytna. Koridor pro umístění 
vedení stavby silnice II. třídy a souvisejících staveb.  

Z17 – jihovýchodně od Rokytna. DS2 – dopravní 
infrastruktura – místní a účelové komunikace.  

Z19 – severovýchodně od Rokytna. DS2 – dopravní 

 
 
 
 
- projektant navrhne pás izolační 
zeleně u hranice s plochou 
výroby 

Pás izolační zeleně není 
konkrétně vyznačen v grafické 
části, protože v této chvíli nelze 
přesně stanovit rozložení 
jednotlivých funkcí (zástavby) 
v lokalitě. Proto v textové části 
ÚP, v tabulce zastavitelné 
plochy Z5 je podmínka popsána. 
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infrastruktura – místní a účelové komunikace. 

Z21 – severozápadní okraj Rokytna. OS – občanské 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Lokalita je 
situována v těsné blízkosti navrženého koridoru pro 
rychlostní komunikaci R35. Pokud budou do lokality 
umisťovány stavby a zařízení (ubytovací zařízení, stavby 
pro bydlení apod.) vyžadující ochranu před hlukem, KHS 
bude požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem 
vůči navrženému koridoru rychlostní komunikace R35. V 
další fázi (územní řízení, apod.) KHS bude požadovat 
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu 
na rychlostní komunikaci R35.  

Z23 – jihozápadní okraj Rokytna. VS – plochy smíšené 
výrobní.  

Z24 – jihozápadní okraj zastavěné části Rokytna. VS – 
plochy smíšené výrobní.  

Z25 – severozápadní okraj Rokytna. Navržené funkční 
využití BI. Lokalita je situována do blízkosti rychlostní 
komunikace R35, z toho důvodu KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení v lokalitě Z25 vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na 
navržené rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na komunikaci R35.  

Z26 – severozápadní část Rokytna. Funkční využití BI. 
Lokalita je situována do blízkosti rychlostní komunikace 
R35, z toho důvodu KHS požaduje, aby byla funkce 
bydlení v lokalitě Z26 vedena jako podmíněně přípustná z 
hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na navržené 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní řízení, 
apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení hygienických 
limitů hluku z provozu na rychlostní komunikaci R35.  

Z27 – severní okraj zastavěné části Rokytna. Jedná se o 
navržené funkční využití BI. Část lokality je situována do 
blízkosti rychlostní komunikace R35, z toho důvodu KHS 
požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z27 vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na navržené rychlostní komunikaci R35. V 
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další fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na 
komunikaci R35, na západní hranici lokality Z27.  
Z28, Z29 – lokality jsou situovány na severním okraji 
zastavěné části Rokytna. Jedná se o plochy s navrženým 
funkčním využitím BI.  

Z30 – lokalita je situována v severovýchodní části Rokytna. 
Jedná se o navrženou plochu SV. Záměrem je vybudování 
areálu hipoturistiky s kombinovaným rekreačním 
významem pro širší území. Kombinace funkcí bydlení, 
občanské vybavenosti, rekreace a zemědělské výroby. 
Lokalita je situována v blízkosti navržené komunikace II. 
třídy. Pokud budou do lokality umisťovány stavby a 
zařízení, které by vyžadovaly ochranu před hlukem vůči 
provozu na navržené silniční komunikaci II. třídy, KHS 
bude požadovat, aby byly případné stavby a zařízení 
vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem vůči provozu na silniční komunikaci II. třídy.  

Z33a, Z33b – lokality jsou situovány na jihovýchodním 
okraji Rokytna. Jedná se o navržené funkční využití BI. 
Vzhledem k tomu, že se lokality nacházejí v blízkosti 
navrženého koridoru silniční komunikace II. třídy, KHS 
požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitách Z33a a Z33b 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem vůči provozu na navržené komunikaci II. třídy. V 
další fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu na 
navržené komunikaci II. třídy.  

Z34 – jižní okraj zástavby Drahoš. OS – občanské 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Je zde 
navržen sportovní areál s nekrytým hřištěm a sportovištěm.  

Z35, Z36 – zástavba Drahoš. Navržené funkční využití je 
BV – bydlení v rodinných domech – venkovské. 

4. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

  

5. Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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hospodářství 

6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

16.1.2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko dot čených orgán ů ve smyslu ust. § 50 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu odboru životního prost ředí a 
zemědělství Krajského ú řadu Pardubického kraje 
k akci: „Spole čné jednání o návrhu územního plánu 
Rokytno a o vyhodnocení vliv ů návrhu územního plánu 
na udržitelný rozvoj území.“ 

Orgán ochrany ovzduší  (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z 
hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší 
Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému 
návrhu územně plánovací dokumentace žádné další 
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů. 

Orgán ochrany p řírody  (zpracovatel Mgr. Radka Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a 
regionálního územního systému ekologické stability (dále 
ÚSES), které jsou v kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není 
námitek proti návrhu ÚP za podmínky zachování 
prostorových a funkčních parametrů biokoridorů a 
biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna plná 
průchodnost těchto biokoridorů a biocenter. 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově 
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné 
funkce biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná 
se především o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje 
lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet současné i 
budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při 
jejich vývratu). 

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně 
příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska 
lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a dalších 
chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou 
působností – Magistrát města Pardubic. Jeho vyjádření, 
jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, jste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, DO 
oznámení obdržel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bez pozn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bez pozn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bez pozn. 
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povinni si zajistit. 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu  
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále 
jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení 
§ 5 odst. 2 zákona vydává  

NESOUHLAS  
k uvedené věci”ÚP Rokytno, návrh “, s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu 
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

K předloženému návrhu máme tyto p řipomínky:  
√ Dle Čl. II odst. 1) Metodického pokynu ze dne 1. října 

1996 č.j. OOLP/1067/96, uveřejněného ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP), částka 
4 ze dne 15. prosince 1996, může Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství dle § 17a písm. a) zákona udělit souhlas 
pouze pro takové lokality, u nichž by odnímaná plocha 
půdy dle § 9 zákona, nepřekročila výměru 10 ha. U 
lokalit, pro které bude nutné vyjmout plochu větší než 
10 ha (v tomto případě lokalita č. K17, funkční využití 
hipoturistika, 15,1606 ha), je potřeba před vydáním 
souhlasu projednat nejprve záměr s místně příslušným 
Odborem výkonu státní správy MŽP (v tomto případě 
MŽP, Odbor výkonu státní správy VI, Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec Králové). U lokalit, pro které 
bude nutné vyjmout plochu větší než 20 ha (v tomto 
případě funkčně související lokality č. K1a, K1b1, K1c, 
K1d, funkční využití golfové hřiště, 36,0946 ha), je 
potřeba před vydáním souhlasu projednat nejprve 
záměr s místně příslušným Odborem výkonu státní 
správy MŽP (v tomto případě MŽP, Odbor obecné 
ochrany přírody a krajiny, Oddělení ochrany půdy, 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10).  
MŽP, Odbor obecné ochrany p řírody a krajiny, 
Oddělení ochrany p ůdy, Vršovická 65, 100 10 Praha 
10, se k návrhu zapracování lokalit č. K1a, K1b1, 

 
 
 
 

- vzato na vědomí; stanovisko 
dotčeného orgánu je předáno 
projektantovi na prověření a 
event. přehodnocení 
vymezeného území pro golfové 
hřiště  
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí k lokalitě K17 
vydalo MŽP – pracoviště Hradec 
Králové souhlasné stanovisko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projektant prověří a přehodnotí 
vymezené plochy K1a-d, a poté 
buď plochy vypustí, nebo 

 
 
 
 
 
 
 
Plochy pro rozvoj golfového 
areálu jsou na základě 
konzultace s jeho majitelem 
vymezeny jako plochy územní 
rezervy 
 
 
 
 
 
 
- bez pozn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plochy pro rozvoj golfového 
areálu jsou na základě 
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K1c, K1d vyjád řilo nesouhlasn ě, z důvodu 
nedostate čného od ůvodn ění nezbytnosti odn ětí a 
velmi významného úbytku ploch zem ědělské p ůdy. 
Požadujeme proto tyto plochy buď z návrhu vypustit, 
nebo zdůvodnit nezbytnost záborů zemědělské půdy. 

 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní 
ani uživatelské vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. Jana 
Klapková) 
Předložená územně plánovací dokumentace představuje 
záměr, který naplňuje ust. § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. 
jedná se o územně plánovací dokumentaci, která umisťuje 
rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa (PUPFL), a proto je krajský úřad jako orgán 
státní správy lesů dotčeným orgánem ve smyslu 
stavebního zákona a schválení návrhu územního plánu je 
podmíněno vydáním souhlasného stanoviska tohoto 
správního orgánu.  
V územním plánu jsou dle kap. n. „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrženého řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa“ navrženy zábory (odnětí) PUPFL, a to:  
zábor K1b1 – navržen nový způsob využití plochy jako 
RX1 (rekreace se specifickým využitím – golfové hřiště), 
plocha požadovaného odn ětí PUPFL 0,2181 ha  
zábor Z19 – navržen nový způsob využití plochy jako DS2 
(dopravní infrastruktura silniční místní), plocha 
požadovaného odn ětí PUPFL 0,1310 ha  

Dále je v územním plánu dotčeno ochranné pásmo lesa do 
50 m okraje lesa, a to návrhem umístění ploch Z1, Z2 a Z 
28.  

K předloženému zám ěru máme následující p řipomínky :  

1. Pro možnost řádného posouzení záměru z pohledu 
ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa je 

zmenší výměru, případně doplní 
zdůvodnění nezbytného záboru 
ZPF  
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projektant přehodnotí zábor 
PUPFL, navrhne nejvhodnější 

konzultace s jeho majitelem 
vymezeny jako plochy územní 
rezervy 
 
 
 
 
- bez pozn.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zábor PUPFL K1b1 je z řešení 
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Příloha 1: 
Ministerstvo životního prostředí 
Odbor obecné ochrany přírody a 
krajiny 
Vršovická 1442/65, 100 10 
Praha10 
 
 
 
 

třeba uvést, zda a jak je naplněna povinnost 
zpracovatelů a pořizovatelů územně plánovací 
dokumentace, vyplývající z ust. § 14 lesního zákona 
(povinnost dbát zachování lesa, navrhnout a 
zdůvodnit taková řešení, která jsou nejvhodn ější z 
hlediska zachování lesa, ochrany životního 
prost ředí a ostatních celospole čenských zájm ů, 
případn ě provést vyhodnocení navrženého řešení 
s hlediska dopadu na okolní lesní porost ). Toto 
odůvodnění a vyhodnocení požadujeme do návrhu 
územního plánu doplnit a předložit orgánu státní 
správy k vyjádření.  

2. Bez podrobnějšího vyhodnocení všech dopadů 
plánovaného záboru a bez náležitého zdůvodnění 
umístění navrhovaného nového funkčního využití 
lesního pozemku nesouhlasíme s plánovaným 
záměrem (rekreace se specifickým využitím) na 
lokalit ě K1b1.  

3. V této souvislosti upozorňujeme, že lesní pozemky 
musí být v souladu s § 13 lesního zákona „účelně 
obhospoda řovány podle lesního zákona.  Jejich 
využití k jiným účelům je zakázáno.“ Při plánování 
jiného využití lesních pozemků než je plnění funkcí 
lesa je nutno postupovat podle povinností stanovených 
§ 13 lesního zákona, kde jsou přímo stanoveny 
povinnosti při využití lesních pozemků k jiným účelům 
než je plnění funkcí lesa, tj. zejména musí být 
přednostně použity pozemky méně významné z 
hlediska plnění funkcí lesa, nesmí docházet k 
nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany 
(ohrožení větrem, vodní erozí atp.) a ohrožení stability 
lesního porostu a porostů sousedních.  

4. Vzhledem k tomu, že rozvojové plochy Z1, Z2 a Z28 
jsou umístěny tak, že se nacházejí v ochranném 
pásmu lesa do 50 m od okraje lesa, upozorňujeme, že 
se jedná o omezení, které vyplývá z lesního zákona a 
které je nutno při výstavbě nových staveb respektovat, 
tj. nové stavby umisťovat v dostatečné vzdálenosti od 
okraje lesa (minimální vzdálenost od okraje lesa by 
měla být na výšku lesního porostu v mýtním věku, tj. 
v průměru 25 m) a v územním plánu uvést jako 

řešení z hlediska zachování lesa 
a navržené řešení vyhodnotí 
z hlediska dopadu na okolní 
lesní porost po dohodě 
s dotčeným orgánem 
 
 
- bude projektantem podrobně 
vyhodnoceno (konzultace s DO) 
 
 
 
 
 
 
- projektant vymezené plochy 
prověří z hlediska povinností 
stanovených § 13 lesního 
zákona a v případě zachování 
ploch doplní podmínky pro jejich 
využití (konzultace s DO) 
 

 
 
- v textové části je u jednotných 
ploch Z1, Z2 a Z28 uvedena 
informace, že do plochy 
zasahuje 50 m ochranné pásmo 
lesa a v koordinačním výkrese je 
toto zakresleno  
- projektant doplní do textové 
části informaci o možnosti 
umisťování staveb v uvedených 
plochách ve vzdálenosti cca 25 
m od okraje lesa 
 
 
 
 
 
 

v upraveném návrhu ÚP 
vypuštěn. Plochy pro rozvoj 
golfového areálu jsou vymezeny 
jako  plochy územní rezervy. 
Pro zábor Z19 je doplněno 
odůvodnění.  
 
 
Zábor PUPFL K1b1 je z řešení 
v upraveném návrhu ÚP 
vypuštěn. Plochy pro rozvoj 
golfového areálu jsou vymezeny 
jako  plochy územní rezervy 
 
 
 
Zábor PUPFL K1b1 je z řešení 
v upraveném návrhu ÚP 
vypuštěn. Plochy pro rozvoj 
golfového areálu jsou vymezeny 
jako  plochy územní rezervy. 
Pro zábor Z19 je doplněno 
odůvodnění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace je do tabulek 
dotčených zastavitelných ploch 
(Z1, Z2 a Z28) doplněna 
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Příloha 2:  
Ministerstvo životního prostředí 
Pracoviště Hradec Králové, 
Resslova 1229/2a, 500 02 HK 
 

omezení pro výstavbu nových staveb. Důvodem je 
jednak ochrana lesa před negativním působením 
staveb na les, jednak také ochrana staveb před 
důsledky např. pádu stromu či větví na sousedící 
nemovitosti.  

Odůvodnění :  
V předloženém materiálu (v části Odůvodnění, kap. n. 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa, str. 124 - 127) jsou výše uvedené 
požadavky na zábor PUPFL na lokalitách K1b1 a Z19 
citovány, ovšem není zde obsaženo vyhodnocení dopadu 
záměru na lesní prostředí a odůvodnění umístění lokality 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa v rozsahu, jak 
vyžaduje § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
doplnění některých zákonů. Les (lesní pozemky a lesní 
porosty) plní v krajině kromě dřevoprodukční funkce ještě 
další tzv. mimoprodukční funkce, které ovlivňují stav 
životního prostředí v krajině, a z tohoto pohledu je třeba les 
jako významný prvek v krajině chránit a zachovat. 
Plánovaný záměr je pak také třeba posuzovat v souvislosti 
s dalšími dokumenty, kterými se tvorba územních plánů 
řídí, tj. např. v Zásadách rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) 
je uveden požadavek „Zábor PUPFL připouštět pouze 
v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické 
a dopravní infrastruktury“. Vzhledem k výše uvedených 
skutečnostem požadujeme upravit textovou část územního 
plánu tak, aby obsahovala náležitosti stanovené lesním 
zákonem, popř. přehodnotit umístění lokality K1b1 mimo 
lesní pozemky, protože se jedná o neodůvodněný zásah 
do stabilizovaného lesního porostu. 

 
Věc: Vyjád ření k návrhu územního plánu Obce 
Rokytno  
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva 
životního prostředí obdržel Vaši žádost o stanovisko k 
návrhu územního plánu Obce Rokytno z hlediska ochrany 
zemědělského půdního fondu. Vyjádření je vydáváno ve 
smyslu článku II odst. 1 Metodického pokynu odboru 
ochrany lesa a půdy MŽP ze dne 1. 10. 1996 č.j. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- projektant vymezenou lokalitu 
K1b1 bude konzultovat s DO a 
v případě zachování dané 
plochy upraví textovou část dle 
požadavku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zábor PUPFL K1b1 je z řešení 
v upraveném návrhu ÚP 
vypuštěn. Plochy pro rozvoj 
golfového areálu jsou vymezeny 
jako  plochy územní rezervy. 
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OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Předmětem 
vyjádření je lokalita č. K1a, K1b1, K1c, K1d (k.ú. 
Bohumileč a k.ú. Rokytno) o celkové výměře 36,0946 ha, v 
návrhu územního plánu Obce Rokytno (zpracovatel: Atelier 
„AURUM“ s.r.o., Pardubice, říjen 2014) je navrženo nové 
funkční využití - rekreace – se specifickým využitím – 
golfové hřiště RX1. 
Z uvedené výměry je 
- lokalita č. K1a, TTP, třída ochrany IV., navrhovaná 

výměra 0,2367 ha 
- lokalita č. K1b1, TTP, třída ochrany III., navrhovaná 

výměra 8,3800 ha 
- lokalita č. K1c, orná půda, třídy ochrany III. a IV., 

navrhovaná výměra 14,1562 ha 
- lokalita č. K1d, orná půda, třída ochrany IV., 

navrhovaná výměra 18,7690 ha. 
Plánovaný úbytek ploch zem ědělské p ůdy pro golf 
včetně manipula čních ploch a p říjezdových 
komunikací je velmi významný a není dostate čně 
odůvodn ěn jako nezbytný. 
Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP, příslušný 
podle § 17 písm. d) zákona k udělení souhlasu k odnětí 
půdy ze ZPF podle § 9 zákona, na základě vyhodnocení 
předložených podkladů, nesouhlasí se zařazením lokalit 
označených K1a, K1b1, K1c a K1d do návrhu územního 
plánu Obce Rokytno v předkládané podobě. 

 

Věc: Stanovisko k územnímu plánu Rokytno 
S ministerstvem životního prostředí, odborem výkonu 
státní správy VI bylo v souladu s obsahem metodického 
pokynu, publikovaného ve Věstníku MŽP, částka 4 ze dne 
15.12.1996, projednáno funk ční využití na navrhované 
ploše K17 územního plánu Rokytno.  

Po posouzení obsahu územně plánovací dokumentace, 
předpokládaného funkčního využití a dopadů 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
sdělujeme, že k funkčnímu využití nemáme z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu připomínek.  

 
 
 
 
 

- projektant znovu prověří a 
přehodnotí uvedené lokality tak, 
aby byly v souladu s požadavky 
dotčeného orgánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
k ploše K17 neobsahuje 
požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané 
dokumentace 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zábor PUPFL K1b1 je z řešení 
v upraveném návrhu ÚP 
vypuštěn. Plochy pro rozvoj 
golfového areálu jsou vymezeny 
jako  plochy územní rezervy. 
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Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko kompetentního 
orgánu zemědělského půdního fondu. 

 Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

4.5.2015  

 

Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále 
jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení 
§ 5 odst. 2 zákona vydává  

SOUHLAS 

k uvedené věci ”ÚP Rokytno, nové podklady, návrh“, 
s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF 
ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

Předložené vyhodnocení d ůsledk ů na OZPF vyžaduje 
94,8625 ha, z toho:  
√ Lokality: Z02a, Z04a, Z05, Z07a, Z08a, Z11a, Z11b, 

Z12a, Z22d, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29a, Z30, Z33a, 
Z33b, Z35, Z36 - rozloha 26,7853 ha. Využití je možné 
pro bydlení.  

√ Lokality: Z15a, Z15b, Z15c, Z15d, Z16a, Z16b, Z17, 
Z18 - rozloha 32,6960 ha. Využití je možné pro 
dopravu.  

√ Lokality: Z21, Z34 - rozloha 3,0608 ha. Využití je 
možné pro občanské vybavení.  

√ Lokality: Z13, Z31 - rozloha 0,1902 ha. Využití je 
možné pro technickou infrastrukturu.  

√ Lokality: Z22a, Z22b, Z22c - rozloha 1,1911 ha. Využití 
je možné pro veřejná prostranství.  

√ Lokality: Z06, Z23, Z24, Z29b - rozloha 6,7723 ha. 
Využití je možné pro výrobu a skladování.  

√ Lokality: K07, K08, K09, K10 - rozloha 1,6959 ha. 
Využití je možné pro zalesnění.  

√ Lokality: K11, K12, K13, K14, K15, K16, K17, Z02b, 
Z03, Z04b, Z07b, Z08b, Z11c, Z12b - rozloha 22,4709 
ha. Využití je možné pro zeleň.  

Na souhlas udělený podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní 
ani uživatelské vztahy k pozemkům. 

 
 
 
 
 

- vzato na vědomí; dotčený 
orgán s úpravou návrhu ÚP 
souhlasí a ruší příslušnou část 
svého původního stanoviska 
(nesouhlas – 16.1.2015) 
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Tímto souhlasem se ruší p říslušná část stanoviska 
Krajského ú řadu Pardubického kraje, orgánu OZPF č. 
j.: KrÚ 73165/2014/OŽPZ/Se ze dne 14. 1. 2015. 

Stanovisko orgánu státní správy les ů k upravenému 
návrhu územn ě plánovací dokumentace „Územní plán 
Rokytno - Upravený návrh po spole čném jednání, 
březen 2015“  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), věcně a místně 
příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 
písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako orgán 
státní správy lesů, příslušný podle § 48a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„lesní zákon“), uplatňuje podle ust. § 14 lesního zákona  

souhlasné stanovisko 
k návrhu územn ě plánovací dokumentace „Územní 
plán Rokytno - Upravený návrh po spole čném jednání, 
březen 2015“ 

která navrhuje přímé dotčení (trvalý zábor) pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) na 
lokalitě:  

zábor Z19  – navržen nový způsob využití plochy jako DS2 
(dopravní infrastruktura silniční místní), plocha 
požadovaného odn ětí PUPFL 0,1310 ha  

Dále je v územním plánu dotčeno ochranné pásmo lesa do 
50 m okraje lesa, a to návrhem umístění ploch Z1, Z2 a Z 
28.  

Z upraveného návrhu ÚP a z textu Odůvodnění, kapitoly n) 
„Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkcí lesa“ vyplývá, že z návrhu ÚP byla vypuštěna 
lokalita K1b1  (původně navržen nový způsob využití 
plochy jako RX1 (rekreace se specifickým využitím – 
golfové hřiště a plocha požadovaného odnětí PUPFL činila 
0,2181 ha), ke které krajský úřad vydal dne 14. 1. 2015 
pod č.j. KrÚ 73165/2014/OŽPZ/Se nesouhlasné 
stanovisko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- vzato na vědomí; dotčený 
orgán s úpravou návrhu ÚP 
souhlasí a ruší příslušnou část 
svého původního stanoviska 
(nesouhlas – 16.1.2015) 
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Dále je v textu Odůvodnění, kapitole n) „Vyhodnocení 
přepokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa“ doplněno vyhodnocení dopadu navrženého 
řešení na PUPFL, ze které je zřejmé, že navržený zábor 
nebude mít negativní vliv okolní lesní porosty.  

Vzhledem k výše uvedenému souhlasí krajský úřad jako 
orgán státní správy lesů s navrženým řešením tak, jak je 
uvedeno v upraveném návrhu územního plánu Rokytno, 
březen 2015. Podmínky pro umístění staveb v ochranném 
pásmu lesa zůstávají v platnosti dle předchozího 
stanoviska č.j. KrÚ 73165/2014/OŽPZ/Se ze dne 14. 1. 
2015. 

Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí věcně příslušného 
orgánu státní správy lesů (odboru životního prostředí 
Magistrátu města Pardubic) o udělení souhlasu k vydání 
územního rozhodnutí (popř. stavebního povolení) a 
rozhodnutí o odnětí plnění funkcí lesa podle ust. § 15 a 16 
lesního zákona a vyhlášky ministerstva zemědělství č. 
77/1996 Sb., o náležitostech o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech o ochraně pozemků určených plnění funkcí 
lesa, které jsou nezbytné pro realizaci záměru.  

Vydání tohoto stanoviska není správním řízením ve smyslu 
zákona o správním řízení. 

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko   

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 
20.6.2013 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako Orgán státní památkové péče, 
k oznámení Magistrátu města Pardubic, čj. MmP 
69812/2014 ze dne 20.11.2014 o společném jednání o 
návrhu územního plánu Rokytno, sděluje toto stanovisko .  

Návrh územního plánu Rokytno vychází z posouzeného 
návrhu zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní 
památkové péče stanovisko pod čj. MmP 10002/2012 ze 
dne 21.2.2012. Připomínky státní památkové péče jsou 
v návrhu zapracovány. Další požadavky nemáme. 

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 
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9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

16.12.2014  

Oddělení odpad ů a ovzduší:  

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně nemáme k návrhu 
připomínky.  

Oddělení ochrany p řírody:  

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k předloženému 
návrhu.  

 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme 
zásadní námitky. V případě záboru PUPFL na ploše K1b1 
postrádáme návrh a vyhodnocení alternativního řešení (§ 
14 odst. 1 zákona o lesích). 

Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném 
znění je kompetentní  dle § 17a) písm. a) zákona krajský 
úřad. 

Oddělení vodního hospodá řství:  
Respektovat Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Pardubického kraje. 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti 
němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si 
vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci 
najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy 
ochrany životního prostředí. 

 
 

- vzato na vědomí 
 
 
 
- vzato na vědomí  
 

- vzato na vědomí; projektant 
danou lokalitu prověří a event. 
doplní do textové části 
požadavek DO  

- vzato na vědomí 

 
 
- vzato na vědomí; respektováno 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zábor PUPFL K1b1 je z řešení 
v upraveném návrhu ÚP 
vypuštěn. Plochy pro rozvoj 
golfového areálu jsou vymezeny 
jako  plochy územní rezervy. 
 

10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, 
nábřeží L. Svobody 1222/12, 
PO BOX 9, 110 15 Praha 1 

14.1.2015 
 
 
 
 
 
 
 

Na základ ě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění, Ministerstvo dopravy vydává , jako 
dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko  podle § 40 
odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 
266/1994 Sb. o drahách, v platném znění, podle § 88 odst. 
l písm. s) a t) zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, v 
platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb. 
o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu 
územního plánu Rokytno. 

Silniční doprava 
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

12.1.2015 
 

 

Z hlediska rozvojových záměrů dopravní infrastruktury 
zasahuje do řešeného území koridor pro stavbu rychlostní 
silnice R35 (dle.ZÚR Pardubického kraje stavba D1) 
v úseku Opatovice nad Labem – Časy. Koridor je v návrhu 
ÚP zakreslen jako zúžený, v šíři budoucího ochranného 
pásma rychlostní silnice dle §30 zákona č. 13/1997 Sb., 
v platném znění. S uvedeným zúžením souhlasíme. 

V těsné blízkosti zúženého koridoru jsou v návrhu ÚP 
Rokytno navrženy rozvojové plochy Z21 – OS a Z22 – ZV 
a Z23 a Z24 – VS (rozšíření výrobního areálu). S ohledem 
na skutečnost, že uvedené rozvojové plochy hraničí se 
zúženým koridorem, požadujeme do návrhu ÚP Rokytno 
uvést „podmínku umožnit výstavbu na těchto plochách až 
po vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu 
rychlostní silnice R35 v předmětném úseku“. Dále 
požadujeme uvést „podmínku nutné koordinace výstavby 
na uvedených plochách se stavbou rychlostní silnice R35 
v předmětném úseku“. 

Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme 
připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
 

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá 
následující připomínky k návrhu územního plánu (dále jen 
ÚP) Rokytno 
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická 
práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice 
I.třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic 
I.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy 
včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a 
zpracovává vyjádření. 

K Návrhu zadání ÚP Rokytno poslalo ŘSD ČR 
vyjádření dopisem čj.4184-ŘSD-12-110 ze dne 22.2.2012. 

Správním územím obce Rokytno neprochází námi sledovaná 
stávající silniční síť. Z hlediska rozvojových záměrů 
dopravní infrastruktury zasahuje do řešeného území 
koridor pro stavbu rychlostní silnice R35 (dle.ZÚR Pk 
stavba D1) v úseku Opatovice nad Labem – Časy. Koridor 
je v návrhu ÚP zakreslen jako zúžený, v šíři budoucího 

 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 

- projektant doplní do textové 
části k jednotlivým plochám 
požadované podmínky (viz 
stanovisko MD ČR) 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Podmínka je do  tabulek 
zastavitelných ploch doplněna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

ochranného pásma rychlostní silnice dle §30 Zákona č. 
13/1997 Sb., v platném znění. S uvedeným zúžením 
souhlasíme. 
V říjnu 2012 bylo pro předmětnou stavbu vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí a v současné době 
probíhá IČ pro vydání stavebního povolení. Projektovou a 
investiční přípravu zajišťuje ŘSD ČR – Správa Pardubice. 

V těsném sousedství zúženého koridoru jsou v Návrhu ÚP 
Rokytno navrženy rozvojové plochy Z21 – OS a Z22 – ZV 
a Z23 a Z24 – VS (rozšíření výrobního areálu). S ohledem 
na skutečnost, že uvedené rozvojové plochy hraničí se 
zúženým koridorem (ZÚR Pk stanovují zajistit vymezení a 
územní ochranu koridorů pro rychlostní silnici v šíři 600m; 
uvedené šířky mohou být proměnné v závislosti 
podmínkách průchodu koridoru daným územím), 
požadujeme do Návrhu ÚP Rokytno uvést „podmínku  
umožnit výstavbu na těchto plochách až po vydání 
pravomocného stavebního povolení pro stavbu rychlostní 
silnice R35 v předmětném úseku“. Dále požadujeme 
uvést „podmínku  nutné koordinace výstavby na 
uvedených plochách se stavbou rychlostní silnice R35 
v předmětném úseku“. 

 
 
 
 
 
 
- projektant doplní do textové 
části k jednotlivým plochám 
požadované podmínky (viz 
stanovisko MD ČR) 

 
 
 
 
 
 
 
Podmínka je do  tabulek 
zastavitelných ploch doplněna. 

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32,  
110 15 Praha 1  

28.11.2014 

Věc: Projednání návrhu ÚPO Rokytno 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného 
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle 
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 
15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože 
dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití 
nerostných surovin v řešeném území.  

 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace  

 

12. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
investičního rozvoje, Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha 2  

27.11.2014 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Rokytno  

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě 
žádné zájmy z hlediska nadregionální výstavby 
zdravotnických zařízení.  

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 

 

13. Státní pozemkový úřad 
Oddělení správy 
vodohospodářských děl 

Vyjád ření k projednání návrhu Územního plánu 
Rokytno 
Dne 24.11.2014 jsme obdrželi oznámení projednání 
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Husinecká1024/11a,  
130 00 Praha 3 

4.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj,  
Pobočka Pardubice 

územního plánu Rokytno. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

V rozvojových lokalitách předloženého návrhu ÚP se 
nachází  stavby vodních děl – hlavní odvodňovací zařízení 
(HOZ) ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 
6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jedná se o:  
1. Odvodn ění Chote č II., kanál F, který evidujeme pod 

ID:1080000233-11201000 v ČHP 1-03-01-029, jako 
kanál otevřený – rozvojová lokalita Z-35 Drahoš  

2. Odvodn ění Chote č II., kanál C, který evidujeme pod 
ID: 1080000228-11201000 v ČHP 1-03-01-022, jako 
kanál otevřený – rozvojová lokalita Z-22 a, b, c, d  

3. Odvodn ění Holicko I. , odpad O-1, který evidujeme 
pod ID: 1080000083-11201000 v ČHP 1-03-01-022, 
jako kanál zakrytý – rozvojová lokalita Z-5  

4. Odvodn ění Holicko I. , odpad O-2, který evidujeme 
pod ID: 1080000091-11201000 v ČHP 1-03-01-022, 
jako kanál zakrytý – rozvojová lokalita Z-4  

Tyto stavby požadujeme respektovat a zachovat jejich 
funkčnost. 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby požadujeme 
zachovat podél těchto HOZ nezastavěný manipulační pruh 
o šíři 6 m od břehových čar ne obě strany, u trubních 
kanálů 4 m od osy potrubí. Do těchto HOZ nesmí být 
vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 

Dále upozorňujeme na výskyt podrobného odvodnění 
pozemků. Toto odvodnění je ve vlastnictví vlastníků 
příslušných pozemků – viz. situace s orientačním 
zákresem včetně HOZ. 

Tyto připomínky jsou uplatňovány za SPÚ, oddělení správy 
vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické 
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí; projektant 
prověří jednotlivé uvedené 
lokality (Z-35, Z-22, Z-5 a Z-4) 
dle přiložené situace se 
zákresem a doplní podmínku 
respektování a zachování 
funkčnosti melioračního systému 
(zejména u ploch Z-22 a Z-35 

 

 

 

 

 

- projektant doplní k jednotlivým 
plochám zachování 
manipulačních ploch podél HOZ 
dle požadované šíře a zákaz 
vypouštění do těchto HOZ 
odpadní i dešťové vody 
 
- projektant prověří předaný 
zákres a doplní poznámku o 
existenci podrobného odvodnění 
pozemků 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínka je do tabulek 
jednotlivých dotčených 
zastavitelných ploch doplněna. 
Popis HOZ je doplněn do 
textové části odůvodnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínka je do tabulek 
jednotlivých dotčených 
zastavitelných ploch doplněna. 
Popis HOZ je doplněn do 
textové části odůvodnění 
 
 
Poznámka je doplněna do 
textové části odůvodnění 
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Boženy Němcové 231,  
530 02 Pardubice 

5.12.2014 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, Vám sděluje k dotčeným Územním 
plánům:  
- katastrální území Borek a Rokytno  jsou součástí stavby 
rychlostní komunikace R 35 a v současné době se na tuto 
stavbu zpracovává studie, ze které vyplyne, jaká část 
katastrálního území bude zasažena. Pozemkové úpravy 
budou zahájeny pravděpodobně v roce 2016. 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 

14. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy, 
Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

27.11.2014 

K návrhu územního plánu obce Rokytno Ministerstvo 
životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve svodném 
území obce Rokytno nejsou evidována výhradní ložiska 
nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 

 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na 
úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 

 

15. Obvodní báňský úřad, pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 1142/1, 
500 02 Hradec Králové 

3.12.2014 

Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického postoupil Český 
báňský úřad v Praze Vaše oznámení o společném jednání 
o NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ROKYTNO, který jste 
vystavili na uvedené internetové adrese. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického tímto omlouvá neúčast zástupce zdejšího 
úřadu na Vámi svolaném jednání, které se uskuteční dne 
16.12.2014. 

K návrhu zadání územního plánu uplatnil zdejší úřad 
některé připomínky, které se týkají zejména ochrany 
nerostného bohatství.  

Podle evidence dobývacích prostorů, kterou Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického vede, nebyl v řešeném území stanoven 
žádný dobývací prostor. 

Ve zveřejněné dokumentaci je v kapitole označené jako 
d.2.d. – Těžba nerostů – mimo jiné uvedeno: „Při 
rozhodování o změnách v území a využívání území budou 
respektován režim vyplývající z ochrany nerostného 
bohatství a zásady: 
a) V severovýchodním okraji řešeného území se nachází 

ložisko slévárenských písků Rokytno I – ID 5270300, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
- projektant prověří v textové 
části uvedené informace 
v kapitole d.2.d. – Těžba nerostů 
(existenci ložiska slévárenských 
písků Rokytno I …) a v částech 
odůvodnění, týkajících se 
uvedeného CHLÚ a textovou 
část daných kapitol upraví dle 
skutečnosti. Oba dotčené 
orgány shodně uvádějí, že 
v území obce Rokytno nejsou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová část odůvodnění ÚP je 
upravena ve smyslu stanoviska. 
Informace ohledně CHLÚ je 
vypuštěna. 
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Rokytno, písky sklářské a slévárenské (CHLÚ 09000 
000) …..“ 

V návrhu zadání, ke kterému se zdejší úřad vyjádřil, bylo 
uvedeno, že do řešené lokality zasahuje chráněné 
ložiskové území – písky slévárenské – Rokytno I. Dále 
v něm bylo uvedeno, že: „Upřesnění bude provedeno po 
projednání návrhu zadání.“ 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického na této podmínce trval s tím, že je nutné 
ověřit informace o výše citovaném chráněném ložiskovém 
území u MŽP v Hradci Králové, které vede jejich evidenci. 

Pokud je v řešeném území stanoveno chráněné ložiskové 
území, trval zdejší úřad na tom, aby nebylo plánováno 
zřizování staveb a zařízení, které nesouvisí s dobýváním 
výhradního ložiska do prostoru se stanoveným chráněným 
ložiskovým územím. 

Upozornili jsme Vás, že na respektování horního zákona 
bude zdejší úřad trvat i v dalších etapách probíhajícího 
řízení v dané věci. Pokud jste ověřili správnost údajů o 
stanoveném chráněném ložiskovém území a ověřili i 
správnost zákresu hranice chráněného ložiskového území 
do mapové části návrhu územního plánu a ten odpovídá 
skutečnému stavu, trvá zdejší úřad na respektování 
povinnosti, která je stanovena v ustanovení § 18 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

evidována výhradní ložiska 
nerostných surovin, nebylo zde 
stanoveno chráněné ložiskové 
území a nebyl v řešeném území 
stanoven žádný dobývací 
prostor 

16. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899/C, 530 02 
Pardubice  

24.6.2013 

Věc:  „Spole čné jednání - Návrh ÚP Rokytno" 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d á 
v á Česká republika — Ministerstvo obrany, jejímž jménem 
jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 4. 
července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. ředitel odboru územní správy majetku 
Pardubice, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 02 
Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavebního zákona), následující stanovisko: 

V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu byly podklady o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí; do návrhu 
ÚP bylo zapracováno dle 
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technické infrastruktuře ve správě ĆR-MO, AHNM OÚSM 
Pardubice, předány Magistrátu města Pardubice formou 
vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha 
pasportních listů. 

          Do územního plánu požaduji doplnit: 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu 
přehledových systém ů (OP RLP) - letecká stavba 
včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 103, pasport č. 
40/2014.), které je nutno respektovat podle § 37 zá kona 
č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm ěně a dopln ění 
zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve 
znění pozd ějších p ředpis ů, podle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. Z důvodu bezpe čnosti letového 
provozu je nezbytné respektovat níže uvedené 
podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí  
a povolit níže uvedené stavby jen na základ ě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o 
výstavbu (v četně rekonstrukce a p řestavby) v ětrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn  
a vn, základnových stanic mobilních operátor ů. V 
tomto vymezeném území m ůže být výstavba v ětrných 
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a 
staveb tvo řících dominanty v terénu výškov ě omezena 
nebo zakázána. 
Upřesňuji, že se jedná o ochranná pásma přehledových 
systémů (OP RLP) Pardubice a Nepolisy. Ochranná 
pásma přehledových systémů (OP RLP) Pardubice se 
nachází na celém řešeném území územního plánu. Tuto 
skutečnost požaduji upřesnit zejména v koordinačních 
výkresech řešeného územního plánu.  

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry 
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma 
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem 
ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve 
vlastnictví ČR MO.  

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu 
větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování 

předaných podkladů  
 
 
 
 
- předložené podklady jsou 
zapracovány v textové i grafické 
části (koordinační výkres);  
 
 
 
 
 
- projektant doplní do textové 
části informaci ohledně 
uvedených staveb, ke kterým je 
nutný souhlas Ministerstva 
obrany 
 
 
 
 
 
- projektant prověří soulad 
předaných podkladů se 
zákresem v koordinačním 
výkrese  

 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
- vzato na vědomí; výstavba 
větrných elektráren není 
na území obce Rokytno 
přípustná 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace je do textové části 
odůvodnění ÚP doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákres byl v koordinačním 
výkrese prověřen, provedena 
byla drobná korekce OP RLP 
Nepolisy 
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nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE 
nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. 
Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné 
výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo 
jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před 
realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou 
dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR 
ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, 
že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační 
techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě 
VE zamítavé.  
Všeobecn ě pro územní a stavební činnost v řešeném 
území platí, že p ředem bude s ČR – MO, jejímž jménem 
jedná AHNM OÚSM Pardubice, projednány níže 
uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 
236/2014): 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS 

radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných 
elektráren apod.); 

• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení 
VN a VVN; 

• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, 
rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a rušení 
objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací 
stanice PHM; 

• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních 

objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, 

regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 

• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení; 

• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, 
opravy a rekonstrukce objektů na nich; 

• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, 
elektrifikace, změna zařazení apod.; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projektant prověří soulad s 
uvedenými regulativy a event. 
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• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází 
k souběhu s jiným vymezeným územím MO a je zde 
uplatňován přísnější požadavek ochrany; 

• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž 
přísluší hospodařit MO. 

ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní 
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 

Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i 
grafické části návrhu územního plánu. V p řípadě 
soub ěhu vymezených území výše popsaných platí pro 
vymezená území p řísnější požadavek nebo jejich 
soub ěh. 

doplní poznámku: „V případě 
souběhu vymezených území …“ 

Regulativy i podmínka jsou 
zapracovány do textové části 
odůvodnění ÚP. 
 

17. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 
správy majetku 
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

  

     

 Sousední obce Připomínka Vyhodnocení p řipomínky   

1. Město Sezemice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku   

2. Obec Dříteč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku 

3. Obec Choteč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku 

4. Obec Dolní Ředice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku 

5. Obec Býšť - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku   

6. Obec Újezd u Sezemic - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku   

7. Obec Chvojenec - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku   

     

 Objednatel Připomínka (požadavek) Vyhodnocení p řipomínky   

 Obec Rokytno  

14.1.2015 

Věc: Připomínka k územnímu plánu 

Žádáme o zařazení území v územním plánu „ Z 22d“ do 
území pro výstavbu rodinných domků. 

 

Žádáme o změnu v textové části územního plánu u „Z 27, 

Připomínce lze vyhovět  

– plocha bude vymezena pro 
bydlení a tato možnost se 
prověří v rámci řízení o ÚP 
Rokytno  

Zastavitelná plocha Z22d je 
v upraveném návrhu ÚP po 
společném jednání vyznačena 
jako plocha pro rozvoj ploch 
smíšených obytných – 
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Z 28, Z 33a, Z 33b“; 
lokální podmínky  - limity využití – 
investice do půdy – při realizaci zástavby je nutno zajistit 
funkčnost meliorací (nahradit text: investice do půdy – 
musí být zachována funkčnost celého systému meliorací 
v nezastavěném území) 

 

- projektant upraví v uvedených 
plochách formulaci zachování 
funkčnosti melioračního systému 
i při realizaci zástavby (zajistit 
funkčnost) 

venkovských 

 

Formulace byla v tabulkách 
jednotlivých zastavitelných ploch 
upravena 

 Obec Rokytno Zápis z jednání rady obce Rokytno R11/2015 ze dne 
10.9.2015 

Bod 13) Usnesení: Rada obce nesouhlasí s lokalitou Z12, 
která je navržena v územním plánu pro výstavbu rodinných 
domů. 

Požadavku bude vyhověno 

- jedná se o plochu pod 
rybníkem, kde hrozí v případě 
přívalových dešťů přeliv hráze a 
zaplavení této plochy  

- náhradou za plochu Z12 bude 
prověřeno vymezení 
zastavitelné plochy na pp.č. 15/1 
k.ú. Bohumileč 

 

- po dohodě s určeným 
zastupitelem byla zastavitelná 
plocha Z12 výrazně redukována 
(bylo zachována možnost 
oboustranného obestavění 
komunikace - proti severní části 
ZP Z11) 

     

 Veřejnost Připomínka  (doslovný přepis) Vyhodnocení p řipomínky   

1. Josef Klouček, Bohumileč 34, 
533 04 Sezemice 

5.1.2015 

Věc: Připomínka k územnímu plánu obce Rokytno. 

Po shlédnutí projednávaného územního plánu obce 
Rokytno jsme zjistili, že pozemek p.č. 15/1 v k.ú. 
Bohumileč není v územním plánu veden jako území pro 
výstavbu, i když jsme žádali o zařazení do území pro 
výstavbu dne 5.9.2011. Žádáme tedy o zařazení p.p.č. 
15/1 v k.ú. Bohumileč do území pro výstavbu rodinných 
domků, případně sdělení, proč nebyl zařazen. 

Připomínce lze vyhovět 

- vzhledem k tomu, že obec 
požaduje z návrhu ÚP Rokytno 
vyřadit zastavitelnou plochu 
Z12, může být prověřeno 
vymezení nové zastavitelné 
plochy na pp.č. 15/1 k.ú. 
Bohumileč 

 

- v předmětné lokalitě byla nově 
vymezena zastavitelná plocha 
Z37 

2.  Marie Trojanová  
František Trojan, Bohumileč 

5.1.2015 

Věc: Připomínka k územnímu plánu k.ú. Bohumileč 
Žádám o zanesení (ponechání) p.č. 181/22 k.ú. Bohumileč, 
jako pozemek určený k výstavbě. 
Důvod: Již v tuto dobu máme rozpracované stavební plány 
na stavbu rodinného domu. Počátek stavby hodláme 
realizovat, již v roce 2015. 

Připomínce lze částečně 
vyhovět 

- v platném ÚPSÚ Rokytno je 
pozemek p.č. 181/22 k.ú. 
Bohumilečř určen na zástavbu – 
bydlení a proto bude část 
pozemku p.č. 181/22 k.ú. 
Bohumileč vymezena jako 
zastavitelná plocha bydlení, a to 
v rozsahu cca dle zpracovaného 
záměru (výstavba RD) 

 

 

- v předmětné lokalitě byla nově 
vymezena zastavitelná plocha 
Z38 
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3. Ing. Vladimír Řehounek, 
Pardubická 53, Choteč 

Mgr. Klára Řehounková, 
Rokytno 92, 533 04 Sezemice 

Bohumil Klouda, Rokytno 151, 
533 04 Sezemice 

5.1.2015 

Věc: Připomínka k návrhu územního plánu obce Rokytno 
Podáváme připomínku k návrhu územního plánu obce 
Rokytno, a to k ploše Z30 – plochy smíšené obytné – 
venkovské – areál hipoturistiky . Se zařazením pozemků 
do Z30 nesouhlasíme. 
Důvodem je nevratný zásah do jedinečného „koutu“ přírody 
v obci Rokytno. Předmětná lokalita sousedí s přírodní 
rezervací Přesypy u Rokytna a výstava stájí a různých 
konstrukcí jistě ovlivní ráz lokality doposud nezasažené 
výstavbou. V rovinaté krajině kolem Pardubic je již vzácné 
hledat místo v přírodě, ze které není vidět domy a zároveň 
je poměrně blízko stávající zástavby. 
V případě nepříznivé doby pro chov koní může hrozit 
opuštění areálu. Nepoužívaných a chátrajících 
zemědělských areálů jsou v ČR stovky a je třeba si položit 
otázku, zda stavět v zatím nedotčené lokalitě úplně nové 
stavby? 
V obci Rokytno v místní části Bohumileč vyrůstá a je již 
provozované WesternFarm Alvero, farma zabývající se 
chovem koní s turistickým zaměřením. 
Domníváme se, že touto farmou je již tento druh aktivit 
v naší obci zastoupen. 
Věříme, že budou pečlivě zvážena všechna hlediska 
související se zástavbou zejména nesouhlas 
s betonováním doposud nezasaženého koutu přírody.     

Připomínce nebude vyhověno 

- obec nemá proti záměru 
investora připomínky, souhlasí 
s vymezením tohoto záměru 
v územním plánu 

- dotčený orgán z hlediska 
ochrany zemědělského půdního 
fondu nemá rovněž námitek 

-  

5.  Mgr. Helena Řehounková, 
Bohdanečská 62, 530 09 
Pardubice 

Jiří Tesař, Lonkova 466, 530 09 
Pardubice 

MUDr. Tomáš Staněk, Rokytno 
151, 533 04 Rokytno 

5.1.2015 

Věc: Připomínka k návrhu územního plánu obce 
Rokytno  

Jakožto vlastníci pozemků, a to pan MUDr. Tomáš Staněk 
pozemků p.č. 184/1, 185, 179 v k.ú. Rokytno; a budoucí 
spoluvlastníci pozemku p.č. 176 v k.ú. Rokytno – dědici po 
paní Miloslavě Tesařové pan Jiří Tesař a paní Mgr. Helena 
Tesařová; nesouhlasíme se zařazením výše uvedených 
pozemků do územního plánu do ploch K17 – rekreace 
hipoturistika. 
Důvodem je náš záměr tyto pozemky nadále využívat jako 
plochy zemědělské. Návrh územního plánu také neřeší 
přístup na naše pozemky v případě vybudování areálu pro 
hipoturistiku Z30 a K17, který je v současné době 
bezproblémový. 

Připomínce lze částečně 
vyhovět 

- plocha K17 se způsobem 
využití RX2 (rekreace se 
specifickým využitím – 
hipoturistika) bude vymezena 
mimo pozemky p.č. 184/1, 185, 
179 a 176 k.ú. Rokytno 

 

- přístup k jednotlivým 
pozemkům bude řešen dohodou 
a v rámci komplexních 
pozemkových úprav 

 

 

- pokyn splněn - rozsah plochy 
K17 byl redukován 
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Dále upozorňujeme na fakt, že případná výstavba 
hipoturistického areálu Z30 v této lokalitě způsobí 
nenávratné změny v přírodně jedinečném koutu obce 
Rokytno, a jeví se proto jako velice nevhodná. 

- obec nemá proti záměru 
investora připomínky, souhlasí 
s vymezením tohoto záměru 
v územním plánu 

- dotčený orgán z hlediska 
ochrany zemědělského půdního 
fondu nemá rovněž námitek 

5. Aleš Trojan, Zástava 71,  
533 04 Sezemice 

12.1.2015 

Věc: Připomínky k návrhu územního plánu  
Navrhuji změny ve výše uvedeném územním plánu obce 
Rokytno. Tyto změny se týkají parcel číslo 406/3, 406/23 a 
406/24. U těchto pozemků navrhuji změnu využití a to na 
plochu určenou k zástavbě. 
Uvedené parcely těsně sousedí s již zastavěnou plochou a 
při pohledu na obec by tak tvořila uzavřený celek. 
 
 
 
 
Na územním plánu jsou parcely číslo 406/23 a 406/24 
označeny zkratkou NSzp a parcela číslo 406/3 je 
označena zkratkou NL. U všech těchto parcel žádám o 
změnu na označení BI. 

Všechny výše uvedené pozemky jsou výhradně v mém 
vlastnictví. 

Připomínce lze částečně 
vyhovět 

- pozemky p.č. 406/23 a 406/24 
k.ú. Bohumileč jsou v těsné 
návaznosti na pozemky lesa, 
avšak vzhledem k tomu, že na 
sousedním pozemku je již 
stavba RD umístěna, bude v 
rámci řízení o ÚP Rokytno 
prověřena možnost zařadit 
uvedené pozemky jako plochu 
bydlení. - plocha bude vedena 
s podmínkou respektovat 
požadavky z hlediska lesa 

- pozemek p.č. 406/3 k.ú. 
Bohumileč je však lesním 
pozemkem – pozemek určený 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) a 
tyto pozemky je nutno chránit.    

Pozemky 406/23 a 406/24 jsou 
vymezeny jako zastavitelná 
plocha Z39 pro funkci bydlení. 
Byla stanovena podmínka 
využití - konzultována s DO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- byla ponechána stabilizovaná 
plocha NL 
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Vyhodnocení ve řejného projednání ÚP Rokytno 
 

 Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

(pořizovatel) 

Poznámky k úpravám návrhu 
ÚP po ve řejném projednání 

(projektant) 
1. ČR - Státní energetická 

inspekce, náměstí Republiky 
12, 530 02 Pardubice  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  

8.12.2015 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Rokytno a 
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený 
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 
31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 29.10.2014 
a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 
zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

souhlasné závazné stanovisko  
 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat 

samostatně odvolání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- bez pozn. 
 
 
 
 
 

3. Krajská hygienická stanice, 
Mezi Mosty 1793, 530 03 
Pardubice 

11.12.2015 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice, dne 
30.10.2015, Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako 
dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák.č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
a § 4 odst.2 písm.b) zák.č. 183/2006Sb., stavební zákon 
(dále jen „stavební zákon“) posoudila veřejné projednání 
„návrhu územního plánu Rokytno“.   

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního 
plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
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zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního 
zákona toto stanovisko: 
S veřejným projednáním „návrhu územního plánu obce 
Rokytno “  

s o u h l a s í.  

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže 
KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:  

KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě 
Z22d vedena jako podmín ěně přípustná z hlediska 
ochrany p řed hlukem v ůči navrženému koridoru 
rychlostní komunikace R35 a v ůči stávající ploše s 
funkcí VS (plochy smíšené výrobní). V další fázi 
(územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekro čení platných hygienických limit ů hluku 
z provozu na rychlostní komunikaci R35 a ze 
stávající plochy s funkcí VS. 

Odůvodn ění 

KHS se k návrhu územního plánu obce Rokytno vyjádřila 
stanoviskem ze dne 12.1.2015 s č.j. KHSPA 
18330/2014/HOK-Pce s podmínkami:  

1. KHS požaduje v dalším stupni řízení (územní 
řízení, apod.) doložit nepřekročení hygienických 
limitů hluku z navržených provozů v lokalitě Z6 u 
nejbližších chráněných venkovních prostorů, tj. na 
hranici stávající plochy pro bydlení, která je 
situována na východní hranici lokality Z6. 

2. Pokud budou do lokality Z21 umisťovány stavby a 
zařízení (ubytovací zařízení, stavby pro bydlení, 
apod.) vyžadující ochranu před hlukem, KHS bude 
požadovat, aby byly tyto stavby a zařízení vedeny 
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem vůči navrženému koridoru rychlostní 
komunikace R35. V další fázi (územní řízení, 
apod.) KHS bude požadovat doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na rychlostní 
komunikaci R35. 

3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
Z25 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 

 
 
 
 
 

- projektant doplní k zastavitelné 
ploše Z22d podmíněnou 
přípustnost i ohledně stávající 
plochy výroby VS a ve fázi 
územního řízení nutnost doložit 
pro bydlení nepřekročení 
hygienických limitů hluku 
z provozu na rychlostní silnici R35 
a ze stávající plochy výroby 

 
 
 
 
 
 
- V textové části územního plánu 
čl.8 je v bodě 20)  v tabulce 
plochy změny 22d, v řádku 
„lokální podmínky – přípustnost“ 
doplněn text: „a ze stávající 
sousední plochy s funkcí VS – 
plochy smíšené výrobní 
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ochrany před hlukem vůči provozu na navržené 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na komunikaci 
R35. 

4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
Z26 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem vůči provozu na navržené 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na komunikaci 
R35. 

 5. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
Z27 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem vůči provozu na navržené 
rychlostní komunikaci R35. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu na komunikaci 
R35, na západní hranici lokality Z27. 

6. Pokud budou do lokality Z30 umisťovány stavby a 
zařízení, které by vyžadovaly ochranu před 
hlukem vůči provozu na navržené silniční 
komunikaci II. třídy, KHS bude požadovat, aby 
byly případné stavby a zařízení vedeny jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem vůči provozu na silniční komunikaci II. 
třídy. 

7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v 
lokalitách Z33a a Z33b vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
provozu na navržené komunikaci II. třídy. V další 
fázi (územní řízení, apod.) KHS požaduje doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu 
na navržené komunikaci II. třídy.  

Výše uvedené podmínky KHS zůstávají nadále v 
platnosti. 

Zastavitelné plochy: 

Zastavitelné plochy Z1; Z2a,b; Z3; Z4a,b; Z5; Z6; Z7a,b; 
Z8a,b; Z11a,b,c, Z13; Z15a; Z15b; Z15c,d; Z16a,b; Z 17; 
Z18; Z19; Z21; Z22 a,b; Z23; Z24; Z25; Z26; Z27; Z2 8; 
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Z29a,b; Z30; Z31; Z33a; Z33b; Z34; Z35 a Z36 zůstávají 
ve stejném znění. 

Došlo ke zmenšení zastavitelné plochy Z12a,b; nově byla 
vymezena plocha Z12c (funkce ZP -zeleň - přírodního 
charakteru). V rámci plochy Z22c došlo ke změně 
funkčního využití z původního ZV (veřejná prostranství - 
veřejná zeleň) na funkci PV2 (veřejná prostranství - uliční 
prostory s vysokým podílem zeleně). 

V kapitole c.2. (Vymezení zastavitelných ploch a ploch 
přestavby) byly k zastavitelným plochám Z6; Z21; Z25; 
Z26; Z27; Z30; Z33a a Z33b doplněny podmínky KHS. 

Nově vymezené zastavitelné plochy: 

Z22d - lokalita je situována na západním okraji obce 
Rokytno. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
využitím SV (plochy smíšené obytné - venkovské). KHS 
požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z22d vedena 
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem 
vůči navrženému koridoru rychlostní komunikace R35 a 
vůči stávající ploše s funkcí VS. V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na rychlostní 
komunikaci R35 a ze stávající plochy s funkcí VS. 

Z37 - lokalita se nachází v západní části Bohumilče. Jedná 
se o plochu s navrženým funkčním vymezením BI (bydlení 
- v rodinných domech - příměstské). V blízkosti navržené 
plochy Z37 se nachází stávající plocha s funkcí VD 
(výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba). V 
regulativu pro VD je uvedeno: „ výrobní služby a výroba v 
malém rozsahu produkce bez velkých nároků na přepravu, 
bez negativních dopadů na životní prostředí". 

Z38 - lokalita je situována v jižní části Bohumilče. Jedná 
se o plochu s navrženým funkčním využitím BI (bydlení - v 
rodinných domech - příměstské). 

Z39 - lokalita se nachází na severním okraji zástavby 
Zástava. Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
vymezením BI (bydlení – v rodinných domech - 
příměstské). 
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4. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 
Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 

 

5. Krajský úřad Pk, 
Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 
 

6. Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

1.12.2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko dot čených orgán ů ve smyslu ust. § 52 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu odboru životního prost ředí a 
zemědělství Krajského ú řadu Pardubického kraje 
k akci: „Ve řejné projednání návrhu územního plánu 
Rokytno a vyhodnocení vliv ů návrhu územního plánu 
na udržitelný rozvoj území.“ 

Orgán ochrany ovzduší  (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících 
předpisů neuplatňuje na obsah územního plánu žádné 
další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů. 

Orgán ochrany p řírody  (zpracovatel Ing. J. Svobodová) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek 
a přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí 
oblasti a evropsky významné lokality), zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů i regionálního územního systému 
ekologické stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody a krajiny, upozorňuje, že plocha Z28 (východní 
část) zasahuje do ochranného pásma přírodní rezervace 
Přesypy u Rokytna. Ke změně kultury pozemků, ke 
stavebním činnostem, terénním i vodohospodářským 
úpravám je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody 
(Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství).  
 
 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

 

 

- k ploše Z28 doplní projektant 
poznámku, že ke změně kultury 
pozemků, ke stavebním 
činnostem, terénním i 
vodohospodářským úpravám je 
nezbytný souhlas orgánu ochrany 
přírody (KrÚ Pk - OŽPZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- V  textové části územního plánu 
čl.8 , je v bodě 26), v tabulce 
plochy změny Z28, v řádku „ 
lokální podmínky – limity využití“ 
doplněna odrážka: 

- do severovýchodního 
okraje zastavitelné plochy 
zasahuje ochranné pásmo 
přírodní rezervace Přesypy 
u Rokytna, jeho režim bude 
při využití plochy 
respektován 

- V textové části odůvodnění, 
v kapitole „i“, v podkapitole „i.4“ 
v odůvodnění lokality Z28 
doplněna odrážka: 

- do severovýchodního 
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Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu  
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále 
jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává  

S O U  H L A S  
k uvedené věci ”ÚP Rokytno, návrh, nové podklady “, 
s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF 
ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.  

Předložené vyhodnocení d ůsledk ů na OZPF vyžaduje 
89,8027 ha, z toho:   

✓ Lokality: Z02a, Z04a, Z05, Z07a, Z08a, Z11a, 
Z11b, Z12a, Z22d, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29a, Z30, 
Z33a, Z33b, Z35, Z36, Z38, Z39 - rozloha 25,3077 
ha. Využití je možné pro bydlení. 

✓ Lokality: Z15a, Z15b, Z15c, Z15d, Z16a, Z16b, 
Z17, Z18 - rozloha 32,6960 ha. Využití je možné 
pro dopravu. 

✓ Lokality: Z21, Z34 - rozloha 3,0608 ha. Využití je 
možné pro občanské vybavení. 

✓ Lokalita: K17 - rozloha 11,5724 ha. Využití je 
možné pro rekreaci-hippoturistiku.  

✓ Lokality: Z13, Z31 - rozloha 0,1902 ha. Využití je 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

okraje plochy zasahuje 
ochranné pásmo přírodní 
rezervace Přesypy u 
Rokytna. Ke změně druhu 
(kultury) pozemků, ke 
stavebním činnostem, 
terénním i 
vodohospodářským 
úpravám je nezbytný 
souhlas orgánu ochrany 
přírody  (Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a 
zemědělství). 
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možné pro technickou infrastrukturu.  
✓ Lokality: Z22a, Z22b, Z22c - rozloha 1,1911 ha. 

Využití je možné pro veřejná prostranství. 
✓ Lokality: Z06, Z23, Z24, Z29b - rozloha 6,7723 ha. 

Využití je možné pro výrobu a skladování. 
✓ Lokality: K07, K08, K09, K10 - rozloha 1,6959 ha. 

Využití je možné pro zalesnění. 
✓ Lokality: K11, K12, K13, K14, K15, K16, Z02b, 

Z03, Z04b, Z07b, Z08b, Z11c, Z12b, Z12c - 
rozloha 7,3163 ha. Využití je možné pro zeleň.  

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. 
         Tímto souhlasem se ruší stanovisko Krajské ho 
úřadu Pardubického kraje, orgánu OZPF č. j.: KrÚ 
21605/2015/OŽPZ/Bo ze dne 29.04.2015. 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
K předloženému záměru bude vydáno samostatné 
stanovisko orgánu státní správy lesů nejpozději do 7 dnů 
po veřejném projednání. 

 Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství / orgán státní 
správy lesů 

22.12.2015 (došlo po 
termínu) 

 

Stanovisko orgánu státní správy les ů k upravenému 
návrhu územn ě plánovací dokumentace „"Ve řejné 
projednání návrhu územního plánu Rokytno a 
vyhodnocení vliv ů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území". 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), věcně a místně 
příslušný podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 
písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako orgán 
státní správy lesů, příslušný podle § 48a odst. 2 písm. a) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„lesní zákon"), uplatňuje podle ust. § 14 lesního zákona 
toto stanovisko:  

V předchozích fázích projednávání návrhu územního 
plánu obsahovala dokumentace v návrhu řešení plochu 
K1b1, kde byl navržen nový způsob využití plochy jako 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bez pozn. 
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RX1 - rekreace se specifickým využitím - golfové hřiště a 
plocha požadovaného odnětí PUPFL činila 0,2181 ha. K 
tomuto záměru krajský úřad v rámci své kompetence 
podle § 48a odst. 2 písm. a) lesního zákona vydal dne 
14.1.2015 pod č.j. KrU 73165/2014/OZPZ/Se nesouhlasné 
stanovisko. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu 
projednání UP byla tato plocha z návrhu UP vypuštěna, 
pominul důvod pro věcnou kompetenci krajského úřadu 
jako dotčeného orgánu státní správy lesů. Protože se však 
stále jedná o územně plánovací dokumentaci, která 
navrhuje řešení, kterým dojde k dotčení PUPFL (zábor 
Z19 - navržen nový způsob využití plochy jako DS2 - 
dopravní infrastruktura silniční místní, plocha 
požadovaného odn ětí PUPFL 0,1310 ha, a dot čení 
ochranného pásma lesa do 50 m okraje lesa návrhem 
umístění ploch Z1, Z2, Z 28 a nov ě Z39), místně a věcně 
příslušným orgánem státní správy lesů k uplatnění 
stanoviska k územnímu plánu je v tomto případě odbor 
životního prostředí Magistrátu města Pardubic. 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

- bez pozn. 

 

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, 
úsek památkové péče 
30.11.2015 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako orgán státní památkové péče, 
k oznámení Magistrátu města Pardubic, čj. MmP 
65237/2015 ze dne 29.10.2015 o zahájení řízení o 
územním plánu Rokytno, sděluje toto stanovisko:   

Územní plán Rokytno vychází z posouzeného návrhu 
zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní 
památkové péče stanovisko pod čj. MmP 10002/2012 ze 
dne 21. 2. 2012 a ke společnému jednání čj.MmP 
70546/2014 ze dne 5. 1. 2015. Připomínky státní 
památkové péče jsou v dokumentaci zapracovány. Ke 
schválení dokumentace nemáme námitky. 

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

- bez pozn. 
 

9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

9.12.2015  

Oddělení odpad ů a ovzduší:  

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů nemáme k předloženému návrhu územního plánu 
připomínek.  

 
 
 

- vzato na vědomí 
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Oddělení ochrany p řírody:  

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k předloženému 
návrhu.  

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nesouhlasíme se zahrnutím lokality Z39 (pozemky č. 
406/23, 406/24, 406/6 v k.ú. Bohumileč) do plochy BI – 
bydlení – v rodinných domech – příměstské a požadujeme 
ji ponechat jejímu původnímu využití. V textové části 
Odůvodnění ÚP Rokytno (str. 197) je u lokality Z39 
v Podmínkách prostorového uspořádání a ochrany 
krajinného rázu uvedena podmínka, při jejímž dodržení by 
bylo možné dané pozemky zahrnout do plochy pro 
bydlení, totiž že „zástavba bude umisťována minimálně ve 
vzdálenosti průměrné výšky dospělého lesního porostu na 
nejbližší ploše PUPFL od hranice PUPFL“. Avšak dodržení 
této podmínky není prakticky možné, protože průměrná 
výška dospělého lesního porostu na nejbližších PUPFL je 
26 m a šíře pozemků od hranice lesa je v celé lokalitě Z39 
méně než 24 m. 

Dále požadujeme vyjmout z lokality Z1 (BI – bydlení – 
v rodinných domech – příměstské) p.p.č. 412/33 v k.ú. 
Bohumileč. V případě tohoto pozemku opět nelze dodržet, 
že nové stavby budou umisťovány ve vzdálenosti min. 25 
m od okraje lesa, protože samotná šíře pozemku od 
hranice lesa je pouze cca 23 m. 

Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu je kompetentní  Krajský úřad Pardubického 
kraje. 

Oddělení vodního hospodá řství:  
Požadujeme respektovat aktualizovaný návrh dokumentu 
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti 
němu podat odvolání. Odbor životního prostředí si 
vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci 
najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy 

 

- vzato na vědomí  
 
 
 
- vzato na vědomí; uvedené 
pozemky p.č. 406/23, 406/24 a 
406/6 k.ú. Bohumileč nebudou 
vymezeny jako zastavitelná 
plocha pro bydlení – plocha Z39 
bude vyjmuta a navrácena do 
původního funkčního využití NSzp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí; pozemek p.č. 
412/33 k.ú. Bohumileč bude 
vyjmut za zastavitelné plochy Z1 
a zařazen rovněž do plochy NSzp 
nebo jako zeleň soukromá – ZS ? 
(OP lesa) 

 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
- vzato na vědomí; respektováno 
 
 
 

 
 
 
 
 
- zastavitelná plocha Z39 byla 

z řešení vypuštěna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pozemek č. 412/33 k.ú. 

Bohumileč zůstal součástí 
zastavitelné plochy s vyznačením 
jako plocha s rozdílným 
způsobem využití ZS – zeleň – 
soukromá a vyhrazená  
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ochrany životního prostředí. 

10. Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor infrastruktury a 
územního plánu, nábřeží L. 
Svobody 1222/12, PO BOX 
9, 110 15 Praha 1 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 
 

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32,  
110 15 Praha 1  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 
 

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 
Praha 2  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 
 

13. Státní pozemkový úřad 
Oddělení správy 
vodohospodářských děl 
Husinecká1024/11a,  
130 00 Praha 3 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 
 

14. Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy, Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 
 

15. Obvodní báňský úřad, pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, 500 02 Hradec 
Králové 

24.11.2015 

Vyjád ření k oznámení o zahájení řízení 

  Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického obdržel dne 29. 10. 
2015 pod č. j. MmP 65237/2015 Vaše oznámení o 
„Zahájení řízení o územním plánu Rokytno", a 
„Vyhodnocení vliv ů návrhu územního plánu na 
udržitelný rozvoj území" (dále jen „ÚP Rokytno"). 

  Ochranná pásma v řešeném území nezahrnují 
bezpečnostní pásma organizace nakládající s 
výbušninami, jak též vyplývá z kap. f/ textové části 
elektronicky veřejně dostupného ÚP Rokytno. 

  Podle evidence vedené zdejším úřadem není na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bez pozn. 
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řešeném území stanoven žádný dobývací prostor (viz též 
kap. d. 2. d/ ÚP Rokytno). 

  Zdejší úřad ve svém předchozím vyjádření z 3. 12. 2014 
požadoval ověření výskytu chráněného ložiskového území 
(sklářské a slévárenské písky) v řešené lokalitě, vzhledem 
k nutnosti omezení některých činností a výstavby v 
chráněném ložiskovém území dle ustanovení § 18 odst. 1 
a 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství, v úplném znění (viz ÚP Rokytno, bod 15/ 
Vyhodnocení společného projednání). 

  Za předpokladu, že z provedeného ověření vyplývá, že 
chráněné ložiskové území se v řešené lokalitě nevyskytuje 
(viz kap. d. 2. d/ ÚP Rokytno a také vyjádření MZP - bod 
14/ Vyhodnocení společného projednání, ÚP Rokytno), 
nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického k návrhu UP Rokytno 
žádných připomínek. Z tohoto důvodu také omlouvá 
nepřítomnost svého zástupce na veřejném projednání 
návrhu ÚP Rokytno dne 8. 12. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

16. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a 
stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 - bez pozn. 
 

17. Ministerstvo vnitra ČR, 
Odbor správy majetku 
P.O.BOX 155/OSM, 140 21 
Praha 4 

9.12.2015 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Rokytno  

Na základě Vašeho oznámení č.j.: MmP 65237/2015 ze 
dne 29.10.2015 a po prověření u odborných garantů 
Ministerstva vnitra ČR, vám sděluji, že k projednávanému 
návrhu Územního plánu Rokytno neuplatňujeme 
z hlediska naší působnosti žádné připomínky. 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

- bez pozn. 
 

     

 Úřady územního 
plánování 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska  

1. Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – 
odd. ÚP 

Stanovisko k m ěněným částem návrhu Územního 
plánu Rokytno 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel 
dne 29. 10. 2015 oznámení o zahájení řízení o návrhu 

 
 
 
 
 
 

- bez pozn. 
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1.12.2015 Územního plánu Rokytno (dále jen návrh územního 
plánu), ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský 
úřad jako nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny. 

Dokumentace pro veřejné projednání nebyla měněna z 
hlediska záměru dotýkajících se nadřazené územně 
plánovací dokumentace a z hlediska zajištění koordinace 
širších územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl 
doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly 
řešeny v zásadách územního rozvoje. 

Lze konstatovat, že je návrh územního plánu v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014 a 
Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 
2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

     

 Sousední obce Připomínka Vyhodnocení p řipomínky   

1. Město Sezemice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  - bez pozn. 

2. Obec Dříteč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku - bez pozn. 

3. Obec Choteč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku - bez pozn. 

4. Obec Dolní Ředice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku - bez pozn. 

5. Obec Býšť - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  - bez pozn. 

6. Obec Újezd u Sezemic - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  - bez pozn. 

7. Obec Chvojenec - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  - bez pozn. 

     

 Objednatel Připomínka (požadavek) Vyhodnocení p řipomínky   

 Obec Rokytno  - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku ani 
požadavek 

 - bez pozn. 
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 Veřejnost, ostatní Námitka/p řipomínka  (doslovný přepis) Vyhodnocení 
námitky/p řipomínky  

 

1. Ing. Zdeněk Čížek, Rokytno 
1 533 04 Sezemice 

7.12.2015 

Připomínka k návrhu územnímu plánu obce Rokytno: 

Dobrý den, 

Mám připomínku k návrhu územního plánu Rokytno: 

Pozemek p. č. 1123/216, jehož jsem spoluvlastníkem, je 
v návrhu územního plánu zakreslen jako PV1 veřejné 
prostranství – uliční prostory. S tímto využitím jako vlastník 
pozemku nesouhlasím, požaduji pozemek zakreslit 
s využitím SV – plochy smíšené obytné – venkovské. 

Odůvodnění: 

Tento pozemek byl historicky ve vlastnictví obce Rokytno 
a užíván jako veřejné prostranství, byl na něm umístěn i 
pomník. 

V roce 2003 jsem koupil dům Rokytno č.p. 1 a předmětný  
pozemek byl již oplocen jako celek k tomuto domu. 
Následně v roce 2009 jsem pozemek od obce koupil, aby 
se stal součástí mé nemovitosti legálně. Pozemek užívám 
a hodlám dál užívat pro svou potřebu jako zahradu, ne 
jako veřejné prostranství.   

 

 

Připomínce se vyhovuje 

- po dohodě se zástupci obce 
bude pozemek p.č. 1123/216 k.ú. 
Rokytno vyjmut z plochy PV1 
veřejné prostranství a bude 
přiřazen do plochy SV – plochy 
smíšené obytné  

 

 

 

- Pozemek p.č. 1123/216 je 
vyznačen jako plocha s rozdílným 
způsobem využití SV – plochy 
smíšené obytné - venkovské 

2.  Drahomír Hromádka, 
Zástava 28 
533 04 Rokytno -  Bohumileč 

10.12.2015 

Věc:  Územní plán Rokytno – upravený návrh Územního 
plánu po společném jednání říjen 2015 
  Navazuji na společné jednání, které proběhlo dne 
8.12.2015 na OÚ Rokytno a jako účastník řízení (LV č.51), 
vydávám tímto své stanovisko. S plánováním zastavěných 
ploch Z1 a Z 39 tak, jak jsou uvedeny v návrhu zásadně n 
e s o u h l a s í m  a navrhuji, aby byly ze strany GP Atelier 
„AURUM“ s.r.o., Pardubice provedeny následující změny. 
Pro plánované zastavěné plochy: 
Z 1: a/ Severní hranici plochy pro výstavbu RD přesuňte 

minimálně 25m jižně s upozorněním, že stavba RD 
na pozemku 412/33 nesmí být menší jak 50m od 
přilehlého lesa. 
b/ V textové části ÚP popsat minimální vzdálenost 
ochrany lesa a ve výkresové dokumentaci tuto 
ochranu lesa barevně zviditelnit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Námitce se vyhovuje 

Na základě stanoviska dotčeného 
orgánu (MmP – OŽP) bude: 
- pozemek p.č. 412/33 k.ú. 
Bohumileč vyjmut ze zastavitelné 
plochy Z1  a zařazen do plochy 
NSzp nebo jako zeleň soukromá 
– ZS ? (respektováno OP lesa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- pozemek č. 412/33 k.ú. 

Bohumileč zůstal součástí 
zastavitelné plochy Z1 
s vyznačením jako plocha 
s rozdílným způsobem využití ZS 
– zeleň – soukromá a vyhrazená  
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Z 39: Vypustit rozvojovou plochu plánované zástavby RD 
v plném rozsahu. 

Odůvodn ění:  
    S odvoláním na platnou legislativu tj. Lesní zákon a dále 

s odvoláním na vyjádření Orgánu státní správy lesů a 
dalších dotčených organizací se obě plánované zastavěné 
plochy Z1 a Z 39 nachazejí na pozemcích, které jsou jsou 
určeny pro funkci lesa. Skutečnost je taková, že v případě 
Z 39 je součet dvou pozemku 406/6 a 406/24 cca 25m a 
vzrostlé dospělé stromy stejné vzrůstové délky, čímž zde 
není bezpečný prostor pro jakoukoliv výstavbu a uvedené 
pozemky by měly nadále zůstat jako PUPFL. 

  Požadované úpravy PD jsou vedeny s cílem jasně stanovit 
podmínky ÚP, dát do souladu předloženou textovou /str.85 
f)/ a výkresovou část tak, aby UP byl jasný a 
transparentní, a v budoucnu nebyl dán prostor ke 
spekulativnímu jednání.   

– plocha Z39 bude vyjmuta a 
navrácena do původního 
funkčního využití NSzp 

 

- zastavitelná plocha Z39 byla 
z řešení vypuštěna 

3. Vodovody a kanalizace, a.s., 
Teplého 2014, 530 02 
Pardubice 

16.12.2015 

PŘEDMĚT: Rokytno – vyjád ření k návrhu územního 
plánu  

Předkládaný návrh územního plánu řeší podmínky pro 
rozvoj vybraných lokalit v obci Rokytno a místní části 
Bohumileč a Drahoš. 

Zásobování vodou je zajištěno ze stávající vodovodní sítě. 
Řešené plochy bude možné napojit na tento stávající 
veřejný vodovod v obci. Při projekčním řešení jednotlivých 
lokalit nelze vyloučit potřebu řešení opatření pro 
zachování tlaku v potrubí. 
Pro zajištění požární vody doporučujeme přednostně 
využívat místních zdrojů v souladu s ČSN EN 805 
Vodárenství, pří.A5 k 5.3.2 a zákonem č.64/2014, o 
požární ochraně, §29. Pro zajištění soběstačnosti 
v zajištění požární vody je potřeba doplnit a udržovat 
požární nádrže. 
Vodovodní síť vlastní a provozuje Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. 

Kanalizační systém obce Rokytno a ČOV Rokytno není ve 
vlastnictví ani provozování společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s. 

 

 

 

- vzato na vědomí, vyjádření 
neobsahuje požadavek na úpravu 
či doplnění projednávané 
dokumentace 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

- bez pozn. 
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Další připomínky nemáme. 

 
 
 
Zpracoval dne 22.12.2015: Magistrát města Pardubic/OHA - jako pořizovatel ÚP ve spolupráci s určeným zastupitelem 
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Vyhodnocení opakovaného ve řejného projednání ÚP Rokytno 
 
 Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 12, 
530 02 Pardubice  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  

27.4.2016 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Rokytno 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 18.3.2016 a k této 
vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko  
 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatně odvolání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

30.3.2016 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného 
dne 17.03.2016, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní 
správy ve smyslu § 77 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.2 písm.b) zák.č. 
183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) posoudila 
předložený „návrh územního plánu obce Rokytno“.   

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu 
s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává 
KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko: 
S opakovaným veřejným projednáním „návrhu územního plánu 
obce Rokytno “  

s o u h l a s í.  

Odůvodn ění 

KHS se k návrhu územního plánu obce Rokytno vyjádřila v rámci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 
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veřejného projednání stanoviskem s č.j. KHSPA 16908/2015/HOK-
Pce ze dne 09.12.2015 s podmínkou:  

KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z22d vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 
navrženému koridoru rychlostní komunikace R35 a vůči stávající 
ploše s funkcí VS (plochy smíšené výrobní). V další fázi (územní 
řízení, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na rychlostní komunikaci R35 a 
ze stávající plochy s funkcí VS. 

Zastavitelné plochy - zm ěny: 

Z1a,b – lokalita Z1 byla rozd ělena  na Z1a (funkce BI – bydlení 
v rodinných domech příměstské) a na Z1b (funkce ZS – zeleň – 
soukromá a vyhrazená). 

Z39 – došlo ke zrušení  této plochy. 

Lokality Z2a,b; Z3; Z4a,b; Z5; Z6; Z7a,b; Z8a,b; Z11a,b,c; 
Z12a,b,c; Z13; Z15a; Z15b; Z15c,d; Z16a,b; Z17; Z18 ; Z19; Z21; 
Z22a,b,c; Z22d; Z23; Z24; Z25; Z26; Z27; Z28; Z29a, b; Z30; Z31; 
Z33a; Z33b; Z34; Z35; Z36; Z37 a Z38  zůstávají ve stejném znění. 
Podmínky KHS pro zmíněné lokality zůstávají nadále v platnosti. 

KHS upozor ňuje, že se zm ěnou legislativy (novela zákona č. 
258/200 Sb., o ochran ě veřejného zdraví a o zm ěně některých 
souvisejících zákon ů, ze dne 01.12.2015) bude v další fázi řízení 
(územní apod.) požadováno doložit spln ění platných 
hygienických limit ů hluku ze stávajících silni čních komunikací č. 
III/29820 a III/29815 na hranicích navržených ploch  pro bydlení 
(tj. Z4a; Z7a; Z8a; Z11a,b; Z12a; Z28; Z29a; Z35; Z 37 a Z38), které 
jsou situovány v blízkosti stávajících silni čních komunikací č. 
III/29820 a III/29815, a to m ěřením na hranicích chrán ěných 
venkovních prostor ů a chrán ěných venkovních prostor ů staveb 
v dob ě denní i no ční.   

4. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5. Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

19.4.2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stanovisko dot čených orgán ů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prost ředí a zemědělství Krajského ú řadu 
Pardubického kraje k akci: „Opakované ve řejné projednání 
návrhu územního plánu Rokytno a vyhodnocení vliv ů návrhu 
územního plánu na udržitelný rozvoj území.“ 

Orgán ochrany ovzduší  (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů 
neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další požadavky nad 
rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany p řírody  (zpracovatel Ing. J. Svobodová) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality), zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů i regionálního územního systému ekologické stability, které 
jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, 
orgánu ochrany přírody a krajiny, nemá k danému návrhu územního 
plánu námitek. 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu  (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, Ph.D.) 
Stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo vydáno na 
základě žádosti samostatně, dne 29.4.2015, pod č.j.: KrÚ 
21605/2015/OŽPZ/Bo.   

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48aodst. 2 písm. A) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického 

kraje k opakovanému veřejnému projednání návrhu územního plánu 

Rokytno připomínky.  

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 

Stanovisko k opakovanému řízení o územním plánu Rokytno.  
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památkové péče 
29.3.2016 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako orgán státní památkové péče, k oznámení Magistrátu 
města Pardubic, čj. MmP 18783/2016 ze dne 17.3.2016 o zahájení 
opakovaného řízení o územním plánu Rokytno, sděluje toto 
stanovisko:  

Územní plán Rokytno vychází z posouzeného návrhu zadání, ke 
kterému vydal příslušný orgán státní památkové péče stanovisko pod 
čj. MmP 10002/2012 ze dne 21. 2. 2012, ke společnému jednání 
čj.MmP 70546/2014 ze dne 5. 1. 2015 a k řízení čj.MmP 66398/2015 
ze dne 26.11.2015. Připomínky státní památkové péče jsou 
v dokumentaci zapracovány. Zapracované rozdíly ve vymezení 
zastavitelných ploch, v prostorovém uspořádání a ochraně krajinného 
rázu jsou bez dopadu na zájmy památkové péče. Ke schválení 
dokumentace nemáme námitky. 

 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, 
nábřeží L. Svobody 1222/12, 
PO BOX 9, 110 15 Praha 1 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Čerčanská12, 140 00 Praha 4 

29.4.2016 
 

Věc: Opakované ve řejné projednání návrhu územního plánu 
Rokytno  

       ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy zasílá 
následující námitky k návrhu územního plánu (dále jen ÚP) Rokytno 
jako oprávněný investor podle §52 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., 
(Stavební zákon) v platném znění. 

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem 
dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice I.třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci 
dálnic a silnic I.třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy 
včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává 
vyjádření. 

Dle Zákona č.268/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění Zákon 
č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), s účinností od 31.12.2015, se ruší pojem 
„rychlostní silnice“ a dochází k rozšíření dálnic na dálnice I. a II. třídy. 
Článek II. bod 2 novely stanovuje, že „silnice I. třídy, které jsou 
rychlostními silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti této změny, se ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona považují za dálnice II. třídy. 

Výše uvedené skutečnosti požadujeme v aktuálním návrhu ÚP 
Rokytno zohlednit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projektant upraví v návrhu ÚP 
Rokytno značení rychlostní silnice dle 
zákona č. 268/2015 Sb. (dálnice II. 
třídy) 
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11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32,  
110 15 Praha 1  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 
Praha 2  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Státní pozemkový úřad 
Oddělení správy 
vodohospodářských děl 
Husinecká1024/11a,  
130 00 Praha 3 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy, 
Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. Obvodní báňský úřad, pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 1142/1, 
500 02 Hradec Králové 

7.4.2016 

Vyjádření k oznámení o zahájení opakovaného řízení 

  Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel dne 17.3.2016 pod č. j. MmP 18783/2016 
Vaše oznámení o „Zahájení opakovaného řízení o územním plánu 
Rokytno", a „Opakovaném ve řejném projednání návrhu ÚP 
Rokytno“.  

  Jak vyplývá z přílohy č. 1 textové části odůvodnění s vyznačením 
změn po předchozím veřejném projednání návrhu územního plánu, 
tyto změny nejsou v rozporu se skutečnostmi, uvedenými ve 
vyjádření zdejšího úřadu k územnímu plánu Rokytno, které Vám bylo 
zasláno pod č. j. SBS/34114/2015/OBÚ-09/1.   

  Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického se odvolává na toto vyjádření, nemá k návrhu 
územního plánu jiných připomínek, a z tohoto důvodu omlouvá 
neúčast svého zástupce na opakovaném veřejném projednání dne 
27. 4. 2016 na obecním úřadě v obci Rokytno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

16. Ministerstvo obrany ČR, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa, Teplého 1899/C, 530 02 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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Pardubice  

17. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 
správy majetku 
P.O.BOX 155/OSM, 140 21 
Praha 4 

28.4.2016 

Stanovisko k návrhu Územního plánu Rokytno  

Na základě Vašeho oznámení č.j.: MmP 18783/2016 ze dne 
17.03.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra 
ČR, vám sděluji, že k projednávanému návrhu Územního plánu 
Rokytno neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné 
připomínky. 

 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

    

 Úřady územního plánování Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu – 
odd. ÚP 

1.4.2016 

Stanovisko k m ěněným částem návrhu Územního plánu Rokytno 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 17. 3. 
2016 oznámení o zahájení opakovaného řízení o návrhu Územního 
plánu Rokytno (dále jen návrh územního plánu), ve smyslu § 52 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako 
nadřízený orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 

Dokumentace pro opakované veřejné projednání nebyla měněna 
z hlediska záměru dotýkajících se nadřazené územně plánovací 
dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších územních 
vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního 
významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 

Lze konstatovat, že je návrh územního plánu v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, 
která nabyla účinnosti 7. 10. 2014 a Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené vládou České 
republiky 15. 4. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko 
neobsahuje požadavek na úpravu či 
doplnění projednávané dokumentace 

    

 Sousední obce Připomínka Vyhodnocení p řipomínky  

1. Město Sezemice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

2. Obec Dříteč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 
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3. Obec Choteč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

4. Obec Dolní Ředice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

5. Obec Býšť - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

6. Obec Újezd u Sezemic - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

7. Obec Chvojenec - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

    

 Objednatel Připomínka (požadavek) Vyhodnocení p řipomínky  

 Obec Rokytno  - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku ani požadavek  

    

 Veřejnost, ostatní Námitka/p řipomínka  (doslovný přepis) Vyhodnocení námitky/p řipomínky  

1. Vodovody a kanalizace, a.s., 
Teplého 2014, 530 02 
Pardubice 

4.4.2016 

PŘEDMĚT: Rokytno – vyjád ření k návrhu územního plánu  

Předkládaný dopracovaný návrh územního plánu řeší podmínky pro 
rozvoj vybraných lokalit v obci Rokytno a místní části Bohumileč a 
Drahoš. 

V oblasti řešení zásobování vodou obce zůstal předkládaný 
dopracovaný návrh beze změn, tzn. pro zásobování území pitnou 
vodou bude sloužit Skupinový vodovod Pardubice (VSVČ) ve správě 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.. Trasy vodovodních řadů 
budou respektovány včetně ochranných pásem v rozsahu zák 
274/2001 Sb o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Při 
projekčním řešení jednotlivých lokalit nelze vyloučit potřebu řešení 
opatření pro zachování tlaku v potrubí. 

Vzhledem ke vznikajícímu nedostatku kvalitní pitné vody vlivem 
sucha nesouhlasíme s využíváním veřejné vodovodní sítě jako 
primárního zdroje požární vody v řešeném území. Pro zajištění 
požární vody požadujeme přednostně a důsledně využívat místních 
zdrojů v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství, pří.A5 k 5.3.2 a 
zákonem č.64/2014, o požární ochraně, §29. Pro zajištění 
soběstačnosti obce v zajišťování požární vody je potřeba doplnit a 
udržovat požární nádrže, rybníky, vodní toky a stanovit režim jejich 
využívání jako zdroje požární vody . 

Kanalizační systém obce Rokytno a ČOV Rokytno není ve správě 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- projektant po dohodě s obcí v textové 
části upraví:  
že veřejná vodovodní síť nebude sloužit 
jako primární zdroj požární vody; 
budou doplněny místní zdroje 
s popisem jejich režimu využití …  
(např. potok, požární nádrž, rybník …)   
 

 

- vzato na vědomí 
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Další připomínky nemáme. 

2. Ladislav a Jiřina Filoušovi 
Rokytno č.p. 64 
533 04 Sezemice 

27.4.2016 

Věc: žádost o doplnění návrhu „Územního plánu Rokytno“ v oddílu h) Plochy 
smíšené výrobní VS – přípustné využití doplňkové – zařízení pro stravování 
drobná o restaurační zařízení. Navrhovaný text do textové části ÚO Rokytno: 

Přípustné využití doplňkové: 
- zařízení pro stravování drobná (bufety,občerstvení,kantýny, restaura ční 
zařízení atd.) 
K našemu požadavku dokládáme vydané kolaudační rozhodnutí vydané 
Městským úřadem Sezemice,odbor stavebního úřadu a územního plánování 
pod Spis.č.6047/2005/OSÚÚP ze dne 11.1. 2006.které nabylo právní moci 
dne 11.1.2006.Nemovitosti bylo přiděleno číslo popisné 187. 
Výše uvedené „Kolaudační rozhodnutí povoluje užívání č.p.187 na stp.318 
v obci a k.ú. Rokytno jako „Restaurační zařízení s max.20-místy“. 
Dle ústní informace pracovnice Krajské hygienické stanice Pardubického 
kraje není přípustné zahrnout restaurační zařízení,které je povoleno výše 
uvedeným kolaudačním rozhodnutím do činnosti bufet, občerstvení, 
kantýna.Děkujeme za pochopení. 

Žádosti se vyhovuje 

Odůvodnění: 
Jedná se o zastavěné území a stávající 
zařízení, navíc s povoleným užíváním 
(doloženo kolaudační rozhodnutí). 
Textová část bude v uvedené kapitole 
doplněna o restaurační zařízení, dle 
požadavku vlastníka nemovitosti. 

 
 
 
Zpracoval dne 11.5.2016: Magistrát města Pardubic/OHA - jako pořizovatel ÚP ve spolupráci s určeným zastupitelem 
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g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání 
 

 Zadání územního plánu bylo projednáno a zastupitelstvem obce Rokytno schváleno dne 23.5.2012. 
 Schválen byl upravený text Zadání, který akceptuje požadavky z projednání. 

Zadání územního plánu je  plněno. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené ÚPD a územně 
analytické podklady (ÚAP), vymezeny byly prvky nadregionálního, regionálního i lokálního systému ekologické 
stability. Rozvoj obce respektuje urbanistickou strukturu sídla, dominanty a historické a kulturní hodnoty. 
Respektovány jsou  technické podmínky území, posilován je krajinný ráz řešeného území 

 

Územní plán řeší celé správní území obce Rokytno, tj. dvě katastrální území – Rokytno a Bohumileč – o výměře 
1.084 ha. Územní plán je zpracován nad digitální mapou KN, poskytnutou objednatelem. 

 

11))  PPoožžaaddaavvkkyy  vvyyppllýývvaajjííccíí  zz  PPÚÚRR,,  úúzzeemmnněě  pplláánnoovvaaccíí  ddookkuummeennttaaccee  vvyyddaannéé  kkrraajjeemm,,  ppooppřřííppaadděě  zz  ddaallššíícchh  ššiirrššíícchh  
úúzzeemmnníícchh  vvzzttaahhůů..  

 
Vyhodnocení splnění těchto požadavků je provedeno v předchozích kapitolách b) a c). 
 

22))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  řřeeššeenníí  vvyyppllýývvaajjííccíí  zz  úúzzeemmnněě  aannaallyyttiicckkýýcchh  ppooddkkllaaddůů  

o Jako podklad byly použity dokumenty "Územně analytické podklady ORP Pardubice, 2. aktualizace" z 
roku 2012 a "Územně analytické podklady ORP Pardubice, 1. aktualizace" z roku 2010. 

o Územní plán převzal, prověřil, zakreslil a respektuje limity území, vymezené územně analytickými 
podklady. 

o Územní plán prověřil problémy obce, vycházející z hodnocení vyváženosti územních podmínek 
(posouzení všech tří pilířů udržitelného rozvoje území) ve spojitosti s problémy celého území ORP 
Pardubice. 

o Poloha k významným dopravním cestám není výhodná, potřebuje posílit, pokud nedojde k realizaci 
MÚK, nezlepší se problematické napojení na centra aglomerace (sociální soudržnost) a vytvoření 
lepších podmínek pro dojížďku a tím pro snížení nezaměstnanosti (hospodářské podmínky). Při 
realizaci MÚK je determinován celkový rozvoj obce – územním plán ve svém návrhu z vybudováním 
MÚK počítá a je koncipován na změnu podmínek, které toto dopravní napojení přinese. 

o Územní plán s přihlédnutím k potřebám udržitelného rozvoje obce stabilizuje a rozvíjí kvalitu krajiny 
s jejími specifiky, s cílem vytvořit podmínky pro příznivý vývoj sociální struktury a soudržnosti 
obyvatel, rozvoj cestovního ruchu. Rozvoj obce je navrhován tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 
životního prostředí. Předpokladem dodržení hygieny v bydlení je vybudování obchvatu obce. 

o Územní plán prověřil platným územním plánem navržené zastavitelné plochy pro bydlení a vhodné 
záměry z pohledu stanovené koncepce zapracoval. 

o Územní plán s přihlédnutím k potřebám udržitelného rozvoje obce stabilizuje a rozvíjí kvalitu krajiny 
s jejími specifiky, s cílem vytvořit podmínky pro příznivý vývoj sociální struktury a soudržnosti 
obyvatel, rozvoj cestovního ruchu. Důležitým cílem územního plánu je zachování a zlepšení 
prostupnosti území. Rozvoj obce je navrhován tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního 
prostředí.  

o Územní plán umožňuje rozšíření ploch občanské vybavenosti především v centru sídla Rokytno a 
Bohumileč v plochách smíšených obytných. Vymezením ploch s rozdílnou funkcí a stanovením 
podmínek využití jednotlivých ploch vytváří územní plán podmínky pro rozšíření funkcí a oživení 
veřejných prostranství a centra sídla. 

o Územní plán stabilizuje stávající plochy výrobní, skladovací a podnikatelské. Navrhuje využití ploch 
smíšených funkcí pro drobné služby, výrobu, podnikání v rámci stanovených podmínek pro využití 
ploch. 
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o Navržený rozvoj sídla preferuje využívání, zkompaktnění, případně funkční transformaci zastavěných 
ploch.  

o Kromě silniční dopravy se územní plán zabývá i dopravou pěší a cyklistickou, zvýšením prostupnosti 
krajiny obnovou či úpravou polních a účelových cest a stezek. Řeší také propojení sídel po přetnutí 
správního území obce trasou dálnice II. třídy D35.  

o Zpřesněním a vymezením systémů ekologické stability a vymezením systémů ekologické stability a 
vymezením nezastavitelných ploch s funkcí krajinné a smíšené zeleně vytváří podmínky pro zvýšení 
hodnoty krajinného rázu a posílení ekologické stability území. 

o Chráněny jsou plochy zeleně všeho druhu, chráněna je zemědělská půda, zejména v nejvyšších třídách 
ochrany. 
 

33))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  rroozzvvoojj  úúzzeemmíí  oobbccee  

o Řešené území se nachází ve výhodné poloze mezi Pardubicemi a Hradcem Králové – pokud se zlepší 
podmínky dopravní dostupnosti do těchto center zaměstnání, školství, kulturních a volnočasových 
aktivit zdravotní péče, jedná se o velmi atraktivní území z hlediska kvalitního života. 

o Územní plán zohlednil hodnoty území a při respektování limitů využití území a v souladu s principy 
udržitelného rozvoje navrhuje rozvoj území obce. Respektovány jsou územně plánovací dokumentace 
sousedních obcí či nadřazené ÚPD. 

o Územní plán vyhodnotil využití zastavěného území, přihlédl k navrženým rozvojovým plochám 
platného územního plánu a navrhl nové zastavitelné plochy s cílem zkompaktnit existující zástavbu a 
rozvíjet existující urbanistickou strukturu sídel.  V průběhu návrhu územního plánu byl respektován 
požadavek zadání, aby rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídal přirozenému 
demografickému vývoji obce. 

o Územní plán prověřil kapacity stávající veřejné infrastruktury a navrhl způsob a rozsah jejího doplnění 
a rozšíření. 

o Kromě zastavitelných ploch pro bydlení jsou v územním plánu vymezeny i plochy pro výrobu, 
občanskou vybavenost, tělovýchovu a sport, veřejná prostranství a zeleň. 

o Návrh územního plánu zvyšuje rekreační a volnočasový potenciál řešeného území především pro 
denní rekreaci obyvatel obce Rokytno, důsledným propojováním a zkvalitňováním tras v krajině také 
pro turistiku, převážně cyklistickou. 

 

44))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  ppllooššnnéé  aa  pprroossttoorroovvéé  uussppoořřááddáánníí  úúzzeemmíí  ((uurrbbaanniissttiicckkoouu  kkoonncceeppccii  aa  kkoonncceeppccii  uussppoořřááddáánníí  
kkrraajjiinnyy))  

o Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, 
popřípadě z dalších širších územních vztahů jsou vyhodnoceny v předchozí kapitole odůvodnění. 
Návrh byl koordinován s územními plány okolních obcí. 

o Územní plán člení řešené území na plochy s rozdílným způsobem využití dle § 3 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. a v souladu s metodikou MINIS pro Pardubický kraj. Z důvodu potřeby některá území specifikovat 
podrobněji (ochrana životního prostředí, urbanistické struktury, krajinného rázu, hodnot území) jsou 
podmínky využití a funkční typ konkretizovány. 

o Při rozdělení území na plochy s rozdílným využitím bylo využito především vlastních průzkumů 
v terénu, v případě nejasností bylo konzultováno s určeným zastupitelem.  

o Pro rozvojové plochy bydlení většího plošného rozsahu je stanovena podmínka jejich prověření 
územní studií. Ta stanoví prostorové podmínky pro zástavbu v těchto lokalitách  

o včetně stanovení minimální a maximální výměry stavebního pozemku, pokud to bude účelné. 
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URBANISTICKÁ STRUKTURA 

o Stávající urbanistická struktura je návrhy územního plánu respektována a rozvíjena. Zastavěné území 
sídel  bude doplněno a zkompaktněno navrženou zástavbou s přihlédnutím ke krajinářským a 
hygienickým poměrům v lokalitách. Pro rozvojové lokality rozšiřující zástavbu do krajiny je stanovena 
etapizace výstavby. 

o Okrajové partie sídel vymezené k zástavbě jsou funkčně i prostorově navrženy tak, aby harmonicky 
zajistily přechod ze zastavěného území do krajiny. 

o Centrální území jsou akcentována stabilizovaným a funkčně i prostorově jednoznačně definovaným 
veřejným prostranstvím s veřejnou zelení.   

o Sídla si i nadále zachovávají jako hlavní funkci bydlení, s podílem výrobních a podnikatelských aktivit 
především v Rokytně. 

o Územní plán stanovuje podmínky využití ploch včetně obecných podmínek prostorového uspořádání. 
Dále pro jednotlivé zastavitelné plochy stanovuje konkrétní lokální požadavky a zásady. 

o Funkční uspořádání zohledňuje vedení koridoru dálnice II. třídy D35, navržena jsou opatření ke snížení 
negativních vlivů dopravy. 

o Pro zastavitelné plochy většího plošného rozsahu je jako podmínka pro rozhodování v lokalitě 
stanoveno zpracování územní studie a její vložení do evidence územně plánovací činnosti. 

 
 
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

o Respektován je stabilizovaný stav krajiny a krajinný ráz. Respektovány jsou stávající hodnoty, severní 
část řešeného území je součástí Místa krajinného rázu Újezd – Borek, krajiny s dochovanými rybníky 
v návaznosti na sídlo. Respektovány jsou stávající plochy lesa.  Plochy zeleně jsou navrženy k doplnění, 
vymezeny jsou skladebné prvky ÚSES. Kromě lokálního systému jsou v řešeném území vymezeny 
prvky nadřazených systémů – RBC Kopanina zařazené do veřejně prospěšných opatření U27, jejichž 
funkčnost je třeba zcela nebo částečně zajistit a RBK K73 Kopanina, zařazený do veřejně prospěšných 
opatření U72 a nadregionální biokoridor K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno. 

o Územní plán navrhuje doprovodnou zeleň podél komunikací a vodotečí v krajině, v souladu 
s požadavky na zkvalitnění krajinného rázu. 

 

55))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  řřeeššeenníí  vveeřřeejjnnéé  iinnffrraassttrruukkttuurryy  

o V územním plánu jsou vyznačeny trasy ochranného pásma linií veřejné infrastruktury dle ZÚR Pk – 
koridor dálnice II. třídy D35, silnice II/298 a její přeložka, rezerva vodovodního a kanalizačního 
systému nadmístního významu a stávající vedení VTL plynovodu. Vymezen je koridor zahrnující dálnici 
II. třídy D35 a přeložku komunikace II/298 (obchvat). Respektován je koridor propojovacího VVTL 
plynovodu Olešná – Náchod. 

o Územní plán navrhuje  nové či obnovuje zaniklé trasy cest v krajině, sloužící pěší a cyklistické dopravě, 
vytipovává trasy cyklostezek s minimem kolizních bodů s motorovou dopravou.  

o Doplněn je systém obsluhy obce technickou infrastrukturou v nově navržených zastavitelných 
plochách, případně v lokalitách s dosud chybějící infrastrukturou. 

o Navržen je chybějící systém technické infrastruktury, systém odkanalizování vč. čištění odpadních vod. 

o Stávající kapacita zařízení technické infrastruktury byla prověřena, byly vyčísleny bilance nárůstu a 
požadavky na rozšíření a rozvoj byly zapracovány do návrhu ÚP. 

o Umístění staveb a zařízení občanské vybavenosti je přípustným využitím v některých plochách 
s rozdílným způsobem využití v urbanizovaném území. Nové plochy mohou být specifikovány 
v územních studiích zpracovaných jako podmínka pro rozhodování v určených zastavitelných 
plochách. 
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o Územní plán vymezil plochy veřejných prostranství – uliční síť charakterizující urbanistickou strukturu 
sídel. Rozvojová plocha pro veřejné prostranství – veřejná zeleň je vymezena 

o V navržených zastavitelných plochách pro bydlení prověřovaných územní studií je  uvažováno 
s plochami veřejných prostranství. Ta budou v rámci územní studie vymezena  v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho vyhlášek. 

 
 

66))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  oocchhrraannuu  aa  rroozzvvoojj  hhooddnnoott  úúzzeemmíí  

o Respektovány jsou urbanistické a historické hodnoty sídla, sídelní zeleň a plochy veřejných 
prostranství v původní struktuře zastavění. Zakreslena a respektována je NKP technického charakteru 
– mostek přes Brodecký potok na silnici Býšť – Sezemice (číslo rejstříku ÚSKP 30732/6 – 5167). 
Respektována je řada soliterů místního historického významu. 

o Územní plán respektuje hodnoty území s archeologickými nálezy. 

o Respektovány jsou přírodní a krajinářské hodnoty, navržena jsou opatření zkvalitňující aktuální stav 
krajiny. 

o Chráněn a posilován je krajinný ráz – měřítko krajiny, pohledové horizonty a osy, vytvářeny 
harmonické přechody mezi urbanizovaným a neurbanizovaným územím, specifický krajinný celek 
v oblasti mezi Rokytnem a Újezdem – Místo krajinného rázu Újezd – Borek. 

o Nové rozvojové plochy jsou přednostně umisťovány na pozemky nižší třídy ochrany, ochrana ZPF je 
jednou z priorit územního plánu. 

o Chráněny jsou stávající plochy lesa, v řešeném území se v souvislosti s CHLÚ a přírodní rezervací 
Přesypy u Rokytna vyskytují lesy zvláštního určení. 

 

 

77))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vveeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnéé  ssttaavvbbyy,,  vveeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnáá  ooppaattřřeenníí  aa  aassaannaaccee  

o ÚP vymezuje plochy a koridory pro VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit v souladu se 
ZÚR Pk: 
o VPS D01 rychlostní komunikace R 35 (dálnice II. třídy D35) se všemi jejími objekty a souvisejícími 

stavbami 
o VPS D43 – přeložka silnice II/298 Rokytno – Býšť  
o VPS P01 – propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod – Polsko 
o VPO U03 – nadregionální biokoridor K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno 
o VPO U27 – regionální biocentrum 9006 Kopanina 
o VPO U72 – regionální biokoridor 9931 K73 – Kopanina  

o ÚP vymezuje plochy a koridory pro VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit v souladu se 
ZÚR Pk: 
o koridory pro vedení technické a dopravní infrastruktury  

o ÚP vymezuje veřejná prostranství, pro která lze uplatnit předkupní právo, např.: 
o plochy veřejných prostranství – uliční prostory 

 
 

88))  DDaallššíí  ppoožžaaddaavvkkyy  vvyyppllýývvaajjííccíí  zzee  zzvvllááššttnníícchh  pprráávvnníícchh  ppřřeeddppiissůů  ((nnaappřřííkkllaadd  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  oocchhrraannuu  vveeřřeejjnnééhhoo  
zzddrraavvíí,,  cciivviillnníí  oocchhrraannyy,,  oobbrraannyy  aa  bbeezzppeeččnnoossttii  ssttááttuu,,  oocchhrraannyy  lloožžiisseekk  nneerroossttnnýýcchh  ssuurroovviinn,,  ggeeoollooggiicckkéé  
ssttaavvbbyy  úúzzeemmíí,,  oocchhrraannyy  ppřřeedd  ppoovvooddnněěmmii  aa  jjiinnýýmmii  rriizziikkoovvýýmmii  ppřříírrooddnníímmii  jjeevvyy))          

o Územní plán vyznačuje a zohledňuje veškeré jevy, týkající se veřejného zdraví, stanovené v ÚAP. 
Navržený rozvoj obce respektuje podmínku ochrany obyvatel zejména před nepříznivými účinky 
dopravy, navrženými podmínkami využití ploch podporuje kvalitu životního a obytného prostředí 
obce. 



142 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

o Vyznačena a respektována jsou veškerá ochranná pásma dopravních tras a ploch (včetně letiště 
Pardubice) a omezení z nich vyplývající. 

o Plochy pro havarijní plánování nebyly územním plánem vymezeny (plochy pro trvalé využití), v době 
zpracování územního plánu nebyly vzneseny konkrétní požadavky. 

o Potřeby a zásady řešení požadavků civilní ochrany jsou popsány v textové části územního plánu. 

o Vodoteče v řešeném území nemají stanovená a  vymezená záplavová území. 

o Územní plán navrhuje opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny – vymezení ploch s rozdílným 
způsobem využití a stanovení podmínek jejich využití (plochy smíšené krajinné), vymezení 
skladebných částí územního systému ekologické stability, doplnění liniové zeleně podél dopravních 
linií a vodních toků. 

 
 

99))  PPoožžaaddaavvkkyy    aa  ppookkyynnyy  pprroo  řřeeššeenníí  hhllaavvnníícchh  ssttřřeettůů  zzáájjmmůů  aa  pprroobblléémmůů  vv  úúzzeemmíí      
 

o Územní plán respektuje limity a reaguje na problémy v území, zapracované do ÚAP. Veškeré 
rozvojové záměry jsou s těmito podklady konfrontovány. 

o Územní plán reaguje na záměry v území – především průtah trasy D35 řešeným územím, včetně  MÚK, 
kterým bude zlepšena dopravní obsluha území, zároveň však do území bude přivedena vyšší dopravní 
zátěž. 

o Územní plán prověřil územní podmínky v kontaktu výrobní a obytné zóny v Rokytně a navrhl její 
rozšíření západním směrem. 

o Územní plán minimalizuje střety dopravní a technické infrastruktury s ÚSES a dalšími přírodními 
hodnotami. 

 
 

1100))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  zzaassttaavviitteellnnýýcchh  pplloocchh  aa  pplloocchh  ppřřeessttaavvbbyy  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  oobbnnoovvuu  aa  rroozzvvoojj  ssííddeellnníí  
ssttrruukkttuurryy  aa  ppoolloohhuu  oobbccee  vv  rroozzvvoojjoovvéé  oobbllaassttii  nneebboo  rroozzvvoojjoovvéé  oossee        

o V souladu s potřebami obce navrhuje územní plán zastavitelné plochy především pro bydlení, zejména 
v sídlech Rokytno a Bohumileč. Vymezeny jako zastavitelné jsou také plochy zahrnuté jako rozvojové 
ve stávající platné územně plánovací dokumentaci. V souladu s požadavky Zadání jsou vymezeny i 
plochy pro podnikání a sport. 

o ÚP respektuje stávající urbanistickou strukturu sídel a přednostně navrhuje zastavitelné plochy tak, 
aby došlo ke zkompaktnění urbanizovaných území a v souladu s požadavky na hygienu bydlení. 

o ÚP vymezuje zastavitelné plochy tak, aby byl chráněn kvalitní zemědělský půdní fond a na hranicích 
urbanizovaného a neurbanizovaného území bylo navrženo funkčně i prostorově vhodné, harmonizující 
území – do krajiny budou v obytné zástavbě orientovány zahrady, výrobní areály jsou nebo budou 
doplněny pásy izolační zeleně. Izolační zeleň je rovněž navrhována na hranicích rozdílných funkcí. 

o Plochy lesa, které se vyskytují v řešeném území, jsou respektovány a chráněny, vyznačeny jsou lesy 
zvláštního určení. Podmínky využití ploch umožňují jako podmíněně přípustné využití v plochách 
nezastavěného území zalesňování. 

o Respektována jsou stávající veřejná prostranství a veřejná zeleň, nedílnou součástí navržených 
zastavitelných ploch jsou plochy veřejných prostranství a případně zeleně. 

o ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro výrobu. Výrobní a podnikatelské aktivity lze rozvíjet také 
v plochách smíšených. Tato území respektují nezbytnost ochrany životního a obytného prostředí obce. 
Vymezená jsou v návaznosti na nadřazený systém dopravy a technické infrastruktury. 

o Pro jednotlivé, funkčně diferencované plochy v územním plánu jsou stanoveny podmínky funkční a 
prostorové regulace. 
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o V případě rozsáhlejších resp. komplikovaných území stanovuje územní plán podmínku  zpracování 
územní studie, resp. navrhuje etapizaci zástavby. 

o Do území stanovených ochranných pásem, do ploch s limity a chráněnými hodnotami nejsou 
umisťovány zastavitelné plochy. 

o Objekty a zařízení, které podléhají ochraně před nadlimitním hlukem ze silniční dopravy, jsou do 
blízkosti ochranných pásem stávajících silnic a navrhované rychlostí silnice umístěny  s podmínkou, že 
nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech. 

o Pro rozvojové i stabilizované plochy jsou stanoveny podmínky prostorové regulace. 

 

1111))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  pplloocchh  aa  kkoorriiddoorrůů,,  vvee  kktteerrýýcchh  bbuuddee  uulloožžeennoo  pprroovvěěřřeenníí  zzmměěnn  jjeejjiicchh  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmnníí  
ssttuuddiiíí    

o Územní plán vymezuje plochy většího plošného rozsahu, pro které je stanovena podmínka zpracování 
územní studie: S2,S3. 

 
 

1122))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  pplloocchh  aa  kkoorriiddoorrůů,,  vvee  kktteerrýýcchh  bbuuddoouu  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  rroozzhhooddoovváánníí  oo  zzmměěnnáácchh  jjeejjiicchh  
vvyyuužžiittíí  ssttaannoovveennyy  rreegguullaaččnníímm  pplláánneemm  

o Územní plán takové plochy nevymezuje. 

 

1133))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvůů  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  nnaa  uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  úúzzeemmíí,,  ppookkuudd  ddoottččeennýý  oorrggáánn  vvee  
ssvvéémm  ssttaannoovviisskkuu  kk  nnáávvrrhhuu  zzaaddáánníí  uuppllaattnniill  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  vvyyhhooddnnoocceenníí  zz  hhlleeddiisskkaa  vvlliivvůů  nnaa  
žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  nneebboo  ppookkuudd  nneevvyylloouuččiill  vvýýzznnaammnnýý  vvlliivv  nnaa  eevvrrooppsskkyy  vvýýzznnaammnnoouu  llookkaalliittuu  ččii  ppttaaččíí  oobbllaasstt  

o Bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů Územního plánu Rokytno na udržitelný rozvoj území, jehož 
zpracovateli jsou společně Atelier "AURUM" s.r.o. a Ing. Jiří Klicpera, CSc.  

 

 

1144))  PPoožžaaddaavveekk  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  kkoonncceeppttuu,,  vvččeettnněě  ppoožžaaddaavvkkuu  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  vvaarriiaanntt  

o Vypracování konceptu nebylo zadáním požadováno, variantní řešení není navrženo. 
 
 

1155))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  uussppoořřááddáánníí  oobbssaahhuu  nnáávvrrhhuu  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  aa  nnaa  uussppoořřááddáánníí  oobbssaahhuu  jjeehhoo  ooddůůvvooddnněěnníí  
ss  oohhlleeddeemm  nnaa  cchhaarraakktteerr  úúzzeemmíí  aa  pprroobblléémmyy  kk  řřeeššeenníí  vvččeettnněě  mměěřříítteekk  vvýýkkrreessůů  aa  ppooččttuu  vvyyhhoottoovveenníí  

o Celá dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, v 
souladu s metodikou MINIS 2.2 

o Územní plán je zpracován digitálně nad katastrální mapou. 

o Územní plán obsahuje textové a grafické přílohy dle zadání  

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 ods. 
1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. 

 
Územní plán Rokytno žádné plochy nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR Pk nevymezuje. 

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 

i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 
  

i.1. Obecné zdůvodnění řešení 

 
Cílem územního plánu je vytvoření  podmínek zajišťujících trvale udržitelný rozvoj území – tedy ekologického, 
sociálního a ekonomického pilíře. Územní plán stanovuje jednotlivé priority, zásady a podmínky tak, aby byly 
chráněny hlavní složky životního prostředí, aby nedošlo k narušení přírodních, kulturních, civilizačních i 
urbanistických hodnot řešeného území, aby byl současně možný ekonomický rozvoj a aby byly vytvořeny 
podmínky pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel řešeného území. 
Byly stanoveny zásady využívání území (zejména prostřednictvím podmínek využití území), zásady 
prostorového řešení dalšího rozvoje obce, zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek. 
 

Byly stanoveny priority a zásady koncepce rozvoje a využívání území zejména stanovením koncepcí 
jednotlivých složek v území, prostřednictvím stanovení podmínek využití území, zásad prostorového řešení 
dalšího rozvoje obce a dalších.   
 

VYMEZENÉ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Územní plán vymezuje zastavěné území v souladu se stavebním zákonem (§ 58 SZ) ve dvou svých grafických 
přílohách a jednotlivá zastavěná území vyznačuje jevem "zastavěné území k datu 07/2014“ resp. v upraveném 
návrhu k datu 02/2015. Ohraničena jsou hranicí zastavěného území.  
V místech, kde nedošlo k podstatným změnám, hranice zastavěného území kopíruje hranici intravilánu. Jinde 
hranice zastavěného území dokumentuje rozšíření zástavby za hranici intravilánu o lokality nové zástavby, 
především obytné, o areály výroby a o plochy, které svým způsobem užívání souvisí s přilehlými zastavěnými 
plochami a areály.  
Výchozím podkladem pro vymezení hranice zastavěného území byly především údaje katastru nemovitostí a 
vlastní průzkum v terénu. 
 
ČLENÍ ÚZEMÍ 
Územní plán člení řešené území do jednotlivých ploch, které jsou vymezeny podle dvou základních hledisek 
takto: 

� podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití je území beze zbytku členěno na plochy z 
rozdílným způsobem využití (plochy RZV). Plochy RZV jsou dále děleny ve dvou úrovních (s využitím 
metodiky MINIS): 

- základní dělení ploch RZV na základní druhy ploch RZV, 
- podrobnější členění na jednotlivé typy ploch RZV a v případech, kdy to je účelné dále na 

podtypy ploch RZV, 
� podle časového horizontu jsou vymezovány plochy (resp. plochy RZV) ve dvou úrovních: 

- stabilizované plochy – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení nemění, 
- plochy změn – typ resp. podtyp plochy RZV se návrhem řešení mění a je vyjádřeno pouze 

využití cílové (návrhová plocha RZV). 
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PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 
Jednotlivé typy resp. podtypy ploch RZV jsou v grafických přílohách identifikovány kódem a jednotným 
barevným vyjádřením.  
Jako urbanizované funkce, resp. funkce urbanizovaného území, jsou chápány funkce s potenciálem vzniku 
zástavby (bydlení, výroba apod.),  ale i plochy systému sídlení zeleně, tedy všechny funkční typy vymezované v 
zastavěném území a dále pak  plochy dopravní infrastruktury.  
Plochy, které nejsou prioritně určené k realizaci zástavby (ale vybrané stavby připouštějí) jsou vymezeny jako 
neurbanizované, resp. funkce neurbanizovaného území. 
 
Přehled ploch RZV vymezených v Územním plánu Rokytno: 
 

Druh plochy RZV Typ plochy RZV 

 

Podtyp plochy RZV 

 

identifikátor 
(kód) 

urbanizovaná/ 
neurbanizovaná 

funkce 

plochy bydlení � bydlení - v rodinných domech - příměstské  BI urbanizovaná 

� bydlení - v rodinných domech - venkovské  BV urbanizovaná 

plochy rekreace � rekreace - se specifickým využitím - golfové 

hřiště 

 RX1 neurbanizovaná 

� rekreace - se specifickým využitím - 

hipoturistika 

 RX2 neurbanizovaná 

plochy občanského  

vybavení  

� obč. vybavení - tělovýchovná a sportovní 

zařízení 

 
OS urbanizovaná 

plochy smíšené obytné � plochy smíšené obytné - venkovské 
 

SV urbanizovaná 

plochy dopravní 

infrastruktury 

� dopravní infrastruktura silniční � dopravní infrastruktura silniční - 

silniční síť 

DS1 urbanizovaná 

� dopravní infrastruktura silniční 

místní  

DS2 urbanizovaná 

plochy technické 

infrastruktury 

� technická infrastruktura - inženýrské sítě  TI urbanizovaná 

Plochy výroby a 

skladování 

� výroba a skladování – drobná a řemeslná 

výroba 

 VD urbanizovaná 

� výroba a skladování - se specifickým využitím 

- fotovoltaika 

 VX urbanizovaná 

plochy smíšené výrobní � plochy smíšené výrobní  VS urbanizovaná 

plochy veřejných 

prostranství 

� veřejná prostranství � veřejná prostranství - uliční prostory 

- podle podílu zeleně a rozsahu 

klidových prostor děleno na PV1 a 

PV2(uliční prostory s vysokým 

podílem zeleně) 

PV1, PV2 urbanizovaná 

� veřejná prostranství - veřejná zeleň  ZV urbanizovaná 

plochy zeleně � zeleň - soukromá a vyhrazená  ZS urbanizovaná 

� zeleň - ochranná a izolační  ZO urbanizovaná, 

neurbanizovaná 

� zeleň - přírodního charakteru  ZP urbanizovaná 

plochy vodní a 

vodohospodářské 

� plochy vodní a vodohospodářské � vodní plochy a toky W neurbanizovaná 

plochy zemědělské � plochy zemědělské � plochy zemědělské NZ neurbanizovaná 
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plochy lesní � plochy lesní � plochy lesní NL neurbanizovaná 

plochy přírodní � plochy přírodní � plochy přírodní NP neurbanizovaná 

plochy smíšené 

nezastavěného území 

� plochy smíšené nezastavěného území � plochy smíšené nezastavěného 

území s funkcí: 

      - přírodní 

      - zemědělská 

NS + index 

p 

z 

neurbanizovaná 

  

ROZVOJOVÉ PLOCHY: 
Rozvojové plochy jsou děleny na tři kategorie – podle navrhovaného funkčního využití, resp. podle toho, zda je 
cílovým využitím plocha RZV urbanizovaná či neurbanizovaná tj. podle charakteru změny: 
 a) plochy urbanizované : 

� zastavitelné plochy – rozvojové plochy RZV – plochy vymezené k zastavění – označeny 
identifikátorem Z (např. Z01) 

 b) plochy neurbanizované: 
�  plochy změn v krajině – rozvojové plochy RZV – leží v nezastavěném území, je navržena změna 

využití krajiny – označeny identifikátorem K (např. K01) 

 Z výše uvedeného vyplývá, že v územním plánu jsou vymezeny rozvojové plochy, které obsahují buď 
jednu plochu změny (vymezení rozvojové = zastavitelné plochy odpovídá vymezení plochy změny), nebo více 
ploch změn, z nichž je každá jednoznačně definována kódem (rozvojová = zastavitelná plocha obsahuje 
skupinu dílčích ploch změn). 
 

 

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

Vysvětlení pojmů použitých při stanovení podmínek prostorového uspořádání: 

Stavební pozemek: 

/dle §2, odst.1 b) stavebního zákona/ pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 
k umístění stavby územním rozhodnutím a nebo regulačním plánem. Pro účely územního plánu je chápán 
stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí stavební pozemek. 

Zastavěná plocha pozemku: 

/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se 
rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i 
podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U objektů poodkrytých (bez 
některých vnějších stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami vedenými vnějšími líci  svislých 
konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je 
zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Pro účely 
územního plánu je chápána stavba v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná plocha  
budoucích staveb. 

Zastavěný stavební pozemek: 

/dle §2, odst.1 c) stavebního zákona/ pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další 
pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením. Tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými 
budovami. Pro účely územního plánu je chápán zastavěný stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že 
je posuzován budoucí zastavěný stavební pozemek. 

Nezastavěná plocha zastavěného stavebního pozemku: 

Část zastavěného stavebního pozemku, která není v katastru nemovitostí evidována jako stavební parcela. Pro 
účely územního plánu je chápána v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován min. plošný rozsah plochy 
soukromé a vyhrazené zeleně – zahrady případně plochy zeleně jako součásti areálu. 
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Příklad pro práci s KZSP a KNZSP: 

Základní předpoklady:  
• Vždy musí být dodržen koeficient KNZSP, který udává min. podíl plochy zeleně na zastavěném 

stavebním pozemku  

• Max. velikost stavebního pozemku – 1200m2, 
o  v případě, že plocha budoucího zastavěného stavebního pozemku je menší nebo rovna  

1200m2, pak plocha stavebního pozemku se rovná ploše zastavěného stavebního pozemku 
o V případě, že plocha budoucího zastavěného stavebního  pozemku je větší než 1200m2, pak 

pro výpočet max. hodnoty zastavěné plochy pozemku bude vždy použita stanovená max. 
hodnota plochy stavebního pozemku tj. 1200m2 

• Pro stanovení KZSP předpokládáme max. hodnotu zastavěné plochy pozemku cca 400m2   
o Pak jako příklad pro stanovení KZSP platí: 

1. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 1200m2 a větší – KZSP je 0,35 
2. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 1000m2 – KZSP  je 0,4 
3. Pro zastavěný stavební pozemek velikosti 800m2 – KZSP je 0,5 

 
Příklady: 

• Příklad č.1. – KZSP 0,5 – KNZSP 0,2 
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 800m2 

1. KNZSP 0,2 …..800 x 0,2= 160, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro zeleň 
je 160m2 

2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..800 x 0,5=400m2 
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 160+400=560m2. Zbývá 800-560=240m2 a to je 

plocha, kterou můžeme využít např. pro zpevněné plochy, terasy a pod.  Pokud ji 
nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit plochu využitou pro zeleň  

• Příklad č.2. – KZSP 0,4 – KNZSP 0,3 
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 1000m2 

1. KNZSP 0,3 …..1000 x 0,3= 300, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro 
zeleň je 300m2 

2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1000 x 0,4=400m2 
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 300+400=700m2. Zbývá 1000-700=300m2 a to je 

plocha, kterou můžeme využít např. pro zpevněné plochy, terasy apod.  Pokud ji 
nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit plochu využitou pro zeleň  

• Příklad č.3. – KZSP 0,35 – KNZSP 0,4 
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 1500m2 

1. KNZSP 0,4 …..1500 x 0,4= 600, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro 
zeleň je 600m2 

2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1200 x 0,35=420m2 
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 600+420=1020m2. Zbývá 1500-1020=480m2 a to je 

plocha, kterou můžeme využít např. pro zpevněné plochy, terasy apod.  Pokud ji 
nevyužijeme takto celou, pak můžeme zvýšit plochu využitou pro zeleň  

• Příklad č.4. – KZSP 0,35 – KNZSP 0,5 
o Budoucí zastavěný stavební pozemek o ploše 3000m2 

1. KNZSP 0,5 …..3000 x 0,5= 1500, minimální plocha zahrady, resp. plochy využité pro 
zeleň je 1500m2 

2. Pro stavby lze pak využít maximálně …..1200 x 0,35=420m2 
3. Prostým součtem pak zjistíme, že 1500+420=1920m2. Zbývá 3000-1920=1080m2. 

V tomto případě je ale součet zastavěné plochy pozemku a tohoto rozdílu ploch  větší 
než max. plocha stavebního pozemku: 420+1080= 1500 . Proto plocha, kterou je 
možno využít pro zpevněné plochy, terasy apod. nestanovíme jako v předchozích 
příkladech, ale vyjdeme z max. plochy stavebního pozemku tj. 1200m2. Pak pro 
zpevněné plocha a terasy je možno využít plochu: 1200-420 tj. 780m2. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 Vybrané záměry územního plánu jsou charakterizovány jako veřejně prospěšné. Územní plán 
vymezuje plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v souladu se  zadáním 
a na základě prověření záměrů v rámci vlastního zpracování územního plánu. 
  

Pro VPS technické infrastruktury jsou vymezeny koridory, které vymezují plochu, do které budou 
umístěny jednotlivé trasy vedení technické infrastruktury dle podrobnější dokumentace (měřítko, v kterém je 
územní plán zpracován, neumožňuje přesné vymezení tras TI). Územní plán nerozlišuje pro jaké konkrétní 
vedení je koridor vymezován (vodovod, kanalizace, plynovod). Práva k pozemkům, do kterých koridory pro 
VPS zasahují, lze vyvlastnit.  
 Pro VPS technické a dopravní infrastruktury jsou vymezeny koridory v lokalitách, kde je kromě 
technické infrastruktury navrhována i nová komunikace nebo úprava prostorových parametrů komunikace 
stávající. 
 Plochy pro VPO, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit (pouze vyvlastnit, není možnost využít 
předkupního práva) zahrnují plochy pro skladebné části ÚSES: lokálních, regionálního biocentra, regionálního 
biokoridoru a nadregionálního biokoridoru.  
 Územní plán vymezuje plochu pro veřejné prostranství a určuje pozemek, pro který lze uplatnit 
předkupní právo ve prospěch obce Rokytno - PP1.  
 
 

i.2.  Předpoklady a podmínky rozvoje území 

 
 Rokytno leží v severozápadním cípu Pardubického kraje, při hranici s krajem Královéhradeckým. Leží 
mezi městy Pardubice a Hradec Králové, cca 12 km od každého z nich.  
 Obec je tvořena dvěma katastry – Rokytno a Bohumileč o celkové výměře 1.083 ha, a sídly Rokytno, 
Bohumileč, Zástava a Drahoš (Nový Drahoš a Starý Drahoš). Jednotlivá sídla jsou propojena sítí komunikací II. a 
III. třídy, osou je komunikace II/298 (Sezemice – Býšť).  
 Řešeným územím neprobíhá žádná významná vodoteč, hlavními recipienty jsou Bohumilečský potok 
s přítoky, Brodecký potok s přítoky Drahošský potok, Ředický potok a levostranný přítok Hradečník. Při severní 
hranici a za ní jsou významným krajinotvorným prvkem rybníky – na katastru Bohumileč: Bohumilečský rybník 
– a lesní plochy v severní části správního území. 
 Do území významným způsobem zasáhne vybudování dálnice II. třídy D35, která projde středem 
řešeného území a oddělí sídla Bohumileč a Zástava od Rokytna a Drahoše. 
 Další omezení kromě dopravních tras a jejich ochranného pásma v území představuje koridor VVTL 
plynovod (zemního plynu) Olešná –Náchod, , zvlášť chráněné území přírodní rezervace Přesypy u Rokytna. 
Územím západně od Bohumilče prochází nadregionální biokoridor K73, po vodoteči jižně od obou sídel 
prochází regionální biokoridor, s navrženým regionálním biocentrem. Je  jsou zde i řada prvků lokálního 
systému ekologické stability. 
 Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy (vyznačeno v grafické příloze odůvodnění ÚAN 
I a ÚAN II ostatní území v ÚAN III). Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje  
povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To znamená, 
že je nutné v prostoru UAN I, UAN II i UAN III respektovat § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové  péči 
v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž 
může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu 
AV ČR a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum. 
 Lokálně se vyskytuje zemědělská půda s vyššími stupni ochrany. Rozsáhlé jsou plochy s investicemi do 
půdy, část lesních ploch jsou lesy zvláštního určení. 
 Do řešeného území, do jeho severní části, zasahuje také oblast krajinného rázu Újezd – Borek. 
 
 Obec Rokytno je důležitou součástí historické struktury osídlení, první zmínky o ní jsou z počátku 15. 
století, existují důkazy (archeologické nálezy) o osídlení tohoto území již v počátku osidlování  českých zemí. 
V okolí Rokytna byly učiněny nálezy z pravěku, z osídlení slezkoplatěnického a laténského. Rokytno spadalo 
pod správu Opatovického kláštera. Obec není  bohatá na stavby a objekty historicky cenné. 
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 Jedinou nemovitou kulturní památkou v řešeném území je NKP technického charakteru mostek přes 
Brodecký potok na silnici Býšť – Sezemice (ÚSKP: 30732/6-5167. V území je řada drobných solitérních objektů 
lokální historické hodnoty - křížky, zvoničky. Nezbytná je ochrana pomníku obětí 1. světové války v centru 
obce (CZE5309-30550) a neoznačený hrob německého vojáka s ostatky z 2. světové války v lesíku Smrčinka za 
cihelnou (ev.č. CZE5309-6832) 
 Respektována, chráněna, případně rozvíjena je urbanistická struktura sídla. 
 Rokytno vzniklo na severovýchodně – jihozápadní spojnici Býšť – Sezemice, nejprve ve formě návesní 
(okrouhlicové), jejíž historická dispozice je dosud patrná, později organicky prostavované. Z návsi zbyla její 
západní část, dnešní veřejné prostranství se zelení před školou a obecním úřadem. Výrazně poznamenala 
strukturu obce výstavba rozsáhlého zemědělského areálu na jihozápadním okraji sídla, který se zvolna 
transformuje do areálu smíšených výrobních funkcí. 
 Západně od Rokytna leží sídlo Bohumileč, tvořené převážně zemědělskými usedlostmi, orientovanými 
podél severojižní komunikace. Pro sídlo je typické velmi volné zastavění s rozsáhlými travnatými plochami 
charakteru návsi podél komunikace. Obě větší sídla mají polyfunkční charakter (bydlení – občanská 
vybavenost – výroba) a takto by se měla také dál rozvíjet. Rokytno navíc nabízí „centrální vybavenost“ – 
obecní úřad, škola, školka, sportovní areál. 
 Další dvě sídla, spíše charakteru osad, slouží především bydlení. Zástava, severozápadně od 
Bohumilče, leží na dvou katastrech, její východní část náleží do katastru a správního území Újezdu u Sezemic. 
V pravidelném, vesměs jednostranném obestavění dvou paralelních severojižních cest slouží sídlo čistému 
bydlení a takto je navržen i jeho další vývoj. Drahoš leží jihovýchodně od Rokytna, jeho severní část je čistě 
obytná, zástavba v ulicové struktuře pravidelně oboustranně obestavěla komunikaci III. třídy. Jeho jižní část 
rovněž slouží bydlení, pravidelná ulicová zástavba jednostranně od jihu přiléhá ke komunikaci III. třídy. Mezi 
oběma částmi Drahoše je několik usedlostí volně založených v krajině. 
  
 Výrobní aktivity jsou soustředěny do areálů v západní části Rokytna. Areál se zvolna funkčně 
transformuje, víceméně  právě v části nejbližší obytnému území jsou objekty sloužící živočišné výrobě. V ploše 
areálu a v jejím přímém sousedství jsou územním plánem navrženy. zastavitelné plochy pro výrobu. Další 
výrobní areál je na západním okraji Bohumilče, už předchozím územním plánem byl navržen k přestavbě na 
bydlení. 
 V obou sídlech jsou provozovány drobné výrobní aktivity, nabídka služeb, zemědělská výroba 
v rozptylu obytných ploch. Výrobní aktivity, občanská vybavenost a služby mohou být provozovány v plochách 
obytných, resp. smíšených jako přípustné aktivity stanovené v regulativech (podmínkách využití ploch), za 
předpokladu, že budou slučitelné s funkcí hlavní a provozováním svých činností nebudou negativně ovlivňovat 
okolní obytné plochy a nezhorší hygienické podmínky a obytné prostředí v lokalitě. 
 
 Řešené území má charakter zemědělské krajiny, není příliš členité, výrazným přírodním prvkem jsou 
lesy v severní části správního území, drobné vodní toky, vodní plocha, slatinné louky, rákosí. Pozitivní vliv na 
kvalitu krajiny by měla mít realizace vymezených prvků ÚSES, obnova či úprava cest, doplnění komunikací a 
vodních toků liniovou zelení, rozmístění remízků a skupin i solitérů dřevinné (stromové a keřové) zeleně. 
 Řešené území významně zasáhne výstavba a průchod trasy dálnice II. třídy D35. Územní plán tyto 
liniové stavby respektuje a prostřednictvím volby vhodné funkce pozemků v jejich sousedství řeší začlenění 
těchto civilizačních prvků do krajiny, zároveň se zabývá i zachováním prostupnosti krajiny a vnitrosídelních 
vazeb. 
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i.3.  Urbanistická koncepce 

 
 Kompaktně zastavěná sídla na správním území obce Rokytno si ve svých historických částech 
ponechají původní urbanistickou strukturu; navržená zástavba navazuje na ni, resp. na nové, plánovitě 
založené lokality současné obytné zástavby. 
 Další rozvoj sídel bude respektovat charakter místní zástavby – přízemní domy s možností obytného 
podkroví, v ucelených lokalitách jsou přípustné i domy dvoupodlažní – vzájemně příbuzné formou, 
charakterem zastřešení, materiály apod.  
 Zástavba bude bez dominant a solitérů, nerušící krajinný ráz. 
 Rozvíjena bude především převládající funkce bydlení, funkce výrobní budou stabilizovány ve 
stávajících plochách, rozvíjeny v plochách zastavitelných ve vazbě na již existující plochy shodné funkce a 
v návaznosti na nadřazenou dopravní síť tak, aby případná dopravní zátěž svými negativními dopady 
neovlivňovala obytné plochy, resp. budou integrovány do ploch smíšených (v souladu se stanovenými 
podmínkami využití ploch). 
 Občanská vybavenost bude využívat především stávající stavební kapacity, případně bude integrována 
do ploch bydlení, výroby, či ploch smíšených (v souladu se stanovenými podmínkami využití ploch).  
 Pro sport jsou vymezeny areály v Rokytně v sousedství školy, dětské hřiště u školy. V Bohumilči je 
hřiště a sportoviště v centru sídla. V místní části Drahoš byla navržena plocha pro sport již v předchozím 
územním plánu, tento záměr trvá. 
 Do západního okraje správního území a katastru Bohumileč zasahuje areál golfového hřiště (větší část 
leží na k.ú. Dříteč). Hřiště bylo realizováno na uzavřeném popílkovišti Elektrárny Opatovice, existuje záměr na 
jeho další rozšiřování směrem východním do katastru Bohumilče. Předmětné plochy jsou vymezeny jako 
plochy územních rezerv pro specifickou rekreaci. Východně od Rokytna je záměr na vybudování sportovně 
rekreačního areálu, zaměřeného na chov koní - územní plán pro něj vytváří podmínky v rámci rozvojových 
ploch Z30 a K17. 
 Vymezeny jsou plochy veřejných prostranství a sídelní zeleně a jsou pro ně stanoveny podmínky 
využití ploch (funkční regulativy). 
 Převzaty z dokumentů a vyznačené formou upřesněného koridoru do územního plánu jsou 
navrhované trasy nadřazené komunikační sítě: dálnice II. třídy D35 a obchvat Rokytna. 
 Vyznačeny a vymezeny jsou trasy s ochrannými pásmy resp. koridory technické infrastruktury. 
 Západním okrajem území prochází nadregionální biokoridor NRBK K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno, 
jižně od Bohumilče a Rokytna prochází regionální biokoridor RKB 9913 K73 Kopanina. Na něm leží RBC 9006 
Kopanina. 
 Kromě těchto prvků jsou vymezeny skladebné části lokálního SES v souladu s Revizí lokálního ÚSES pro 
území ORP Pardubice, která byla pro Magistrát města Pardubice zpracována v roce 2010. 
 
 Budoucí rozvoj sídla je ovlivněn přírodními a civilizačními limity. 
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i.4. Koncepce jednotlivých urbanistických funkcí 

 
 

BByyddlleenníí  

 
 Bydlení je hlavní funkcí všech sídel v řešeném území. Převládá bydlení v rodinných domech 
venkovského či příměstského typu, v Rokytně a Bohumilči je výrazně zastoupeno i bydlení v rámci 
zemědělských usedlostí. V jižním cípu Rokytna je blok řadových rodinných domů, ve východní části Rokytna je 
i několik bytových domů. 
 Nová zástavba rodinnými domy příměstského typu se vyskytuje kromě Rokytna i v rozptylu všech 
ostatních sídel. Bydlení bude dále rozvíjeno téměř výhradně ve formě rodinného bydlení. V rozptylu budou 
stavby přizpůsobovány lokálním poměrům. 
 
ROZVOJOVÉ LOKALITY S PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ BYDLENÍ: 
 
Lokalita Z1 (Zástava) 

� dlouhodobě sledovaná a připravovaná lokalita umožňující oboustranné obestavění stávajícího 
uličního prostoru 

� navazuje na zastavěné území, z hlediska koncepce vhodná lokalita 
� nejedná se o zábor ZPF - pozemky jsou z hlediska druhu pozemku ostatní plochou 
� do lokality zasahuje pásmo 50m od hranice lesa 

 
Lokalita Z2 (Zástava) 

� tvořená dvěma plochami změn - BI + ZS 
� navazuje na zastavěné území a zarovnává jej 
� zábor ZPF - TTP ve IV. třídě ochrany  
� do lokality zasahuje pásmo 50m od hranice lesa 

 
Lokalita Z4 (Bohumileč) 

� tvořená dvěma plochami změn - BI + ZS 
� navazuje na zastavěné území a zarovnává jej - plochu je možné hodnotit jako rozsáhlou proluku, 

významná část leží v zastavěném území 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany - jako zábor ZPF vyhodnocena jen část ležící mimo 

zastavěné území 
 
Lokalita Z5 (Bohumileč) 

� tvořená plochou změny pro SV 
� navazuje na zastavěné území a zarovnává jej - plochu je možné hodnotit jako rozsáhlou proluku, 

významná část leží v zastavěném území 
� funkční zařazení umožňuje vedle bydlení i vyšší podíl výrobních či podnikatelských aktivit - zejména 

ve vazbě na přilehlý areál 
� využití pro jinou funkci než bydlení je podmíněně přípustné 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany - jako zábor ZPF vyhodnocena jen část ležící mimo 

zastavěné území 
 
 
Lokalita Z7 (Bohumileč) 

� tvořená dvěma plochami změn - BI + ZO 
� navazuje na zastavěné území a zarovnává jej 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany - jako zábor ZPF vyhodnocena jen část ležící mimo 

zastavěné území 
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Lokalita Z8 (Bohumileč) 
� tvořená dvěma plochami změn - BI + PV2 
� propojuje dvě zastavěná území v rámci jednoho sídla - nejedná se o srůstání obcí, ale naopak o 

vhodné doplnění zástavby 
� zábor ZPF - TTP ve IV. třídě ochrany  

 
Lokalita Z11 (Bohumileč) 

� tvořená třemi plochami změn - 2xBI + ZS 
� přímo navazuje na zastavěné území, vyplňuje plochu mezi stávající zástavbou zastavěného území a 

komunikacemi, resp. cestami 
� zábor ZPF - orná půda a TTP ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z12 (Bohumileč) 

� tvořená třemi plochami změn – BI + ZS + ZP 
� dlouhodobě sledovaná a připravovaná lokalita pro zástavbu - vymezena jako zastavitelná v platné 

ÚPD – nově významná plošná redukce – ÚP vytváří podmínky pro možnost oboustranného obestavění 
stávající komunikace (proti severní části Z11) 

� nepřímo navazuje na zastavěné území (přes vodoteč) a na zastavitelnou plochu Z11 
� při vodoteči je nutno zachovat pás zeleně (ZP) 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z22d (Rokytno) 

� tvořená plochou změny  pro SV 
� z významné části přímo navazuje na zastavěné území  
� vytváří podmínky pro možnost vyplnění plochy mezi hranicí stávající zástavby a místní komunikací 
� lokalita je podmíněně zastavitelná 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z25 (Rokytno) 

� tvořená plochou změny - BI 
� z významné části přímo navazuje na zastavěné území a na další zastavitelné plochy, které společně 

tvoří budoucí severní hranici zástavby sídla 
� vytváří podmínky pro možnost oboustranné zástavby stávajícího veřejného prostranství 
� lokalita je podmíněně zastavitelná 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z26 (Rokytno) 

� tvořená plochou změny - BI 
� přímo navazuje na zastavěné území resp. by bylo možné plochu považovat za proluku 
� lokalita je obklopená stávající zástavbou 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z27 (Rokytno) 

� tvořená plochou změny - BI 
� plošně rozsáhlá lokalita, navazuje na zastavěné území - vytváří podmínky pro možnost zástavby mezi 

stávající zástavbou a vodotečí 
� vymezena v platné ÚPD - dlouhodobě sledovaná 
� rozvoj sídla Rokytno je vzhledem k podmínkám v území (budoucí bariéra dopravních staveb západně, 

jižně i východně od sídla, lesy východně a severovýchodně od sídla) možný pouze severním směrem – 
rozhodování o změnách v lokalitě je podmíněno zpracováním územní studie a postup výstavby 
stanovenou etapizací zástavby - v podrobnosti územního  plánu není možné v tuto chvíli stanovit část, 
v které bude vhodné zástavbu zahájit a proto ji vymezuje jako celek - po prověření v podrobnější 
dokumentaci bude reálně zastavitelná maximálně polovina plochy a tak je třeba lokalitu hodnotit i z 
pohledu záborů ZPF 
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� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 
 
Lokalita Z28 (Rokytno) 

� tvořená plochou změny - BI 
� plošně rozsáhlá lokalita, částečně navazuje na zastavěné území - vytváří podmínky pro možnost 

zástavby mezi stávající zástavbou, stávající silnicí II. třídy a PUPFL 
� vymezena v platné ÚPD - dlouhodobě sledovaná 
� rozvoj sídla Rokytno je vzhledem k podmínkám v území (budoucí bariéra dopravních staveb západně, 

jižně i východně od sídla, lesy východně a severovýchodně od sídla) možný pouze severním směrem – 
rozhodováním o změnách v lokalitě je podmíněno zpracováním územní studie a postup výstavby 
stanovenou etapizací zástavby - v podrobnosti územního  plánu není možné v tuto chvíli stanovit část, 
v které bude vhodné zástavbu zahájit a proto ji vymezuje jako celek - po prověření v podrobnější 
dokumentaci bude reálně zastavitelná maximálně polovina plochy a tak je třeba lokalitu hodnotit i z 
pohledu záborů ZPF 

� do severovýchodního okraje plochy zasahuje ochranné pásmo přírodní rezervace Přesypy u Rokytna. 
Ke změně druhu (kultury) pozemků, ke stavebním činnostem, terénním i vodohospodářským 
úpravám je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody  (Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství). 

� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 
 
Lokalita Z29 (Rokytno) 

� tvořená dvěma plochami změn - BI + VX 
� navazuje na zastavěné území, umožňuje oboustranné obestavění komunikace, která bude převedena 

do kategorie silnice III. třídy  
� v lokalitě je stávající fotovoltaická elektrárna - vymezena jako rozvojová plocha z důvodu nemožnosti 

zahrnutí lokality do zastavěného území - nesplňuje podmínky stanovené zákonem 
� v části pro bydlení je v současnosti připravován konkrétní záměr zástavby 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z33 (Rokytno) 

� tvořená dvěma plochami změn - 2x BI  
� navazuje na zastavěné území - vytváří podmínky pro možnost zástavby mezi stávající zástavbou, 

rybníkem a dopravními stavbami položenými jižně od vymezené plochy  
� možnost zástavby v jižní jihovýchodní části  bude možná po zaevidování územní studie, která vyřeší 

lokalitu v podrobnějším měřítku 
� zábor ZPF - TTP ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z35 (Drahoš) 

� částečně navazuje na zastavěné území - podél stávající komunikace  
� zábor ZPF - TTP ve II. třídě ochrany 

 
Lokalita Z36 (Drahoš) 

� navazuje na zastavěné území 
� plocha je plošně rozsáhlá, ale je určena pro vznik jednoho RD a dalších souvisejících staveb s 

venkovským bydlením 
� zábor ZPF - TTP ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z37 (Bohumileč) 

� tvořená plochou změny BI 
� lokalita uvnitř zastavěného území – v těsném kontaktu se stabilizovaným výrobním areálem – změny 

v území jsou podmíněně přípustné 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany (v zastavěném území) 

 
 



155 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

Lokalita Z38 (Bohumileč) 
� tvořená plochou změny BI 
� lokalita v „proluce“ mezi dvěma zastavěnými územími v jižní části Bohumilče 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany (v zastavěném území) 

 
 
 

OObbččaannsskkéé  vvyybbaavveenníí  
 

Objekty a zařízení občanské vybavenosti vyrůstaly především v centru Rokytna – objekt Obecního 
úřadu s knihovnou a ordinacemi lékařů, základní a mateřská škola se školní jídelnou, která slouží i pro 
veřejnost. Při hlavní komunikaci je situována prodejna smíšeného zboží, hospoda. V Bohumilči je provozována 
také prodejna smíšeného zboží, restaurace, hasičská zbrojnice. 

V Zástavě není žádná občanská vybavenost zastoupena, v Drahoši existuje pouze obecní objekt, 
sloužící potřebám občanů. 

Občanská vybavenost – sportoviště – je zastoupena v Rokytně travnatým hřištěm se škvárovou dráhou 
a menší hřiště asfaltové, hřiště a sportoviště pro děti se nachází u mateřské školy. 

V centru Bohumilče je sportovní a rekreační areál východně od hlavní komunikace – je zde dětské 
hřiště a kurt s asfaltovým povrchem. 

Západní okraj řešeného území je dotčen areálem golfového hřiště o jehož rozšíření na katastru 
Bohumilče je do budoucna uvažováno, ale pouze s funkcí sportovně rekreační v krajině – plochy s využitím 
charakteru občanské vybavenosti a komerce jsou situovány na sousedním katastru Dříteč. 

Severně od Bohumilče, západně od komunikace III. třídy se na sousedním k.ú. nachází stávají areál 
hřbitova. Jeho ochranné pásmo zasahuje do řešeného území. 

Územní plán přebírá z dosud platného územního plánu (III. Změna) záměr na rozvojovou lokalitu pro 
sport v místní části Drahoš. 

Severovýchodně od Rokytna je prověřen záměr na vybudování areálu zaměřeného na chov koní - 
funkčně je zastavitelná plocha zařazena do ploch smíšených obytných. 
 
ROZVOJOVÉ LOKALITY S PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ: 
 
Lokalita Z21 (Rokytno) 

� tvořená plochou změny - OS 
� lokalita  v prostoru mezi navrhovaným koridorem pro D35 a částečně stávající a částečně 

navrhovanou obytnou zástavbou 
� navazuje na zastavěné území 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 

 
Lokalita Z34 (Drahoš) 

� tvořený plochou změny - OS 
� částečně realizovaný záměr  
� navazuje na zastavěné území 
� určen pro denní rekreaci obyvatel místní části Drahoš  
� zábor ZPF - TTP ve II. třídě ochrany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



156 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

VVýýrroobbaa  aa  vvýýrroobbnníí  oobbsslluuhhaa    
 

Rozsáhlý a kompaktní výrobní areál je v západní části Rokytna. Nejedná se již o čistě zemědělskou 
výrobu, ale pro živočišnou výrobu paradoxně zůstala zachována část přiléhající obytnému území. Nejedná se o 
klasickou živočišnou výrobu – chov hospodářských zvířat, ale o chov ryb v umělých nádržích. Tento způsob 
využití z hlediska negativních vlivů na životní a obytné prostředí má menší rozsah a vliv na okolí, než původní 
zemědělské využití (živočišná výroba).  Lze předpokládat, že i tato část areálu bude i do budoucna dále  
procházet funkční i prostorovou transformací.  

Územní plán přebírá návrh záměru Změn III. ÚPSÚ a vymezuje v rámci areálu návrhovou plochu pro 
výrobu. Další zastavitelná plocha pro funkci výroby je navržena jižně od areálu v návaznosti na MÚK D35. 

Výrobní (zemědělský) areál na západ od Bohumilče byl již Změnami III. navržen k transformaci na 
plochy bydlení; tento záměr územní plán přebírá. Vymezuje tuto plochu jako SV – plochy smíšené obytné – 
venkovské. 

V rozptylu zástavby sídel jsou podnikatelské subjekty, některé mj. složí i pro potřeby občanů obce. 
V rozsáhlých zemědělských usedlostech je provozována zemědělská výroba, další dosud tento potenciál 
nevyužívají. 
 
 Územní plán vymezuje i plochy se smíšenou funkcí, kde je možné provozovat drobné podnikatelské 
aktivity spolu s bydlením. Podmínkou je, že nebudou negativně ovlivňovat okolní obytné plochy. 
  
ROZVOJOVÉ LOKALITY S PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ VÝROBY: 

Lokalita Z6 
� lokalita  na západním okraji zástavby Bohumilče 
� tvořena je plochou změny - VD 
� navazuje na zastavěné území  
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 
� oboustranné obestavění stabilizované cesty, založení jižní části zástavby na západním okraji sídla, lze 

očekávat budoucí propojení  

Lokalita Z23 
� lokalita  na západním okraji zástavby Rokytna - rozšíření výrobního areálu směrem k D35 - logické 

umístění plochy pro výrobní aktivity 
� tvořena je plochou změny - VS 
� navazuje na zastavěné území  
� zábor ZPF - orná půda a TTP ve IV. třídě ochrany 

Lokalita Z24 
� lokalita  na jihozápadním okraji zástavby Rokytna - rozšíření výrobního areálu směrem ke komunikaci 

(stávající resp. plánované) - logické doplnění zástavby 
� tvořena je plochou změny - VS 
� navazuje na zastavěné území  
� zábor ZPF - orná půda a TTP ve IV. třídě ochrany 

Lokalita Z29 
�  plocha změny Z29b - VX 
� stávající fotovoltaická elektrárna, jejíž plochu není na základě údajů v KN a podmínek SZ zahrnout do 

zastavěného území 
� navazuje na zastavěné území a zastavitelnou plochu v které je připravován záměr bydlení 
� zábor ZPF - orná půda ve IV. třídě ochrany 
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RReekkrreeaaccee  
 

 Okolní krajina má zemědělský charakter, plochy rybníků v severní části řešeného území i za severní 
hranicí řešeného území, stejně jako plochy lesa nebo atraktivní golfový areál dávají této krajině pestrý 
charakter, který může být zajímavý pro cyklo i pěší turistiku. Těmto aktivitám budou v území vytvářeny lepší 
podmínky – obnovou i budováním nových stezek a tras. Důležité bude řešení propojení řešeného území 
v souvislosti s budováním D35, která svým průběhem vytváří v území nepříjemnou, mimo realizovaná křížení 
neprostupnou bariéru. 
 Na západní hranici řešeného území ležící rozsáhlý golfový areál, má potenciál dalšího rozšiřování a to i 
do správního území obce Rokytno (k.ú. Bohumileč) – vyznačeno jako plochy územní rezervy. 
 Drobné lokality veřejné zeleně, veřejných prostranství s herními prvky, pískovišti, mobiliářem mohou 
být součástí ploch jiných funkcí – ploch bydlení, ploch smíšených obytných, ploch sídelní zeleně – pokud jsou 
tyto aktivity přípustné ve stanovených podmínkách využití ploch. 
 Hřiště pro děti jsou vybudována u mateřské školy v Rokytně a u hřiště v centru Bohumilče, v tomto 
rozsahu pro daný počet obyvatel vyhovují. 
 
ROZVOJOVÉ LOKALITY S PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ REKREACE: 

Lokalita Z30 (Rokytno) 
� tvořená ZP Z30 (funkce – SV plochy smíšené obytné venkovské) a PZK K17 (funkce RX2) 
� záměr vybudování agroturistického nebo hipoturistického centra s kombinovaným rekreačním 

významem pro širší území (potenciální cíl cestovního ruchu), ale i pro obyvatele obce Rokytno 
� zástavba centra areálu vznikne v rámci zastavitelné plochy Z30 - kombinace funkcí bydlení, občanské 

vybavenosti, rekreace, zemědělské výroby 
� v rámci PZK K17 - výběhy, venkovní plochy , pobytové louky, pastviny - přírodní charakter 

 
 

SSííddeellnníí  zzeelleeňň    

� zeleň - soukromá a vyhrazená: 
o na okrajích zástavby, na hranicích mezi zastavěným a neurbanizovaným územím, uvnitř ploch 

bydlení a ploch smíšených obytných. 

Plochy vyhrazené zeleně, především okrasné a užitkové zahrady, jsou většinou zahrnuty do ploch bydlení 
případně ploch smíšených obytných. Samostatně jsou vymezeny v lokalitách, kde se snaží územní plán 
zachovat např. hustotu zástavby (v lokalitách původní venkovské zástavby – okolí statků ap...), nebo na 
rozhraní nesourodých funkcí, aby se zástavba např. nepřibližovala nežádoucím způsobem k výrobním 
areálům, komunikacím s hlukovým zatížením ap. 

� zeleň - ochranná a izolační: 
o stávající plochy izolační zeleně jsou vymezovány jako drobné plochy např. v návaznosti na dopravní 

stavby.  
o navrhované plochy jsou vymezovány z důvodu vytvoření přírodních bariér mezi územími s 

neslučitelnými způsoby využití - bydlení x krajina, bydlení x silniční dopravní infrastruktura, bydlení x 
výroba apod. 

� zeleň - přírodního charakteru: 
o přírodní zeleň v sídlech převážně ve vazbě na vodní plochy a  drobné toky (návrh v rámci ZP Z12b) 
 

 
ROZVOJOVÉ LOKALITY S PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ SÍDELNÍ ZELENĚ: 
 
Lokalita Z3 

� plocha  využívaná jako zahrada, na základě údajů v KN a požadavků SZ ji nebylo možno zahrnout do 
zastavěného území 
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Lokality K11, K12 

� plocha vytváří podmínky pro vznik přirozeného rozhraní mezi krajinou a sídlem, manipulační 
nezastavitelný pás podél HOZ 

Lokality K14, K15, K16 
� plocha vytváří podmínky pro vznik přirozené bariéry mezi sídlem a obchvatem silnice II. třídy, 

eliminace negativních důsledků provozu na navrhované komunikaci, průchod VTL plynovodu, jeho 
ochranné a bezpečnostní pásmo 

 
 

DDoopprraavvaa  
 

SSiillnniiččnníí  ddoopprraavvaa  

 
Hlavní tepnou silniční dopravy v území je silnice II/298 (silniční kategorie S 9,5/80) procházející 

Rokytnem se směru jihozápad - severovýchod. Jedná se o komunikaci spojující Pardubice, resp. Sezemice 
s Orlickými horami a jejich podhůřím. Její průjezdný úsek zastavěným územím Rokytna přímo obsluhuje 
přilehlé nemovitosti.  

Dopravní závadou v řešeném území zůstává most přes Brodecký potok na komunikaci II/298. 
Vzhledem k památkové ochraně toho mostního díla není možno provést rozšíření jízdního profilu. 

 
Z výsledků sčítání dopravy na silnici II/298: 
Rok    T    O    M    S        
1973  298   525    85   908 
1980  309   715    59 1083 
1985  348   748    47 1143 
1990  286   805    44 1135 
2000  388 1949    25 2362 
2005  483 2144    31 2658 
2010  382 2213    37 2632 
 
T = těžká motorová vozidla a přívěsy 
O = osobní a dodávkové automobily 
M = jednostopá motorová vozidla 
S = součet všech motorových vozidel a přívěsů 
 

V řešeném území jsou dále krajské silnice III. třídy: 
29820   
V jižní části řešeného území je napojena na II/298, odtud pokračuje západním směrem na Bohumileč, Újezd u 
Sezemic a Borek. 

 
uliční prostor v Bohumilči 
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29815  
V zastavěném území Bohumilče je napojena na průjezdný úsek silnice III/29820, směřuje jihozápadním 
směrem do Dražkova. 

 
29811  
Dopravně napojuje místní část Zástava. Jedná se o silnici spojující obce Újezd u Sezemic a Dříteč. 
29821  
Odbočuje ze silnice II/298 při severním okraji zastavěného území Rokytna a pokračuje východním směrem na 
Chvojenec. 

 
29819  
Prochází východní částí řešeného území ve směru sever – jih. Přímo zajišťuje dopravní napojení zástavby v 
místní části Drahoš (vyjma Starého Drahoše). Severně končí na silnici III/29821 ve Chvojenci. Jižním směrem 
pokračuje do Dolních Ředic, kde je napojena na III/29817 

 
29819a  
Odbočuje ze silnice III/29819 v místní části Drahoš a zajišťuje dopravní napojení Starého Drahoše. Jedná se o 
slepou komunikaci, která za hranicí řešeného území přechází v polní cestu.  

 
 

Doprava místní 

Ostatní komunikace v řešeném území jsou místní obslužné komunikace ve správě obce, případně 
účelové komunikace soukromých osob. Tyto komunikace zajišťují dopravní obslužnost nemovitostí, které 
nejsou obslužitelné z krajských silnic. Na většině místních komunikací je smíšený provoz. Místní komunikace 
mají buď živičný, nebo štěrkový kryt. 

 

 
 

stávající obslužná komunikace v Zástavě 
 

Místní komunikace, resp. plochy kudy jsou trasovány, jsou při rozdělení do ploch s rozdílným 
způsobem využití zařazeny jednak dle umístění (v zastavěném území nebo mimo) a dle významu a funkcí, 
které plochy plní,  na plochy dopravní infrastruktury silniční místní DS2 (většinou mimo zastavěné území) a 
plochy veřejných prostranství PV1, případně PV2 (pouze v zastavěném území).    
 
Návrh: 

 
Dálnice II. třídy D35 
Stěžejním záměrem v řešeném území je navrhovaná trasa silnice D35 (dle ZÚR Pk D01) procházející řešeným 
územím ve směru sever-jih. Jejím důležitým prvkem je navrhovaná mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/298 
jihozápadně od Rokytna, která zajistí budoucí výhodné napojení území na jednu z hlavních dopravních tepen 



160 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

v České republice. Neexistencí této části komunikace trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici 
I/35. Zejména chybějící část D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří v návaznosti na dálnici D11 z Prahy 
páteřní část této budoucí komunikace v regionu. Jsou zde předpokládány nejvyšší intenzity dopravy z celé 
trasy D35. 

Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci. Komunikace je 
navržena v kategorii R 25,5/120. JZ od Rokytna je navržena mimoúrovňová křižovatka Rokytno se silnicí II/298. 
V Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje je tento záměr veden pod označením D01.  

Přestože je stavba již částečně pozemkově oddělena a je zpracována podrobná dokumentace, územní 
plán pro stavbu tohoto úseku vymezuje upřesněný koridor převážně v šíři budoucího silničního ochranného 
pásma  dálnice II. třídy (cca 211,5 m) s korekcemi v místech zastavěného území a lesních pozemků.  

V rámci výstavby úseku  dálnice II. třídy D35 za severozápadní hranicí zastavěného území sídla 
Rokytno je v projektové dokumentaci dopravní stavby navržena protihluková stěna. 
 
II/298 

V předchozí ÚPD byla vymezena územní rezerva pro přeložku silnice II/298 - jihovýchodní obchvat 
Rokytna, tento záměr zůstává v platnosti. Pro tuto trasu je ale navržena zastavitelná plocha (koridor) v šíři 
180m (v souladu se ZÚR Pk, kde je tento návrh veden pod ozn.  D43). Uvažovaná kategorie S9,5/80. V místě 
odklonu od původní trasy je koridor pro tuto dopravní stavbu redukován rozsahem ochranným pásmem 
vysokého napětí elektro a bezpečnostním pásmem vysokotlakého plynovodu. Zbytkové plochy mezi budoucí 
trasou II/298 a zastavěným územím jsou navrženy jako ochranná a izolační zeleň, pro eliminaci negativních 
dopadů dopravy na obytné území. Na navrhovaný koridor pro obchvat Rokytna navazuje za severovýchodní 
části řešeného území zastavitelná plocha pro dopravu platného ÚP Býšť. 

 
Návrh: 

Koridory pro dopr. infrastrukturu vymezené jako zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu silniční – 
silniční síť (DS1):  

Z15a – koridor pro výstavbu dálnice II. třídy D35 - včetně vyvolaných investic – souvisejících staveb 
(úsek Opatovice – Časy)Z16a – koridor pro výstavbu obchvatu silnice II/298 (Rokytno - Býšť) 

Z16b – koridor pro výstavbu obchvatu silnice II/298 (Rokytno - Býšť) 
 
Zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu místní (DS2): 

Z15b – účelová komunikace severozápadně od Rokytna (k budoucímu podjezdu pod D35) 
 Z15c – účelová komunikace jižně od Rokytna (k budoucímu podjezdu pod D35) 

Z15d – účelová komunikace jižně od Rokytna (k budoucímu podjezdu pod D35) 

Z17 – místní obslužná komunikace do Drahoše (stávající stav včetně rozšíření) 

Z18 – místní obslužná komunikace od Drahoše (stávající stav včetně rozšíření) 

Z19 – místní obslužná komunikace - severní napojení Rokytna na III/29821 (stávající stav) 
 

Nová veřejná prostranství logicky vzniknou v rámci realizace zástavby v zastavitelných plochách Z27, Z28a 
a Z33 v souladu s pořízenými územními studiemi. 

 

AAuuttoobbuussoovváá  ddoopprraavvaa  

k.ú. Rokytno 
 Autobusové spojení je v současnosti zajištěno autobusovými linkami firmy Veolia Transport 

Východní Čechy a.s., Chrudim a Hradec Králové. 
- seznam linek:  

 - 650 521 Pardubice - Sezemice - Borek - Vysoké Chvojno (Veolia, Chrudim) 
 - 610 080 Hradec Králové - Holice - Vysoké Mýto (Veolia, Hradec Králové) 
 - 650 603 Býšť – Rokytno – Sezemice – Pardubice (Veolia, Chrudim) 
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- seznam zastávek 
 - Rokytno, odbočka 

  - Rokytno 
 
k.ú. Bohumileč 

Autobusové spojení je v současnosti  zajištěno autobusovými linkami firmy Veolia Transport Východní 
Čechy a.s., Chrudim.  

 
- seznam linek: 

- 650 520 Pardubice – Sezemice – Borek – Bělečko  – Vysoké Chvojno. 
- 650 521 Pardubice – Sezemice – Borek – Vysoké Chvojno 

  
- seznam zastávek:  
 - Rokytno, Bohumileč (severní okraj sídla Bohumileč) 
 - Rokytno, Bohumileč, odb. (u křižovatky III/29815 a 29580) 
 - Rokytno, Bohumileč, na kanále (na křižovatce II/298 a III/29820) 

Všechny linky jsou průjezdné, a není proto v území nutno vymezovat dopravní plochy nutné k odstavování 
nebo otáčení autobusů. 
 
Místní části Drahoš a Zástava nejsou autobusovou dopravou obsluhovány. 
 
 

ŽŽeelleezznniiččnníí  ddoopprraavvaa  

 Řešené území není obsluhováno ani jinak dotčeno železniční dopravou. 
 
 

LLeetteecckkáá  ddoopprraavvaa  

 Řešené území není obsluhováno ani jinak dotčeno provozem letecké dopravy. Celé řešené území leží 
v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) letiště Pardubice, západní polovina ještě v OP RLP 
(radaru NATO) Nepolisy. 
 Přehledové systémy jsou letecká stavba se stanoveným ochranným pásmem (ÚAP – jev 103, pasport 
č. 40/2014), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně  a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
 Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené podmínky: 

• V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) 
větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic  mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb 
nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

 
 
CCyykklliissttiicckkáá  ddoopprraavvaa  

Cyklisté používají vozovky uvedených silnic a místních komunikací společně s motorovou dopravou.  
 Východní částí řešeného území (na silnici III/29819) vede nadregionální cyklotrasa Čachnov - Vysoká 
nad Labem (č. trasy 4 120, číslo úseku 48, název úseku Dolní Ředice - Drahoš), severně od křižovatky 
s III/29821 se jedná o úsek Drahoš - Chvojenec I. (č.úseku 49).  
 Přes Bohumileč (silnice III/29820 a 29815), prochází regionální cyklotrasa Pardubice - Bukovina n.L. (č. 
trasy 4 125, číslo úseku 9, název úseku Bohumileč - Újezd - Borek, Pustina). Jižním směrem od Bohumilče - na 
silnici III/29815 se jedná o úsek Dražkov - Bohumileč ( č. úseku 8). 
 Katastrem Rokytno dále prochází místní cyklotrasa č. 4256 Drahoš - Býšť, Koliba. Vede po místních 
komunikacích od Drahoše, přes Rokytno, směrem na Borek. Řešeného území se dotýkají úseky 1 - Drahoš  



162 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

(4120) - Rokytno, jih, 2 - Rokytno, jih - Rokytno, západ a úsek 3 - Rokytno, západ - Borek, Pustina (4125). 
 

Návrh: 

 V generelu cyklodopravy Pardubického kraje je navrhována cyklostezka Sezemice – Býšť v souběhu 
se silnicí II/298, jejíž část v úseku Sezemice - křižovatka k Chotči je již vybudovaná. V jižní části řešeného území 
vede navržená trasa v souběhu se silnicí druhé třídy. Zde bude třeba vyřešit přemostění Brodeckého potoka, 
protože vzhledem k památkové ochraně stávajícího silničního mostu není možné jeho rozšíření a použití pro 
cyklostezku.  
 V tomto místě bude rovněž vyřešeno křížení se silnicí II/298 na západní stranu (k Bohumilči), neboť na 
mostě přes plánovanou D35 bude navrhovaná cyklostezka vedena rovněž odděleně od motorové dopravy a to 
při západním okraji. . 
 
 Dle generelu prochází trasa dále podél této komunikace II/298 i přes Rokytno. Zde bude vedení stezky 
velmi problematické kvůli nedostatečné šířce prostoru místní komunikace (chybí zde i chodník).  
Přes zastavěné území Rokytna jsou proto navrženy 2 trasy stezky: 
 

- podél stávajícího průjezdného úseku silnice II/298 (dle generelu cyklodopravy Pk) 
 
- podél místní komunikace vedoucí po jižním okraji sídla až k místnímu rybníku.  Cyklostezka je 

navržena po jeho východním břehu, směrem k ČOV a přesypům, dále odbočuje vlevo k silnici II/298 
a podél ní směrem na Býšť (dle generelu cyklodopravy Pk).  

   
 V rámci zlepšování prostupnosti krajiny je dále navržena cyklotrasa zajišťující spojení mezi Rokytnem a 
Bohumilčí s využitím plánovaných investic při výstavbě dálnice II. třídy D35 (mosty, souběžné místní 
komunikace). 
  

PPěěššíí  ddoopprraavvaa            

V Rokytně je vybudován jednostranný chodník podél průtahu silnice II/298 obcí. Rovněž v Bohumilči 
jsou pěší od motorové dopravy odděleni pouze podél průjezdného úseku silnice III/29820.  

Na ostatních místních komunikacích se pěší doprava odehrává po nezpevněných stezkách v zeleni 
nebo v jízdním pruhu společně s motorovou dopravou. 
 
 
JJeezzddeecckkáá  ddoopprraavvaa  

Přes řešené území je trasována jezdecká trasa Kovářov - Bělečko, jejíž součástí je Ranč Bonet Rokytno. 
V území je značena modrým kotoučem v bílém čtverci (tzn. pro mírně pokročilé). Do řešeného území vstupuje 
po silnici III/29815 od Dražkova, dále pokračuje po II/298 a severně opouští řešené území směrem na Býšť.  
 
DDoopprraavvaa  vv  kklliidduu  

Protože se v sídlech řešeného území jedná především o zástavbu rodinných domů, je odstavování 
vozidel zajištěno v garážích na soukromých pozemcích.  

Pro parkování vozidel u objektů občanské vybavenosti jsou většinou vybudovány parkovací stání 
(citelně chybí u mateřské školy a obecního úřadu v Rokytně). Parkování probíhá na místních komunikacích a 
jízdních pruzích silnic, v místech kde to umožňují dopravní předpisy. 

Větší veřejné parkovací plochy nejsou zřízeny. 
 

V nových rozvojových (zastavitelných ) plochách pro bydlení a plochách smíšených bude parkování řešeno na 
vlastních stavebních pozemcích majitelů a na veřejných komunikacích, kde to umožní dopravní předpisy. 

  
  

LLiimmiittyy  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmíí::  

• Silniční ochranná pásma: 
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o Dálnice    100 m od osy přilehlého jízdního pásu 
o Silnice II. a III. třídy  15 m od osy  

 

• Ochranná pásma letišť: 
o OP radaru  Nepolisy  (30 km) 
o OP radiolokačních prostředků letiště (Pardubice) (celé řešené území) 

 

• Pásma havarijního plánování: 
o Dálnice    200 m od osy přilehlého jízdního pásu  
o Silnice II. třídy   200 m od osy  

 
 

TTeecchhnniicckkáá  iinnffrraassttrruukkttuurraa  

 

VVooddnníí  hhoossppooddáářřssttvvíí  

 Řešené území náleží do základního povodí řeky Labe - č. 1-03-01.  
 Hlavními recipienty v řešeném území jsou:  

1. v západní části řešeného území - levostranný přítok Hradečníku (č.hydrologického pořadí 1-03-01-
020)  

2. okolí Bohumilče  - Bohumilečský potok (ČHP 1-03-01-022)   
3. území mezi Bohumilčí a Rokytnem - Smrčinka - levostranný přítok Bohumilečského potoka 
4. východní a jižní část řešeného území - Brodecký potok (ČHP 1-03-01-028, 1-03-01-030, 1-03-01-

032) s několika svými pravostrannými přítoky  
5. část východního okraje řeš. území - Drahošský potok (ČHP 1-03-01-031)  
6. jižní část řešeného území - Ředický potok (ČHP 1-03-01-33). 
  

 V řešeném území se nachází několik vodních ploch: 
7. Bohumilečský rybník (ID - 103 010 220 002 o rozloze 18,013 ha) na toku Bohumilečského potoka. 

Leží v severní části katastrálního území Bohumilče - rybochovný. 
8. Rokytenský rybník (ID - 103 010 300 001 o rozloze 2,298 ha) napájen Brodeckým potokem a 

bezejmennou svodnicí. Leží ve východní části zastavěného území Rokytna – rekreační. 
 
 

                   
Bohumilečský rybník               Rokytenský rybník 
 

9. dále se v řešeném území nachází několik méně významných bezejmenných vodních ploch 
10. při jižní hranici zástavby Zástavy (na bezejmenné svodnici) 
11. jižně od Zástavy (na bezejmenném hlavním odvodňovacím zařízení) 
12. severně od Rokytna (není vázán na žádnou vodoteč - bývalý hliník), tzv. „Jílák“ 
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V řešeném území se nachází množství ploch se systematickou trubní drenáží (meliorace, podrobné 
odvodnění pozemků), které mají za úkol svádět podzemní vody směrem k hlavním odvodňovacím zařízením a 
dále do vodotečí.  Toto odvodnění  je ve vlastnictví vlastníků příslušných pozemků. 

V zájmu budoucích stavebníků musí být zachování funkčnosti těchto zařízení. V případě kolize stavby 
s drenáží je nutné její přepojení. Přerušení drenážního systému by mělo za následek výrazné zvýšení hladiny 
spodní vody, což by mohlo způsobit podmáčení vlastních staveb i přilehlých pozemků.  

Plochy změn ležící na meliorovaných pozemcích:  Z4, Z5, Z6, Z11, Z12, Z14, Z15, Z16, Z17, 
Z18, Z21, Z22, Z25, Z27, Z28, Z30, Z33 
 

 Plochy změn ve styku s HOZ:    Z4b; Z5; Z14a, b; Z15a, b; Z22, Z28b, c; Z35 
 Hlavní odvodňovací zařízení (HOZ), která se dotýkají rozvojových ploch, ve vlastnictví státu a 

příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č.254/2001 Sb. o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu a 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

1. odvodnění Choteč II., kanál F, evidovaný pod ID: 1080000233-11201000 v ČHP 1-03-01-029, 
jako kanál otevřený - je v kontaktním území zastavitelné plochy Z35. HOZ je vyznačeno jako 
plocha s rozdílným způsobem využití – W vodní plochy a toky. Zastavitelná plocha Z35 je 
vymezena ve vzdálenosti 6 m od břehové hrany HOZ a tím je respektována šíře 
manipulačního pásu. 

2.  odvodnění Choteč II., kanál C, evidovaný pod ID: 1080000228-11201000 v ČHP 1-03-01-022, 
jako kanál otevřený – je v kontaktu se zastavitelnou plochou Z22, která je vyznačena jako 
plocha ZV veřejná prostranství – veřejná zeleň. Tato plocha není určena pro realizaci zástavby. 
Hlavní funkcí plochy je veřejná zeleň. HOZ je vyznačeno jako plocha s rozdílným způsobem 
využití – W vodní plochy a toky. 

3.  odvodnění Holicko I., odpad O-1, evidovaný pod ID: 1080000083-11201000 v ČHP 1-03-01-
022, jako kanál zakrytý – je v kontaktu se zastavitelnou plochou Z5. HOZ je trasováno po 
severním okraji lokality. Vyznačeno je ve výkrese veřejné infrastruktury – vodní hospodářství a 
v koordinačním výkrese. Podmínka jeho respektování  včetně manipulačního pásma je 
součástí charakteristiky (tabulky) této zastavitelné plochy. 

4. Odvodnění Holicko I., odpad O-2, evidovaný pod ID: 1080000091-11201000 v ČHP 1-03-01-
022, jako kanál zakrytý – je v kontaktu se zastavitelnou plochou Z4. Část zastavitelné plochy 
dotčená průchodem HOZ je vyznačena jako plocha ZS – zeleň soukromá a vyhrazená.  
Podmínka jeho respektování  včetně manipulačního pásma je součástí charakteristiky 
(tabulky) této zastavitelné plochy. 

 

 
Vodovod 

Sídla jsou napojena na Vodárenskou soustavu Východních Čech. Rokytno, Bohumileč a Zástava jsou 
napojeny na skupinový vodovod Pardubice, vodovodní systém Rokytna dále pokračuje v řešeném území 
v souběhu s II/298 a III/29821 směrem na Býšť. Vodovod místní části Drahoš je připojen na vodovodní skupinu 
Vysoké Chvojno - Chvojenec.  

Hlavní přívodní řad pro Rokytno, Bohumileč a Zástavu je veden ve světlosti 300 mm ke křižovatce 
II/298 a silnice do Bohumilče. 

Rokytno je zásobováno hlavním zásobovacím řadem PVC 160, vodárenské skupiny č. 1 (Pardubice), 
který vstupuje do území podél silnice II/298. Po obci jsou vedeny rozvodné řady z potrubí PVC 90, 110 a 160. 
Akumulace, tlak a dimenze vodovodních řadů pokrývají potřeby požární vody. V SV části pokračuje hlavní 
vodovodní řad směrem na Chvojenec, čímž propojuje vodárenskou skupinu č. 4 (Chvojno, Chvojenec, Býšť) se 
skupinou č. 1 (Pardubice). 

Bohumileč je napojena na systém hlavním zásobovacím řadem PVC 225, potrubí o této světlosti 
prochází obcí severním směrem. Odbočení řadu zásobujícího Zástavu je PVC 110, směrem na Újezd u Sezemic 
pokračuje PVC 225. Rozvodné řady v Bohumilči jsou vedeny potrubím PVC 110 a 160, v Zástavě PE 63. 

Z Chvojence do Drahoše je veden řad PE 63.    
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Vodovod je zásobován z tlakově ovládaných vodojemů na Kunětické hoře (15.000 m³) a Mikulovice 
(15.000 m³) s kótami 277 – 272 m n. m. a provozně může být zvyšován v automatické tlakové stanici Dubina. 
Vodovod je v majetku VAK Pardubice a.s., tato společnost vodovod rovněž provozuje. Voda v síti kvalitou 
odpovídá požadavkům ČSN 757111. 

Sportovní areál Greengolfu Pardubice a.s. (západní část řešeného území) je rovněž napojen na veřejný 
vodovod. Je možné předpokládat, že zásobování po případném rozšíření areálu bude probíhat stávajícím 
způsobem, případně jeho provozovatel bude muset zásobování vodou řešit dle aktuálních potřeb a možností 
v době předpokládané realizace. 
 

 
Stávající potřeba pitné vody: 
    Rokytno Bohumileč Zástava Drahoš 

obyvatelstvo   110.340 l/d 20.700 l/d 6.840 l/d 5.760 l/d 
    165,51 m3/d 31,05 m3/d 10,26 m3/d 8,64 m3/d 
    3,448 l/s 0,647 l/s 0,214 l/s 0,18 l/s 
 
občanská vybavenost  12.260 l/d 2.300 l/d         0       0 
 
zaměstnanci v provozech   6.000 l/d    600 l/d         0       0 
 
živočišná výroba  23.200 l/d             0         0       0   
    32,1 m3/d 
 

Návrh: 

 Územní plán ve svém návrhu respektuje a přebírá navržené řešení z PD ‘‘Posílení skupinového 
vodovodu Holicko‘‘ (fy Multiaqua). Konkrétně se jedná o propojení od jižní části zástavby Bohumilče 
jihozápadním směrem v souběhu s komunikací III/29820 do Dražkova.  

Z tohoto návrhu pro řešené území vyplývá zlepšení možnosti zásobování v případě poruch (oprav) na 
hlavních zásobovacích zařízeních.  
 

Pro zastavitelné plochy Z7a; Z11; Z12; Z25; Z27; Z28a; Z33 je uvažováno s dílčím prodloužením 
vodovodních řadů do jejich dosahu. Ostatní zastavitelné plochy jsou v přímém dosahu stávajících řadů.  

V rámci koridoru pro výstavbu dálnice II. třídy D35 je navržena přeložka hlavního přívodního 
vodovodního řadu na jižním okraji zastavěného území Rokytna. 

Způsob zásobování pitnou vodou a větvení v zastavitelných plochách Z12; Z27; Z28a a Z33 bude 
stanoveno na základě zpracovaných územních studií, které jsou podmínkou pro rozhodování v území.  
 
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v rámci stanovených podmínek 

využití  ploch s rozdílným způsobem využití..  
 
Bilance nárůstu potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru: 
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PITNÁ VODA

plocha místní část výměra využití / RD obyvatel Qd Qdmax Qhmax

katastrální území Bohumileč:
Z01 Zástava 4387 3 11 1650 2,475 0,052
Z02 Zástava 1180 1 4 600 0,9 0,019
Z04a Bohumileč 6093 5 18 2700 4,05 0,084
Z05 Bohumileč 21162 8 28 4200 6,3 0,131
Z06 Bohumileč 79001 drobná výroba 1050 1,575 0,033
Z07a Bohumileč 4821 3 11 1650 2,475 0,052
Z08 Bohumileč 5130 3 11 1650 2,475 0,052
Z10 Bohumileč 2019 0 0 0 0 0
Z11 Bohumileč 10221 2 7 1050 1,575 0,033
Z12 Bohumileč 6585 5 18 2700 4,05 0,084
Z13 Bohumileč 860 ČOV pro Újezd u Sezemic 200 0,3 0,006
Z37 Bohumileč 7278 4 14 2100 3,15 0,066
Z38 Bohumileč 3217 2 7 1050 1,575 0,033
katastrální území Rokytno:
Z21 Rokytno 27616 sport 3000 4,5 0,09
Z22d Rokytno 2168 2 7 1050 1,575 0,033
Z23 Rokytno 46745 výroba 12000 18 0,375
Z24 Rokytno 12667 výroba 3000 4,5 0,094
Z25 Rokytno 6642 5 18 2700 4,05 0,084
Z26 Rokytno 2630 1 4 600 0,9 0,019
Z27 Rokytno 61789 54 189 28350 42,525 0,886
Z28a Rokytno 64400 52 182 27300 40,95 0,853
Z30 Rokytno 22641 agroturistika 2100 3,15 0,066
Z31 Rokytno 1041 ČOV Rokytno - intenzifikace 100 0,15 0,003
Z32 Rokytno 3291 sport 0 0 0
Z33 Rokytno 43461 32 112 16800 25,2 0,525
Z35 Drahoš 5174 6 21 3150 4,725 0,098
Z36 Drahoš 12009 1 4 600 0,9 0,019

189 666 121700 182,025 3,79

CELKOVÝ POČET OBYVATEL 689 (R. 512 + B. 114 + Z. 18 + D. 25)
Pro OV z důvodu nárůstu počtu obyvatel 13380 20,07 0,418
CELKEM: 135080 202,095 4,208  
             
Stanovení potřeb pro sport a výrobu nelze určit bez konkrétního podnikatelského záměru. 
 
 
Kanalizace 
 
Rokytno  

 V severovýchodní části sídla, byla vybudována čistírna odpadních vod, která je konečným prvkem 
systému obecní kanalizace. Územní plán vymezuje plochu pro významné rozšíření kanalizační sítě dle 
projektové dokumentace fy RECprojekt s.r.o. Tento záměr je doplněn o navrhované stoky do dosahu 
některých významných zastavitelných ploch.  

Do stávající ČOV ústí kanalizační systém Rokytna a je sem dále přiveden centrální výtlak z obce Chvojenec (666 
obyvatel). Čistírna je zaústěna do Brodeckého potoka. 
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Bohumileč 

 V Bohumilči není stávající kanalizační síť. Územní plán navrhuje zbudování oddílné kanalizační sítě, 
která bude přivedena tlakovým potrubím vedeným podél silnic III/29820 a II/298 z jižní strany do 
kanalizačního systému Rokytna a dále budou splašky dovedeny do centrální ČOV v Rokytně.  
Způsob technického řešení v samotném zastavěném území  Bohumilče (gravitační, s přečerpáním, tlaková, 
podtlaková) bude řešen  samostatnou  PD. 
Navrhované řešení je v souladu s PRVK.  
 

Do severní části katastrálního území Bohumileč zasahuje plocha navrhované čistírny odpadních vod 
(vč. ochranného pásma) obce Újezd u Sezemic.    (zpracovatel PD fa VK Projekt s.r.o.). Tato navrhovaná ČOV je 
vymezena v platném územním plánu Újezdu u Sezemic. 
 
Zástava 

 Kanalizační síť v této části není zbudována. Územní plán nenavrhuje odkanalizování shodně s územním 
plánem Újezdu u Sezemic, na jehož k.ú. leží druhá část Zástavy. Odpadní vody budou likvidovány individuálně 
v souladu se zákonem. 
 Navrhované řešení je v souladu s PRVK. 
 
Drahoš 

 V platné ÚPD a v PRVK je navrženo vybudování tlakové kanalizační stoky z Drahoše do jihovýchodní 
části Rokytna. Nový územní plán tento návrh respektuje. Výtlak bude veden severním směrem, kde by mělo 
dojít k napojení na stávající kanalizaci a odpadní vody budou dále vedeny na stávající centrální ČOV.  
 
Kanalizace je navržena jako oddílná,  
 
Zastavitelné plochy pro vodní hospodářství: 
Z13 – centrální ČOV pro obec Újezd u Sezemic (severní část k.ú. Bohumileč) 
Z31 – rozšíření stávajícího areálu centrální ČOV Rokytno za účelem intenzifikace na cca 1500 EO 
          (zpracovatel PD RECprojekt s.r.o.). 
 
Limity využití území: 

Manipulační pásmo ostatních vodních toků   – max. 6 m od břehové čáry 
Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně dlouhou dobu stanovit k užívání i 

větší šířku pozemku než je uvedeno výše. 
 

Manipulační pásmo HOZ : 
- Kanál otevřený -    - max. 6m od břehové čáry 
- Trubní kanál -    - 4m od osy potrubí 

 
Ochranné pásmo vodovodního řadu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí na každou stranu 
a) do průměru 500 mm včetně  – 1,5 m 
b)   nad průměr 500 mm   – 2,5 m 

Ochranné pásmo kanalizační stoky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
na každou stranu 
b) do průměru 500 mm včetně  – 1,5 m 
b)   nad průměr 500 mm   – 2,5 m 
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EEnneerrggeettiikkaa  

 
Elektro 
 
k.ú. Rokytno 

 Tato část obce je napojena z východní strany na kmenové vedení vedoucí mezi Sezemicemi a 
Chvojencem. V Drahoši je provedena odbočka směrem na Rokytno, na které je zbudována trafostanice pro 
Drahoš. Vedení pokračuje směrem severozápadním, na okraji Rokytna je provedena odbočka severním 
směrem, která je zakončena trafostanicí.  Hlavní vedení pokračuje na jihozápadní okraj obytné části obce. Zde 
jsou dvě trafostanice, jedna pro výrobní areál a druhá pro obytnou část obce. Před zakončující trafostanicí 
vrchního vedení je přechod  na podzemní vedení vysokého napětí, které je zakončeno trafostanicí umístěnou 
severně od výrobního areálu na západním okraji obce. Jižně od stávající ČOV do východní části toho katastru 
vchází další nadzemní vedení elektro, zakončené trafostanicí. Územní plán navrhuje vybudování podzemního 
pokračování tohoto vedení k navrhované trafostanici, která bude součástí zastavění rozsáhlé rozvojové plochy 
v severovýchodní části Rokytna. 
 
k.ú. Bohumileč 

Připojení elektro VN do Bohumilče vchází z jihu, v obci jsou dvě trafostanice. Územním plánem je 
navržena nová TS v jižní části, východně od stávajícího vedení. 
 
Primární rozvod 35 kV 

Primárně jsou stávající trafostanice napájeny vrchní přípojkou, které odbočují od stávající kmenové 
linky napětí 35kV. Primární rozvod je ve vyhovujícím stavu. Jedna větev vedení je vedena jako podzemní, 
zakončená kompaktní trafostanicí. 

 
výpis stávajících trafostanic v k.ú. Rokytno a Bohumileč 
     TS č.:          název:                           typ:   výkon:         trafo max: majetek: 

   TS   537     Rokytno, obec I  BTS  630 kVA  630 kVA ČEZ 
   TS   722     Rokytno, obec II  PTS   160 kVA  400 kVA ČEZ 
   TS   856     u koupaliště  BTS  400 kVA  630 kVA ČEZ 
   TS   559     v chalupách  kabelová 250 kVA  800 kVA ČEZ 
   TS   685     ZD    BTS  630 kVA  630 kVA ČEZ 
 
   TS   446     Drahoš   zděná  100 kVA   400 kVA ČEZ 
    
 
   TS   176     Bohumileč, obec  BTS  400 kVA  400 kVA ČEZ 
   TS 1046     Bohumileč    PTS  100 kVA  400 kVA ČEZ 
 
Zástava je napojena na vedení od Újezdu u Sezemic - ze severovýchodu. Ve východní části této osady 

(v k.ú. Újezd u Sezemic) je jedna trafostanice - TS 272. 
   TS   272     Zástava (Újezd u Sez.)          PTS  100 kVA 400 kVA ČEZ 
 
 
 

Sekundární rozvod 1 kV 
Je proveden normalizovaným napětím 3 + PEN ~ 380 V 50 Hz. Rozvod je proveden jak zemními kabely 

(v plochách mladší výstavby) tak vrchní na sloupech a střešních konzolách. Rozvod vyhovuje současnému 
zatížení. 
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Návrh: 

Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná pásma vedení a zařízení elektrizační 
soustavy. 

Pro připojení energeticky náročnějších zastavitelných ploch bude nutné vybudovat nová zařízení 
distribuční soustavy. Bude se jednat o kabelová vedení NN a kompaktní trafostanice (35/0,4 kV). V plošně 
rozsáhlých zastavitelných plochách s velkým počtem odběrných míst by měly být nové TS umisťovány poblíž 
těžiště odběrů.  

Konkrétní způsob připojení zastavitelné plochy Z28a je převzat z platného územního plánu, resp. jeho 
změn (je dán distribuční společností). 
 
Bilance nárůstu potřeb elektrické energie pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru: 

 
 

plocha místní část výměra využití / RD obyvatel Pi [kW] Ps [kW]
katastrální území Bohumileč:
Z01a Zástava 4387 3 11 33 12
Z02 Zástava 1180 1 4 11 4
Z04a Bohumileč 6093 5 18 55 21
Z05 Bohumileč 21162 8 28 88 32
Z06 Bohumileč 79001 drobná výroba 22 8
Z07a Bohumileč 4821 3 11 33 12
Z08 Bohumileč 5130 3 11 33 12
Z10 Bohumileč 2019 0 0 0 0
Z11 Bohumileč 10221 2 7 22 8
Z12 Bohumileč 6585 5 18 55 21
Z13 Bohumileč 860 ČOV pro Újezd u Sezemic 11 4
Z37 Bohumileč 7278 4 14 44 17
Z38 Bohumileč 3217 2 7 22 8
katastrální území Rokytno:
Z21 Rokytno 27616 sport 11 4
Z22d Rokytno 2168 2 7 22 8
Z23 Rokytno 46745 výroba 110 42
Z24 Rokytno 12667 výroba 66 25
Z25 Rokytno 6642 5 18 55 20
Z26 Rokytno 2630 1 4 11 4
Z27 Rokytno 61789 54 189 594 226
Z28a Rokytno 64400 52 182 572 218
Z29 Rokytno 1455 fotovoltaika 0 0
Z30 Rokytno 22641 agroturistika 33 13
Z31 Rokytno 1041 ČOV Rokytno - intenzifikace 11 4
Z32 Rokytno 3291 sport 0 0
Z33 Rokytno 43461 32 112 352 134
Z34 Drahoš 2559 sport 11 4
Z35 Drahoš 5174 6 21 66 25
Z36 Drahoš 12009 1 4 11 4

189 666 2354 890
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Bilanci potřeb elektrické energie pro rekreaci, podnikání a výrobu nelze určit bez konkrétního podnikatelského 
záměru. 

Bilance nárůstu potřeb elektrické energie je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut 
podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem …) 
případně počet pasivních a nízkoenergetických domů. Rezerva rovněž vznikne plynofikací zastavitelných ploch. 
 
Pozn.: vedení a zařízení základní technické vybavenosti je možné umístit v území v rámci stanovených 

podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití.  
Limity využití území: 

 
  zařízení    ochranné pásmo [m] od krajních vodičů 

                              §46(zák. 458/2000 Sb.)         §19 (zák. 222/94 Sb. 

                                                                                         vládní nař. 80/1957 Sb. §5) 

           nadzemní vedení 
napětí nad 35 kV do 110 kV včetně   12 m    15 m 
napětí nad 1 kV do 35 kV včetně       7 m    10 m 

podzemní (kabelové) vedení 

do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a sděl.      1 m od povrchu vedení  
elektrické stanice 

stožárové transformovny VN        7 m    10 m 
kompaktní a zděné transformovny VN     2 m od vnějšího pláště   
vestavěné transformovny VN       1 m od obestavění 
 
PZN. §19 -  zařízení postavená do roku 1995  

 
 

PPllyynnoovvoodd  

• zástavba v k.ú. Rokytno je kromě sídla Drahoš plně plynofikována kombinací středotlaké a 
nízkotlaké plynovodní sítě. V Rokytně je jedna vysokotlaká regulační stanice umístěná v jižní 
části obce při silnici II/298. Druhá byla odpojena v areálu bývalého zemědělského družstva - 
pro podnikatelské aktivity. 
Regulační stanice je napojena na vysokotlaké vedení VTL OC DN 100, odbočující východním 
směrem z hlavního vedení VTL OC DN 300, které prochází řešeným územím směrem jihozápad 
- severovýchod východně od Bohumilče. Od RS směrem východním pokračuje vysokotlaká 
přípojka OC DN 80 do regulační stanice Chvojenec. 

 

• zástavba v k.ú. Bohumileč včetně sídla Zástava je plně plynofikována středotlakou plynovodní 
sítí, kterou zásobuje regulační stanice VTL/STL Borek. Katastrálním územím prochází ve směru 
JZ – SV vysokotlaký plynovod VTL OC DN 300. 

 
Limity využití území: 

Ochranná pásma plynárenských zařízení: 
OP  NTL a STL  v nezastavěném území 4 m od obrysu potrubí na obě strany 
OP NTL a STL  v zastavěném území   1 m od obrysu potrubí na obě strany 
OP VTL       4 m od obrysu potrubí na obě strany 
 
Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení: 

 BP VTL do DN 100 vč. 15 m od obrysu potrubí na obě strany 
 BP  VTL DN 300   40 m od obrysu potrubí na obě strany 
 BP VTL RS  10 m od objektu 
 
 
 Pásmo havarijního plánování: 
 VTL plynovody  50 m od potrubí  
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Návrh: 

Hlavním návrhem v ÚP týkající se plynovodních zařízení je návrh koridoru pro VVTL plynovod Olešná – 
Náchod – Polsko (dle ZÚR P01) v šířce 300 m. Nový VVTL bude příloží stávajícího vysokotlakého plynovodu DN 
300. To je výhodou pro minimalizaci  rozsahů ochranných a bezpečnostních pásem a při postupu povolování.  

Dalším významným návrhem je přeložka vysokotlaké přípojky DN 100 pro RS Rokytno a RS 
Chvojenec  na jižním okraji zastavěného území Rokytna. Přeložka je vyvolanou investicí akce dálnice II. třídy 
D35. 
 

Územní plán respektuje stávající způsob zásobování řešeného území zemním plynem včetně tras 
vysokotlakých rozvodů a přípojek.  

Navrženo je pouze dílčí prodloužení nízkotlaké a středotlaké plynovodní sítě do dosahu zastavitelných 
ploch s předpokladem možného odběru. 
 Územní plán navrhuje rozšíření nízkotlakého rozvodu plynu pro Z27; Z28a; Z33. 
Územní plán navrhuje rozšíření středotlakého rozvodu plynu pro Z4a; Z5; Z7; Z11; Z12; Z23;Z25; Z27. 
 
 
Bilance nárůstu potřeb zemního plynu pro zastavitelné plochy s předpokladem nového odběru: 
 

ZEMNÍ PLYN      
plocha místní část výměra využití / RD obyvatel m3/d m3/rok pozn.
katastrální území Bohumileč:
Z01 Zástava 4387 3 11 6 7500 STL
Z02 Zástava 1180 1 4 2 2500 STL
Z04a Bohumileč 6093 5 18 10 12500 STL
Z05 Bohumileč 21162 8 28 16 20000 STL
Z06 Bohumileč 79001 drobná výroba 4 5000 STL
Z07a Bohumileč 4821 3 11 6 7500 STL
Z08 Bohumileč 5130 3 11 6 7500 STL
Z10 Bohumileč 2019 0 0 0 0 STL
Z11 Bohumileč 10221 2 7 4 5000 STL
Z12 Bohumileč 6585 5 18 10 12500 STL
Z37 Bohumileč 7278 4 14 8 10000 STL
Z38 Bohumileč 3217 2 7 4 5000 STL
katastrální území Rokytno:
Z21 Rokytno 27616 sport 2 2500 STL
Z22d Rokytno 2168 2 7 4 5000
Z23 Rokytno 46745 výroba 10 12500 STL
Z24 Rokytno 12667 výroba 6 7500 STL
Z25 Rokytno 6642 5 18 10 12500 STL
Z26 Rokytno 2630 1 4 2 2500 STL
Z27 Rokytno 61789 54 189 108 135000,00 STL + NTL
Z28a Rokytno 64400 52 182 104 130000,00 NTL
Z30 Rokytno 22641 agroturistika 4 5000 NTL
Z33 Rokytno 43461 32 112 64 80000 NTL
Z35 Drahoš 5174 6 21 0 0 mimo dosah
Z36 Drahoš 12009 1 4 0 0 mimo dosah

189 666 390 487500  
 

Bilanci potřeb zemního plynu pro rekreaci, podnikání a výrobu nelze určit bez konkrétního 
podnikatelského záměru. 



172 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

Bilance nárůstu potřeb zemního plynu je uvažována jako maximální. Ve výpočtech není zahrnut 
případný podíl energií získaných z obnovitelných zdrojů (např.: fotovoltaika, tepelná čerpadla, topení dřevem 
…) případně počet pasivních a nízkoenergetických domů, nebo počet RD vytápěných elektrickou energií. 
 
Stavby a činnosti v řešeném území budou respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení. 
 
Limity využití území: 

Ochranná pásma: 
          NTL a STL v zastavěném a zastavitelném území  1m 
          NTL a STL mimo zastavěné a zastavitelné území 4m 
          RS VTL  4m   
          VTL do DN 100 4m 
          VTL  nad DN 250 8m 

Bezpečnostní pásma plynárenských vedení a zařízení: 
          RS VTL  10m 
          VTL  do DN 100 15m 
          VTL  nad DN 250 40m 
 
Pásmo havarijního plánování 
 VTL plynárenská zařízení 50m 
 
 

TTeelleekkoommuunniikkaaccee  

 Obec Rokytno se všemi svými místními částmi je plně kabelizována sítí elektronických komunikací. 
V řešeném území se kromě hlavní a podrobné přístupové sítě vyskytuje rovněž několik tras optických kabelů 
(nebo prázdných HDPE trubek pro optokabely) několika různých správců (Telefónica O2, České 
radiokomunikace, GTS, UPC, Sloane Park Property Trust). 
 
 Nad řešeným územím, západně od zastavěného území Rokytna prochází 2 radioreleové trasy ve směru 
SV - JZ. Územní plán nenavrhuje v zastavitelných plochách ležících pod trasami RR paprsků stavby ani zařízení, 
které by je svým umístěním a výškou či činností ovlivňovaly.   
 
 V jižní části k.ú. Rokytno (JZ od Drahoše) stojí základnová stanice mobilního operátora (BTS). Přístup 
k tomuto komunikačnímu zařízení je veden mimo řešené území (po k.ú. Dolní Ředice).   
 
Návrh: 
V rámci koridoru pro výstavbu dálnice II. třídy D35 je na jižním okraji zastavěného území Rokytna (v okolí 
prostoru budoucí MÚK) navržena přeložka podzemních vedení sítě elektronických komunikací všech 
dotčených správců. Součástí přeložek bude i pokládka volných (rezervních) chrániček v místech budoucího 
křížení trasy komunikací D35.    
 
Napojení zastavitelných ploch na sítě elektronických komunikací bude provedeno zemními kabely 
z napojovacích bodů daných správcem komunikační sítě.  

Provozovatel veřejné komunikační sítě v současné době takovéto lokality připojuje až na základě 
počtu zájemců a vypočtené finanční návratnosti vložené investice. 
 
 

NNaakkllááddáánníí  ss  ooddppaaddyy  

Odstraňování tuhého komunálního odpadu je řešeno sběrem do popelnic a kontejnerů a odvozem 
specializovanou firmou na řízenou skládku. 

Recyklovatelné složky TKO jsou separovány, v jednotlivých místních částech jsou dobře dostupná 
místa s kontejnery na tříděný odpad. 
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Nebezpečný a velkoobjemový odpad, stejně jako kovový šrot jsou sbírány jednorázově a odváženy 
k dalšímu zpracování. 

V bezprostřední blízkosti obce leží dvě rozsáhlá složiště popílku z Opatovické elektrárny. Tato 
monitorovaná popílkoviště mohou být potenciálně zdrojem znečištění spodních i povrchových vod, případně i 
znečištění ovzduší. 

Na jižním z obou popílkovišť bylo vybudováno golfové hřiště. 
 

PPoožžaaddaavvkkyy  vvyyppllýývvaajjííccíí  zzee  zzvvllááššttnníícchh  zzáájjmmůů  

Územní plán respektuje podmínky a zájmy civilní ochrany, požární ochrany a požadavky Armády ČR, 
uplatněné k Zadání. Pásmo havarijního plánování je v řešeném území stanoveno (D35, silnice II. třídy) 

Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu letištního radiolokačního prostředku letiště 
Pardubice, do řešeného území zasahuje ochranné pásmo přehledových systémů (OP RLP) Nepolisy – územní 
plán ho vyznačuje a respektuje. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s ČR – MO, jejímž 
jménem jedná AHNM OÚSM Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz. ÚAP – jev 119, pasport č. 
236/2014): 

• výstavby objektů a zařízení tvořící dominanty v území, 

• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 
větrných elektráren apod. 

• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN 

• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy a 
rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM, 

• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních, 

• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity, 

• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky), 

• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny, 

• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení 

• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich, 

• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod., 

• stavby vyšší než 30m nad terénem pokud dochází k souběhu s jiným vymezením MO a je zde 
uplatňován přísnější požadavek ochrany, 

• veškerá výstavby dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO 
 V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek 
nebo jejich souběh. 
 
 

PPoožžáárrnníí  oocchhrraannaa  

 Pro novou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 730873 Požární 
bezpečnost staveb – zásobování vodou a ČSN 752411 Zdroje požární vody. Příjezdové komunikace budou 
řešeny i pro příjezd požárních vozidel podle ČSN 730802, resp. ČSN 730804. 
 
 Řešené území není prakticky (dle údajů ÚAP) dotčeno záplavami, drobné vodoteče v území nemají 
stanoveno záplavové území. 
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KKrraajjiinnaa,,  úúzzeemmnníí  ssyyssttéémm  eekkoollooggiicckkéé  ssttaabbiilliittyy      

Koncepce uspořádání krajiny (Krajinné dominanty přírodního a kulturního charakteru) 

Z krajinářského hlediska je řešené území rovinatou zemědělskou krajinou s fragmenty lesních ploch a 
výraznějším lesním masivem v západní části. Severně od Bohumilče jsou krajinářsky významné vodní plochy, 
z nichž Bohumilečský rybník leží na správním území obce, celá severní část řešeného území je Místem 
krajinného rázu Újezd – Borek. Jedná se o krajinu s dochovanými rybníky v návaznosti na sídla. Okolí rybníků 
provází přirozená vegetace mokřadů a lesů. Převládá přírodní charakteristika s mnoha intimními prostory. 
Měřítko krajiny je malé a střední, tvořené poli, loukami, rybníky a lesy.   

Krajinářsky významným počinem je zbudování golfového areálu na bývalém popílkovišti Opatovické 
elektrárny. Část areálu zasahuje do k.ú. Bohumileč, část v sousedním k.ú. Dříteč. 

Východně od silnice mezi Rokytnem a Býští se rozkládá chráněné území Písečné Přesypy u Rokytna. 

Do území zasahuje záměr na vybudování významné komunikace – dálnice II. třídy D35, která ovlivní 
možnosti zkvalitnění krajinného rázu, rozšíření a provázání ploch a systémů zeleně.  

 
Doporučovaná opatření ke zkvalitnění zeleně a posílení krajinného rázu: 

o Realizovat funkční systémy ekologické stability na regionální i lokální úrovni. 

o Chránit, případně s dostatečným časovým předstihem nahrazovat a obnovovat stávající zeleň v krajině 
i sídlech. 

o Podél cest a vodotečí doplňovat liniovou zeleň (interakční prvky), vhodná místa zastavení doplnit 
odpočinkovým mobiliářem. 

o V rámci návrhových lokalit bydlení budou v dostatečných prostorových parametrech uplatněny plochy 
veřejné a rekreační zeleně. 

o Na rozhraní rozdílných funkcí a na hranicích aktivit s negativními vlivy na životní prostředí (hluk, 
emise....) jsou a budou doplněny plochy zeleně ochranné a izolační (v plochách, na kterých jsou 
provozovány činnosti, které jsou zdrojem negativních vlivů). 

 

Další navrhovaná opatření: 

o Obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., 
vhodné dlouhověké dřeviny – lípa, javor, jasan, bříza), přitom budou respektovány stávající významné 
stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny. 

o Doplnění mimolesní zeleně ve formě remízků (na hůře využitelné plochy u rozcestí, u vodotečí, keřové 
k patám stožárů elektrického vedení apod., pro ozelenění jsou  vhodné domácí druhy dřevin včetně 
keřového patra (viz ÚSES). 

o Všechna doporučená opatření je nutné provádět na základě zpracovaného projektu. 

o U realizací s minimálními zábory zemědělské půdy (solitérní a liniová zeleň) je žádoucí začít 
v předstihu. 

 
Prostupnost krajiny 

Systém cestní sítě je navržen k obnově v trasách původních cest, zvykových cest. Podmínky využití 
ploch s rozdílným způsobem využití v krajině jsou stanoveny tak, aby v souladu se zpracovanými KPÚ bylo 
možno realizovat plán společných zařízení – mj. cestní síť v krajině. Prostupnost krajiny bude zachována, resp. 
po prověření obnovena či rozšířena.  

Prostupnost krajiny ve formě pěších cest a cyklotras může být také realizována na plochách  
smíšených nezastavěného území, jako součást liniových prvků ÚSES (biokoridory, interakční prvky) případně 
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na plochách zemědělských či vodních a vodohospodářských. Návrh územního plánu nespecifikuje přesné 
trasování, regulativy (podmínky využití ploch) však umožňují trasovat cesty téměř kdekoliv v krajině, a je tak 
umožněna variabilita při konkrétním vymezení. Cestní síť je doplněna doprovodnými porosty a plní v krajině i 
funkci ekologickou (protierozní opatření) a estetickou (doprovodná zeleň). 

Přehled zájmových území ochrany přírody, návrh VKP a PS  

 V řešeném území se vyskytuje chráněné území přírodní rezervace – Písečné Přesypy u Rokytna. 

Dle zák. 114/92 Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění nejsou v řešeném území 
registrovány žádné významné krajinné prvky. 
 Z lokalit s obecnou ochranou jsou respektovány významné krajinné prvky ze zákona (rybníky, 
mokřady, vodní toky, údolní nivy). 
 

Ochrana územního systému ekologické stability  

 Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability 
uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů 
pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, 
obce i stát. 

 Územní systém ekologické stability respektuje ZÚR Pk s následným částečným upřesněním vymezení 
prvků regionálního a nadregionálního ÚSES. 

 V řešeném území je základním prvkem ÚSES nadregionální biokoridor NRBK K73 Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno, který prochází západní částí řešeného území ve směru sever – jih. 

Jižně od Rokytna a Bohumilče prochází ve směru východ – západ regionální biokoridor RBk 1920 – 
Kopanina (vodní), končící v NRBK řeky Labe. Na tomto biokoridoru leží na soutoku Ředického a Brodeckého 
potoka regionální biocentrum RBC 9006 Kopanina. 

Na tento základ jsou navěšena biocentra a navázány biokoridory lokálního významu. 
Tyto prvky využívají vodotečí a stávajících břehových porostů, mokřadů u stávajících rybníků, 

stabilních částí lesních porostů. 
 
Skladebné části ÚSES jsou dále  provázány interakčními prvky – liniovou zelení podél cest a vodotečí. 

 V rámci návrhu ÚP bylo provedeno upřesnění prvků lokálního ÚSES v souladu se zpracovanou Revizí 
lokálního ÚSES a Plánem ÚSES pro území ORP Pardubice tak, aby byly vytvořeny prostorové předpoklady pro 
funkční systém, napojený v co největší míře na plochy zeleně v zastavěném území a dále na ÚSES okolních 
obcí.   

 Část prvků ÚSES má již dnes odpovídající prostorové parametry a zajištění jejich funkčnosti spočívá ve 
správném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle stanoviště, na ZPF obnova 
květnatých luk a doplnění zeleně, v nivách vodotečí revitalizační opatření sledující m.j. doplnění břehových 
porostů, ochranného zatravnění, obnovu malých vodních nádrží či poldrů). Některé prvky bude nutné nově 
založit na orné půdě formou zatravnění, zalesnění či založení malých vodních ploch. 

 Dílčí úprava vedení lokálního biokoridoru LBK 53 byla navržena v severovýchodní části řešeného 
území. Na rozdíl od Revize lokálního ÚSES a Plánem ÚSES pro území ORP Pardubice, které vedlo tento LBK 
prostředkem zemědělského lánu bez vazby na přírodní hodnoty území, navrhuje územní plán Rokytno jeho 
vedení severněji tak, aby bylo zajištěno navázání stávajících přírodních hodnot – drobných ploch lesa a okolí 
„jíláku“. LBK je veden v souběhu s účelovou komunikací tak, aby nedocházelo k nežádoucímu rozdělení 
zemědělských ploch. Takto vymezený LBK ale předpokládá, že jeho vedení bude prodlouženo v kú. 
Hrachoviště u Býště, kde by jeho vedení nemělo být problémem, neboť může respektovat reálný stav v území. 
Severně mimo řešené území se tento LBK naváže na LBK 52, který pokračuje západním směrem a je řešeno 
jeho křížení s trasou navrhované dálnice II. třídy D35. 
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 Prvky ÚSES s funkcí biocenter jsou vymezeny jako plochy – Přírodní krajinné zeleně – NP a 
v konkrétních případech Vodní plochy a toky – W. 

 Zlepšení ekologické stability krajiny je územním plánem podpořeno vymezením ploch smíšených 
krajinných – NSzp zejména tam, kde je mimo zemědělské produkce vhodné podpořit funkci krajinotvornou. 
 
 
Mimo urbanizované území lze v rámci pozemkových úprav za podmínky: 

o dodržení urbanistické koncepce stanovené územním plánem 
o dodržení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených územním plánem 
o respektování ochranných režimů stanovených územním plánem (např. ÚSES) 
o respektování veškerých limitů využití území 

měnit využití území uvedených kultur (druhů pozemků) bez nutnosti změny územního plánu, po projednání 
dle platných právních předpisů, následujícím způsobem: 

o z orné na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
o ze zahrady na ornou, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
o z louky a pastviny na ornou, zahradu, vodní plochu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
o z vodní plochy na ornou, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený k plnění funkcí lesa 
o z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou, zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu 
o pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, 

louce a pastvině, vodní ploše, pozemcích určených k plnění funkcí lesa. 

Tabulka prvků ÚSES: 

 

prvek 
ÚSES 

název Funkční typ stav 

C
íl

o
v

á
 

sp
o

le
č.

 

opatření poznámka   

NRBK K73 
73/49 

 

Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno 

(borová osa) 

částečně 
existující 

(stávající i 
navrhovaný úsek) 

lesní porost, 
kulturní louka 

lesní 
 

v lesní části hospodařit 
podrostním způsobem, 
TTP postupně zalesnit 

autochtonními 
dřevinami 

navrhovaný úsek prochází 
přes dvě plochy  územních 
rezerv pro golfové hřiště - 
nutno zajistit průchodnost 

NRBK K73 
73/48 

Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno 

(borová osa) 

existující 
(stávající úsek) 

lesní porost lesní 
v lesní části hospodařit 
podrostním způsobem 

- 

RBC 9006 Kopanina 
- 

(navrhované 
RBC) 

Orná půda jíž 
protékají 

kanalizované 
toky. 

Ruderalizované 
bylinné patro bez 

doprovodného 
břehového. 

- K Založení 

Nově navržené RBC. 
Situováno do prostoru 
soutoku Ředického a 
Brodeckého potoka, v 

řešeném území cca 29,72 
ha 

RBK 
1920/9, 

10 
- 

chybějící 
(navrhovaný 

úsek) 

regulovaný 
Ředický potok s 
travinobylinným 

lemem, orná 
půda 

vodní, 
travinná, 
dřevinná 

vysadit břehový porost z 
autochtonních listnáčù, 
zorněnou část zatravnit 

nesoulad v kategorii BK v 
ÚPD sousední obce 

RBK 
1920/11, 

12,13 
- 

chybějící 
(navrhovaný 

úsek) 

regulovaný 
Brodecký potok s 
travinobylinným 

lemem, orná 
půda 

vodní, 
travinná, 
dřevinná 

vysadit břehový porost z 
autochtonních listnáčù, 
zorněnou část zatravnit 

koridor není vymezen v 
ZÚR Pk 

LBC 98 Ve Žlábkách existující, funkční lesní porost lesní 

hospodařit podrostním 
způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení 
autochtonních dřevin 

LBC vložené do NRBK K73, 
4,93 ha 

LBC 92 U Trámu 
částečně 
existující 

vodní tok s 
břehovými a 

lesní 
porosty ponechat 

samovolnému vývoji, 
LBC vložené do RBK 1920, 

celk. 3,30 ha 
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 doprovodnými 
porosty, kulturní 
louka, orná půda 

provádět jen nutné 
sanitární zásahy, 

podporovat autochtonní 
druhy dřevin, louky 

extenzivně udržovat, 
část vymezenou na orné 

půdě zatravnit 

LBC 93 Poklouzka chybějící 

vodní tok s 
břehovými  

porosty, orná 
půda 

lesní 

v břehových porostech 
provádět jen sanitární 
zásahy, část na orné 

půdě zalesnit 
autochtonními listnatými 

dřevinami 

LBC vložené do RBK 1920, 
celk. 3 ha 

LBC 94 Nad Splavy chybějící 

vodní tok s 
břehovými  a 

doprovodnými 
porosty, kulturní 

louka 

lesní 

v břehových porostech 
provádět jen sanitární 

zásahy, louku postupně 
zalesnit autochtonními 

listnatými dřevinami 

LBC vložené do RBK 1920, 
celk. 3,15 ha 

LBC 95 Mezi potoky chybějící 

vodní tok bez 
břehových 

porostů, orná 
půda 

lesní 
zalesnit autochtonními 

listnatými dřevinami 
LBC vložené do RBK 1920, 

celk. 3 ha 

LBC 96 
Na Drahošském 

potoce 
chybějící 

vodní tok bez 
břehových 

porostů, orná 
půda 

lesní 
zalesnit autochtonními 

listnatými dřevinami 
LBC vložené do RBK 1920, 

celk. 3,3 ha 

LBC 77 Bohumilečský rybník existující, funkční 

část rybníka s 
ostrovy, břehové 

porosty, vlhké 
polokulturní 

louky s dřevinami 

vodní a 
mokřadní, 
travinná, 
dřevinná 

porosty dřevin ponechat 
samovolnému vývoji, 
provádět jen nutné 

sanitární zásahy, 
podporovat autochtonní 
druhy; louky extenzivně 

udržovat 

4,81 ha 

LBC 75 Borecký existující, funkční lesní porost lesní 

hospodařit podrostním 
způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení 
autochtonních dřevin 

3,11 ha 

LBK 58 - existující, funkční lesní porost lesní 

hospodařit podrostním 
způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení 
autochtonních dřevin 

- 

LBK 57 - existující, funkční lesní porost lesní 

hospodařit podrostním 
způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení 
autochtonních dřevin 

- 

LBK 56 - 
částečně 
existující 

břehové a 
doprovodné 

porosty 
Bohumilečského 

potoka a 
Újezdského 

rybníka, 
polokulturní 

louky, orná půda 

mokřadní, 
travinná, 
dřevinná 

v porostech provádět jen 
nutné sanitární zásahy, 

louky extenzivně 
udržovat, část 

vymezenou na orné 
půdě osázet 

autochtonními 
dřevinami 

- 

LBK 55 - existující, funkční 

břehové a 
doprovodné 

porosty 
Bohumilečského 

rybníka, 
polokulturní 

louky 

mokřadní, 
travinná, 
dřevinná 

v porostech provádět jen 
nutné sanitární zásahy, 

louky extenzivně 
udržovat 

- 

LBK 52 - 
částečně 
existující 

lesní porost, orná 
půda, svodnice s 

ruderálním 
porostem 

lesní, 
dřevinná 

v lesní části hospodařit 
podrostním způsobem, 
porosty kolem potoka 
udržovat sanitárními 

- 
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zásahy 

LBK 53 - 
částečně 
existující 

lesní porost. orná 
půda, 

polokulturní 
louky 

dřevinná 

v lesní části hospodařit 
podrostním způsobem, 

založit výsadbou 
autochtonních listnatých 

dřevin 

nutno provázat se 
systémem v k.ú. 

Hrachoviště u Býště 

LBK 54 - existující, funkční lesní porost lesní 

hospodařit podrostním 
způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení 
autochtonních dřevin 

nutno řešit střed s 
dopravní stavbou a 

návaznost na systém v k.ú. 
Chvojenec 

 
Limity využití území: 

• pásmo (50 m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa 

• ÚSES – regionální a lokální 

• VKP – ze zákona 

• chráněné území – přírodní rezervace Přesypy u Rokytna 
 
 
Nevymezené prvky ÚSES z podkladu revize ÚSES MMP: 

� LBC 79 (Na Kamenci) - vymezeno v ÚPD sousedních obcí - ÚP Dříteč, ÚP Sezemice 
 
Limity využití území: 
- PR Přesypy u Rokytna 
- VKP ze zákona 
- pásmo 50m od hranice PUPFL 
- ÚSES vč. ochranného režimu 
- místo krajinného rázu 
 

 
FFuunnkkččnníí  rreegguullaaccee  
 
� Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch: 
 

� Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než převažující funkce 
stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní budovy) 

� Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných domů – 2 n.p. 
s podkrovím 

� Drobná stavba – stavba související nebo podmiňující stavbu hlavní, např.: 

− stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, 
jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat 
a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 

− stavby pro chovatelství o jednom  nadzemním podlaží  o zastavěné ploše do 16 m2  a do 5 m 
výšky; 

− zimní zahrady  o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2  zastavěné plochy a do 5 m výšky 

− bazény do 40 m2 zastavěné plochy 

� Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, 
který je určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí také nezastavěný pozemek 
v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený 
k zástavbě vhodným objektem při respektování urbanistických a architektonických zásad a zároveň 
bude zajištěno nerušené užívání sousedních staveb a pozemků (nebude snížena pohoda bydlení). 
Prolukou se tedy rozumí stavební mezera mezi zastavěnými stavebními pozemky sourodého 
funkčního využití (shodné vymezení do ploch s rozdílným způsobem využití). 
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� Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich kontaktu se 
samosprávou a státní správou  

� Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a kanceláře 
firem, podnikatelů 

� Stavba pro výrobu a skladování je stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popř. 
služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro 
skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, skladování a posklizňovou 
úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu 
rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby, další rozlišení funkčních regulativů je pro 
potřeby územního plánu vymezeno takto:  

− Výroba smíšená – výroba, která není přípustná v jiných funkčních plochách především z důvodů 
vyšší dopravní zátěže (četnost jízd a tonáž vozidel), i z důvodů překračování limitů přípustného 
zatížení území hlukem, prachem, imisemi, které však nepřesahují hranice areálů. Jde např. o 
výrobu potravinářskou, textilní, elektrotechnickou, polygrafickou, výrobu stavební a stavebních 
hmot, dřevozpracující, servisy, opravny, strojírenství na bázi výroby spotřebních předmětů. Tyto 
plochy jsou využívány i pro občanské (komerční) vybavení především související s provozovanými 
výrobními či skladovacími činnostmi – např. prodejní sklady, prodejny. Provozovány zde mohou 
být i výrobní činnosti na bázi řemesel, opravárenské a servisní služby (výrobní služby) atd. 

− Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých nároků na 
přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí, které nepřesahují 
hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu řemeslnou, služby mající 
charakter výroby, servisní služby ap. 

� Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch zemědělské půdy – stavby  sloužící ukládání sena, 
slámy, polní hnojiště, přístřešky pro hospodářská zvířata na pastvinách, napáječky 

� Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží denní 
potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli 

� Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – např. řemesla, 
sezónní a opravárenské služby, služby pečovatelské, zdravotní, půjčovny, poradenství…atd. 

� Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a dodavatelem, 
resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem 

� Odstavné plochy – plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu 

� Parkingy, parkovací plochy – plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např. po dobu 
zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé) 

� Pobytová rekreace – stavby, zařízení a plochy umožňující vícedenní rekreační pobyt s možností 
přenocování, stravování, atd., s možností rekreačního vyžití 

� Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky, exotické 
ptactvo 

� Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů, inertního 
odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních nádob, se 
zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování (likvidace) 

� Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap..... z provozované činnosti, 
zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní přípustnou mez hygienických předpisů – 
normovou hodnotu (konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, 
jehož dodržení považuje konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků) 

� zahájení výstavby – za zahájení výstavby v lokalitě, resp. zastavitelné ploše, je považována realizace 
jakékoliv stavební činnosti, terénních úprav či výstavba technické a dopravní  infrastruktury  

� dokončení výstavby – za dokončení výstavby je považováno umožnění užívání stavby v souladu 
s právními předpisy 
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� Stanovení podmínek pro využití ploch: 

 Pro každý  typ případně podtyp plochy s rozdílným způsobem využití stanovuje územní plán podmínky 
využití v členění: 

• Hlavní využití – stanovuje převažující účel využití plochy, které je blíže specifikováno jeho 
charakteristikou  

• Přípustné využití hlavní – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností je vymezen 
převládající způsob využití plochy, který je pro tu kterou plochu charakteristický 

• Přípustné využití doplňkové – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností jsou 
vymezeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím, doplňují a rozšiřují 
škálu možností využití plochy, ale budou vždy tvořit jen doplněk k hlavnímu využití, nebudou 
samostatně  tvořit hlavní využití vymezené plochy 

• Podmíněně přípustné využití – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností jsou 
vymezeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím a jsou přípustné za 
předpokladu splnění stanovené podmínky  

• Nepřípustné využití – funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené plochy s 
rozdílným způsobem využití nevhodné, škodlivé, způsobující závady na životním prostředí a 
neslučují se s funkcí hlavní 

 

• Činnosti, resp. stavby a zařízení, neuvedené ani v jedné z podmínek regulující jejich využití jsou 
považovány za přípustné za podmínky, že: 

o je v souladu se stanovenými podmínkami pro využití typu plochy s rozdílným způsobem 
využití, ve kterém je záměr lokalizován (hlavní využití, pokud je stanoveno, resp. přípustné 
využití) 

o splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě 
o je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot území 
o při dostavbě stavebních proluk ve stabilizovaných plochách bude respektována obvyklá 

hustota zástavby v lokalitě (nebude docházet k nepřiměřenému zahušťování) 
o je v souladu s  prioritami a zásadami koncepce rozvoje v řešeném území, neohrožuje  cíle 

ochrany hodnot a jejich rozvoj 
o je  v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
o není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce 
o není v rozporu se zásadami ochrany přírody a krajiny 
o nenarušuje krajinný ráz, dálkové pohledy na sídlo, nenarušuje významné horizonty a 

pohledové osy 
 
 Celé řešené území je rozděleno do funkčních ploch podle převládající funkce ve vymezené 
ploše (lokalitě). Členění funkčních ploch vychází ze zásad, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území a z metodiky MINIS – minimální standard pro zpracování územních 
plánů v Pardubickém kraji. Vzhledem k určitým typickým a svébytným podmínkám v jednotlivých částech 
řešeného území, které by měly být i do budoucna chráněny, byly některé funkční typy ještě rozděleny do 
několika podtypů. 
 
� Funkce  BYDLENÍ je v řešeném území vyjádřena podle charakteru zástavby a především vzhledem k době 

vzniku a tudíž i způsobu užívání dvěma resp. třemi funkčními typy: PLOCHY BYDLENÍ – bydlení - 
v rodinných domech – příměstské BI, bydlení - v rodinných domech - venkovské BV a plochy smíšené 
obytné – venkovské (popsáno níže). Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské zahrnují plochy, 
kde výstavba probíhala v nedávné době, objekty mají charakter příměstských rodinných domů a 
doplňkové stavby nemají charakter hospodářských stavení (stodoly, sýpky apod.), jedná se spíše o 
drobnější objekty, garáže, kolny, altány apod. Zástavba v plochách BV má naopak charakter 
venkovského bydlení tj. vedle objektů k bydlení jsou lokalizována další hospodářská stavení. 
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� PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ jsou vymezovány dle charakteru staveb, zařízení a způsobu využití.   
� občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS – zahrnuje stabilizované plošně 

významnější areály , ÚP vymezuje zastavitelnou plochu pro nové sportoviště na západním okraji  
Rokytna a dále pak na jižním okraji Drahoše. 

� drobné provozovny a ostatní zařízení občanského vybavení nejsou samostatně vymezovány, jsou  a 
nadále budou součástí především ploch smíšených a ploch bydlení v souladu se stanovenými 
podmínkami využití těchto ploch 

 
� PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

� Veřejná prostranství – uliční prostory PV1 a PV2 – byly vyčleněny z důvodů zdůraznění urbanistické 
struktury, která je pro sídlo typická. Budoucí rozvoj by měl tuto strukturu respektovat a citlivě na ni 
navázat. Plochy PV2 vymezují rozšířené uliční prostory s vysokým podílem veřejné zeleně, 
předzahrádek (sídelní zeleně) apod. 

� Veřejná prostranství – veřejná zeleň ZV – zahrnuje významné plochy sídelní zeleně s parkově 
upravenou zelení, případně s plochami přírodního charakteru, které jsou doplněny plochami a 
zařízeními pro denní rekreaci obyvatel (dětská a malá sportovní hřiště)  

 
� PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ  

� Plochy smíšené obytné – venkovské SV – zahrnují plochy s původní venkovskou obytnou zástavbou, 
kde se prolíná řada funkcí, které ve vymezené ploše dnes vedle sebe fungují nebo mohou fungovat. 
Představují převážně  původní zástavbu v sídlech venkovského charakteru mohou umožňovat 
integraci bydlení s drobnou výrobou a zemědělstvím, případně i občanským vybavením.  

� Do této funkce je zařazeno i "centrum" navrženého agroturistického či hipoturistického areálu, v 
kterém bude umístěna zástavba a budou se zde prolínat různé funkce včetně možnosti bydlení, 
ubytování, zemědělské stavby apod. 

 
� PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY jsou rozděleny do dvou podtypů: 

� Dopravní infrastruktura silniční – komunikace DS1 – plochy a zařízení především státní silniční sítě, 
významných komunikací  - v řešeném území  dálnice II. třídy D35, silnice II. a III. třídy 

� Dopravní infrastruktura silniční – místní DS2 – místní obslužné a účelové komunikace, cesty 
převážně mimo zastavěné území  

 
� PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

� Technická infrastruktura – inženýrské sítě TI – zahrnuje plochy sloužící stávajícím i navrhovaným 
zařízením a stavbám pro technickou infrastrukturu – v řešeném území např. regulační stanice plynu, 
čistírna odpadních vod  

 
� PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ   

� Drobná a řemeslná výroba VD – zahrnuje drobnější areály výroby a služeb v blízkosti obytných ploch 
� Výroba a skladování se specifickým využitím VX - jedna plocha této funkce je vymezena pro stávající 

fotovoltaickou elektrárnu 
 

� PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ  
� Plochy smíšené výrobní VS  zahrnují bývalý areál bývalé zemědělské výroby, který již prochází 

funkční a prostorovou přestavbou a navazující zastavitelné plochy 
Drobné provozovny a zařízení s výrobním charakterem v obci jsou zařazeny do ploch s jinou převažující 
funkcí lokality – bydlení individuálního nebo do ploch smíšených obytných.  

 
� PLOCHY SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ byly rozděleny do třech podtypů: 

� Zeleň - soukromá a vyhrazená ZS – plochy užitkových a okrasných zahrad, plochy sadů a pod. Tyto 
plochy byly vymezeny především v okrajových částech sídla, aby byl ochráněn přirozený přechod 
mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou, případně na rozhraní rozdílných funkcí.  

� Zeleň - ochranná a izolační ZO – plochy zeleně s izolační funkcí umístěné zejména v návaznosti 
okraje zastavitelných ploch případně mezi neslučitelnými funkcemi 
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� Zeleň - přírodního charakteru - plochy zeleně přírodního charakteru v sídlech - především podél 
vodotečí a vodních ploch 

 
�  PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

� plochy smíšené krajinné NSzpv  (z – s funkcí zemědělskou, p – s funkcí přírodní, v- s funkcí 
vodohospodářskou). Část zemědělských ploch, převážně trvalých travních porostů, ostatní plochy 
apod. byly vymezeny v tomto funkčním typu z důvodů ochrany a zdůraznění krajinného rázu. Pro 
zvýšení retenční schopnost území jsou v prostoru mezi zastavěnými, případně intenzivně zemědělsky 
využívaným územím a přírodně hodnotnými lokalitami a podél vodotečí vymezeny plochy, kde by měl 
být změněn způsob jejich obhospodařování – např. na trvalé travní porosty. Aby nezastupitelná 
funkce ploch travních porostů a pastvin včetně solitérní zeleně byla podpořena, jsou tyto plochy 
vyčleněny do samostatného funkčního podtypu. Do těchto ploch jsou zařazeny i liniové prvky 
lokálního systému ekologické stability. S indexem „v“ je vymezena plocha tzv. Jíláku – vodní plochy, 
která je stopou po lidské činnosti. Plocha je vedena v evidenci KN jako plocha ostatní plocha – 
dobývací prostor. 4ást plochy je využívána jako trvalý travní porost, na části se nachází vodní plocha. 

 
 
� Ostatní funkční plochy jsou vymezovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec. požadavcích na 

využívání území:  

� Plochy vodní a vodohospodářské: 
o Vodní plochy a toky 

� Plochy zemědělské: 
o Plochy zemědělské  

� Plochy lesní: 
o Plochy lesní     

� Plochy přírodní: 
o Plochy přírodní 

 
 Návrh územního plánu sleduje především možnost stabilizace event. posílení hlavní funkce sídla – 
bydlení. Vytváří pro tuto funkci podmínky především vymezením stávajících ploch bydlení, vymezením 
zastavitelných ploch a stanovením vhodných podmínek využití (funkčního regulativu).   
 Územní plán se rovněž snaží ochránit krajinný ráz především v těch částech území, které váží na 
systém ekologické stability, na plochy lesa nebo ekologicky, krajinářsky a jinak významné lokality. Doplňuje a 
vymezuje plochy zeleně tak, aby byly lemovány účelové komunikace v krajině liniovou zelení a tím byl chráněn 
a posilován krajinný ráz. 
 Jako vhodnou formu bydlení stanovuje územní plán nízkopodlažní zástavbu venkovského (ve vazbě na 
původní zástavbu) a příměstského charakteru (v ucelených nově budovaných lokalitách).  
 Stávající plochy sídelní zeleně jsou respektovány a stabilizovány, posilována je funkce především 
veřejné zeleně.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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j) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích 
tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj zpracováno v říjnu 2014. V dílčích závěrech vyhodnocení je 
konstatováno následující: 

� Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů kromě záboru orné půdy konstatováno, 
že ÚP je proveden bez významnějších konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí, některé návrhy 
směřují k jeho významnému zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a zákonů o ochraně 
životního prostředí. Návrh je také v souladu se strategickými dokumenty kraje a republiky a s politikou 
trvale udržitelného rozvoje a energetické bezpečnosti. Návrh nemá negativní vliv na zvláště chráněné 
části přírody včetně PR Přesypy u Rokytna. Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny 
podmínky k jeho uplatnění.   

� Navrhovaný ÚP podpoří hospodářský rozvoj území a jeho infrastruktury. Možné střety v oblasti 
životního prostředí jsou nevýznamné a řešitelné za pomoci navržených opatření. Nový ÚP tak má 
šanci posílit soudržnost společenství obyvatel území a splňuje tím tak i jeden z účelů územního 
plánování. Byla provedena evaluace a predikce možných environmentálních i dalších vlivů. Navržený 
ÚP splňuje požadavky ZADÁNÍ, umožňuje urychlit rozvoj území města při respektování jeho 
historických, kulturních a přírodních hodnot a je tedy důležitým příspěvkem pro zajištění trvale 
udržitelného rozvoje obce. Navržený ÚP ani specificky hodnocený záměr Z30 nebude mít negativní vliv 
na chráněnou lokalitu – Přírodní rezervaci Přesypy u Rokytna. 

� Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít při zachování existujících východisek, doporučení 
a stanovených limitů žádné významně negativní dopady do oblasti životního prostředí nebo 
socioekonomické oblasti. Podpoří trvale udržitelný rozvoj území, aniž by negativně zasáhl do životního 
prostředí obce nebo kterékoliv z významných chráněných lokalit a ÚSES. Pozitivní vlivy uplatnění 
územního plánu výrazně převyšují negativa a kompenzační opatření jsou dostatečná. 

� Z hlediska vlivů návrhu ÚP Rokytno na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů 
obsažených v územně analytických podkladech lze konstatovat, že navržená koncepce má pozitivní 
vliv. Část položek je bez významného vlivu, negativní vliv je pouze na BPEJ. Je třeba konstatovat, že 
majoritní podíl záborů tvoří zábory půd IV. třídy ochrany. 

� Územní plán vytváří svým řešením podmínky pro vyvážený a trvale udržitelný rozvoj řešeného území. 
Pro stabilizaci a rozvoj sociálního a ekonomického pilíře vytváří ÚP podmínky vymezením zastavěného 
území, nových zastavitelných ploch, svým návrhem člení území do ploch s rozdílným způsobem využití 
a stanovenými podmínkami. Návrh jako cele nemá negativní vliv na životní prostředí, dílčí negativní 
zásahy jsou vyváženy přínosem v jiných oblastech hodnocení. 
Plánovanou výstavbou dálnice II. třídy D35 řešené území posílí svůj význam v sídlení struktuře širšího 
území a tudíž lze očekávat, že se zájem o bydlení a rozvoj ekonomických aktivit v území bude zvyšovat. 
Realizace této sinice bude ale zároveň znamenat další ovlivnění životního prostředí v důsledku 
negativních vlivů dopravy na této silnici. Zároveň bude ovlivněna průchodnost krajiny ve směru západ 
- východ. Územní plán na tuto skutečnost reaguje mj. vymezením nových cest souvisejících se 
výstavbou této silnice a návrhem prvků ÚSES. 
Významným posunem pro život obyvatel Rokytna by byla realizace obchvatu silnice II/298. Ten by 
významným způsobem zlepšil životní a obytné prostředí, protože by odvedl tranzitní dopravu ze 
zastavěného území. Ta je v současnosti významným zdrojem zhoršujícím životní prostředí v sídle, je i 
provozní a bezpečností bariérou pro život obyvatel. Územní plán ve svém řešení do budoucna uvažuje 
se zapojením ploch izolační zeleně podél této dopravní stavby do systému sídelní zeleně. 
Z hlediska posílení environmentálního pilíře územní plán navrhuje koncepci uspořádání krajiny, 
systému sídelní zeleně pro možnost denní rekreace obyvatel, posílení ekostabilizační funkce krajiny 
s možností nových ploch zalesnění či dalších krajinných úprav. Proces zlepšení životního prostředí a  
posílení krajinného rázu je procesem dlouhodobým, realizovatelný trvalou a cílevědomou snahou při 
řízení rozvoje řešeného území. 
 

Navržena byla tato opatření pro eliminaci předpokládaných vlivů na ŽP: 
� V průběhu výstavby budou vždy dodržována opatření k minimalizaci negativních vlivů prašnosti a 

hlučnosti na okolní budovy a jejich uživatele. Zařízení staveniště budou po skončení výstavby 
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neprodleně odstraněna. Budou užívány jen mechanismy v bezvadném technickém stavu, aby 
nedocházelo ke kontaminaci půdy ropnými látkami.  

� Pokud bude na plochách určených k výstavbě nutné kácení stromů, bude určena náhradní výsadba, a 
to prioritně do míst s plánovanou funkcí vnitrosídelní zeleně. Kácení bude prováděno výhradně 
v mimovegetačním období.  

� Obec není zařazena v žádné záplavové zóně. Povodňové záplavy Labe v úrovni Q100 dosahují jen nižších 
poloh. Existující systém odvodnění nebude narušen.  

� Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod podmínkou, že důsledky 
provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné prostředí sousedních ploch bydlení, 
občanského vybavení a rekreace. Po obvodu areálů, pokud to umožní prostorové podmínky, bude 
navržen pás izolační zeleně. Dopravní obsluha areálů bude pokud možno vedena mimo obytné plochy. 

� Pro zařízení občanského vybavení bude využíván stávající potenciál nebo budou taková zařízení 
lokalizována v rámci zastavitelných ploch jako přípustné využití v souladu se stanoveným funkčním 
regulativem. 

� Významným úkolem je zajistit projekt odkanalizování Bohumilče a realizovat jej buď s napojením do 
ČOV Rokytno, nebo výhodněji do ČOV Újezd.  

� Sportovním aktivitám budou i nadále sloužit dosavadní sportoviště a areály, které lze doplnit podle 
konceptu a doplnit o další vhodná zázemí a do budoucna rozšířit o navazující plochy mimo golfový 
areál. 

� Dalším významným sportovně rekreačním zařízením je rozsáhlá plocha golfu. Tento areál nebude do 
budoucna rozšířen záborem ZPF, i když se počítá  ale se zvýšením jeho návštěvnosti.  

� Pro zlepšení prostupnosti krajiny budou prověřeny možnosti obnovy některých zaniklých či 
neudržovaných cest. V souladu s vymezeným systémem ÚSES budou doplněny o doprovodnou zeleň 
(interakční prvky), které rozčlení intenzivně zorněné plochy a napomůže posílení krajinného rázu. Při 
stavbě silničního obchvatu musí být zajištěny v komunikačních trasách ekodukty a průchody vodotečí 
s potřebnými rozměry.  

� Systém zeleně bude v detailech doplněn o navržené plochy a linie izolační a interakční zeleně. Výběr 
rostlin pro izolační zeleň v lokalitách Z14 – Z16 musí respektovat umístění VTL plynovodu a ten nesmí 
být poškozen kořenovými systémy zeleně. V plochách navrhované obytné výstavby budou v dalších 
navazujících dokumentacích (územní studie) řešeny i plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství 
a kontakt s PUPFL. 

� Jsou vymezeny a budou dodrženy plochy skladebných prvků lokálního systému ekologické stability, 
posilována bude vazba sídla na krajinu a ekologickou stabilitu ploch v neurbanizovaném území.  

� Výstavba a zástavba v okolí BC a BK musí respektovat podmínky a ochranná pásma stanovená v ÚSES.  
� Do mapových podkladů bude doplněno území Jílák v severní části území obce s vyznačením 

skutečných hranic vodní plochy a sanačního území.  
� Do textové části ÚP bude doplněna informace o existenci společného hřbitova na hranici s k.ú. Újezd u 

silnice vedle LBK 57.  
 

Na základě podmínek a doporučení opatření ve vyhodnocení byla v návrhu ÚP zapracována podmínka 
etapizace pro rozvoj golfového areálu (PZK K1). V upraveném návrhu ÚP po společném jednání  je záměr na 
rozšíření golfového areálu vyznačen jako plochy územní rezervy. Odkanalizování sídla Bohumileč bylo v 
územním plánu ponecháno jako řešení v souladu s PRVK Pk (tj. na ČOV Rokytno), doplněna byla koncepce 
občanského vybavení (hřbitov).  
Negativně je hodnocen rozsah záborů ZPF. Zde je třeba zohlednit dva faktory. Koridory pro dopravní stavby 
jsou odhadnuty jako maximální možné tak, aby nebyly předpokládané hodnoty ve skutečnosti překročeny. 
Dále pak stanovená etapizace rozděluje největší zastavitelné plochy tak, že v první etapě je přípustný zábor 
maximálně v hodnotě poloviny vyčísleného celkového předpokládaného záboru pro danou lokalitu. (Z důvodu, 
že územní plán ukládá prověření těchto ploch podrobnější dokumentací a nechce předjímat jejich řešení, 
lokality vymezuje jako celek - jako zastavitelnou plochu. Územní studie navrhne postup při naplňování těchto 
lokalit (rozvoj sever-jih nebo západ-východ či zástavba podél jednoho dlouhého nebo dvou kratších uličních 
prostorů apod.). Územní studie musí respektovat podmínku etapizace - tj. v první etapě realizovat  max. 
polovinu max. počtu RD na max. polovině plochy celé zastavitelné plochy. Územní plán nemá zablokovat 
nejvhodnější řešení a proto lokalitu navrhuje v celku jako zastavitelnou. Územní studie, která bude sloužit jako 
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podklad pro rozhodování o změnách v území by mohla sloužit i jako podklad pro případnou změnu územního 
plánu, která v případně potřeby a účelnosti druhou etapu může "převést" do režimu územní rezerva. Tato 
potřeba a účelnost bude posouzena zprávou o uplatňování územního plánu.) 
Definované problémy řešeného území územní plán řeší a dle vyhodnocení přispívá k vyváženosti podmínek 
pro udržitelný rozvoj. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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k) Stanovisko krajského úřadu podle §50 odst. 5 stavebního zákona  
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l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 SZ zohledněno,s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

 
 Podmínky stanoviska byly do upraveného návrhu územního plánu Rokytna zapracovány resp. 
odůvodněny: 

• Odůvodnění vymezení skladebných částí ÚSES je popsáno v kapitole i), podkapitole i.4 Koncepce 
jednotlivých urbanistických funkcí, odstavec „Krajina, územní systém ekologické stability“ 

• Koridor P01 je v grafické příloze odůvodnění – Koordinační výkres- vyznačen grafickou značkou, 
v legendě vysvětleno jako koridor pro velmi vysokotlaký plynovod  

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 



188 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch 

 
Vývoj stavu obyvatel: 

 
Počet obyvatel k 

31.12. 

v tom podle pohlaví v tom ve věku 
Index stáří 

muži ženy 0 až 14 let 15 až 64 let 65 a více let 

1991 700 342 358 146 446 108 . 

1992 704 347 357 146 451 107 . 

1993 699 346 353 137 454 108 . 

1994 691 342 349 129 455 107 . 

1995 696 340 356 126 458 112 . 

1996 712 350 362 131 469 112 . 

1997 720 354 366 127 482 111 . 

1998 713 352 361 126 483 104 . 

1999 732 360 372 136 493 103 . 

2000 740 363 377 137 499 104 . 

2001 744 367 377 138 513 93 . 

2002 748 373 375 129 527 92 . 

2003 739 372 367 113 539 87 . 

2004 730 365 365 107 531 92 . 

2005 754 377 377 112 548 94 . 

2006 777 389 388 115 570 92 . 

2007 789 397 392 121 574 94 . 

2008 825 427 398 132 595 98 . 

2009 841 439 402 131 605 105 . 

2010 852 449 403 137 603 112 . 

2011 826 437 389 131 591 104 . 

2012 855 447 408 141 599 115 . 

2013 871 453 418 155 598 118 . 

 
Z této tabulky vyplývají následující závěry: 

� počet obyvatel obce má dlouhodobě vzrůstající tendenci 
� za posledních 15 let počet obyvatel vzrostl o 158 obyvatel (průměrně 10,5 obyv./rok) 
� za posledních 10 let počet obyvatel vzrost o 132 obyvatel (průměrně 13,2 obyv./rok) 
� za posledních 6 let počet obyvatel vzrostl o  82 obyvatel (průměrně 13,6 obyv./rok) 
� průměrný roční přírůstek obyvatel vzrůstá (porovnání časových období 6,10,15 let) 
� za posledních pět let: 

o počet obyvatel ve věku 0-14 let - vzrostl o 20 
o počet obyvatel ve věku 15-64 let - vzrostl o 3 
o počet obyvatel ve věku 65 a více let - vzrostl o 20 

� je nutno vytvořit podmínky pro zlepšení demografické struktury - pro obyvatele v produktivním věku s 
potenciálem zvýšení obyvatel ve věku 0-14 let 
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Základní demografické ukazatele: 
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Celkový přírůstek obyvatel 13 4 -5 -8 5 16 8 -7 19 8 11 4 -9 -9 24 23 12 36 16 11 -7 29 16 

Přirozený přírůstek obyvatel -6 7 - 1 9 1 -3 -4 -3 - 5 - -5 - 5 -2 1 8 2 8 -8 6 14 

Migrační saldo . -3 -5 -9 -4 15 11 -3 22 8 6 4 -4 -9 19 25 11 28 14 3 1 23 2 

Živě narození 8 13 5 5 11 6 4 7 4 5 9 5 3 7 12 5 8 13 8 13 3 11 19 

Zemřelí 14 6 5 4 2 5 7 11 7 5 4 5 8 7 7 7 7 5 6 5 11 5 5 

Přistěhovalí . 15 13 6 6 24 19 12 34 20 14 12 15 16 39 35 30 42 42 33 27 37 33 

Vystěhovalí . 18 18 15 10 9 8 15 12 12 8 8 19 25 20 10 19 14 28 30 26 14 31 

Sňatky 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 1 4 2 3 4 4 5 2 2 4 3 7 5 

Rozvody - - 1 - 1 2 3 1 1 1 2 5 1 1 - 1 4 3 1 2 1 2 1 

Potraty . 8 4 5 2 6 4 5 2 3 1 1 - 1 1 1 2 - - 1 - - - 

 
Z této tabulky vyplývají následující závěry: 

� migrační saldo dlouhodobě výrazně převažuje nad přirozeným přírůstkem obyvatel 
� obec je pro migrující obyvatele atraktivní 
� počet přistěhovalých dlouhodobě převažuje počet vystěhovalých  

 
Počet dokončených bytů: 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Celkem 1 1 - 1 1 8 1 2 3 6 4 6 

v RD 1 1 - - - 8 1 2 3 6 4 6 

v BD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Z této tabulky vyplývají následující závěry: 

� nové byty vznikají výhradně v rodinných domech - tento trend je třeba zachovat - bydlení rozvíjet jako 
bydlení v rodinných domech 

� od roku 2006 v obci vzniká průměrně více než 4 byty ročně 
 
Bytový fond v obci (23.6.2011): 

Byty 
Byty  

celkem 

z toho Počet osob 

v rodinných 

domech 

v bytových  

domech 
celkem 

z toho  

v rodinných  

domech 

Byty celkem 350  310  35  803  693  

obydlené 291  252  34  803  693  

z toho právní důvod užívání bytu:      

ve vlastním domě 203  203  -  584  584  

v osobním vlastnictví 10  -  10  32  -  

nájemní 30  3  24  80  7  

družstevní -  -  -  -  -  

z toho v domech s materiálem nosných zdí:      

z kamene, cihel, tvárnic 266  229  34  743  638  

ze stěnových panelů 1  1  -  1  1  

neobydlené 59  58  1  x x 

z toho důvod neobydlenosti:      

změna uživatele 1  1  -  x x 

slouží k rekreaci 23  23  -  x x 

přestavba -  -  -  x x 

nezpůsobilé k bydlení 7  7  -  x x 
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Z této tabulky vyplývají následující závěry: 
� v obci bylo k datu sčítání 291 obydlených bytů, z toho bylo 252 v RD, v kterých žilo 693 obyvatel tj. 

2,75 obyv./byt v RD (za předpokladu, že 1RD = 1 byt) 
� část domů slouží rekreaci 

 
 
Další statistické údaje: 

� počet podnikajících subjektů - 236 
� v obci je veřejná knihovna 
� v obci je školka a nižší stupeň základní školy 
� v obci je detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 
� v roce 2011 (při sčítání) žilo v obci 813 obyvatel v 272 domech 

 
Závěry z demografických údajů: 

� počet obyvatel obce dlouhodobě pozvolně stoupá 
� na růstu počtu obyvatel má významný vliv počet přistěhovalých obyvatel 
� nárůst počtu obyvatel převyšuje počet odpovídající počtu dokončených bytů - nárůst využívá 

významně stávající bytový fond - další nárůst je třeba uvažovat s vyšším podílem zástavby v nových 
zastavitelných plochách, aby obec mohla nabídnout možnost vybudování trvalého bydlení 

� demografická struktura sídla je poměrně příznivá, je ale nutné nadále vytvářet podmínky pro její 
zlepšování -vytvořit podmínky pro zlepšení demografické struktury obyvatel - atraktivita pro mladé 
rodiny 

 
Další podmínky ovlivňující výpočet potřeby vymezení ploch pro bydlení: 

� poloha obce v rozvojové oblasti 
� budoucí přímá vazba na nadřazenou silniční síť (mimoúrovňová křižovatka na D35) 
� poloha v blízkosti velkých sídel 
� rekreační potenciál území 
� již vymezené plochy pro bydlení (v době zpracování tohoto ÚP) v platné ÚPD (vymezené v souvislosti s 

vymezením ploch pro D35), které byly vymezeny s předpokladem vybudování nadřazené dopravní 
infrastruktury a připojení na ní - hrozba náhrady za změnu využití území a náhrad škod při jejich 
případném vypuštění z územně plánovací dokumentace 

 
 
Odborný odhad potřeby nových bytů na 10 let: 

�  předpoklad rozvoje bydlení výhradně v rodinných domech 
� předpoklad vytíženosti 2,3 obyvatele v jedné bytové jednotce 
� požadavky vyplývající z demografického vývoje 

o z průměrného ročního přírůstku - zohlednění vývoje za posledních 15 let a odhad vývoje 
tohoto parametru - 17 obyvatel/rok x 10 let = 170 obyvatel tj. 74 b.j. 

� z nechtěného soužití - 15 b.j. 
� požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti a napojení na D35 - 25 b.j. 

 
 > celková potřeba obce Rokytno je 114 b.j. (114 RD) 
 
Odborný odhad potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení: 

� odhad vyplývající z obvyklé hustoty zástavby - na 1 RD v zastavitelné ploše - potřeba vymezit 0,15 ha 
zastavitelné plochy pro 1 RD 

� zastavěné území v Rokytně, Zástavě a Drahoši je intenzivně využité - výrazné zahušťování zástavby pro 
bydlení ve stabilizovaných plochách připouštějících bydlení není žádoucí 

� V Bohumilči je charakteristická určitá rozvolněnost zástavby zejména v centrální části sídla, zahuštění 
zástavby by mělo být přiměřené 

� v zastavěných územích lze odhadem předpokládat vznik maximálně 15 staveb RD 
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� Územní plán stanovuje maximální počet stavebních pozemků v rámci vymezených zastavitelných 
ploch, minimální počet není určen. Lze tedy očekávat, že v některých vymezených zastavitelných 
plochách stanovený maximální počet nebude naplněn (stavební uspořádání nebude využívat 
maximální využití, které připouští ÚP). Překročení stanoveného maximálního počtu není přípustné.  

� Některé zastavitelné plochy mají stanovené podmínky etapizace, které zohlední reálný vývoj 
dokončování RD - realizace zástavby v těchto plochách bude přípustná pouze při naplnění ploch 
zařazených do předchozí etapy.  

� Některé plochy jsou podmíněny zpracováním územní studie, které mohou stanovit dílčí etapizaci. 
�  Některé zastavitelné plochy jsou podmíněně zastavitelné a nelze očekávat, že podmínky budou ve 

všech případech splněny.  
 
> celková potřeba byla stanovena na 114 RD - plošné nároky této potřeby: 

o potřeba zastavitelných ploch s ohledem možností umístění nových RD v zastavěném území: 
114 - 15 → 99 RD v nových zastavitelných plochách 

o rezerva 20% - zohledňuje možnou chybu odhadu, majetkoprávní vztahy v území apod.:  
  99 x 1,2 → 119 RD 

o plošné nároky: 119 x 0,15 → 17,85 ha  
  → celková potřeba plošného vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v řešeném území na období 
 10 let je 17, 85 ha 

 
Porovnání potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení s jejich návrhem v ÚP: 

�  odhad potřeby - 17,85 ha ploch pro 119 RD 
 

Plošně rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení mají navrženou etapizaci a dále je jejich využití podmíněno 
zpracováním územní studie. Z důvodu, že územní plán ukládá prověření těchto ploch podrobnější 
dokumentací a nechce předjímat jejich řešení, lokality vymezuje jako celek - jako zastavitelnou plochu. Územní 
studie navrhne postup při naplňování těchto lokalit (rozvoj sever-jih nebo západ-východ či zástavba podél 
jednoho dlouhého nebo dvou kratších uličních prostorů apod.). Územní studie musí respektovat podmínku 
etapizace - tj. v první etapě realizovat  max. polovinu max. počtu RD na max. polovině plochy celé zastavitelné 
plochy.  
Územní plán nemá zablokovat nejvhodnější řešení a proto lokalitu navrhuje v celku jako zastavitelnou. Územní 
studie, která bude sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v území by mohla sloužit i jako podklad 
pro případnou změnu územního plánu, která v případně potřeby a účelnosti druhou etapu může "převést" do 
režimu územní rezerva. Tato potřeba a účelnost bude posouzena zprávou o uplatňování územního plánu. 
Z výše popsaných důvodů jsou vymezené maximální počty a plochy některých zastavitelných ploch 
redukovány dle podmínek stanovené etapizace. Dvě lokality jsou redukovány na základě funkčního vymezení, 
jelikož se nepředpokládá jejich plné využití pro funkci bydlení. Současně je třeba uvažovat s podmínkou, že v 
plochách větších než 2ha bude územní studií navrženo odpovídající veřejné prostranství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



192 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

Tabulka kapacit navržených ploch pro bydlení vč. redukce:  
 

zast.pl
ocha 
(pl. 
změny) 
 

max. počet RD / 
redukovaný počet -
zohlednění 
etapizace nebo 
funkce 

plocha (ha) / 
redukovaná plocha 
(ha) - zohlednění 
etapizace nebo 
funkce 

pozn. 

Z1 43 43 0,44 

0,35 
0,44 

0,35 
 

Z2 1 1 0,23 0,23 vč. plochy Z2b pro ZS (0,11ha) 

Z4 5 5 1,03 1,03 vč. plochy Z4b pro ZS (0,4ha) 

Z5 8 5 1,16 1,16 plochy smíšené obytné - nejen bydlení 

Z7a 3 3 0,48 0,48  

Z8 3 3 0,61 0,61  

Z11 3 3 1,02 1,02 vč. plochy Z11c pro ZS (0,37ha) 

Z12 5 5 0,65 0,65 ÚS, etapizace, součástí plochy bude veř. prostr. 

Z22d 2 1 0,22 0,22 plochy smíšené obytné - nejen bydlení 

Z25 5 5 0,66 0,66  

Z26 1 1 0,26 0,26  

Z27 54 27 6,17 3,09 ÚS, etapizace, součástí plochy bude veř. prostr. 

Z28 52 26 7,05 3,53 ÚS, etapizace, součástí plochy bude veř. prostr. 

Z29a 2 2 0,71 0,71  

Z33a 5 5 1,33 1,33  

Z33b 25 13 2,92 1,46 ÚS, etapizace, součástí plochy bude veř. prostr. 

Z35 3 3 0,51 0,51  

Z36 1 1 1,2 0,3 venkovské bydlení s chovem zvířat 

Z37 4 4 0,72 0,72  

Z38 2 2 0,32 0,32  

 0 0    

celkem 187 118  27,6  18,64  
 

 
Závěr: 
Navržená kapacita ploch pro bydlení při zohlednění stanovených podmínek etapizace odpovídá výpočtem 
podloženému odhadu potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkce lesa 

 
Druhy pozemků ve správním území obce Rokytno: 
 
 Celková výměra pozemků (ha):   1085 

  Orná půda (ha):      678        
  Zahrady:        26              
  Ovocné sady:          1  
  Trvalé travní porosty:     103              
  Zemědělská půda (celkem):    808             
  Lesní půda:      131               
  Vodní plochy:        42                
  Zastavěné plochy:       48             
  Ostatní plochy:           55              

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je provedeno v 
souladu s metodikou  "Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond v územním plánu (společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany 
horninového a půdního prostředí MŽP)", zveřejněné mj. ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, částce 
8-9 ze září 2011. 
 
Územní plán Rokytno neobsahuje varianty řešení , srovnání je možné pouze tedy s nulovou variantou 
(nerealizování záměrů). Zdůvodnění navrženého řešení obsahují předchozí kapitoly odůvodnění, zejména  
kapitola i). 
Návrh řešení ÚSES je popsán v kapitole e.3. textové části výrokové části územního plánu a je znázorněn v 
hlavním výkrese. Ochranný režim pro ÚSES je popsán v kapitole f.2. 
 
 

Zemědělský půdní fond: 

 
V řešeném území se vyskytují půdy s kvalitou těchto hlavních půdních jednotek: 
 

19 Pararendziny   modální,  kambické   i  vyluhované   na  opukách a tvrdých slínovcích nebo  
vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým 
vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené 

20 Pelozemě  modální,  vyluhované  a  melanické, regozemě pelické, kambizemě pelické i 
pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých substrátech,  jílech, slínech,  flyši, tercierních  
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně 
skeletovité, často i slabě oglejené 

21 Půdy  arenického  subtypu,  regozemě,  pararendziny, kambizemě, popřípadě   i  fluvizemě   na  
lehkých,   nevododržných,  silně výsušných substrátech 

22 Půdy  jako předcházející  HPJ 21  na mírně  těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá  
hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než předcházející 

23 Regozemě  arenické  a  kambizemě  arenické,  v  obou  případech i slabě  oglejené na  zahliněných 
píscích  a štěrkopíscích nebo terasách, ležících  na nepropustném podloží  jílů, slínů, flyše i 
tercierních jílů,  vodní režim je značně  kolísavý, a to vždy v závislosti na hloubce nepropustné 
vrstvy a mocnosti překryvu 

51 Kambizemě   oglejené  a   pseudoglej  modální   na  zahliněných štěrkopíscích,  terasách  a  
morénách,  zrnitostně  lehké  nebo středně  těžké  lehčí,  bez  skeletu  až  středně  skeletovité, s 
nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách 

52 Pseudogleje modální, kambizemě  oglejené na lehčích sedimentech limnického  tercieru  
(sladkovodní  svrchnokřídové  a tercierní uloženiny), často s příměsí  eolického materiálu, 
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zpravidla jen slabě skeletovité, zrnitostně středně  těžké lehčí až lehké, se sklonem k dočasnému 
převlhčení 

53 Pseudogleje  pelické  planické,  kambizemě  oglejené na těžších sedimentech  limnického  tercieru  
(sladkovodní  svrchnokřídové a tercierní uloženiny), středně těžké až těžké, pouze ojediněle   
středně skeletovité, málo vodopropustné, periodicky zamokřené 

54 Pseudogleje  pelické,  pelozemě  oglejené,  pelozemě vyluhované oglejené,  kambizemě  pelické  
oglejené,  pararendziny  pelické  oglejené   na  slínech,   jílech  mořského   neogenu  a   flyše a 
jílovitých   sedimentech  limnického   tercieru  (sladkovodní svrchnokřídové  a tercierní  
uloženiny), těžké  až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními vlastnostmi 

62 Černice  glejové,   černice  glejové  karbonátové   na  nivních uloženinách,  spraši   i  sprašových  
hlínách,   středně  těžké i lehčí, bez skeletu, dočasně zamokřené spodní vodou kolísající v hloubce 
0,5 - 1 m 

63 Černice pelické  glejové i karbonátové  na nivních uloženinách, jílech a slínech, těžké a  velmi 
těžké, bez skeletu, nepříznivé vláhové poměry v důsledku vysoké hladiny spodní vody 

64 Gleje  modální,   stagnogleje  modální  a   gleje  fluvické  na svahových hlínách, nivních  
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné,  s upraveným vodním  režimem, 
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité 

 
Vlastní Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je provedeno 
v následujících  tabulkách . 
 
V řešeném území se vyskytují převážně půdy v IV. třídě ochrany, lokálně se vyskytují půdy III. a II. třídy 
ochrany. 
Zastavitelné plochy pro zástavbu jsou vymezovány většinou v přímé vazbě na zastavěné území a to tak, aby 
navržená zástavba vyhovovala z hlediska urbanistického, ekonomického a z hlediska technických podmínek. 
Některé zastavitelné plochy jsou vymezeny ve stavebních mezerách uvnitř zastavěného území. 
Významnou plochu zabírají koridory pro dopravní infrastrukturu, které jsou z hlediska ZPF vyhodnoceny 
odborným odhadem bez zohlednění podrobného řešení, které je ve fázi příprav a není ještě stabilizované. 
Odhad je proveden jako teoretický maximální zábor pro koridory dopravní infrastruktury. Části koridorů 
nevyužité pro dopravní stavby budou po realizaci všech staveb a zásahů, pro které je koridor vymezen, využity 
stávajícím tj. převážně zemědělským způsobem (jako pole, louky) či jako zeleň přípustná v příslušných 
plochách RZV. 
Podíl na záborech ZPF mají plochy pro ÚSES na nadregionální , regionální i lokální úrovni. V souladu s 
metodikou vyhodnocení nejsou tyto záměry jako zábory samostatně vyčíslovány. 
 
Lokalita K25 je navržena jako PZK na plochy zemědělské -  jedná se o pozemek druhu trvalý travní porost v 
intravilánu - nutno zahrnout do zastavěného území, přestože lokalita je reálně využívána pro zemědělské 
pěstební účely - pole).  
 
Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF (vyplývající z tabulkové části): 

� k.ú. Rokytno: 
o celkový zábor ZPF pro zastavitelné plochy činí 32,4 ha 

� z toho je 25,8 ha zábor orné půdy 
� z toho je 7,7 ha zábor trvalých travních porostů 
� zábor půdy II. třídy ochrany činí 0,8 ha 
� zábor půdy IV. třídy ochrany činí 28,5 ha 
� zábory v 1.etapě pro lokality Z27, Z28 a Z33a budou maximálně v hodnotě poloviny 

celkového záboru pro celou lokalitu (v tab. vyčísleno bez etapizace) - v první etapě je 
tedy nutno uvažovat se záborem o 10 ha nižším, než uvádí čistý součet v tabulkové 
části tj. cca 22 ha - naplněnost těchto lokalit bude posuzována ve zprávě o 
uplatňování územního plánu Rokytna, případně se do změny územního plánu 
promítne podrobné řešení navržené územní studií (např. změna části lokality na 
územní rezervu) - v současnosti neexistuje územně plánovací podklad jako podklad 
pro zpracování územního plánu  
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o celkový odhadnutý teoretický maximálně možný zábor pro koridory dopravní infrastruktury je 
32 ha 

o celkový předpokládaný zábor ZPF pro změny v krajině mimo ploch pro prvky ÚSES je 19,2 ha 
� lokalitu K17 (11,6 ha) je nezbytné hodnotit individuálně, výsledná míra záborů bude 

závislá na konkrétní podobě záměru, ale lze očekávat, že významná část zůstane 
součástí ZPF (změna orné půdy na trvalý travní porost) 

 
�  k.ú. Bohumileč: 

o celkový zábor ZPF pro zastavitelné plochy činí 6,2 ha 
� z toho je 4,2 ha zábor orné půdy 
� z toho je 2,0 ha zábor trvalých travních porostů 
� zábor půdy IV. třídy ochrany činí 6,07 ha 

 
pozn.: nesoulad v porovnání součtů záborů dle druhu pozemku a záborů podle tříd ochrany je způsoben 
nesouladem podkladů - např. v lokalitě Z28 je v KN v severovýchodní části pozemek druhem orná půda, ale dle 
vymezení BPEJ se nejedná o BPEJ. 
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Tab.č.1 

Katastrální území Bohumileč 

               Zastavitelné plochy                           

               

označení záboru způsob využití plochy 

celkový 
zábor 
ZPF 
(ha) 

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha) 
zábor ZPF podle tříd 

ochrany (ha) 
investice 
do půdy 

(ha) orná 

půda 

ch
m

e
ln

ice
 

v
in

ice
 

za
h

ra
d

y
 

o
v
o

c. sa
d

y
 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z1a BI - bydl. v RD - příměstské  0,0000 - - - - - - - - - - - - 

Z2a BI - bydl. v RD - příměstské  0,1180 - - - - - 0,1180 - - - 0,1180 - - 

Z4a BI - bydl. v RD - příměstské  0,1422 0,1422 - - - - - - - - 0,1422 - odvodnění 

Z7a BI - bydl. v RD - příměstské  0,2607 0,2607 - - - - - - - - 0,2607 - odvodnění 

Z8a BI - bydl. v RD - příměstské  0,5130 - - - - - 0,5130 - - - 0,5130 - - 

Z11a BI - bydl. v RD - příměstské  0,4997 0,4997 - - - - - - - - 0,4997 - odvodnění 

Z11b BI - bydl. v RD - příměstské  0,1546 
- - - - - 0,0125 - - - 0,0125 - odvodnění 

0,1421 - - - - - - - - 0,1421 - - 

Z12a BI - bydl. v RD - příměstské  0,3529 0,3529 - - - - - - - - 0,3529 - odvodnění 

Z38 BI - bydl. v RD - příměstské  0,3226 0,3226 - - - - - - - - 0,3226 - - 

plochy bydlení celkem  2,3637 1,7202          0,6435       
 

2,3637     

Z5 SV - pl.smíš.obyt. - venk. 1,3668 
0,7939 - - - - - - - - 0,7939 - odvodnění 

- - - - - 0,5729 - - - 0,5729 - - 

plochy smíšené obytné celkem   1,3668 0,7939         0,5729       1,3668     

Z8b PV2 - veř.prostr. - ul.pr.(zeleň) 0,0845 - - - - - 0,0845 - - - 0,0845 - - 

plochy veřejných prostr. celkem 0,0845           0,0845       0,0845     

Z6 
VD - výr.a sklad. - dr. a 

řemesl.v. 
0,7901 

0,7901 - - - - - - - - 0,7901 - odvodnění 

plochy výroby a skladování celk. 0,7901 0,7901                 0,7901     

Z13 
TI - tech. infrastruktura - inž. 

sítě 
0,0860 - - - - - 0,0860 - - - 0,0860 - - 

plochy technické infrastruktury 
celkem   

0,0860 
          0,0860       0,0860     

Z1b ZS – zeleň soukr. A vyhrazená 0,0000 - - - - - - - - - - - - 

Z2b ZS - zeleň soukr. a vyhrazená 0,1125 - - - - - 0,1125 - - - 0,1125 - - 

Z3 ZS - zeleň soukr. a vyhrazená 0,0493 0,0493 - - - - - - - - 0,0493 - - 

Z4b ZS - zeleň soukr. a vyhrazená 0,4550 
- - - - - 0,3293 - - - 0,3293 - odvodnění 

0,1257 - - - - - - - - 0,1257 - odvodnění 

Z7b ZO - zeleň ochranná a izolační 0,0399 0,0399 - - - - - - - - 0,0399 - odvodnění 

Z11c ZS - zeleň soukr. a vyhrazená 0,3714 
- - - - - 0,0212 - - - 0,0212 - - 

0,3502 - - - - - - - - 0,3502 - odvodnění 

Z12b ZS - zeleň soukr. a vyhrazená 0,2299 0,2299 - - - - - - - - 0,2299 - odvodnění 

Z12c ZP - zeleň přírodního char. 0,0757 0,0757 - - - - - - - - 0,0757 - odvodnění 

pl. syst. sídelní zeleně celkem 1,3337 0,8707         0,4630       1,2212     

ZÁBOR ZPF CELKEM 
 6,0248 

4,1749          1,8499       
 

5,9123     

 
 

Z4a - vyhodnocena jen část  ležící mimo zastavěné území  

Z4b - zábor TTP leží v zastavěném území     

Z5 - zábor TTP leží v zastavěném území     

Z7a - vyhodnocena pouze část ležící mimo zastavěné území 
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Tab.č.2 
 

Katastrální území Rokytno 

               Zastavitelné plochy                           

               

označení záboru způsob využití plochy 
celkový 

zábor ZPF 
(ha) 

zábor ZPF podle druhu pozemku 

(ha) 

zábor ZPF podle tříd 
ochrany (ha) 

investice 
do půdy 

(ha) orná 

půda 

ch
m

e
ln

ice
 

v
in

ice
 

za
h

ra
d

y
 

o
v
o

c. sa
d

y
 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z25 BI - bydl. v RD - příměstské  0,1500 0,6642 - - - - - - - - 0,6642 - odvodnění 

Z26 BI - bydl. v RD - příměstské  0,2037 0,2037 - - - - - - - - 0,2037 - - 

Z27 BI - bydl. v RD - příměstské  6,1833 6,1833 - - - - - - - - 6,1833 - odvodnění 

Z28 BI - bydl. v RD - příměstské  7,0513 7,0513 - - - - - - - - 5,6500 - odvodnění 

Z29a BI - bydl. v RD - příměstské  0,1494 0,7062 - - - - - - - - 0,7062 - - 

Z33a BI - bydl. v RD - příměstské  0,5598 - - - - - 0,5598 - - - 0,5598 - odvodnění 

Z33b BI - bydl. v RD - příměstské  2,9229 - - - - - 2,9229 - - - 2,9229 - odvodnění 

Z35 BV - bydl. v RD - venkovské 0,5174 - - - - - 0,5174 - 0,5174 - - - - 

Z36 BV - bydl. v RD - venkovské 1,2009 - - - - - 1,2009 - - - 1,2009 - - 

plochy bydlení celkem 18,9387 14,8087         5,2010   0,5174   18,0910     

Z21 OS - OV - těl. a sport.zaříz. 2,7616 2,7616 - - - - - - - - 2,7616 - odvodnění 

Z34 OS - OV - těl. a sport.zaříz. 0,2992   - - - - 0,2992 - 0,2992 -   - - 

plochy obč. vybavení celkem   3,0608 2,7616         0,2992   0,2992         

Z22d SV - pl.smíš.obyt. - venk. 0,2115 0,2115                 0,2115   - 

Z30 SV - pl.smíš.obyt. - venk. 2,2641 2,2641 - - - - - - - - 2,2641 - odvodnění 

plochy smíšené obytné celkem 2,4756 2,4756                 2,4756     

Z22a ZV - veř. prostr. - vež. zeleň 0,2755 0,2755 - - - - - - - - 0,2755 - odvodnění 

Z22b ZV - veř. prostr. - vež. zeleň 0,8681 
0,2143 - - - - - - - - 0,2143 - odvodnění 

- - - - - 0,6538 - - - 0,6538 - odvodnění 

Z22c ZV - veř. prostr. - vež. zeleň 0,0475 0,0475 - - - - - - - - 0,0475 - - 

plochy veřejných prostr. celkem 1,1911 0,5373         0,6538       1,1911     

Z15b 
DS2 - dopr. infrastr.silniční 

místní 0,2200 0,2200 - - - - - - - - 0,2200 - odvodnění 

Z15c 
DS2 - dopr. infrastr.silniční 

místní 0,1444 0,1444 - - - - - - - - 0,1444 - - 

Z15d 
DS2 - dopr. infrastr.silniční 

místní 0,0294 - - - - - 0,0294 - - - 0,0294 - - 

Z17 
DS2 - dopr. infrastr.silniční 

místní 
0,1218 

- - - - - 0,0631 - - - 0,0631 - odvodnění 

0,0587 - - - - - - - - 0,0587 - odvodnění 

Z18 
DS2 - dopr. infrastr.silniční 

místní 0,1804 0,1804 - - - - - - - - 0,1804 - odvodnění 

pl. a koridory dopr. infr. celkem 0,6960 0,6035         0,0925       0,6960     

Z23 VS - pl.smíšené výrobní 4,5851 
3,7517 - - - - - - - - 3,7517 - - 

  - - - - 0,8334 - - - 0,8334 - - 

Z24 VS - pl.smíšené výrobní 1,2666 
0,7227 - - - - - - - - 0,7227 - - 

  - - - - 0,5439 - - - 0,5439 - - 

Z29b VX - výr. a sklad.-spec.využ. 0,1305 0,1305 - - - - - - Tab.č. - 0,1305 - - 

pl. výroby a sklad. + pl.smíš.výrobní celkem 5,9822 4,6049         1,3773       5,9822     

Z31 
TI - tech. infrastruktura - inž. 

sítě 
0,1042   - - - - 0,1042 - - - 0,1042 - - 

plochy technické infrastruktury 
celkem   

0,1042 
          0,1042       0,1042     

ZÁBOR ZPF CELKEM   32,4486 25,7916         7,7280   0,8166   28,5401     

 
 



198 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

 
Tab.č.3 
 

Koridory pro dopravní infrastrukturu – ODBORNÝ  ODH AD                   

               
pozn.:  odhad je proveden jako teoretický maximální možný - z v současnosti navrženého podrobnějšího řešení by vyplývaly významně 

menší zábory ZPF  

Z15a koridor pro D35 vč. MÚK 
délka 
osy:  

     cca 2400 m       

    
předpokládaná průměrná šířka vč. zářezů a 
náspů: 

 70 m        

    předpokládaný zábor vč. plochy pro MÚK:   27,40 ha ve IV. třídě ochrany     

Z16a koridor pro II/298 
délka 
osy:  

     cca 1260 m       

    
předpokládaná průměrná šířka vč. zářezů a 
náspů: 

 35m        

    předpokládaný zábor:    4,5 ha ve IV. třídě ochrany     

Z16b koridor pro II/298 
do ŘÚ zasahuje okrajově - osa vede mimo 
ŘÚ 

         

    předpokládaný zábor:   0,1 ha ve IV. třídě ochrany     

          Celkem odhad     32,00 ha           

 
 
Tab.č.4 
 
k.ú. Bohumileč 

Plochy zm ěn v krajin ě                           

               

K2 navržena změna způsobu využívání zemědělské půdy - není zábor ZPF   

K3 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF     

K4 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF     

K5a zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF     

K26a zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF     

K26b zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF     
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Tab.č.5 
k.ú. Rokytno 
 

Plochy zm ěn v krajin ě                       

             
             

označení 

lokality 
způsob využití plochy 

celková 

výměra 

lokality 

(ha) 

druh 

pozemku 
výměra dle třídy ochrany 

třída 

ochrany 

       

K7 NL - plochy lesní 0,4451 orná p. 0,4451 IV.        

K8 NL - plochy lesní 

0,2932 

ttp 

0,1402 IV. 

       

       
K9 NL - plochy lesní 0,9410 orná p. 0,9410 IV.        

K10 NL - plochy lesní 0,0166 orná p. 0,0166 IV.        
K11 ZO - zeleň - ochr. a izolační 0,2289 orná p. 0,2289 IV.        
K12 ZO - zeleň - ochr. a izolační 0,7062 orná p. 0,7062 IV.        
K13 ZO - zeleň - ochr. a izolační 0,3373 orná p. 0,2881 IV.        
K14 ZO - zeleň - ochr. a izolační 1,7499 orná p. 1,7499 IV.        
K15 ZO - zeleň - ochr. a izolační 1,4279 orná p. 1,4279 IV.        

K16 ZO - zeleň - ochr. a izolační 
1,4479 

orná p. 

ttp 1,4479 IV.        

K17 RX2 - rekreace - hipoturistika 
11,5724 

orná p. 

ttp 11,5714 IV.        

zábor ZPF celkem 19,17   18,9642         

             

             

K5b zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K6 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K18 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K19a,b,c  zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K20 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K21 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K22 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K23 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K24 zábor pro ÚSES - není vyhodnocen jako zábor ZPF 

K25 návrh změny využívání ZPF - návrh - orná půda          
 
 
 
             

Pozemky určené k plnění funkcí lesa: 

 
Návrh územního plánu respektuje plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa i jejich pásmo 

ochrany ve vzdálenosti 50 m od okraje PUPFL (mimo lokality Z1, Z2, Z28 - bude zohledněno v řešení územní 
studie, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách v území). Navržena je jedna lokalita záboru 
PUPFL. 

Zalesnění je obecně uvedeno jako podmíněně přípustná funkce na zemědělských plochách. Nové 
konkrétní plochy zalesnění jsou navrhovány v k.ú. Rokytno - K7, K8, K9, K10. 
 
 Lesy zvláštního určení se nacházejí v severovýchodní části řešeného území a jsou vyznačeny v 
koordinačním výkrese (vazba na přírodní rezervaci Přesypy u Rokytna). 
 
Vyhodnocení předpokládaného odnětí půdy PUPFL v rozvojových lokalitách: 
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k.ú. Rokytno 

označení 

lokality 
způsob využití  plochy 

celková 

výmera 

lokality (ha) 

Z19 DS2 0,1310 

 
� lokalita je vymezena jako rozvojová z důvodu nesouladu údajů v KN a skutečným stavem v území - 

komunikace je existující a stabilizovaná, ale není zanesena do KN.  

 
 

 
(foto použito z mapové služby: www. mapy.cz) 
 

 Ve východní části dotčeného lesního pozemku se v současné době souvislý lesní porost nevyskytuje. 
Jedná se o jednotlivé skupiny stromů různého stáří a kvality. Vymezená místní komunikace v terénu reálně 
existuje (v evidenci KN byla původně vedena východněji), je využívána a dle stavu okolních porostů lze 
dovodit, že tento stav v lokalitě existuje již delší dobu. Legalizace této komunikace nebude mít žádný vliv na 
okolní lesní pozemky, nebude ovlivňovat možnost lesního hospodaření, nenaruší okraj lesa (z důvodu zvýšení 
nebezpečí vývratu). Územní plán pouze vyjadřuje stávající stav v území.  Poukazuje na nesoulad 
s pozemkovým členěním a zařazením pozemků podle druhu v evidenci KN.  ÚP ale tímto vytváří předpoklad 
k tomu, aby reálný stav v území mohl být zaevidován v KN v souladu s reálným stavem.   
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
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Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o podaných námitk ách k ÚP Rokytno (veřejné jednání) 
 
 Dotčený orgán 

 
Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická 
inspekce, náměstí Republiky 12, 
530 02 Pardubice  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  

10.2.2016 

Koordinované stanovisko dot čeného orgánu na úseku požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva  

Projednávaný druh dokumentace:  Návrh ÚP Rokytno z hlediska 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle 
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 
zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 12.1.2016 a k této 
vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle 
ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů  

souhlasné závazné stanovisko  

 

 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

19.1.2016 

Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích k návrhu územního plánu 
Rokytno: vypo řádání námitek v rámci ve řejného 
projednání 

Dne 11.01.2016 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) doručena žádost 
Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, Štrossova 
44, 530 21 Pardubice, o stanovisko k podaným námitkám k návrhu 
územního plánu obce Rokytno. 

Po zhodnocení souladu předložených námitek s požadavky předpisů 
v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 53 
odst. 1 stavebního zákona toto stanovisko: 

KHS s řešením níže uvedených námitek  s o u h l a s í . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 



204 

ODŮVODNĚNÍ ÚP ROKYTNO,  etapa: ÚZEMNÍ PLÁN – OOP,  p říloha  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

KHS se vyjádřila k návrhu územního plánu obce Rokytno v rámci 
veřejného projednání stanoviskem s č.j. KHSPA 16908/2015/HOK-
Pce ze dne 09.12.2015 s podmínkou: 

KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z22d vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči navrženému 
koridoru rychlostní komunikace R35 a vůči stávající ploše s funkcí VS 
(plochy smíšené výrobní). V další fázi řízení (územní řízení apod.) KHS 
požaduje doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu 
na rychlostní komunikaci R35 a ze stávající plochy s funkcí VS. 

V rámci projednání návrhu územního plánu obce Rokytno byly 
podány 2 námitky.  

Námitka č. 1 
Pan Ing. Zdeněk Čížek nesouhlasí se zařazením p.p.č. 1123/216 
v k.ú. Rokytno do funkce PV1 (veřejné prostranství - uliční prostory) a 
požaduje, aby byl tento pozemek zařazen do ploch s funkcí SV 
(plochy smíšené obytné - venkovské). Pozemek je od roku 2003 
využíván jako zahrada. KHS souhlasí se závěrem pořizovatele 
územního plánu obce Rokytno. 

Námitka č. 2 
Pan Drahomír Hromádka požaduje, aby byla p.p.č. 412/33 vyjmuta 
z navržené zastavitelné plochy Z1 s funkcí BI (bydlení - v rodinných 
domech - příměstské) a zařazena do původní funkce NSzp (plochy 
smíšené nezastavěného území) nebo ZS (zeleň - soukromá a 
vyhrazená). Dalším požadavkem je vypuštění rozvojové plochy Z39 
s funkcí BI (bydlení - v rodinných domech - příměstské) a navrácení 
této plochy do původního funkčního využití NSzp (plochy smíšené 
nezastavěného území). KHS souhlasí se závěrem pořizovatele 
územního plánu obce Rokytno. 

požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

4. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 Pardubice 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

5. Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 

Stanovisko dot čených orgán ů státní správy ve smyslu ust. § 53 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
odboru životního prost ředí a zemědělství Krajského ú řadu 
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zemědělství 

8.2.2016 

Pardubického kraje k  akci: „Návrh rozhodnutí o podaných 
námitkách v rámci ve řejného projednání územního plánu 
Rokytno“  

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění a souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského 
úřadu Pardubického kraje s předloženým návrhem souhlasí. 

 

Orgán ochrany p řírody  (zpracovatel Ing. Jana Svobodová) 

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém 
ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), zvláště 
chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, že k tomu, jakým 
způsobem byly vypořádány námitky a připomínky vznesené k návrhu 
územního plánu nemáme připomínky.   

 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel RNDr. 
Milan Boukal, Ph.D.) 

Z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek vyplývá, že dojde 
k novým záborům zemědělské půdy, nebo ke změnám zastavěného 
území, nebo ke změnám funkčního využití ploch, k němuž v režimu 
projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona nelze uplatnit 
stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění. 

K tomuto novému návrhu dalších ploch či změn uplatní OZPF 
krajského úřadu jakožto dotčený správní orgán dle § 17a písmene a) 
zákona stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona teprve na základě 
předložení vyhodnocení konečných předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu 
územního plánu v souladu s § 5 odst. 1 zákona a přílohou č. 3 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti OZPF, v platném znění, tj. po doložení 
upravené textové, tabulkové a grafické části. 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. Jana Klapková) 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. A) zákona č. 289/1995 Sb., o 

 

 

 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
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lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme připomínky k „Návrhu rozhodnutí o podaných 
námitkách v rámci veřejného projednání územního plánu Rokytno“.   

požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

29.1.2016 

Stanovisko k vyhodnocení námitek z ve řejného projednání 
územního plánu Rokytno  

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové 
péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, 
k žádosti Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚÚP, čj. MmP 1959/2016 
ze dne 11.1.2016, o stanovisko k vyhodnocení námitek z veřejného 
projednání územního plánu Rokytno, sděluje toto stanovisko:  

Námitky občanů uplatněných ve veřejném projednání územního 
plánu se týkají funkčního využití pozemků, svým obsahem se 
nedotýkají zájmů státní památkové péče a proto k návrhu na jejich 
vypořádání nemáme připomínky.    

 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

22.1.2016  

Společné vyjád ření odboru životního prost ředí k návrhu 
Územního plánu Rokytno z hlediska návrhu rozhodnutí  
o podaných námitkách. 
Oddělení odpad ů a ovzduší:  
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů nemáme 
připomínek. 

Oddělení ochrany p řírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
žádné připomínky.  

Z hlediska zák.č.334/1992Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu je kompetentní Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ.  

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlasíme s návrhem 
rozhodnutí o podaných námitkách. 

Oddělení vodního hospodá řství:  
Z vodohospodářského hlediska nemáme připomínek. 

 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím 

 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanoviska neobsahují 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 
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podle správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. 
Odbor životního prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, 
vyjdou-li ve věci najevo nové okolnosti, které by mohly mít vliv na 
zájmy ochrany životního prostředí.  

10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, mezinárodních 
vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. Svobody 12/22, 
110 15 Praha 1 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32, 110 15 
Praha 1  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví, 
Odbor investičního rozvoje, 
Palackého nám. 4, 128 01 
Praha   

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Státní pozemkový úřad, 
oddělení správy 
vodohospodářských děl,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3 

14.1.2016 

Vyjád ření k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách pro 
Územní plán Rokytno  

Dne 11.1.2016 jsme obdrželi žádost o stanovisko k návrhu ÚP 
Rokytno z hlediska  návrhu rozhodnutí o podaných námitkách v rámci 
veřejného projednání. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

Projednávané námitky se netýkají  zájmů SPÚ, Oddělení správy 
vodohospodářských děl a z tohoto důvodu nemáme k vydání 
rozhodnutí připomínek. 

Toto stanovisko je vydáno za SPÚ, oddělení správy 
vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické infrastruktury 
(staveb k vodohospodářským melioracím).  

 

 

 

 

 

 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

14. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. Obvodní báňský úřad 
v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

Vyjád ření k návrhu rozhodnutí   

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel dne 11.1.2016 pod č.j. MmP 1959/2016 Vaši 
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21.1.2016 žádost o vyjádření k „Návrhu územního plánu Rokytno z hlediska 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách v rámci ve řejného 
projednání“  (dále jen „návrh rozhodnutí“).  

Ve věci územního plánu Rokytno se zdejší úřad odvolává na své 
předchozí vyjádření zaslané Vám pod č.j. SBS 34114/2015/OBÚ-
09/1, a k návrhu rozhodnutí nemá dalších připomínek.  

 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

16. Ministerstvo obrany ČR, Sekce 
ekonomická a majetková,  
Odbor ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité 
infrastruktury,  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  

25.1.2016 

Věc: „Vyhodnocení námitek podaných v rámci ve řejného 
projednání návrhu ÚP Rokytno“  

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 2221999 Sb. 
o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká republika – 
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření 
ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona 
č. 219/200 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice. 
Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité 
infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla 
Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu 
s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující 
stanovisko: 

Proti „Vyhodnocení námitek podaných v rámci ve řejného 
projednání návrhu ÚP Rokytno“ nemám za SEM MO, OOÚZ  a 
ŘPNI, odd ělení ochrany územních zájm ů Pardubice námitky.   

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

17. Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 
Praha 7 

4.2.2016 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách  k návrhu 
Územního plánu Rokytno  

Na základě Vaší žádosti č.j.: MmP 1959/2016 ze dne 11.1.2016 a po 
prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sděluji, 
že k projednávanému návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
k návrhu Územního plánu Rokytno neuplatňujeme z hlediska naší 
působnosti žádné připomínky.    

 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

18. Krajský úřad Pk, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu, 
oddělení územního plánování 

26.1.2016 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu  
vyhodnocení p řipomínek uplatn ěných k návrhu Územního plánu 
Rokytno 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 11. 1. 
2016 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního 
plánu Rokytno. 

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, sděluje jako nadřízený orgán následující stanovisko. 

Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Rokytno není 
v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1 a není v rozporu se stanovenými zásadami, úkoly a 
záměry, které vyplývají ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje, ve znění aktualizace č. 1. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek neobsahuje 
úkoly směřující k prověření a k vymezení nových záměrů 
nadmístního významu a nemá vliv na koordinaci širších územních 
vztahů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění návrhu 
rozhodnutí o námitkách 

 
 
Zpracoval dne 16.2.2016 Magistrát města Pardubic/odbor hlavního architekta, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Rokytno, 
v souladu s § 53 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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p) Vyhodnocení připomínek  

 
 Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání je uvedeno v kapitole f) v tabulkách 
„Vyhodnocení společného projednání ÚP Rokytno“ zpracovaných pořizovatelem. 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání je uvedeno v kapitole f) v tabulkách 
„Vyhodnocení veřejného projednání ÚP Rokytno“ zpracovaných pořizovatelem. 
 
 
 

q) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

Odůvodnění územního plánu Rokytno: 

II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran: str.138 + 1 )   
II.B – grafická část: 

II.B1     Koordinační výkres        1 : 5 000 
II.B2   Výkres širších vztahů          1 : 50 000 

 II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 : 5 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 

 

Poučení 

 

Proti Územnímu plánu Rokytno vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek 
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ………………………...................………                                           …………………….................................. 
 místostarosta obce Rokytno             starostka obce Rokytno 
 
 
  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.  
     
 

 


