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Obec Neratov 
 
Č.j.: .............                  v Neratově dne .......... 
 

Územní plán Neratov 
 
Zastupitelstvo obce Neratov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následující zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 

 
v y d á v á 

 
Územní plán Neratov 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Neratov  

 4 

OBSAH ELABORÁTU 
 
I.  ÚZEMNÍ PLÁN 
 
I.1. Textová část  … společný svazek s částí II.1. elaborátu  
 
 
I.2. Grafická část 

 
I.2.a.    Výkres základního členění území    1 : 5 000 
I.2.b.1.  Hlavní výkres    1 : 5 000 
I.2.b.2.  Výkres koncepce technické infrastruktury    1 : 5 000 
 

 
II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
II.1. Textová část … společný svazek s částí I.1. elaborátu  
 včetně doprovodné tabulkové části   

  
II.2. Grafická část  

 
II.2.a.   Koordinační výkres    1 :   5 000 
II.2.b.   Výkres širších vztahů    1 : 50 000 
II.2.c.   Výkres předpokládaných záborů půdního fondu        1 :   5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Neratov  

 5 

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:    
 

                      

I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU            
            
I.1.a) Vymezení zastavěného území                      8  

I.1.b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot                  9  

I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby              
a systému sídelní zeleně                      10  

I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování               12  

I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro 
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů         15  

I.1.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, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto 
ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu                                     18  

I.1.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                  28   

I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo                    28  

I.1.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části  
                        28 

 

 

II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 ČÁST ZPRACOVANÁ ZHOTOVITELEM   
II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně 

souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem      30         

II.1.b) Údaje o splnění Zadání                                               32 

II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného 
rozvoje území               35         

II.1.d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu 
prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno                      58
                                                   

II.1.e)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský            
půdní fond  a pozemky určené k plnění funkce lesa                 61      
          

       

 



Územní plán Neratov  

 6 

 
 

           ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM  

a)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem                                                                             69
        

b)  Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území      70 

c)  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů             71  

d)  Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů           71 

e)  Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území        72 

f)  Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením,     
jak bylo zohledněno            72 

g)  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění        72 

h)  Vyhodnocení připomínek           74 

i)  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby    
vymezení zastavitelných ploch          74 

            
        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Neratov  

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Neratov  

 8 

 

I.1.a) Vymezení zastavěného území 
 
Územní plán Neratov (ÚP) vymezuje hranice zastavěného území (ZÚ) ve smyslu 

§ 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ke dni 27. 3. 2009 jako souhrn hranic všech zastavěných území. 

 
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: 
 

I.2.a.     Výkres základního členění území     1 : 5 000, 
 
 

I.2.b.1. Hlavní výkres        1 : 5 000. 
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I.1.b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 
 
 
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
 
Územní plán vytváří územně technické podmínky: 

• pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, 
občanské vybavení, rekreace a výroba (a tím také pro stabilizaci i mírný růst trvale 
žijících obyvatel), 

• pro udržitelný rozvoj sídla – vymezené rozvojové plochy budou sloužit pro doplnění, 
zkvalitnění a rozvoj v oblasti, bydlení, občanského vybavení, rekreace, dopravní a 
technické vybavenosti, 

• pro ochranu kulturního dědictví (technická památka – Opatovický kanál, území 
s archeologickými nálezy), 

• pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (cykloturistika, 
agroturistika, pěší turistika, přírodní koupání), 

• pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot v území (např. 
vyhlídkové body, ÚSES, vodní plochy a vodní toky - mj. také historický Opatovický 
kanál, lesní plochy, kvalitní zemědělská půda I. a II. třídy ochrany) a také pro 
posilování ekologické stability území, 

• pro ochranu systému sídelní zeleně. 

 

Návrhem koncepce ÚP nedochází ke změně významu a funkce obce Neratov 
ve struktuře osídlení. Pro posílení socioekonomických podmínek obce jsou s ohledem na 
její strategickou polohu v Rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice a v blízkosti 
Rozvojové osy OS3 vymezovány nové plochy především pro podporu rozvoje lidských 
zdrojů. 
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I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných 
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

 
URBANISTICKÁ KONCEPCE 

• Urbanistická koncepce vychází z potřeb a požadavků obce a z reálných možností 
lokalizace zastavitelných ploch.  

• Historicky vzniklá urbanistická kompozice sídla bude zachována a dále rozvíjena 
níže vymezenými plochami především pro funkce bydlení, občanské vybavení 
rekreace, výroba a technická infrastruktura.  

• Rozvoj obce je třeba realizovat tak, aby nedošlo k narušení původní formy 
zástavby a dálkových pohledů, ale naopak, aby byly zkvalitňovány i estetické  
hodnoty a životní prostředí. 

• Plochy pro smíšené obytné – venkovské bydlení dotvářejí urbanistickou strukturu 
obce obou sídel (Neratov a Novinsko) a zachovávají dosavadní charakter využití. 
Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské bydlení jsou vymezeny 
s ohledem na zájem o trvalé bydlení v obci a je podložen sociálnědemografickou 
analýzou. 

• Stávající plochy občanského vybavení jsou ve většině respektovány. Veřejná 
infrastruktura je rozvíjena v centrální části v prostoru kolem obecního úřadu 
a společně s plochou zeleně na veřejných prostranstvích bude dotvářet centrální 
prostor obce.  

• Plochy zeleně na veřejném prostranství jsou vymezeny pro zlepšení nabídky 
volnočasových aktivit a k doplnění zařízení sloužících pro cestovní ruch (návrh 
rozhledny v prostoru významného vyhlídkového bodu nad Opučníkem). 

• Plochy přestavby pro plochy smíšené obytné – venkovské jsou výsledkem 
požadavku na změnu funkčního využití území z dosavadní rodinné rekreace na 
bydlení v místní části Novinsko. 

• Plocha přestavby (občanské vybavení) v prostoru ne zcela využívaného 
autokempu je určena pro rekreaci se specifickým využitím (obnova areálu 
a umělého přírodního koupaliště, na tuto plochu navazuje další plocha přestavby, 
která je ale navíc využitelná i pro rodinnou rekreaci. 

• Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené 
v rámci všech ploch. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování. 

• Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která 
je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení 
udržitelného rozvoje území. 
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: 

 
Plochy bydlení 
- bydlení v rodinných domech – venkovské (BV): Z1 – Z3 

 
Plochy smíšené obytné  
- venkovské (SV): Z4 – Z6 

 
Plochy občanského vybavení  
- veřejná infrastruktura (OV): Z7 
- specifické využití (OX): Z9 (rozhledna) 
 
 
Plochy dopravní infrastruktury 
- silniční doprava (DS): Z11, Z13, Z14 
 
 
 
 
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY 

 
ÚP vymezuje pro nové využití tyto plochy přestavby: 

 
P1 – P4  - pro plochu smíšenou obytnou – venkovskou (SV) 
P5   - pro plochu rekreace – specifické využití (RX) 
P6  - pro plochu rekreace – rodinná rekreace, specifické využití (RIX) 
P7  - pro plochu sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích (ZV) 
 
 
 
 
 
VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

 
Systém sídelní zeleně tvoří stabilizované plochy zeleně na veřejných prostranstvích, 

které budou udržovány a nadále zachovány. 
 
Samostatně se vymezují plochy: 
 
– zeleň na veřejných prostranstvích (ZV): Z16 – Z19.  
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I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

 
 
I.1.d.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 
I.1.d.1.1) SILNIČNÍ DOPRAVA 
 
Silniční síť 
 Silnice III/0361 je v území plně stabilizována a bude respektována. 
V severovýchodním cípu území obce je respektován nezastavitelný koridor přeložky silnice 
I/36 v rozsahu 150 m od osy současné silnice I/36. 

 
Síť místních a ostatních veřejných komunikací 

Současná místní komunikace propojující obec Neratov a sídlo Dědek je 
akceptována. V této kategorii je navrhována nová místní komunikace napojující osadu 
Novinsko na silnici III/0361. Dále pak nová místní komunikace vedoucí z centra obce 
severovýchodním směrem, umožňující dopravní napojení navrhovaných ploch obytné 
zástavby. Tato navrhovaná místní komunikace plně využívá stávající účelové cesty. U 
ostatních veřejných komunikací bude realizována rekonstrukce stávajících komunikací, a to 
ve vazbě na Novinsko a rekreační lokalitu u sídla Dědek.  

  
Odstavná a parkovací stání 
 Odstavná stání u nové zástavby musejí být řešena v rámci vlastních ploch nebo 
vlastních objektů. Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků či zařízení. 
 
 
 
 
I.1.d.2) TECHNICKÁ  INFRASTRUKTURA 

 
I.1.d.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 

Obec Neratov bude nadále zásobována z obecního vodovodu, který je součástí 
„Vodárenské soustavy Východní Čechy“ (VSVČ).  

Vodovodní síť je respektována. 

Stabilizované plochy i plochy změn budou zásobovány pitnou vodou ze stávající 
vodovodní sítě a jejího rozšíření. Vydatnost zdrojů vzhledem k tomu, že obec je součástí 
VSVČ je dostatečná a je schopna pokrýt nárůst potřeby se 100 % zabezpečeností. 

Vzhledem k nouzovému zásobování při poruše dodávky pitné vody budou studny 
využívány  jako zdroj vody užitkové, nebo po hygienickém posouzení, pokud bude voda 
vyhovovat normě pitné vody, využívány k pitným účelům. Pitná voda bude zajištěna 
cisternami z jiného zdroje a zvýšeným dovozem balené vody. 

Zabezpečení požární vodou je zajištěno pomocí požárních hydrantů osazených na 
vodovodní síti a místních vodních toků a ploch. 
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I.1.d.2.2) ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD  
 

 Odvádění a zneškodňování odpadních vod bude řešeno realizací oddílné splaškové 
kanalizace  s čerpáním přes sídlo Dědek dále do Živanic, odtud do města Lázně Bohdaneč, 
a tím společně na ČOV Semtín. 

Stávající kanalizace bude využita jako kanalizace dešťová a dle potřeby bude 
rozšířena. Vyústění bude provedeno do místních vodotečí. 

 
 
 
 
I.1.d.2.3)   ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, ELEKTROROZVODY  
 
Zajištění výhledového příkonu 

Zásobovaní řešeného území elektrickou energií zůstane i ve výhledu z TR 110/35 
Opočinek systémem 35 kV odbočkami z vedení VN 815.  

Zajištění výhledového zásobování el. energií bude řešeno  zvýšením instalovaného 
transformačního výkonu. Navrhovaný rozvoj obce nevyžaduje realizaci další el. stanice. 

Rozvod systému VN   

Stávající systém VN, který je řešen nadzemním vedením, bude zachován. 
K výstavbě vedení VN dojde pouze při přeložce stávající VN přípojky k TS 349 mimo 
prostor navrhované výstavby v severovýchodní části obce.   

 

 
 
I.1.d.2.4)   ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Zastavěné území bude nadále zásobováno ze současné STL plynovodní sítě, na 
kterou lze napojit i zastavitelné plochy kromě ploch bydlení v severní části. Pro jejich 
napojení budou realizovány nové větve STL plynovodu. Plocha komerčních zařízení plošně 
rozsáhlých v severovýchodním cípu území obce bude v případě realizace napojena na 
plynovodní systém města Lázně Bohdaneč. 
 
 
 
 
I.1.d.2.5) TELEKOMUNIKACE 

Trasa kabelového telekomunikačního vedení bude respektována. 
 
           
 
 
I.1.d.2.6)  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
 Koncepce nakládání s odpady bude nadále zachována.  
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I.1.d.3)   OBČANSKÉ VYBAVENÍ 
 

Stabilizovaná plocha občanského vybavení bude respektována. 

Koncepce ÚP vymezuje plochu pro rozvoj občanského vybavení - veřejné 
infrastruktury v centrální části obce (Z7). 

 
 
 
 

I.1.d.4)   VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 

Všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání jsou 
součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v zastavěném   
území.  

Jejich rozšíření je navrhováno v rámci vymezených ploch zastavitelného území a 
samostatně v rámci vymezených ploch sídelní zeleně – zeleň na veřejných prostranstvích 
(Z15 – Z19).  
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I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch 
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně 

  
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH PRO ZMĚNY 
V JEJÍM VYUŽITÍ 

Z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí je sledována čistota obytného 
prostředí, ochrana kulturních a přírodních hodnot v území. 

Na kontaktu orné půdy s lesem, s prvky ÚSES a při vodotečích podpořit stávající 
břehové porosty, v místech, kde chybí, doplnit vhodným stromovým i keřovým patrem.  

 
 
Plochy vodní a vodohospodářské  - vodní plocha, vodní tok  
 

Vodní toky a plochy budou udržovány v řešeném území obce Neratov v přírodním 
stavu. Všechny vodní toky a plochy budou pravidelně udržovány a čištěny. 

 
 
Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond - ZPF 
 

Územní plán považuje strukturu zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty) 
za stabilizovanou tím, že současný rozsah ploch orné půdy je třeba považovat za 
maximální. Plochy ZPF jsou nezastavitelné s výjimkou umístění staveb pro přístupné 
využití uvedené v kapitole I.1.f). Vynětí ze ZPF se povoluje jen na zastavitelných plochách 
uvedených v ÚP kapitola I.1.c) část Vymezení zastavitelných území, které jsou důležité pro 
budoucí rozvoj obce. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní 
Územní plán respektuje a chrání rozptýlenou a krajinnou zeleň především na 

plochách ostatní neplodné půdy. 

 
 
Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL 
 

Územní plán považuje plochy PUPFL za stabilizované. Odlesnění se obecně 
nepřipouští, povoluje se jen na plochách v ÚP jmenovitě uvedených. 

Pro zalesnění se vymezují tyto plochy: K1 – K4 (NL). 

 
 

Podmínky pro změny využití ploch 
 
Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území lze v rámci pozemkových úprav 

měnit využití u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle 
platných právních předpisů následujícím způsobem: 

• z orné půdy na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený k plnění 
funkcí  lesa, 
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• ze zahrady na ornou půdu, louku a pastvinu, vodní plochu, pozemek určený 
k plnění funkcí lesa, 

• z louky a pastviny na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, pozemek určený 
k plnění funkcí lesa, 

• z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu, pozemek určený 
k plnění    funkcí lesa, 

• z pozemků určených k plnění funkcí lesa na ornou půdu, zahradu, louku 
a pastvinu, vodní plochu,  

• 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. 

 
           Mimo pozemkových úprav lze bez nutnosti změny územního plánu se souhlasem 
příslušného dotčeného orgánu: 
 

• měnit vzájemně kategorii (kulturu) pozemků zahrnutých do ZPF, 
• zřizovat na plochách smíšených nezastavěného území – přírodních, ZPF a PUPFL 
vodní plochy do 0,1 ha, 
• pro zajištění přístupu k pozemkům vybudovat účelové komunikace na orné půdě,   

zahradě, sadu, trvalém travním porostu, vodní ploše, lesním pozemku.  
 
 

 
 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 
 

Koncepce ÚSES je tvořena osami biokoridoru nadregionálního významu K72 
s vloženými biocentry místního významu LBC3 a LBC4, biocentrem regionálního významu  
RBC 9007 Neratov a biokoridory místního významu LBK1 a LBK2. Celé území obce je 
součástí ochranné zóny biokoridoru nadregionálního významu K72. 

Plochy prvků ÚSES jsou nezastavitelné. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je 
nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k ochuzení druhové bohatosti a snížení 
ekologické stability. Veškeré zásahy (včetně údržby) musí být podřízeny zájmu o funkčnost 
ÚSES a musí být koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody. 

Do sadových úprav v rámci ploch prvků ÚSES budou používány výhradně domácí 
dřeviny odpovídající daným podmínkám. 

 
 
 

PROSTUPNOST KRAJINY 

 
Dopravní prostupnost 
 

Pro účel dopravní prostupnosti turistického a rekreačního charakteru – značené pěší 
turistické trasy a značené cyklotrasy včetně naučné stezky doplňované tematickými trasami 
bez územních nároků.– bude nadále využívána síť pozemních komunikací, kterou je třeba 
akceptovat a nadále rozvíjet jak v úrovni vymezených úseků místních komunikací, tak 
ostatních veřejných komunikací. 
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Biologická prostupnost 
 
 Biologická prostupnost území je velmi dobrá a je realizována prostřednictvím všech 
úrovní prvků územního systému ekologické stability. 
 
 
 

 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI 

 
V rámci zpracování komplexních pozemkových úprav je třeba navrhnout opatření 

k zamezení vodní a větrné eroze především na pozemcích zemědělsky intenzivně 
obhospodařovaných se sklonitostí větší  než 4 % . 

 Pro snížení vysokých průtoků z povodí Bukovské strouhy bude příslušně zvětšen  
průtočný profil mostku pod hrází rybníka Rozhrna, případně bude mostek odstraněn. 

 

 

 
REKREACE 

 

Na území obce se plochy stávající rekreace rodinné vyskytují jak samostatně, tak 
v rámci ploch smíšených obytných venkovských. Tyto jsou považovány za stabilizované. 

ÚP zdůrazňuje význam řešeného území v oblasti cestovního ruchu vymezením 
plochy přestavby pro rekreaci se specifickým využitím (P5) s celoročním provozem, pro 
rodinnou rekreaci a specifické využití (P6) – v obou případech se jedná se o nové využití  
areálu autokempu. 

Rozvoj rekreace bude podpořen realizací záměru ve vymezené ploše občanského 
vybavení se specifickým využitím (Z9). 

 

 

 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

  
Plochy pro dobývání nerostů se v území nevyskytují ani nenavrhují. 
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I.1.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, 
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 
 
 

ÚP Neratov respektuje stávající členění území obce na stabilizované plochy 
s rozdílným způsobem využití pokrývající celé řešené území, které dotváří vymezením 
ploch změn (zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině). 

 

 ÚP Neratov vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití: 

- plochy bydlení  - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV), 

- plochy smíšené obytné – venkovské (SV), 

- plochy rekreace – rodinná rekreace (RI), 

- plochy rekreace – specifické využití (RX), 

- plochy rekreace – rodinná rekreace, specifické využití (RIX), 

- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV), 

- plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá (OK), 

- plochy občanského vybavení – specifické využití (OX), 

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ), 

- plochy specifické – obrana a bezpečnost státu (X), 

- plochy dopravní infrastruktury – silniční dopravy (DS)  

- plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX), 

- plochy systému sídelní zeleně – zeleň na veřejných 
prostranstvích (ZV), 

- plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha, vodní tok (W), 

- plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ),  

- plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp), 

- plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL). 

 

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným 
způsobem využití se jedná o: 

- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), 

- plochy změn (je navržena budoucí změna využití). 
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PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

 
Plochy bydlení  - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 
 

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech venkovského typu. 

Přípustné využití: 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury,  

- stavby a zařízení související s bydlením v rodinných domech, 

- ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb 
rodinných domů, 

- drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým 
provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití, 

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním 
přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- u zastavitelných ploch při silnicích s blízkým zdrojem hluku a 
vibrací Z1 a Z3 musí být před povolením umístění staveb 
prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu 
zdraví před hlukem a vibracemi v chráněných prostorech 
definovaných v § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. v platném 
znění. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

-     minimální velikost parcely 600 m2, 

- míra využití (zastavění)  – max. 40 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 9 m nad upravený terén, 

- ploché střechy se vylučují. 

 
Plochy smíšené obytné - venkovské (SV) 
 

  Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech venkovského typu, 

- rodinná rekreace. 

Přípustné využití: 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury,  
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- stavby a zařízení související s bydlením v rodinných domech, 

- stavby související s rodinnou rekreací, 

- ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb pro 
bydlení, 

- u rodinných domů stavby a objekty pro chov drobných 
hospodářských zvířat pro nepodnikatelské využití, pro nerušící 
výrobu a zemědělství, 

- drobné služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým 
provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití, 

- objekty a stavby pro sport, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním  
a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- minimální velikost parcely 600 m2, 

- míra využití (zastavění) – max. 40 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 9 m nad upravený terén,  

- ploché střechy se vylučují. 

 
Plochy rekreace – rodinná rekreace (RI) 
 

Hlavní využití:   

- rodinná rekreace. 

Přípustné využití:  

- stavby související s rodinnou rekreaci, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, 

- ubytovací služby provozované v rámci staveb pro rodinnou 
rekreaci,  

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním 
přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití – max. 30 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 8 m nad upravený terén, 

- ploché střechy se vylučují. 

 



Územní plán Neratov  

 21

 
Plochy rekreace – specifické využití (RX) 
 

Hlavní využití:   

- hromadná rekreace a sport (kemp), 

- rekreace na plochách přírodního charakteru. 

Přípustné využití: 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury,  

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- veřejná prostranství, 

- ubytovací a stravovací služby, 

- výsadba zeleně, 

- vodní plochy. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním 
a přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití (zastavění) – max. 30 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 8 m nad upravený terén, 

- ploché střechy se vylučují. 

 

Plochy rekreace – rodinná rekreace, specifické využití (RIX) 
 

Hlavní využití:   

- rodinná rekreace, 

- hromadná rekreace a sport (kemp), 

- rekreace na plochách přírodního charakteru. 

Přípustné využití:  

- stavby související s rodinnou rekreaci, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, 

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- veřejná prostranství, 

- ubytovací a stravovací služby, 

- výsadba zeleně, 

- vodní plochy. 
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Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a 
přípustným využitím. 

 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití (zastavění) – max. 30 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 8 m nad upravený terén, 

- ploché střechy se vylučují. 

 

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV) 
 

  Hlavní využití: 

- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná 
správa, sociální a zdravotní služby, péče o rodinu, tělovýchova 
a sport). 

Přípustné využití: 

- objekty, stavby a zařízení pro ubytování, stravování, služby 
a ochranu obyvatelstva, 

- bydlení správce nebo majitele staveb, 

- ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb 
hlavního využití, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a 
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a   
přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití (zastavění) – max. 60 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 8,5 m nad upravený terén, 

- ploché střechy se vylučují. 

 
Plochy občanského vybavení – komerční zařízení plošně rozsáhlá (OK) 
 

  Hlavní využití: 

- komerční občanské vybavení (velkoplošný maloprodej, služby, 
stravování, kultura). 

 

Přípustné využití: 

- bydlení správce nebo majitele staveb, 
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- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a   
přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití (zastavění) – max. 80 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 10 m nad upravený terén.  

 

Plochy občanského vybavení – specifické využití (OX) 
 

Hlavní využití: 

- rozhledna.  

Přípustné využití: 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a 
přípustným využitím, 

- veřejná prostranství, 

- výsadba zeleně. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a 
přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání : 

- míra využití (zastavění) –  plocha Z9 max. 80 %, 

- výšková hladina zástavby – v ploše Z9 max. 30 m nad upravený 
terén.  

 
 
Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) 
 

  Hlavní využití:   

- zemědělská výroba a skladování pro zemědělství. 

Přípustné využití: 

- stavby pro administrativu a bydlení správce nebo vlastníka, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury. 

- stavby a objekty pro nerušící výrobu a služby včetně agroturistiky, 

- výsadba zeleně, 

- veřejná prostranství. 
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   Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, 
přípustným a podmíněně přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra  využití (zastavění)  – max. 70 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 9,0 m nad upravený terén, 

- ploché střechy se vylučují. 
 
Plochy specifické – obrana a bezpečnost státu (X) 
 

Hlavní využití: 

- střelnice. 

Přípustné využití: 

- objekty, stavby a zařízení pro nouzové využití integrovaným 
záchranným systémem, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním 
a přípustným využitím. 

 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)  
Hlavní využití:   

- silniční doprava na pozemcích silnic III. třídy, místních 
komunikacích a ostatních veřejných komunikacích, 

- zařízení pro dopravu v klidu (parkoviště). 

Přípustné využití: 

- stavby, objekty a činnosti související se silniční dopravou a 
provozem parkovišť, 

- liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití, 

- výsadba zeleně, 

- veřejná prostranství. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a 
přípustným využitím. 
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Plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX) 

Hlavní využití: 

- zařízení pro zlepšení půdní úrodnosti  (závlahová čerpací 
stanice). 

Přípustné využití: 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
využitím. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející  s hlavním 
a přípustným využitím. 

 
Plochy systému sídelní zeleně - zeleň na veřejných prostranstvích (ZV) 
 Hlavní využití:   

- zeleň na plochách veřejných prostranství. 

Přípustné využití: 

- zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy, 

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- prvky drobné architektury a mobiliáře pro relaxaci,    

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním 
nebo přípustným využitím, 

- liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním 
přípustným využitím. 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- míra využití (zastavění) – max. 10 %, 

- výšková hladina zástavby – max. 6 m nad upravený terén. 

- ploché střechy se vylučují. 

 
 
 
 
Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha, vodní tok (W) 
 

  Hlavní využití:   

- vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů 
v krajině akumulací vody a odvádění povrchových vod). 

Přípustné využití: 

- související vodohospodářské stavby, 

- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury 
nadmístního významu nerušící hlavní využití, 

- založení prvků územního systému ekologické stability. 
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Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, 
přípustným a  podmíněně přípustným využitím. 

Podmíněně přípustné využití: 

- chov ryb a rybaření a dočišťování vod za podmínky, že míra 
negativního ovlivnění hlavního a přípustného využití vlivy 
záměru podmíněně přípustného využití nepřesáhne hodnoty pro 
hlavní a přípustné využití stanovené obecně platnými právními 
normami v době posuzování záměru. 

 
Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ) 
 

  Hlavní využití:   

- obhospodařování zemědělského půdního fondu. 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení související s hlavním a přípustným využitím a 
liniové stavby technické infrastruktury nadmístního významu, 

- protierozní opatření, travní porosty se solitérními stromy, 
eventuálně s drobnými remízy, porosty podél mezí, 

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, 

- založení prvků územního systému ekologické stability, 

- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 
veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, informační 
systémy a odpočívadla. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním 
přípustným využitím. 

 
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp) 

Hlavní využití: 

- ochrana stávajících přírodních ploch, 

- krajinářské, zemědělské a lesní využití, 

- liniová výsadba, výsadba remízů, stromové a keřové zeleně 
vhodných přirozených druhů dřevin. 

Přípustné využití: 

- vodní plochy, 

- liniové stavby technické infrastruktury, 

- protierozní opatření, travní porosty se solitérními stromy, 
eventuálně s drobnými remízy, porosty podél mezí, 

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, 

- založení prvků územního systému ekologické stability. 
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Nepřípustné využití: 

- stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 

 
Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL) 
 

  Hlavní využití:   

- plnění funkcí lesa. 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení lesního hospodářství, 

- liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním 
a přípustným využitím, 

- stavby technické infrastruktury související s hlavním a 
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické 
infrastruktury, 

- založení prvků územního systému ekologické stability, 

- protierozní opatření, travní porosty se solitérními stromy, 
eventuálně s drobnými remízy, porosty podél mezí, 

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, 

- stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící 
veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, informační 
systémy a odpočívadla. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním 
přípustným využitím. 

 
 

OBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 
Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále 

stanovují tyto podmínky: 
■ do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do 

krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, 
harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění, 

■  umístění hlavních a vedlejších staveb včetně oplocení bude možné nejméně 25 
m od nejbližší hranice lesa, 

■  inženýrské sítě umisťovat přednostně pod zem, 
■  při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních výhledů 

a průhledů. 
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I.1.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 
 

 
Pro dotčené území se nevymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 

opatření, stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či plochy pro 
asanaci. 
 

 
 

I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

 
Pro dotčené území se nevymezují žádné další veřejně prospěšné stavby ani veřejně 

prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo. 
 
 
 
 

I.1.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 

 
Textová část  ÚP včetně celkem 22 listů.   
 

Grafická část obsahuje 3 výkresy: 

 

         I.2.a.  Výkres základního členění území       1 : 5 000 
 I.2.b.1. Hlavní výkres       1 : 5 000 
 I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury    1 : 5 000 
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II.1.     TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  
ÚZEMNÍHO PLÁNU  
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ČÁST ZPRACOVANÁ ZHOTOVITELEM 

II.1.a)    Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
 
, Území Neratova je součástí správního území Pardubického kraje a spadá do území 
správního obvodu obce s rozšířenou působností – Magistrátu města Pardubice.  

 
ÚP je v souladu s "Politikou územního rozvoje ČR" (PÚR ČR), která byla 

projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. Politika 
územního rozvoje ve svém návrhu pro rozvojové oblasti požaduje, při respektování 
republikových priorit územního plánování, umožňovat v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné 
infrastruktury. Z tohoto důvodu je nutnost v rozvojových oblastech a v rozvojových osách 
vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky změn 
v území, zachování odpovídajícího využívání území a zachování hodnot. Řešené území 
leží v rozvojové oblasti OB4. Z PÚR ČR pro ÚP nevyplývá žádný specifický požadavek.  
 
ÚP respektuje mj. tyto republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území : 

- vymezovat a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch veřejně přístupné zeleně, 

- vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu, 

 
které jsou naplňovány :  

- ÚP vymezuje a tím i stabilizuje konkrétní plochy veřejně přístupné zeleně jak 
v centru obce, tak při jeho okrajích, 

- při východní hranici katastru jsou situovány rozsáhlé plochy rekreace, 
 
 
ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední území) a 

se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 29.4.2010. 
 
Koordinace územně plánovací činnosti dle ZÚR Pk je mimo jiné v rozsahu priorit územního 
plánování, kterými jsou např.: 

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tj. nenarušovat cenné městské a 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou, omezeni fragmentace krajiny, 

- efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti sídel, preference 
rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině, 

- dopravní obsluha území, zlepšení dopravních vazeb a zlepšení vazeb na sousední 
území 

- intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace. 
 
Tyto priority územního plánování jsou ÚP respektovány: 

- ÚP navazuje na stávající platný územní plán (ÚPSÚ Neratov) vč. jeho změn, a 
vychází z nových podmínek v území, z požadavků obce (a majitelů pozemků) a 
dotčených orgánů a je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území. Navrhovány jsou nové plochy pro bytovou 
výstavbu, lokality pro rozvoj občanské vybavenosti, plochy pro rekreaci a pro 
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rekultivaci bývalého těžebního prostoru. Urbanistický návrh obce vychází zejména 
z požadavku vzájemné koordinace stávající zástavby se všemi navrhovanými 
změnami ve využití území, je dán požadavek na ochranu stávajícího systému 
sídelní zeleně a jeho doplnění ve vytěžené části dobývacího prostoru.  

- zastavitelné plochy jsou řešeny rozvíjením jádrového území obce, nikoliv 
rozptýlenou výstavbou v krajině, což je jednou z priorit PÚR ČR i ZÚR Pk. Většina 
navržených zastavitelných ploch je situována v bezprostřední návaznosti na 
stávající zástavbu. Pro jednotlivé menší lokality určené pro bytovou zástavbu a 
občanskou vybavenost jsou v zájmu zachování návaznosti na stávající zástavbu 
stanoveny základní regulativy. Pro rozvoj drobné nerušící řemeslné výroby jsou 
v rámci regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající 
zástavby (např. v ploše bydlení). Současně ÚP vymezuje rozsáhlé plochy přestavby 
pro nově navrhovanou funkci rekreace, 

- dopravní systém zastavěného území je stabilizován a zůstane zachován i do 
budoucna, při realizaci zástavby rozsáhlejších lokalit pro bytovou výstavbu bude 
doplněn o místní obslužné komunikace. V těsné návaznosti na řešené území na 
východě je v ZÚR Pk vymezen koridor pro přeložky silnice I/36, které pozitivním 
způsobem ovlivní dopravu v území a napojení obce na sídla vyššího významu. 

 
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování stanovené pro 
rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk mimo jiné stanovují: 

- zlepšit propojení v koridoru I/36 (severozápadním směrem) Pardubice – Lázně 
Bohdaneč, 

- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 
- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability. 

 
V přímé návaznosti na řešené území je při východní hranici řešen koridor přeložky 

silnice I/36. S ohledem na postup prací při vyhledávání budoucí trasy přeložky silnice I/36 
bylo možno zpřesnit tento koridor tak, že v současné době již přímo nezasahuje do 
správního území obce Neratov (byť jedna varianta procházela řešeným územím). 
V souladu s ustanovením 82 b) ZÚR Pk nejsou v rámci koridoru daného ZÚR Pk v šíří 300 
m vymezovány nové zastavitelné plochy. 

 
Pro udržení a posílení ekologické stability je do ÚP zapracován územní systém 

ekologické stability (ÚSES). Hlavní prvky, které obsahuje návrh pro řešené území, jsou 
součástí hlavního a koordinačního výkresu. Jedná se zejména o dvě trasy nadregionální 
biokoridoru NRBK K72 a regionální biocentrum RBC 9007 Neratov, které jsou převzaty ze 
ZÚR Pk. ÚP plně respektuje stávající vodní toky a plochy, plochy lesa a další krajinotvorné 
prvky. Dále ÚP vymezuje nové plochy lesa, stabilizuje a vytváří nové plochy sídelní zeleně 
a navrhuje nové využití bývalého lomu. 
 

ÚP vytváří základní podmínky a územní předpoklady pro naplňování hlavních cílů 
Programu rozvoje Pardubického kraje s celkovým zaměřením na stabilizaci a zlepšení 
místních podmínek pro život obyvatel. 

Koncepce ÚP zohledňuje cíle stanovené v rozvojových dokumentech svazku obcí 
Mikroregion Bohdanečsko, kterého je obec členem. Tyto se především zaměřují na 
udržitelný rozvoj území, rozvoj venkova, rozvíjení kulturních a historických hodnot 
a ochranu životního prostředí, což odpovídá obecným cílům územního plánování.  
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II.1.b)   Údaje o splnění Zadání 
 

Zpracování ÚP vychází ze Zadání územního plánu Neratov, které bylo  projednáno 
a schváleno zastupitelstvem obce dne 11. 2. 2009 usnesením č. 3/2009.  Toto Zadání bylo 
jako celek splněno, jak je dále v Komentáři uvedeno.  

Dílčí úpravy při formulování koncepce ÚP byly průběžně dohadovány 
s pořizovatelem a s určeným zastupitelem, kterým byl usnesením zastupitelstva obce ze 
dne 2. 4. 2008 stanoven Jaroslav Pulkrábek, starosta obce. O těchto krocích byl 
informován pořizovatel. 

 

Komentář ke splnění jednotlivých bodú Zadání: 

k bodu a) 

Požadavky vyplývající z vydaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje jsou 
respektovány (viz kap. II.1.a) Odůvodnění). Širší vztahy území byly koordinovány 
především s územním města Lázně Bohdaneč. Rozvojové dokumenty  jak na úrovni kraje, 
tak mikroregionu byly zohledněny. 

k bodu b) 

Výstupy z Územně analytických podkladů (ÚAP) byly koordinovány při tvorbě ÚP; 
výstupy z hlediska limitů využití území byly použity pro zpracování Koordinačního výkresu. 

k bodu c) 

Požadavky na rozvoj obce v oblasti bydlení a občanského vybavení byly řešeny. 
Jsou vymezeny nové zastavitelné plochy, které vycházejí z daných podmínek (blízkost 
velkých měst, snadná dostupnost, kvalitní přírodní prostředí atd). V koncepci je zohledněn i 
požadavek na vymezení ploch pro každodenní rekreaci (plochy zeleně). Provozování 
drobných výrobních aktivit je umožněno v rozsahu podmínek využití pro jednotlivé plochy 
s rozdílným způsobem využití jak v plochách stabilizovaných, tak v plochách změn. 

k bodu d) 

Koncepcí ÚP není narušena původní forma zástavby, ta je vhodně doplňována. 
Krajina je řešena komplexně, maximálně doplněna systémem sídelní zeleně včetně 
zkvalitnění prostoru bývalého lomu. Zároveň ÚP vymezuje koncepci ÚSES, který zajistí při 
plné funkčnosti dobrou biologickou prostupnost území. Funkční a prostorová regulace 
jednotlivých ploch je jednoznačná se stanovením prostorové regulace adekvátní úrovni 
územního plánu. 

 k bodu e) 

Dopravní infrastruktura je stabilizovaná, systém je doplněn novými stavbami včetně 
úseků určených k rekonstrukci. Koncepce technické infrastruktury je řešena. Pozornost 
byla věnována především složité situaci v oblasti zneškodňování odpadních vod. Zároveň 
je řešena ochrana před povodněmi konkrétním návrhem opatření. Veřejná infrastruktura 
v oblasti občanského vybavení je stabilizována a doplněna novou plochou v centru obce 
s doplněním ploch zeleně na veřejných prostranstvích. 

k bodu f) 

V rámci doplňujících Průzkumů a rozborů vyhodnocené civilizační, přírodní a 
kulturní hodnoty jsou respektovány. Většina z těchto hodnot jsou zároveň limity využití 
území. 
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k bodu g) 

V průběhu zpracování ÚP nebyl zaznamenán žádný požadavek tohoto typu. Silnice 
I/36 (přeložka) se řešeného území nedotýká, tudíž nevzniká požadavek na vymezení této 
VPS, protože v průběhu prací na ÚP byl zúžen výběr variant řešení tohoto záměru 
nadmístního významu. 

 

k bodu h) 

Požadavky uplatněné v tomto bodě (vyplývající ze zvláštních právních předpisů) 
byly zohledněny jak ve výrokové části, tak v části odůvodnění. Zóna havarijního plánování 
je vymezena. V území je vytipován prostor (plocha) pro nouzové využití IZS. 

 

k bodu i) 

Závady uvedené ve výčtu byly řešeny. Problematika přeložky silnice I/36 je již 
nerelevantní, neboť varianta zasahující do území obce není již sledována. 

Řešení střetů: 

• střet č. 1 – záměr převzat z dosud platné ÚPD a je již v další územní 
přípravě 

 

• střet č. 3 – plocha není vymezena 

 

• střet č. 4 – plocha vymezena z důvodu účelnosti rozvoje obce ve vazbě na 
dopravní a technickou infrastrukturu s těsnou vazbou na 
zastavěné území 

 
• střet č. 5 – stará ekologická zátěž není již v ÚAP evidována, plocha není 

vymezena pro občanské vybavení, nýbrž pro zeleň 

 

 

• střet č. 6 – dtto střet č.4 

 

• střet č. 8 – plocha z řešení ÚP vypuštěna na základě společného jednání 
s dotčenými orgány 

 

• střet č. 9 – plocha není vymezena 

 

k bodu j) 

Nezastavěné plochy v zastavěném území byly prověřeny a byly zde  vymezeny 
nové zastavitelné plochy pro bydlení (Z4,Z5) s doplněním plochy P2. Po tomto vyhodnocení 
bylo teprve přikročeno k návrhu nových zastavitelných ploch. Jelikož plocha Z3 – převzatá 
z dosud platné ÚPD je již v další územní přípravě, byly vymezeny (i přes střety č.4 a č.6) 
dvě lokality Z1 a Z2 umožňující další rozvoj obce v oblasti bydlení. 
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Plochy bez územního rozvoje (dle dosud platné ÚPD) jsou zahrnuty do  ploch 
stabilizovaných. Jižně od Opatovického kanálu není vymezena žádná zastavitelná plocha, 
jen plocha přestavby Využití lokality Opučník bylo na základě žádosti zastupitelstva obce 
přehodnoceno z využití občanského vybavení na plochu zeleně Z19 na veřejných 
prostranstvích, pro rozhlednu nad Opučníkem byla vymezena nezbytná zastavitelná plocha 
(Z9). 

k bodu k) 

V žádné z ploch není uloženo prověření změn jejího využití územní studie. 

k bodu l) 

Předpoklad uvedený v Zadání se po prověření všech souvislostí a dopadů do území 
potvrdil. 

k bodu m) a n) 

Bez požadavků. 

k bodu o) 

Požadavky splněny. Pouze v důsledku nevymezení VPS se tudíž příslušný výkres 
nedokládá. 

 
VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

 Dosavadní územní rozvoj obce probíhá v souladu s dosud platným ÚPNSÚ, který 
byl, s ohledem na vývoj podmínek v území, 2x podroben změnám. Rozvojové plochy 
vymezené touto dokumentací k novému využití, ať již k rozšíření obytné zástavby, 
občanského vybavení, rekreace či výroby, jsou postupně v souladu se zákonem 
naplňovány a v současné době již téměř v plném rozsahu využity. 

 Z výsledků analýzy demografického vývoje vyplývá, že se obec vyvíjí dlouhodobě 
progresivně. Tento trend potvrzuje rovněž skutečnost, že území obce je dle Politiky 
územního rozvoje České republiky 2008 součástí Rozvojové oblasti OB 4 Hradec 
Králové/Pardubice, a to v poloze blízké jak městu Pardubice, tak Rozvojové ose OS 4 
Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko (– Wroclaw). 

 Předkládané řešení proto navrhuje změny využití území na cca 12 ha území, z toho 
jen na cca 10 ha pro plochy určené především k bydlení, které při průměrné ploše 1500 
m2/1 RD umožní výstavbu 60 - 70 RD pro asi 150 - 175 nových obyvatel. 

 Při rozsahu zastavěného území cca 30 ha (v osmi samostatných oddělených 
částech) představuje nabídka zastavitelných ploch plošný nárůst po jejich využití na 140 % 
současného stavu. I přesto bude zastavěné území v cílovém stavu pokrývat pouhých 
10,5 % celkové rozlohy území obce. 

 Zbývající část ploch navrhovaných k odnětí pro ostatní funkce je určena k pokrytí 
požadavků vycházejících ze zvýšeného tlaku na využívání území v rozvojové oblasti 
mezinárodního významu na kontaktu s rozvojovou osou téhož významu. Umocňuje rovněž 
rozvoj v sousedství jediného lázeňského města v Pardubickém kraji. 
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II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, 
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 

 

Hranice řešeného území je shodná s hranicí správního území obce Neratov, které 
tvoří katastrální území Neratov s celkovou rozlohou 403 ha. 

ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, 
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně  plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 
ad I.1.a) 
 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 
 

Při vymezení zastavěného  území bylo vycházeno ze zastavěného území 
obsaženého v dosud platné územně plánovací dokumentaci obce. Hranice byla doplněna 
na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ke dni 
27. 3. 2009 ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb.) 
a koordinována s údaji z Územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Pardubice. 

 
 
 
ad I.1.b)  
 
ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 

 

Základní rozvojová koncepce vychází z nutnosti respektování současného využití 
ploch v území s nezbytným doplněním a přestavbou pro zabezpečení všech potřebných 
funkcí obce tak, aby byly zabezpečeny územní předpoklady pro kompletní rozvoj. Tím je 
sledováno dosažení stabilizace a následného mírného nárůstu počtu obyvatel obce.  

Obec Neratov byla do roku 1990 místní částí obce Živanice, leží v těsné blízkosti 
města Lázně Bohdaneč, v roce 1991 se osamostatnila, počet trvale žijících obyvatel mezi 
lety 1991 a 2008 vykazuje progresivní tendenci (počet obyvatel se zvýšil o 32,5 %). Počet 
trvale žijících obyvatel stoupá především migrací (viz. následující tabulka – Vývoj počtu 
obyvatel), což vypovídá o zájmu o trvalé bydlení v obci a se současným trendem bydlení a 
životním stylem obyvatel ČR se dá předpokládat i nadále zvýšený zájem o trvalé bydlení 
v této obci (hlavně z okolních měst Lázně Bohdaneč a Pardubice), především pro 
atraktivní přírodní, výrobou ani jiným ruchem nezatížené prostředí, které předpokládá 
klidné a nerušené bydlení.  

Pokud tento trend bude i nadále stejný, dá se předpokládat do roku 2020 nárůst 
počtu obyvatel o 110 – 150 obyvatel. V případě, že se tento předpoklad naplní, pak jsou 
územní rezervy pro rozvoj bydlení vytvořené územním plánem dostatečné a odůvodněné. 
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Tabulka: Vývoj počtu obyvatel 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

1991 1 1 - - - - - 81
1992 2 1 - 13 1 -13 -12 69
1993 2 - - 4 2 -4 -2 67
1994 - - - - - - - 67
1995 1 4 16 2 -3 14 11 94
1996 1 2 - - -1 - -1 93
1997 1 - 1 4 1 -3 -2 91
1998 - 1 5 2 -1 3 2 93
1999 - - 3 2 - 1 1 94
2000 1 - 1 1 1 - 1 95
2001 - 2 - 5 -2 -5 -7 94
2002 1 1 2 1 - 1 1 95
2003 - 3 7 2 -3 5 2 97
2004 1 - 3 - 1 3 4 101
2005 1 2 4 6 -1 -2 -3 98
2006 1 4 6 3 -3 3 - 98
2007 2 3 15 3 -1 12 11 109
2008 3 - 11 3 3 8 11 120

Zdroj: ČSÚ 

V budoucnu je také možné předpokládat zájem ze strany obyvatel využívajících 
bytový fond pro rekreaci, o převod fondu na trvalé bydlení. Jednou z podmínek pro bytovou 
výstavbu je také využití stavby pro trvalé bydlení. Tyto dva předpoklady s velkou 
pravděpodobností budou mít pozitivní vliv na zvyšování počtu trvale žijících obyvatel. 

Pro lokality určené k zastavění jsou určeny odpovídající zdroje pro hašení požárů. 
V návaznosti na § 20 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva jsou požadavky civilní ochrany ošetřeny takto: 

● v oblasti ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je třeba postupovat 
v souladu s Plánem ukrytí obyvatelstva, který je součástí Rozpracování 
krizového plánu Pardubického kraje, 

● v oblasti evakuace obyvatelstva a jeho nouzového ubytování se předpokládá   
pouze dočasné vymístění obyvatelstva z ohrožené oblasti do plochy vymezené 
v ÚP (viz Koordinační výkres) – plocha pro nouzové využití IZS v areálu vojenské 
střelnice, 

● plochy pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění 
nebo snížení škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události 
jsou v ÚP vymezeny (viz Koordinační výkres) – dtto předchozí bod, 

● v oblasti nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií je třeba 
postupovat dle Plánu nouzového přežití obyvatelstva, který je součástí 
Rozpracování krizového plánu Pardubického kraje. 

Obec bude zapojena na integrovaný záchranný systém prostřednictvím veřejného 
rozhlasu (do roku 2011). 

Při zpracování ÚP byly vyhodnocovány možnosti lokalizace rozvojových ploch  jak 
z hlediska širších územních vazeb, tak i potřeb obce a předpokladů záměrů na změny 
využití území. Řešení přijaté v ÚP bylo prověřeno v rámci pracovních projednání se 
zástupci obce. Řešení je koordinováno z hlediska vazeb na správní území sousedních 
obcí a měst a respektuje současné požadavky obyvatel.  
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OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OBCE 

ÚP vytváří podmínky k ochraně všech přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot v území, jež v zásadě respektuje a je s nimi koordinován. 

Pro zpracování Koordinačního výkresu byly použity informace z vlastních průzkumů 
a rozborů a z Územně analytických podkladů poskytnutých pořizovatelem. 

 
 
CIVILIZAČNÍ HODNOTY 
  

Civilizační hodnoty jsou spatřovány ve výtvorech člověka v řešeném území, které se 
v komplexu projevují především v podobě urbanistického a architektonického dědictví. 
Architektonické hodnoty jsou pro své další kvality zařazeny do hodnot kulturních. 

Urbanistické hodnoty spočívají v historicky rostlé urbanistické kompozici obce 
a komunikační síti. Nejvýznamnější plochy zastavěného území, které lze považovat za 
civilizační hodnoty jsou: 

Ve východní části správního území obce je situován sportovně rekreační areál – 
autokemp, který přechází částí do území města Lázně Bohdaneč. Leží v těsném 
sousedství dalších výrazných přírodních a kulturních hodnot. Tento areál je pro obec 
jedním z významných pilířů cestovního ruchu. 

Veřejná infrastruktura je v současné době zastoupena pouze objektem, ve kterém 
jsou situovány prostory obecního úřadu, obecní knihovny a dalších společenských 
zařízení. Tato budova a její okolí se stává základem společenského života obce. 

Téměř jediným hospodářským potenciálem na území obce (kromě ploch 
využívaných pro cestovní ruch a ploch ZPF a PUPFL) jsou stabilizované plochy 
zemědělské výroby jak v centrální a západní části zastavěného území vlastní obce, tak 
části areálu ZD Živanice na jižní hranici správního území obce. Tato hospodářství jsou 
nezbytná pro potřebné obhospodařování a údržbu zemědělské krajiny. 

Jihovýchodně obce, za Opatovickým kanálem, je umístěna plocha zavlažovací 
čerpací stanice nezbytné pro kvalitní provozování intenzivní zemědělské výroby 
na navazujících plochách kvalitní zemědělské půdy. 

 
     

PŘÍRODNÍ HODNOTY 
 
ÚSES (biocentra, biokoridory) 
 
 ÚSES je v území zastoupen prvky nadregionálního, regionálního a místního 
významu: 

• dvě osy biokoridoru nadregionálního významu K 72 
• ochranná zóna biokoridoru nadregionálního významu 
• biocentrum regionálního významu  
• biokoridor místního významu 
• biocentrum místního významu. 

 

Prvky ÚSES včetně intreakčních prvků a rozptýlené zeleně vytvářejí základ pro další 
zlepšování ekologické stability území. ÚSES jako celek lze na území Neratova hodnotit jako 
relativně funkční. 
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Zemědělská půda  
 

Kvalitu zemědělského půdního fondu vyjadřují bonitované půdně ekologické 
jednotky (BPEJ). BPEJ jsou pětimístné číselné kódy (jedno jednociferné a dvě dvouciferná 
čísla, v digitální podobě - tedy i v případě dat pro území Neratova bez vzájemného oddělení 
s přidáním další číslice - zatím převážně nuly na konec kódu). Na území obce Neratopv se 
vyskytují půdy následujících BPEJ (rozdělené dle Přílohy metodického pokynu ze dne 12. 
6. 1996 Čj.: OOLP/1067/96 do pěti tříd ochrany ZPF): 

 
1. třída ochrany ZPF - nejcennější půdy, převážně na rovině nebo jen mírném svahu, ze 
ZPF je lze vyjmout pouze výjimečně, převážně na obnovu ekologické stability a liniové 
stavby zásadního významu: 3.56.00. 
2. třída ochrany ZPF - půdy s nadprůměrnou produkční schopností, jen podmíněně 
odnímatelné a podmíněně zastavitelné: 3.58.00. 
3. třída ochrany ZPF - půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm 
ochrany, které je možno využít pro eventuální zástavbu: 3.19.01, 3.19.11. 
4. třída ochrany ZPF - půdy s podprůměrnou produkční schopností, s omezenou ochranou, 
zastavitelné: 3.21.10, 3.21.12, 3.22.10, 3.23.10, 3.51.11.  
5. třída ochrany ZPF - zbývající půdy, převážně s velmi nízkou produkční schopností, 
včetně půd mělkých, svažitých hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně 
ohrožených, U těchto půd se předpokládá nezemědělské využití efektivnější. Pokud na 
těchto plochách nejsou jiné důvody ochrany (chráněné území, ochranná pásma, území 
dalších zájmů ochrany přírody) jde o nejnižší stupeň ochrany půd: 3.66.01. 
  
Kódy BPEJ udávají dle vyhl. 546/2002 Sb.: 
 
Údaj o zařazení do klimatického regionu (1. pozice číselného kódu BPEJ).  

3 ** **  - mírně teplý, vlhký (A 5-6) 
V klimatickém regionu 3 se uvažuje expozice jižní jako negativní, ostatní expozice se 
uvažují jako sobě rovné. 
Hlavní půdní jednotka - druhá a třetí pozice číselného kódu BPEJ 

* 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, 

* 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, 

* 56 **  - fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, 
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až 
středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé, 

* 58 **  - fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, 
středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, 
vláhové poměry po odvodnění příznivé, 

* 66 **  - stagnogleje modální i histické na píscích, jílech, slínech a nivních 
uloženinách, lehké až velmi těžké s vyšším obsahem organických látek, velmi nepříznivý 
vodní režim, nevhodné pro jeho úpravu. 



Územní plán Neratov - Odůvodnění  

 39

Vedlejší půdní jednotka (4. a 5. Pozice kódu) 
- 4. pozice kódu - údaje o sklonitosti a expozici. 
Číselný    
Kód Kód Kateg.   Popis   Kód  Popis 
BPEJ sklonitosti    expozice 
* ** 0* 0-1  (0-1o)    úplná rovina  0    všesměrná  
  (1-3o)   rovina   
* ** 1*  2  (3-7o)   mírný sklon   0 všesměrná. 
- 5. pozice číselného kódu - údaje o skeletovitosti a hloubce půd. 
Číselný    
Kód Kód Kateg.   Popis   Kód  Popis 
BPEJ skeletovitosti    hloubky půdy 
* ** *0   0 bezskeletovitá, s příměsí 0 hluboká 
* ** *1   0-1 bezskeletovitá, s příměsí 0-1 hluboká 
  slabě skeletovitá   středně hluboká 
* ** *2   1 slabě skeletovitá  0 hluboká 
 
Nezemědělské půdy jsou v mapách BPEJ označeny kódy: 
 23  - les 
 29  - neplodná půda 

 0.00.35 - vodní plochy   

 
 

Hrubé charakteristiky půd dle Atlasu ČSSR 1966: 

Bližší údaje o kvalitě půd podávají bonitované pedologicko ekologické jednotky 
(BPEJ).  

 
  
Vodní plochy, vodní toky 

Řešeným územím protékají Bukovský potok, Neratovický potok, Živanický potok 
a historický Opatovický kanál (Halda).  

V jihovýchodní části obce Neratov se nacházejí dva malé rybníčky. Do horního je 
zaústěna dešťová kanalizace z východní části obce a středu obce. Rybníky jsou propojeny 
a vyústěny do Opatovického kanálu. Ve východní části v chatové oblasti (Staré Haltýře) je 
umělá betonová nádrž – brouzdaliště. 

Plošné rozložení VKP vytváří z území příjemný prostor vhodný k rekreačnímu využití 
(za současného rozvoje zemědělské i lesní výroby). 

 

Lesy 
 
VKP ze zákona: 

Lesní porosty (plochy lesní) 

• Lesnatost území je podprůměrná. Les tvoří menší komplexy o celkové výměře 
79,4ha. Přírodní lesní oblast je 17 -  Polabí, lesní vegetační stupeň je 1 – dubový 
a 2 – bukodubový. 
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Dřevinná skladba  
Podle LHP (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem) tvoří: 
jehličnany 65,66 % -  Borovice lesní 62,33 %, modřín evropský 2,09 %, smrk ztepilý 

0,77 %, vejmutovka 0,47 %. 
listnáče 34,34 %  - bříza 8,47 %, dub letní + zimní 18,58 %, dub červený 0,77 %, habr 

obecný 0,02 %, jasan ztepilý 0,38 %. Lípa malolistá 0,24 %, olše 
lepkavá 2,20 %, osika 0,20 %, topol 3,48 %. 

 
Lesní typy 
1G2 - 0,22 %, 1L2 - 0,90 %, 1M3 - 10,00 %, 1M6 - 6,56 %, 1P2 - 38,36 %, 1P4 - 0,52 %, 
1P5 - 12,65 %, 1S1 - 6,79, 1S4 - 7,15 %, 1V2 - 11,44, 1V3 - 5,18 %, 1V4 - 0,23 % 
 
Pásmo ohrožení imisemi 
Celé území lesů je v pásmu ohrožení imisemi „C“. 
 
Průměrný věk a zakmenění 
Průměrný věk činí podle LHP 64 let a zakmenění 8,1. 
 
 
 
KULTURNÍ HODNOTY 

Historický vývoj obce 

Nejstarší dějiny obce jsou spojeny s benediktinským klášterem v Opatovicích n.L., 
založeným českým králem Vratislavem I. kolem roku 1086. Někdy v době po založení 
kláštera a před  jeho zánikem za husitských válek v roce 1421 se Neratov stal součástí  
majetkového  komplexu opatovických benediktinů.  

Název vesnice  má podle  filologů spojitost se staročeským osobním jménem Nerat 
(či Nerad). Současníci prý odvodili název od něčeho, co bylo pojmenováno podle jakéhosi 
Nerata (Nerada). Nejstarší dochovaná písemná zpráva o existenci Neratova je z roku 1436. 
Nachází se v listině českého krále a císaře Zikmunda Lucemburského, jíž Zikmund někdejší 
panství opatovického kláštera postoupil do zástavy Diviši Bořkovi z Miletínka.  

Druhá dochovaná písemná zpráva o Neratově pochází z 26. července 1465 a je 
obsažena v listině krále Jiřího z Poděbrad. Z jejího obsahu vyplývá, že v Neratově existoval 
ještě za opatovického kláštera poplužní dvůr, k němuž patřil vedle polností, luk a lesa také 
rybník. Po smrti Diviše Bořka z Miletínka v r. 1437 se ujali kunětickohorského panství Divišův 
bratr Vaněk a po něm Divišovi synové, z nichž vynikal Soběslav. Potomci Diviše Bořka stáli 
na straně nového politického vůdce českého kališnického panstva Jiřího z Poděbrad. 
Soběslav z Miletínka časem kunětickohorské panství nebezpečně zadlužil a dříve než mohl 
pohledávky splatit, náhle v roce 1463 zemřel. Zemřel tehdy za morové epidemie i jeho bratr 
Jan. A i když po něm zůstali nezletilí synové, správy majetku se ujal Jiří z Poděbrad, který 
začal splácet dluhy kunětickhorského panství a nakonec v roce 1465 převedl tento majetek 
do rukou svých synů Jindřicha, Viktorina, Hynka (tehdy již knížata minsterberská) a Bočka 
z Kunštátu.  

Již zmíněnou listinou z r. 1465 král postoupil do manství poplužní dvůr v Neratově  
Majnušovi z Chvalkovic, pocházejícímu z rozvětvené rodiny pánů z Hustířan. Ten někdy ve 
40. letech 15. století koupil na Pardubicku tvrz Bukovku s malým panstvím a k ní tedy připojil 
Neratov. Bukovští z Hustířan postavili zřejmě dodnes existující rybník Rozhrna.  

Bukovští  hospodařili na neratovském poplužním dvoře, ale vesnice s poddanými 
náležela nadále ke kunětickohorskému panství synů krále Jiřího, kteří si časem rodové 
statky mezi sebou rozdělili a kunětickohorské panství připadlo Jindřichu Minsterberskému. 
Jindřich se později angažoval ve slezských válkách a panství zadlužil. Zastavena byla také r. 
1488 živanická rychta, do níž patřil i Neratov. Držitelem živanické rychty se stal 
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minsterberský úředník Václav Žehušický z Nestajova, jinak švagr Bavora Bukovského 
z Hustířan. 

V roce 1490 vyplatil zástavní kunětickohorské panství moravský velmož Vilém 
z Pernštejna. Jeho zásluhou se rozběhly práce na velkých vodních stavbách na 
Bohdanečsku, ale i jinde na panství. Zvětšil Bohdanečský rybník (kolem r. 1477 jej stavěli 
Minsterberkové), do roku 1494 (resp. 1496) přibyl velký Živanický a Sopřečský rybník (každý 
z nich měl pojmout 500 kop kapří násady, což mohlo představovat při výlovu každého z nich 
při střízlivém odhadu nějakých 30 tun ryb). V roce 1491 již také stál Neratovský rybník - byl 
menší, dimenzován na 100 kop kapří násady. Nevíme ovšem, zda tento rybník stavěli již 
Minsterberkové (je to pravděpodobné) a nelze rozhodnout, zda přitom jen upravili starší 
rybník, připomínaný již z předhusitské doby, nebo zda rybník z dob kláštera stál jinde. Vilém 
z Pernštejna ovšem určitě později prováděl na Neratovském rybníku úpravy.  

V květnu r. 1491 Vilém z Perštejna uzavřel písemnou dohodu s Bavorem Bukovským 
z Hustířan o režimu vedení vody na území Neratova. Obě strany se zavázaly si vzájemně 
neškodit - Pernštejnové měli brát ohled na rybník Rozhrnu Bavora Bukovského (neměl se 
např. zvyšovat stav vody na Neratovském rybníku), Bavor Bukovský se zavázal brát ohled 
na zájmy Viléma z Pernštejna.  

Bavor Bukovský Vilému z Perštejna nakonec neratovský dvůr prodal a roku 1513 
Vilém koupil od jeho vdovy celé panství, což mělo vliv na úpravy a vznik rybníků, takže 
postupně Neratov skoro ze všech stran obklopovala vodní hladina. Katastr obce 
a bezprostřední okolí začaly brázdit strouhy k rybníkům. Jejich páteř představovala důmyslná 
stavba Opatovického kanálu. Vzhledem k výhodným terénním podmínkám se od 
„neratovského úseku“  Opatovického kanálu rozbíhaly vodoteče k Živanickému rybníku, 
dokonce i Sopřečskému, k Rozhrně a na ně navazujícím rybníkům. Neratov na počátku 
pernštejnské vlády podle zápisů urbáře z roku 1506 měl 8 usedlostí, jejichž držitelé 
obhospodařovali celkem něco přes tři Iány polností, zhruba 58 ha. Když se administrativním 
a hospodářským centrem staly Pardubice, plnící současně roli pernštejnského rezidenčního 
města, začal se tento celek označovat jako pardubické panství. Neratov v něm patřil k rychtě 
živanické, spolu s vesnicemi Rohovládová Bělá, Přelovice, Bukovka, Habřinka 
a Vyšhnějovice. K živanickému kostelu Blahoslavené P. Marie příslušel Neratov i jako farní 
osada. 

Odkaz Viléma z Pernštejna rozvíjeli na Pardubicku i jeho synové Vojtěch a Jan. Ve 
třetí generaci však Pernštejnové  nedokázali udržet zadlužené panství a roku 1560 je prodali 
králi Ferdinandovi Habsburskému. Pardubické panství se tak stalo královským komorním 
statkem. Za celou tu dobu se až do třicetileté války obraz Neratova v zásadě příliš nezměnil. 
Přibyla jen jedna nová usedlost. Počet osmi hospodářů, vykazovaný k roku 1506 (stejný 
počet má ještě urbář panství z roku 1588), se změnil v nově sestavovaném urbáři v roce 
1616 na počet devět usedlosti. Z nich tehdy byly 3 větší selské grunty a 6 drobných 
hospodářů (tzv. zahradníků). A to mělo v podstatě zůstat stejné dalších bezmála 200 let. 

Za třicetileté války (1618 - 1648) byla většina vesnic zničena a klesl počet obyvatel. 
V Neratově žilo v roce 1651 podle soupisu jen 22 dospělých lidí. Opuštěné statky v Neratově 
dostaly své obyvatele až na konci 17. stol. Počet 9 usedlostí v Neratově, tedy tolik, co před 
třicetiletou válkou, registruje i Tereziánský katastr z roku 1757. Z nich byl jen jeden větší 
statek, 3 menší a 5 drobných hospodářství. Žilo tu tehdy celkem 68 lidí. 

V době osvícenství byla jednou z reforem  tzv. raabizace, od roku 1774 
experimentálně ověřovaná také na pardubickém panství. Spočívala v rušení či redukování 
panských dvorů a tehdy již neproduktivních rybníků. Takto získaná půda měla být přidělena 
bezzemkům, eventuálně zvětšovala  výměru polí stávajících drobných hospodářů. Ti místo 
roboty měli odvádět do vrchnostenské pokladny peněžní rentu a státu daně. Reforma měla 
za cíl zvýšit počet poplatníků. Na pardubickém panství při této akci vzniklo na 36 nových 
vesnic a dvě z nich v sousedství Neratova. Na místě Neratovského rybníka (říkalo se mu 
později také Orlov) vesnice, která dostala jméno Neradov (později dnešní Nerad). Na místě 
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rybníka Dědek potom vesnice stejného jména. Zrušení nevolnictví a toleranční patent r. 1781 
přispěly k uvolnění hospodářského života. Tehdy začal také yýrazně stoupat počet obyvatel 
a obce se rozrůstaly. Neratov se během několika desítek let, od konce 18. do poloviny 19. 
stol., co do počtu usedlostí zdvojnásobil. Roku 1848 jich tu bylo 18 a žilo v nich celkem 157 
obyvatel. Nové usedlosti vznikaly dělením větších statků nebo na obecních pozemcích apod.  

V letech 1848 - 1869 přibylo v Neratově již jen jedno stavení. Urbanizace obce se 
v polovině 19. stol. v podstatě na dlouhou dobu uzavřela. Od poloviny 19. století až do konce 
dvacátých let 20. století se Neratov rozrostl jen o 4 čísla popisná. V roce 1930 měl Neratov 
pouze 23 stavení, i když u mnoha jiných obcí stoupal počet nových domů více. V případě 
Neratova konstatovaný jev možná souvisel s hospodářskou a společenskou vazbou na 
nedaleký Bohdaneč. Téměř neměnný byl za celé toto období i počet obyvatel. Od poloviny 
19. století do konce 20. let 20. století se pohyboval kolem 150 (jen mezi lety 1910 - 1921 
mírně stoupl přes 170). 

Po roce 1848 se v důsledku ústavních změn obce staly nejnižším článkem 
samosprávy. Neratov byl samostatnou obcí se starostou a obecním zastupitelstvem v čele. 
Až při reformě územní správy roku 1961 byl přičleněn k Živanicům jako osada. Tento stav 
trval až do roku 1990. 

Jistý zvrat v urbanizaci Neratova nastal ve 30. letech minulého století až do začátku 
druhé světové války. Obec se rozrostla co do počtu domů téměř o třetinu. Z 23 čísel 
popisných v roce 1930 na 31 v roce 1950, ale počet obyvatel se nezměnil. Tento jev zatím 
můžeme jen konstatovat. Po druhé světové válce se Neratov začal postupně vylidňovat na 
dnešní stav. 

0 vnitřním životě Neratova od poloviny 19. do poloviny 20. století lze snad 
v budoucnu něco vytěžit z útržkovitých archivních dokumentů. Těžko bude ale možné 
nahradit ztrátu obecní kroniky, kterou v roce 1935 začal psát Josef Kramář. Snad by ji mohly 
zčásti nahradit vzpomínky a osobní dokumenty starousedlíků a rodáků. 

 

Nemovité kulturní památky 

V řešeném území se nachází nemovitá kulturní památka technického charakteru 
Opatovický kanál (Halda) zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) pod 
č. 25076/6 – 4411.  

Opatovický kanál, nazývaný Halda, je základním vodním dílem pernštejnské rybniční 
soustavy. Počátek má u jezu před Vysokou nad Labem a zpět do Labe se vlévá u Semína. 
Měří 31,8 km a ještě i po půl tisíciletí slouží účelům k jakým byl vybudován. Je stavebně 
technickou památkou raně renesančního vodního stavitelství.  

Hlavní funkcí Opatovického kanálu bylo napájení okolních rybníků, především Velké 
a Malé Čeperky, Oplatila, Jezera, Bohdanečského, Sopřečského a dalších rybníků, s nimiž je 
spojen napájecími struhami. Základní, dodnes dochovanou podobu, dostal kanál v roce 1513 
od svého stavitele Viléma z Pernštejna, který jím napájel původně svých 230 rybníků 
pardubické rybniční soustavy, v současné době již větší část rybníků neexistuje. Na několika 
místech se kanál kříží s níže položenými vodotečemi díky důmyslné konstrukci akvaduktů. 
Jeden z nich je možné ještě dnes najít u Semína. Zajímavé je, že kanál v minulosti sloužil 
rovněž jako součást bohdanečského dřevěného vodovodu.  

Opatovický kanál je s menšími obtížemi splavný na běžné loďce po celé délce toku. 
Vodáci však musí počítat s větším množstvím nízkých lávek a míst, která ale jdou překonat 
obvyklým způsobem. Pro vyznavače cyklistických výletů vyznačila bohdanečská radnice 
v terénu cyklotrasy podél Opatovického kanálu, které jsou vhodné jak ke sportovní jízdě, tak 
pro víkendové vyjížďky celé rodiny. 

Opatovický kanál  je jedinečným technickým (a během doby se stal i ekologickým) 
prvkem v krajině, jehož význam nebyl dosud doceněn.  
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Z nezapsaných památek se v centru obce nalézá kamenný kříž s Madonou z r. 1882 
a zvonička, a další  kamenný kříž z r. 1901 je v sídle Novinsko.  

Archeologie 

Prostor se nachází na území s archeologickými nálezy. V řešeném území se nachází 
lokalita (viz tabulka), na níž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, 
ale určité indicie mu nasvědčují. Pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51 až 
100 %. 

 
 

Poř.č.SAS 
 

Název UAN 
 

Typ UAN 
 

Reg. správce 
 

Katastr 
 

Okres 
 

13-23-25/1 
 

Neratov obec 
 
II 

Východočeské m. 
Pardubice 

 
Neratov 

 
Pardubice 

 

 Investor je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů, oznámit záměr zemních prací Archeologickému ústavu 
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický 
výzkum. Archeologický ústav a organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti 
dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro 
zajištění ochrany a záchrany archeologických památek. 

 

 
ad I .1.c) 
 
URBANISTICKÁ KONCEPCE 

Urbanistická koncepce je založena na přehodnocení dosud platné ÚPD obce 
a zohledňuje dopad širších vazeb v území. Koncepce řešení ÚP vychází ze skutečnosti, že 
území obce je součástí rozvojové oblasti OB4 – Hradec Králové/Pardubice, nachází se 
v blízkosti rozvojové osy OS3 a z těsného sousedství lázeňského města Lázně Bohdaneč 
a krajského města Pardubice.  

Plochy pro rozvoj obce jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady 
navrhovaného řešení byly minimální. Všechny navrhované plochy pro rozvoj obce jsou 
navrženy především ve vazbě na ZÚ. Využívá se tak možnosti jednoduchého napojení na 
infrastrukturu obce (bez nutnosti dalších vyvolaných záborů ploch), v některých případech 
se navrhovaným řešením rozvojových ploch zlepšují i podmínky v ZÚ.  

 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 

Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce 
doplněním funkcí bydlení, občanské vybavení, výroba a skladování (zemědělská výroba) 
s nezbytným rozvojem dopravní a technické infrastruktury a ploch zeleně. 

Zastavitelné plochy pro bydlení jsou členěny do dvou skupin dle způsobu využití. 
Plochy smíšené obytné – venkovské dotvářejí urbanistickou strukturu obce obou sídel 
(Neratov, Novinsko) a zachovávají dosavadní charakter využití. Plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské jsou vymezeny v poměrně velkorysém rozsahu z důvodu velkého 
zájmu o výstavbu rodinných domů tzv. „čistého bydlení“. Tento je umocněn blízkostí 
lázeňského města Lázně Bohdaneč a krajské metropole Pardubice. 

Plocha občanského vybavení (veřejná infrastruktura) je rozvíjena v centrální části 
v prostoru kolem obecního úřadu. Společně s plochou zeleně na veřejných prostranstvích 
bude dotvářet centrální prostor obce.  
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Další plochy zeleně na veřejných prostranstvích jsou vymezeny pro zlepšení 
nabídky volnočasových aktivit (bývalý lom) a doplnění zařízení cestovního ruchu, 
především návrh rozhledny v prostoru významného vyhlídkového bodu (nad Opučníkem). 

Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je 
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného 
rozvoje území. 

 

PLOCHY PŘESTAVBY 

 Plochy přestavby vymezené v ÚP (P1 – P4) pro plochy smíšené obytné – 
venkovské posilují stabilizaci trvale žijícího obyvatelstva. Jedná se o změnu funkčního 
využití z dosavadní rodinné rekreace na bydlení v části Novinsko, o které je zde velký 
zájem. 

 Plocha přestavby (P5) vymezená v ÚP v prostoru ne zcela využívaného autokempu 
je určena pro rekreaci se specifickým využitím. Náplní tohoto areálu, který navazuje na 
území města Lázně Bohdaneč, je jak hromadná rekreace, tak tělovýchova a sport včetně 
ubytování a stravování s využitím stávající umělé vodní plochy. Stabilizace této funkce 
v kvalitním přírodním prostředí a blízkosti nadregionálních přírodních a kulturních hodnot je 
nezbytná nejen pro obyvatele Neratova a Lázní Bohdaneč, ale i pro návštěvníky. Vymezení 
opětovného využití tohoto území zamezí likvidaci vhodného prostoru pro rekreaci 
a cestovní ruch nadmístního významu, což by vedlo při narůstajících požadavcích na 
doprovodné služby cestovního ruchu  ke složitému vyhledávání  volných ploch v prostoru, 
který je z velké části omezen limitujícími faktory přírodního prostředí. 

 Plocha přestavby (P6) vymezená v tomtéž prostoru je navíc využitelná i pro 
rodinnou rekreaci. 

 

SÍDELNÍ ZELEŇ 

Systém sídelní zeleně tvoří poměrně kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně 
zastoupené v rámci všech ploch s rozdílným funkčním využitím. Zde se předpokládá jeho 
průběžná obnova a doplňování. Tento systém je dotvářen novými plochami zeleně na 
veřejných prostranstvích, a to jak v centrální části Neratova a Novinska, tak v prostoru při 
příjezdu od Lázní Bohdaneč (Z17), kde se předpokládá využití území především pro 
každodenní rekreaci. Pro tuto funkci je vymezena i plocha bývalého lomu (Z19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Neratov - Odůvodnění  

 45

 
ad I.1.d.1)   
  
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 
Širší dopravní vztahy 
 
 Obec  Neratov leží mimo hlavní dopravní tahy, a to jižně od silnice I/36 (Pardubice – 
dálnice D11). Na tuto je připojena silnicí III/0361 ve směru severovýchodním a ve směru 
jihozápadním umožňuje tato silnice dopravní vazby ve směru na Přelouč přes Přelovice, 
tedy ve směru k napojení na silnici II/333. Železniční doprava ani ostatní druhy dopravy 
s tímto územím nesouvisejí.   
 
Silniční síť 
 

Silnice I/36 (Chlumec nad Cidlinou - Pardubice) je vedena v současné době mimo 
území obce a to v severní poloze. U této silnice se předpokládá její přeložení do 
obchvatové polohy jižně od Lázní Bohdaneč mimo území obce Neratov. Tato problematika 
byla znovu otevřena v roce 2007, kdy byla zpracována studie přeložky silnice I/36 
(Transconsult, a.s.), a to v několika variantách. Z těchto variant zasahovala do severního 
okraje území obce Neratov pouze varianta „C“, která narušovala rekreační a sportovní 
území s negativními dopady na stávající obytné (rekreační) prostředí. Tato varianta však již 
dále není sledována. 

Na hranicích severovýchodní části území při současné trase I/36 je respektován 
nezastavitelný koridor přeložky silnice I/36, a ta v souladu s vydanou ZÚR Pk v rozsahu do 
vzdálenosti 150 m od její současné trasy. 

Obec  je na současnou trasu silnice I/36 (Pardubice – dálnice D11) připojena silnicí 
III/0361 ve směru severovýchodním a ve směru jihozápadním umožňuje tato silnice 
dopravní vazby ve směru na Přelouč přes Přelovice.  Vlastní zástavbou obce nejsou 
vedeny žádné další silnice a tato je tak hlavní obslužnou osou území.   

 

Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic 
 

Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání 
dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic Praha. Zatížení silnic III. třídy je minimální, a 
tyto jsou zatěžovány především pohybem místní dopravy. Dopravní zatížení silnice III/0361 
nebylo v celostátním sčítání podchyceno a tak lze pouze odhadovat. Dle znalostí místních 
podmínek a ve vztahu k širším vazbám se pohybuje do hranice 500 vozidel za průměrný 
den roku. S tím souvisí i výhledové šířkové uspořádání silnice, pro které je plně vyhovující 
kategorie S 6,5/40-50. 

 
Síť místních a ostatních veřejných komunikací 
 

Vedení stávající místní komunikace podél Bukovské strouhy do sídla Dědek je 
stabilizováno. Nová místní komunikace do Novinska je navrhována z důvodu stabilizace 
funkce a posilování významu této části obce. 

Z centra obce severovýchodním směrem je navrhována místní komunikace, jejímž 
úkolem bude napojit vymezené zastavitelné plochy. 

Zbývající významné dopravní plochy jsou zařazeny do kategorie ostatní veřejné 
komunikace. Jsou v území stabilizovány, avšak v jihovýchodní části se s ohledem na 
technický stav navrhuje jejich rekonstrukce. Nový úsek je vymezen pouze v severní části 
obce v návaznosti na navrhovanou místní komunikaci pro připojení zastavitelných ploch. 
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Odstavná a parkovací stání 

 Plochy tohoto charakteru se nevymezují. Odstavování a parkování bude řešeno 
vždy v rámci vlastních ploch nebo objektů pro bydlení, výrobu či rekreaci nebo ve 
vymezených plochách občanského vybavení (viz kapitola I.1.f.). 

 

Hromadná doprava 

 Zastávky hromadné autobusové dopravy svojí docházkovou vzdáleností plně 
pokrývají zastavěné území obce. 

 

Doprovodná zařízení silniční dopravy 

Žádná doprovodná zařízení silniční dopravy se v území obce nevyskytují. 

 

Pěší a cyklistická doprava 

 
Cyklotrasa regionální 

Neratovem, který patří do svazku obcí Mikroregion Bohdanečsko, prochází 
cyklistická trasa 4039 dlouhá 34 km: 

Vysoká nad Labem (0,0) - Opatovice n. L. (2,6) – Čeperka (6,4) – Stéblová (12,3) - 
Lázně Bohdaneč (18,9) - Neratov (23,0) – Přelovice (25,6) – Výrov (28,5) - Břehy (32,9) - 
Přelouč (34,3) 

Projížďka návštěvníky zavede do rozmanitého prostředí, v němž mají možnost 
poznat typickou místní krajinu. Trasa vede přes Lázně Bohdaneč, kolem Národní přírodní 
rezervace Bohdanečský rybník a končí v Přelouči. V letních měsících se lze vykoupat 
u Stéblové v písníku Gigant nebo v Břehách, kde je také kemp. 

 
Cyklotrasa lokální 

Správním územím Neratova prochází rovněž cyklistická trasa 4274 dlouhá 13 km: 

Lázně Bohdaneč (0,0) – Vyšehněvice (9,4) – Žáravice (11,5) – Vápno (13,1) 

Trasa vede lesem kolem krásných rybníků Rozhrna, Skříň a Trhoňka, kde je 
náročnější terén. U obce Žáravice je možné si prohlédnout přírodní divadlo a zbytky 
středověkého tvrziště Hrada. 

 
Značená turistická trasa 

Územím obce prochází trasa zelená dlouhá celkem 16 km: 

Značka odbočuje u hranice semtínského průmyslového areálu z modré značky, 
přichází lesem k severovýchodnímu okraji města Lázně Bohdaneč, dále na náměstí, odtud 
k jižnímu okraji Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Pokračuje okolo rybníků 
Skříň a Rozhrna, poté po silnici až do Přelovic, odtud lesem do Výrova, podél jezera u 
Břehů, přes Lohenice až do Přelouče k nádraží.  

Naučná stezka Pernštejnskými rybníky doplňuje síť informačních tras. Začíná 
v Neratově a pokračuje kolem rybníků Rozhrna, Skříň, Udržal, Trhoňka, Stará i Nová 
Jílovka a Tichý. Sedmikilometrová trasa seznamuje návštěvníky s tradicí rybníkářství 
i rozmanitostí místních přírodních krás. 



Územní plán Neratov - Odůvodnění  

 47

Vodní turistika 

Opatovický kanál: 

Umělý vodní tok dlouhý 32 km láká k nenáročné celodenní plavbě, jejíž rychlost 
nepřesáhne 5 km/hod. Začíná se v Opatovicích nad L., kde kanál vytéká z Labe, dále 
pokračuje přes Čeperku, Podůlšany a Staré Ždánice do Lázní Bohdanče, odtud přes 
Neratov, Přelovice, Břehy až do Semína, kde se kanál vlévá zpět do Labe. Na 
Opatovickém kanále se každoročně v říjnu ukončuje vodácká sezóna, tzv. "zamykání 
vody" pořádá KVT Pardubice a probíhá u Mlýnů v Lázních Bohdanči. 

 

Ostatní druhy dopravy 
 
 Železniční, vodní ani letecká doprava nejsou v území obce zastoupeny. 
 
Ochranná pásma  
 
 V území jsou respektována ochranná pásma silnic II. a III. třídy mimo zastavěné 
území, které podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění 
dosahují vzdálenosti 15 metrů od osy vozovky.  
 
 
 
 
 
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Současný stav 

Obec Neratov je zásobována pitnou vodou obecním vodovodem, který je součástí 
Vodárenské soustavy Východní Čechy. Místní studny z původního stavu zásobování jsou 
ponechány jako zdroj vody užitkové. 

Hlavním vodovodním řadem je řad DN 225 mm vedený z vodárenské skupiny  
Pardubice – Lázně Bohdaneč – Neratov – Přelovice – Habřina - Rohovládová Bělá a dále. 
Vedlejší řady jsou DN 110 mm včetně vodovodního řadu do Novinska. 

Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce 
technického uspořádání, možností manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění 
požárního odběru. 

Tlakově vodovodní síť podléhá vodojemům Kunětická hora 15 000 m3 s kótami 
277/272 m n. m. Hydrostatický tlak se pohybuje v rozmezí 0,57 – 0,55 MPa (5,7 – 5,5 atm). 
Hydrodynamický tlak je cca ve výši 0,40 MPa, vodovod vyhovuje i tlakově. 

 

Návrh 

Nová budoucí zástavba bude zásobována pitnou vodou ze stávající vodovodní sítě 
a jejího rozšíření.  

 Vodovodní síť bude doplněna též do prostoru chatové oblasti Humenský. 
Doporučuje se propojení tohoto prodloužení s vodovodním řadem Novinsko, které by mohlo 
být vedeno podél zamyšlené nové komunikace nebo podél hranice chatové části Staré 
Haltýře.  
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 Dle PRVK Pk je průměrná potřeba vody v roce 2009 9,35 m3/den, k roku 2020 se 
prognózuje 19,27 m3/den, denní maximum v roce 2009 14,02 m3/den, k roku 2020 se 
prognózuje 28.90 m3/den. Tyto potřeby lze v dostatečném tlaku dodat ze skupinového 
vodovodu VSVČ se 100 % zabezpečeností. 

             Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana 
vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů 
a kanalizačních stok, odstavec 3a – je ochranné pásmo u vodovodních řadů a 
kanalizačních stok dáno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí a do průměru 
potrubí 500 mm včetně činí 1,5 m. 

 

Požární ochrana 
 
Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou, z června 2003. 
 
Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odběru vody a obsahu nádrže. 
 
Objekt                                potrubí             odběr Q l/s          odběr Q l/s           obsah  nádrže 
                                            DN mm    pro v= 0,8 m/s       pro v= 1,5 m/s                    m3 
 
1.Rod. domy a nevýrobní 
   objekty do 120 m2                 80              4                               7,5                              14 
 
2.Nevýrobní objekty 
   120 – 1500 m2          
   výr. objekty a sklady  
   do 500 m2                           100               6                               12                                22 
 
3.Nevýrobní objekty 
   větší 1500 m2 
   Výr. objekty a sklady 
    500 – 1500 m2  
   otevř. tech. zař. 
   do 1500 m2                        125                9,5                            18                                35 
 
4. Výr.objekty ,sklady 
    a otevř. tech. zař. 
    do 1500 m2                       150                14                            25                                 45 
 
5. Výr. objekty a sklady 
    s vys. pož. zatížením 
    větší  2500 m2                   200                25                            40                                72 
 

Plocha v m2 představuje plochu  požárního úseku (u vícepodlažních požárních 
úseků je dána součtem  ploch užitných podlaží). 

Pokud není zřízena vodovodní síť, požární ochrana je zajištěna zřízením odběrných 
míst na vodním toku nebo vodní nádrži.  Nejmenší odběr musí být zajištěn podle tabulky 
v množství pro v = 1,5 m/s. 
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Největší vzdálenosti vnějších odběrných míst (v metrech)  - od objektu / mezi sebou 
 
 
 
Číslo položky hydrant výtokový stojan plnící místo vodní tok nebo 

nádrž 
1 200/400 600/1200 3000/5000 600 
2 150/300 400/800 2500/5000 400 
3 120/240 300/600 2000/4000 300 
4 100/200 200/400 1500/3000 200 
5 80/160 120/240 1000/2000 150 
 
 
 
U položek se nemusí k požárnímu zatížení přihlížet. 
 

Potřebné množství pro zásobování obyvatel lze dodat ze stávajícího vodovodu 
v potřebném množství a vyhovujícím tlaku. Požární voda je zajištěna pomocí požárních 
hydrantů osazených na vodovodní síti a dále lze využít jako zdroj požární vody místních 
vodních toků a ploch.        

 

ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Současný stav 

Odpadní vody jsou zneškodňovány v septicích, nebo v jímkách na vyvážení 
(žumpy). Střed obce zaúsťuje kanalizaci do dvou rybníčků na pravém břehu Opatovického 
kanálu. V západní části je kanalizace zaústěna do Bukovské strouhy. Centrální ČOV není 
realizována. 

V obci se nachází pouze dešťová kanalizace realizovaná většinou v akci „Z“. Profily 
potrubí jsou většinou DN 300, 400 mm. Kanalizace nesplňuje podmínky kanalizace 
splaškové. 

Návrh 

Dle PRVK Pk je uvažováno s realizací oddílné kanalizace v obci s výtlakem 
odpadních vod do osady Dědek a následně  do výtlaku z obce Živanice, a tím do 
kanalizačního systému Lázní Bohdaneč. Společně potom budou čerpány do ČOV 
Pardubice – Semtín. Místní část Novinsko vzhledem k rovinnému terénu bude možné 
odkanalizovat pouze tlakovou kanalizací (dle PRVK Pk). V současné době zpracovala firma 
RECPROJEKT Pardubice dokument k posouzení odkanalizování Neratova ve dvou 
variantách (gravitačně tlaková, nebo jen tlaková) ve stejných trasách. 

Dle PRVK Pk je množství odpadních vod k roku 2009 34,12 m3/d, k roku 2020 51,27 
m3/d. BSK5 je 11,56 kg/d, v roce 2020 17,02 kg/d. Počet ekvivalentních obyvatel (EO) 193, 
k roku 2020 284 EO. 

 Stávající kanalizace bude využita jako kanalizace dešťová a dle potřeby bude 
rozšířena pro zajištění bezpečného odvedení povrchových (dešťových) vod s potřebou 
jejich zachycení na hranici krajiny a zastavitelných ploch. Vyústění bude provedeno do 
místních vodotečí. 

 Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana 
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vodovodních řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů 
a kanalizačních stok, odstavec 3a – je ochranné pásmo u vodovodních řadů 
a kanalizačních stok dáno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí a do průměru 
potrubí 500 mm včetně činí 1,5 m. 

 

 

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Současný stav  

              Zásobování území elektrickou energií zajišťují čtyři stanice (TS) 35/0,4 kV 
s celkovým instalovaným transformačním výkonem 700 kVA. Na zásobování obyvatelstva a 
služeb se podílí dvě TS s instalovaným transformačním výkonem 200 kVA. Zajištění 
podnikatelského odběru s vlastní stanicí zajišťují rovněž dvě stanice s instalovaným 
transformačním výkonem 500 kVA. 

 Přehled o stávajících stanicích v obci Neratov je uveden v následující tabulce:  
Číslo 
TS 

Název Druh 
TS 

Rok 
výstavby 

Transformátor v kVA Majitel 
instalovaný výhledový 

349 Neratov příhradová 1960 100 400 ČEZ 
369 Neratov - závlaha 2sl.-bet. 1969 400 630 cizí 
626 Neratov - koupaliště příhradová 1974 100 400 ČEZ 

1113 Neratov - střelnice 1sl.-bet. 2004 100 250 cizí 
 Celkový instalovaný transformační výkon v kVA 200/500 800/880 ČEZ/cizí 
 
            Provozovatelem energetického systému VN a NN je ČEZ a.s. Distribuce, Děčín.   
Řešené území spadá v zásobování  elektrickou energií do oblasti napájecího bodu 110/35 
kV Opočinek. Rozvodný systém VN v řešeném území je provozován napětím 35 kV 
odbočkami z vedení VN 815. Podzemní kabelový rozvod VN systému není v daném 
prostoru uplatněn a ani ve výhledu se nepředpokládá. Východní částí katastrálního území 
obce prochází souběžně s vedením VN 815 nadzemní vedení 110 kV  - V 933, (elektrárna 
Opatovice – TR Opočinek), která jsou obě respektována. 

Rozvod systému NN   

Systém nízkého napětí je provozován normalizovanou soustavou 3+N (TN-C), 
50Hz, 240/400V. Z podstatné části je rozvod NN proveden nadzemní sítí. Technická úroveň 
stávající sítě  NN odpovídá současným požadavkům odběru elektrické energie. Elektrické 
vytápění je ojediněle uplatněno u bytového odběru ve střední části obce. U individuální 
výstavby převažuje lokální vytápění. Obec je plynofikována, což snižuje možnost uplatnění 
elektrického vytápění. S ohledem na technické možnosti stávajících TS lze současné 
výkonové požadavky v odběru obyvatelstva a podnikatelských aktivit zásobovaných ze sítě 
NN zajistit ze stávajících stanic zvýšením transformačního výkonu v TS. Při ověřování 
podkladů nebyly zjištěny ani nejsou známy větší výkonové nároky na elektrický příkon.  

Současný příkon území   
 

Stanovení současného příkonu řešeného území je řešeno odhadem vzhledem 
k tomu, že nejsou k dispozici měření o maximálním zatížení v jednotlivých TS. Současný 
příkon odběru obyvatelstva a služeb je odvozen z bytového fondu s využitím výkonových 
podkladů provozovatele energetického systému, stanovujících současný odběr el. výkonu 
ve výši 2 kW/byt a 0,35 kW/byt pro služby. V současné době je v oblasti řešeného území  
trvale bydlících obyvatel 117 s celkovým počtem 50 objektů. Podnikatelská činnost je 
omezena na provoz zavlažovacího systému zemědělského družstva (TS 369) a objekt 
střelnice (TS 1113).  
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řešené území bytový odběr  podnikatelská činnost 

(odhad) 
celkový příkon (kW) 

Neratov 120 kW 350 kW 470 kW 

Maximální nesoudobý el. příkon řešeného území je předpokládán ve výši cca 470 kW. 

 
Posouzení stávajícího stavu  

S ohledem na technické možnosti stávajících TS lze současné výkonové požadavky 
obyvatelstva, včetně menších podnikatelských aktivit zásobovaných ze sítě NN, zajistit ze 
stávajících stanic. Současnou výkonovou rezervu stávajících stanic lze plně využít.  

Koncepce zásobování systémem 35 kV zůstane i ve výhledu zachována. Rozvod 
systému VN, který je řešen nadzemním vedením, bude dle potřeby rozvoje území přeložen. 
Kabelizace VN systému se nepředpokládá.  

 
Návrh rozvoje území 

Návrh rozvoje řešeného území zahrnuje centrální území obce s výrazným posílením 
bytové výstavby. Z hlediska výhledové potřeby elektrické energie je návrh zásobování 
elektrickou energií zaměřen na zajištění způsobu zásobování a rozvoj energetického 
systému, případně na stanovení požadavků  v souvislosti s platností zákona č. 458/2000 
Sb., § 46 a § 47. Rozhodujícím činitelem bude způsob vytápění. V současné době je 
elektrické vytápění ojediněle uplatněno u bytového odběru ve střední části obce a jeho 
rozšíření se nepředpokládá. 

Stanovení výhledového příkonu řešeného území vychází z předpokladu 
maximálního příkonu 2,8 kW/byt (RD) a 0,35 kW/byt na krytí příkonu pro služby. Plošný 
rozsah rozvoje obce umožňuje  realizaci cca 70 rodinných domů (odhad). 

U podnikatelského odběru bude ponechán současný el. příkon. 

 
 

Neratov 
odhadovaný maximální el. příkon v kW  

celkem  
podnikatelský 

zástavba 
stávající navrhovaná 

celkový příkon 350 kW    160 kW 220 kW 730 kW 
 

Celkový výhledový nesoudobý el. příkon řešeného území je odhadován na cca 
730 kW. Z uvedeného odhadu připadá na bytový odběr 380 kW. Podnikatelský sektor, který 
je reprezentován požadavkem 350 kW, je zajištěn z vlastních el. stanic (TS 369 
a TS 1113).  

Předpokladem rozvoje území je odstranění nadzemního vedení VN k TS 349 včetně 
stávající el. stanice. Trasa navrhované přeložky vedení VN je vedena podél severního 
okraje nové zastavitelné plochy. Celková délka přeložky je cca  500 m.    

Vzhledem k tomu, že stávající TS 349 je situována v centru současné i navrhované 
výstavby, bude nová  stožárová stanice (T1) 35/0,4 kV (630 kVA) situována v tomtéž 
prostoru.  

Rozvoj lokality Novinska si vyžádá v případě vyšších výkonových nároků 
zásobování z vlastní el. stanice (T2). 
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Rozvod systému VN  

Současný rozvodný systém VN, který je  řešen nadzemním vedením, bude i ve 
výhledu zachován. Navrhované přeložení nadzemního vedení VN v rámci rozvoje obce 
nezasahuje do stávající ani navrhované výstavby.  

 

Rozvod systému NN 
V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., budou při realizaci 

nové výstavby dodržována následující pravidla: 

-    u nové výstavby bude rozvod sítě NN řešen zemním kabelovým vedením, 

-    při zpracování projektové dokumentace u nově budovaných lokalit bude v otázce    
zásobování elektrickou energií rozhodujícím partnerem provozní složka provozovatele 
energetického systému, která stanoví bližší podmínky připojení, případně další upřesňující 
požadavky s ohledem na změny způsobené časovým odstupem mezi tímto závěrem 
a vlastní realizací na výše uvedených lokalitách. 

 

Ochranná pásma elektrizační soustavy 

Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), s platností 
od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který potvrzuje platnost dosavadních 
právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 
Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení v elektroenergetice platná následující 
ochranná pásma: 
 
                        Zařízení   Dle zákona  

   č. 79/1957 
       

Dle zákona 
č. 222/1994 

Sb. 
 

  Dle zákona  
  č. 458/2000 

Sb. 
                

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 15 12 12 
nadzemní vedení do 35 kV- vodiče bez izolace 10 7 7 
podzemní kabelové vedení do 110 kV včetně 
měřicí a zabezpečovací techniky 

 
1 

 
1 

 
1 

stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 
 
                Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na 
obě strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně 
vedení řídící, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.  
 
 
TELEKOMUNIKACE 

Dálkové kabely 

Dle vyjádření provozovatele telekomunikační sítě (Telefónica O2, a.s.) neprochází 
řešeným územím dálkové telekomunikační kabely (DOK).  

Telefonní síť  

 Místní telefonní systém byl plně obnoven v celém rozsahu obce. Provedená obnova 
spojových cest zahrnuje úplnou  digitalizaci telefonního zařízení. Kapacitně plně vykrývá 
potřeby obyvatelstva. Telekomunikační služby mimo provozovatele Telefónica O2, a.s. 
zajišťují v současné době Radiokomunikace, a. s. Praha a provozovatelé mobilní sítě GSM 
(T-Mobile, a.s., Vodafone, a.s.).  Území je  pokryto signálem sítí mobilních operátorů.   
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Při stavební činnosti je nutno dodržet prostorovou úpravu vedení technického 
vybavení a související normy. V souladu se  zákonem č. 127/2005 Sb.,  respektovat 
ochranné pásmo 1,5 m na obě strany od spojového vedení. Vzhledem k této skutečnosti je 
nutné zmíněnou kabelovou trasu chránit a před zahájením zemních prací si vyžádat  
stanovisko od provozovatele přenosového zařízení Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
Pardubice. 

Radiokomunikace  

               Severním okrajem řešeného území mimo zastavěnou část obce prochází 
radioreléová trasa ve směru elektrárna Opatovice – elektrárna Chvaletice. Zmíněná rr trasa 
nevytváří žádné zásadní překážky v rozvoji území vzhledem k tomu, že ochranné pásmo 
u rr tras probíhá v takové výšce, že nezasahují do stávající ani reálně uvažované zástavby.  

 
 
 
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
 

Současný stav 

V převážné části stávající zástavby v obci Neratov je zaveden STL plynovod, ze 
kterého jsou napojeny jednotlivé objekty STL přípojkami plynu ukončenými hlavním 
uzávěrem plynu na hranicích pozemků (HUP v pilíři nebo ve výklenku na fasádě). 

Hlavním zdrojem pro vytápění jednotlivých objektů je plynový kotel (ústřední 
vytápění nebo kombinovaný s ohřevem TUV) nebo přímotopná plynová topidla. Kapacita 
plynovodní sítě pro stávající odběratele je dostačující včetně určité rezervy pro napojení 
nových odběratelů. 

  
Ochranná pásma plynárenských zařízení 
 

Pro plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovena ochranná pásma takto: 
- u nízkotlakých a  středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném 
   území obce na obě strany od osy plynovodu  .................................................   1 m, 
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany  
   od osy plynovodu ..............................................................................................  4 m, 
- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu   ...........................    4 m. 
 
 
 
 
Bezpečnostní pásma plynárenských zařízení 
 

Uvedený zákon kromě ochranných  pásem stanovuje pro plynárenská  zařízení  
ještě pásma bezpečnostní, která však do území obce nezasahují. 
 

 

Návrh rozvoje území 
 

Většinu zastavitelných ploch je možno napojit přípojkami na současný STL 
plynovod. Pro zásobení ploch v severní části obce je navrženo prodloužení STL plynovodu 
z centra obce v trasách navrhovaných komunikací.  
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V případě zájmu o plynofikaci nových objektů a lokalit je nutné zajistit předem 
vhodnou trasu pro vedení plynovodu a plynovodní sítě zpracováním Technické studie, 
kterou musí budoucí odběratel zajistit v dostatečném časovém předstihu ještě před 
zahájením prací na dalších stupních projektových dokumentací (pro územní a stavební 
řízení). Tato technická studie bude obsahovat přesnější potřeby zemního plynu, včetně 
kompletního výpočtu potrubní sítě, výpis světlosti a délek potrubních rozvodů a jejich 
umístění pod terénem, případně ostatní potřebné hodnoty pro realizaci plynofikace. Na 
základě této studie se také dají odhadnout hrubé náklady na plynofikaci obce a je důležitým 
podkladem pro další jednání s provozovatelem stávající plynovodní sítě zemního plynu, 
kterým je VČP Net s.r.o.  
 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Likvidaci domovního odpadu zajišťuje pro Obec Neratov smluvně osoba oprávněná 
k nakládání s odpady. Systém odpadového hospodářství (včetně separace komunálního 
odpadu) je vyhovující, nemá další územní nároky a bude nadále zachován. 
 

 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

 Koncepce občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury i charakteru 
občanského vybavení komerčního podrobně odůvodněna – viz části ad I.1.b) a ad I.1.c) 
této kapitoly. 

 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 Veřejná prostranství jsou funkční ve smyslu příslušných legislativních předpisů 
a jsou vymezena jako součást ostatních ploch s rozdílným funkčním využitím. 
V zastavitelných plochách je třeba rezervovat vhodné prostory i pro rozvoj těchto funkčních 
ploch v míře nezbytné pro vytvoření jejich optimálního životního prostředí. Samostatně jsou 
vymezeny pouze stabilizované plochy zeleně na veřejných prostranstvích jako součást 
systému sídelní zeleně včetně dílčího doplnění (Z16 – Z 19) určeného ke zkvalitnění 
životního prostředí v Neratově i Novinsku a rozšíření nabídky ploch každodenní rekreace. 
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ad I.1.e) 
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Vodní toky a vodní plochy 

Zájmové území Neratova spadá do povodí řeky Labe. V řešeném území jsou tato 
dílčí povodí vodních toků: 

Tok Číslo hydrolog.pořadí Plocha povodí Správce 

Opatovický kanál 1 – 03 – 04 - 063 3,677 , 4,300 km2              PL 

Bukovská strouha 1 – 03 – 04 - 064 20,781 km2            ZVHS 

Neratovický potok 1 – 03 – 04 - 058 12,548 km2            ZVHS 

Živanický potok 1 – 03 – 04 - 045 13,484 , 6 313,485 
km2 

           ZVHS 

 

Hlavním vodním tokem, který protéká územím od východu k západu je Opatovický 
kanál (místně nazývaný Halda). Jedná se historickou vodní stavbu z roku 1513. Postavit jej 
nechal Vilém z Pernštejna. Opatovický kanál odbočuje jako pravobřežní kanál z řeky Labe 
nad Opatovickým jezem, po 31,8 km délky se v Semíně vlévá zpět do řeky Labe. Ve své 
době zásoboval vodou celkem 230 rybníků hlavně za účelem intenzívního chovu ryb. 
V současné době již tato původní rybniční soustava neexistuje, zůstal pouze historický 
Opatovický kanál. 

V území se dále vyskytují: Neratovský potok, částečně zakrytý do trub (DN 600 
mm), Bukovská strouha, která odvádí vody z rybníka Rozhrna. Oba vodní toky jsou 
upraveny na průtoky obvykle dvou až pětileté vody. Ve východní části se nachází náhon na 
mlýn Živanice  (Živanický potok nebo také uváděna jako Živanická svodnice). 

Bukovská strouha (také Bukovka, nebo také v horní části Kasalický potok) pramení 
v prostoru mezi obcemi Pravy a Kasaličky a přes rybníky Trhoňka a Rozhrna se vlévá 
v Neratově do Neratovského potoka nebo i do Opatovického kanálu. 

Zajímavostí je, že Bukovská strouha v západní části obce podchází Opatovický 
kanál. Toto místo je problematické v tom, že strouha je zanešená a pro zlepšení průtočnosti 
bude nutné ji vyčistit. Jižně pod silničním mostkem odbočují ze strouhy dvě pravobřežní 
odbočky. Jedna je zaústěna do Opatovického kanálu, druhá jej podchází a potrubím DN 
600 mm je napojena na Neratovský potok.  

Správcem Opatovického kanálu je Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Ostatní vodní 
toky jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) Pardubice. 

V jihovýchodní části obce Neratov se nacházejí dva malé rybníčky. Do horního je 
zaústěna dešťová kanalizace z východní části obce a středu obce. Rybníky jsou propojeny 
a vyústěny do Opatovického kanálu. Ve východní části v chatové oblasti (Staré Haltýře) je 
umělá betonová nádrž – brouzdaliště. Další vodní plochy se v území obce nenacházejí. 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) je nutné dodržet § 49 Oprávnění při správě vodních toků, nezbytně 
nutný volný manipulační pás pro výkon správy vodního toku odst. 2b u významných 
vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry a odst. 2c u drobných vodních toků 
nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 
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Zemědělský půdní fond   

Zemědělská půda mimo ZÚ a vymezené zastavitelné plochy je respektována a 
nepředpokládá se její negativní ovlivnění. S ohledem na její kvalitu se mimo plochy prvků 
ÚSES předpokládá její intenzivní využití. 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

Lesy hospodářské i zvláštního určení jsou respektovány v plném rozsahu a 
nepředpokládá se jejich negativní ovlivnění jak ve volné krajině, tak ani v plochách přímo 
navazujících na ZÚ. Změna kategorizace lesa není navrhována. Drobné doplnění (K1 – K3) 
se navrhuje ve vazbě na současné plochy lesa. 

 

Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní 

 Přirozené a přírodě blízké ekosystémy zahrnují především pozemky tzv. ostatních 
ploch mimo ZÚ a zastavitelné plochy kromě ploch zemědělských a lesních účelových 
komunikací. Tyto plochy dotvářející rozmanitost charakteru místní krajiny jsou 
respektovány. 

 

Podmínky pro změny využití ploch  

Mimo ZÚ a zastavitelné plochy umožňují tyto podmínky jak v rámci pozemkových 
úprav, tak i mimo ně, vzájemně měnit charakter a kulturu pozemků se souhlasem 
příslušných dotčených orgánů a zřizovat nezbytné přístupy k pozemkům či drobné vodní 
plochy. Změna zařazení pozemků do ploch do ploch vodních, zemědělského půdního fondu 
a pozemků určených k plnění funkce lesa se vzájemně připouští jen v rámci pozemkových 
úprav. 

 

 
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 
Prvky nadregionálního a regionálního významu 
 

Zájmovým územím ve směru východ – západ procházejí dvě osy biokoridoru 
nadregionálního významu K 72. V severní části je to borová osa „Polabský luh“,  vedoucí 
převážně po lesních porostech. Ve střední části je to nivní osa „Opatovický kanál“. Jedná 
se o vodní tok s přilehlými loukami a břehovými porosty.  

Do severozápadní části zasahuje okrajem regionální biocentrum (RBK 9007 
Neratov). Jedná se o rybník s přilehlými břehovými porosty. 

Lokalizace těchto prvků je v rámci koncepce ÚP dovymezena a zpřesněna oproti 
vymezení v dosud platné ÚPD.  

 

Ochranná zóna 

 Ochranná zóna (nárazníková) je stanovena v šíři cca 2 km na obě strany od osy 
nadregionálního biokoridoru. Úkolem zóny je chránit biocentra i biokoridory před 
nežádoucími antropogenními tlaky. 

 V lesních porostech jsou opatření bezvýznamná, a pokud není les zdevastován 
kalamitou (vítr, sníh, ledovka), imisemi i kůrovcem, tak les plní dokonale funkci 
ekostabilizačního prvku na ochranu biocentra i biokoridoru. Při hospodaření v lesích 
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dodržováním rámcových směrnic hospodaření podle lesního hospodářského plánu, při 
obnově a výchově lesa není třeba žádných speciálních opatření. Vhodné je zavádět 
jemnější způsoby hospodaření s vyloučením větších pasek při obnově (lesní zákon 
289/1995 Sb. připouští holou paseku do 1 ha), omezit modřín a jiné cizí nepůvodní dřeviny 
při zalesňování, dodržovat meliorační a zpevňovací dřeviny navržené LHS a pracovat 
skupinovou sečí a úzkými náseky na svazích. Kalamitní a odlesněné plochy snižují stupeň 
ekologické stability na 3, ale ve srovnání s ornou půdou (stupeň 1) je to stabilní prvek 
v krajině. Dodržovat regulativy výstavby RD – 50 m od hranice lesního porostu. 

Mimo lesní porosty je vymezená ochranná zóna velmi pestrá svým charakterem 
(suchá, mokrá cesta,  intravilán) a stupněm ekologické stability. Pro ochranu biocenter 
v nadregionálním biokoridoru by bylo vhodné ve svažitém terénu, který je ohrožen půdní 
erozí, provést záchytná opatření technická – příkop proti splachům, biotechnická – 
zatravnění, technologická – vrstevnicová orba. Význačné biotopy, které mohly vzniknout 
i činností člověka, je třeba podchytit a chránit (zákaz výstavby apod.). 

Celé řešené území leží v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru K 72. 
Nově navržené plochy využití nesnižují funkčnost a průchodnost území. 

 
Prvky místního významu 
 

V území jsou dvě biocentra místního významu, vložená do nivní osy biokoridoru 
nadregionálního významu K72, Opatovický kanál. Biocentrum č. 4 zahrnuje podmáčené 
smíšené lesní porosty (olše, dub, bříza, modřín) v západní části území. Biocentrum č. 3 ve 
východní části zahrnuje rovněž smíšené lesní porosty (dub, borovice, topol, modřín, olše 
jasan, bříza). 

 
V území jsou dva biokoridory místního významu. Biokoridor č. 2, Živanický potok, 

vede z LBC 3 podél regulovaného toku na jihozápad. Biokoridor č. 1, Bukovka, spojuje 
biocentrum regionálního významu Neratov s nivní osou K 72 Opatovický kanál. Jedná se o 
meliorační tok, regulovaný, bez břehových porostů.  

 
Pro zvýšení ekologické stability jsou důležité interakční prvky, které zvyšují 

ekologickou stabilitu krajiny. Jedná se o drobné remízky, aleje, břehové porosty apod, které 
existují, nebo budou realizovány.   

 
ÚSES na území Neratova je relativně funkční. Funkčnost jednotlivých prvků je nutno 

zlepšit na základě upřesněných hranic a vypracování plánů péče o jednotlivé prvky.   
                           
Seznam biocenter a biokoridorů 
 
Číslo, 
katastr 

Název Význam a typ 
prvku 

Funkčnost, 
STG, 
stabilita 

Poznámka 

RBC 9007 
Neratov 

Rozhrna, 
 

regionální, 
biocentrum, 
vymezené, 
rybník, břehové 
porosty, drobné 
remízky, litorální 
pásmo 

funkční, 
2BC4, 2C4 
ekologická 
stabilita – 5 

zasahuje jen malou 
část v SZ okraji k.ú. 
smíšené porosty, 
listnaté a borové 
s příměsí 

K 72 
Neratov 

Polabský luh – 
Bohdaneč 
 
 

nadregionální, 
osa biokoridoru, 
borová, 
vymezená 

funkční, 
2AB3, 2B4, 
2AB2 
ekologická 

zasahuje dvě části 
území, 
převážně borové 
porosty s příměsí na 
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Číslo, 
katastr 

Název Význam a typ 
prvku 

Funkčnost, 
STG, 
stabilita 

Poznámka 

stabilita - 5 
lesní porosty, 
minimální 
šíře: 40 m 

borových a březových 
doubravách, 
SLT: 1M, 1P, 1Q 

K 72 
Neratov 

Polabský luh – 
Bohdaneč 
„Opatovický 
kanál“ 
 
 

nadregionální, 
osa biokoridoru, 
nivní, 
vymezená 

funkční, 
ekologická 
stabilita 5 
2B4, 2BC4 
vodní 
a břehové 
porosty, 
minimální 
šíře: 50m 

velmi cenný biotop se 
smíšenými břehovými 
porosty,  
SLT: 1V, 1O, 1P 

LBC 4 
Neratov 

vložené 
biocentrum na 
nadregionálním 
biokoridoru  
K 72 
  

lokální, 
biocentrum, 
nivní 

funkční, lesní 
biotop 
2C4, 2BC4, 
2B4 
ekologická 
stabilita – 5 
břehový 
porost 

původní výměra:( dle 
OPRL-2001) 11,93 ha, 
upravena územním 
plánem na cca 3,00 ha 
SLT: 1V 

LBC 3 biocentrum na 
Opatovickém 
kanálu, 
spojující 
biokoridor 
Živanického 
potoka  
 

lokální, 
biocentrum, 
nivní a borové 

nefunkční, 
lesní biotop, 
2B4, 2AB4, 
2BC4 
ekologická 
stabilita – 4 
až 5 
 
stanoviště 
pestré 
 

původní výměra dle 
OPRL:  
7,45 ha 
ÚP možno zmenšit na 
výměru cca 3,00 ha,  
SLT: 1V, 1M, 1P;  
část podmáčené, část 
písečné duny 

LBK 2 
Neratov 

Živanický 
potok, 
biokoridor 
navazující na 
LBC 3  
 

lokální, 
biokoridor, 
nivní 

funkční, 
vodní 
a příbřežní 
biotop, 
2BC4 
ekologická 
stabilita – 4 

meliorovaný potok, 
udržovat břehové 
porosty a doplnit zeleň,  
SLT: 1V, 1P 

LBK 1 
Neratov 

Bukovka 
 

lokální, 
biokoridor, 
nivní 

částečně 
funkční, 
2BC4, vodní 
a příbřežní 
biotop, 
ekologická 
stabilita – 4 

meliorovaný potok, 
břehové porosty 
a doplnit zeleň,  
SLT: 1V, 1P 
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PROSTUPNOST KRAJINY 

Dopravní prostupnost krajiny (včetně nemotoristické) je zabezpečena systémem 
silnic, místní komunikace a ostatních veřejných komunikací včetně jejich doplnění 
v návaznosti na zastavěné území i v rámci zastavitelných ploch.  

Pro zlepšení biologické prostupnosti území, která je komplikována v zásadě pouze 
rozsáhlými plochami intenzivně obhospodařované zemědělské půdy, je rozvíjena výše 
popsaná koncepce ÚSES. 

 

 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 

Na Bukovské strouze dochází k nevyhlášené záplavě, která vzniká nedostatečným 
průtočným profilem na mostku pod hrází rybníka Rozhrna (je mimo k.ú.) a současnému 
přetoku pojistného přelivu rybníka s vypouštěním. Pro snížení vysokých průtoků z povodí 
Bukovské strouhy bude nutné se zabývat opatřeními v celém povodí (poldry, další rybníky, 
hospodaření na zemědělském a lesním půdním fondu, mokřady apod). Vypouštění nebo 
odpouštění vody z rybníků nad obcí na Bukovské strouze je prováděno dle schválených 
manipulačních řádů (Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč). Pro tento účel navrhujeme 
zpracování samostatné studie protipovodňových opatření v celém povodí Bukovské strouhy 
včetně dopadů na manipulační řády vodních ploch. Doporučujeme zrušení mostku pod 
hrází rybníka Rozhrna, který je příčinou nevyhlášeného záplavového území. 

 
 
 
REKREACE 
 

Plochy s rekreačními chatami a chalupami v ZÚ užívanými pro rodinnou rekreaci 
jsou stabilizované a jsou buď respektovány nebo se navrhuje jejich nové využití pro trvalé 
bydlení v rámci ploch smíšených obytných venkovských. 

Problematika hromadné rekreace a s ní spojený návrh opětovného využití areálu 
autokempu je podrobně popsána v části ad I.1.c) této kapitoly.  

Pro rekreaci jsou využívány také např. cyklotrasy, naučné stezky vedené územím 
popsané v podkapitole dopravní infrastruktura. Záměry na rozvoj např. v oblasti 
občanského vybavení (rozhledna) či zařízení pro hromadnou rekreaci a jeho přestavba a 
modernizace (autokemp) bude v budoucnu sloužit také pro rekreaci a odpočinek obyvatel. 
 
 
 
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
 

Řešené území je geologicky součástí české křídové pánve, vyplněné zde mocným 
pokryvem kvartérních sedimentů. Druhohorní křídové sedimenty vystupují na povrch 
převážně v severozápadní části území. Jedná se o vápnité jílovce svrchního turonu, řazené 
ke teplickému souvrství. V centrální části území, v bezprostředním okolí vlastní obce, jsou 
překryty fluviálními písčitými štěrky (stáří riss 2 a würm). Zbývající část území (sever, 
východ a jih) je překryta navátými písky (stáří mladý pleistocén – holocén). Podél drobných 
vodních toků se vyskytují fluviální hlinité až hlinitopísčité sedimenty. 
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V jihovýchodním cípu řešeného území se nachází evidované nevýhradní ložisko 
štěrkopísků č. 3200700 Živanice - Labské písky s dřívější povrchovou těžbou. Jižní 
polovina řešeného území je součástí neschválené prognózy štěrkopísků č. 9021000 
Bohdaneč. ÚP respektuje evidované nevýhradní  ložisko štěrkopísků č. 3200700 Živanice – 
Labské písky  s dřívější povrchovou těžbou.  

 
OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU 
 
 Celé území obce je součástí ochranného pásma letištního radiolokačního 
prostředku, které je respektováno. Stejně tak je  respektována plocha vojenského objektu 
střelnice, včetně jejího ochranného pásma a ohroženého prostoru střelnice, ve kterých 
nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy. V okolí areálu střelnice dochází v době 
jejího provozu ke zvýšení hlučnosti. Přístup vojenské techniky do areálu střelnice po 
stávající komunikaci je zachován. 
 
 
ad I.1.f) 
 
PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH 
 

Pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití se stanovují základní 
podmínky s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj 
urbanistické kompozice sídla. Tomu odpovídá i nastavení podmínek prostorového 
uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

Pro zachování krajinného rázu je nutno velmi citlivě přistupovat ke všem záměrům, 
které se dotýkají změn struktury ploch ZPF a PUPFL. Obecně se vylučuje snižování 
rozsahu ploch PUPFL. Zvětšování ploch PUPFL je možné jen tak, aby k významné změně 
krajinného rázu nedošlo. 
 
 
 
ad I.1.g,h) 
 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, STAVBY 
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOST STÁTU A PLOCHY PRO 
ASANACI 

 
Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit, či případně další veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo, se nevymezují, protože 
v dosavadním procesu pořízení ÚP nebyl žádný konkrétní požadavek uplatněn. 

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA 
VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Pro správní obvod úřadu územního plánování Pardubice byl zpracován rozbor 
udržitelného rozvoje území v rámci ÚAP v prosinci 2008 a konkrétně pro území obce 
v rámci Průzkumů a rozborů v září 2008. Z porovnání závěrů obou materiálů vyplývá, že 
území obce Neratov má odlišný charakter od Pardubicka jako celku, neboť zde mírně 
převažuje pilíř ekologický nad pilíři socioekonomickými. Přesto lze na základě závěrů všech 
dosavadních pracovních projednání konstatovat, že ÚP přijatým řešením vytváří územní 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tedy rozvoj spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a soudržnost společenství 
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obyvatel území obce Neratov, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích.  

Koncepce ÚP využívá silných stránek a příležitostí, posiluje slabé stránky a vytváří 
územní předpoklady pro snížení či eliminaci hrozeb popsaných ve SWOT analýze. 

 

 

II.1.d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno 
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě 
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno 

 
 Ze schváleného Zadání vyplývá, že k návrhu Zadání nebyl věcně a místně 
příslušným dotčeným orgánem uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu ÚP na životní 
prostředí a nepředpokládá se významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
Nebyl proto uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj 
území. 
 
 
 
 
II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 
funkce lesa 

 
Pro rozvoj obce se předpokládá využití především volných ploch s požadovaným 

funkčním využitím v zastavěném území (ZÚ), jejichž zastavěním nedojde k  dotčení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) – pouze vzdálenosti 50 m od kraje lesa, 
zemědělského půdního fondu (ZPF), nenaruší se ráz obce a nedojde ke zhoršení životního 
prostředí. Tyto plochy nejsou v grafické ani textové části dále specifikovány, protože se 
převážně jedná  o místa vhodná pro rozvoj stávajících aktivit. 

Plochy mimo ZÚ byly navrhovány pro rozvoj tam, kde bude jejich novým využitím co 
nejméně negativně dotčen ZPF, PUPFL, krajinný ráz a kvalita životního prostředí. 

ÚP vychází z přehodnocení celkové koncepce dosud platné ÚPD obce – ÚP SÚ 
Lázně Bohdaneč - Neratov a jeho Změny č. 2. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond 

 

V návrhu ploch pro rozvoj obce byl respektován zákon č.114/92 Sb., o ochraně 
přírody  a krajiny, zákon č. 14/92 Sb., o životním prostředí, zákon č. 334/92 Sb., o ochraně 
ZPF, zákon č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, ve znění 
zákona č. 10/93 Sb., vyhláška MŽP č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany ZPF, Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 
č.j. OOLP/1067/96 a zákon 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon) v jejich platném znění.  

Rozvoj aktivit místního významu se předpokládá jak uvnitř zastavěného území (ZÚ) 
rekonstrukcemi, modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění jednotlivých objektů, tak 
na nově navrhovaných plochách. Návrh rozvojových ploch je uvažován včetně zeleně. 
U rozvojových ploch zasahujících do volné krajiny se předpokládá umístění staveb blíže 
k ZÚ a důraz na sadové úpravy směrem do volné krajiny.  

Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF 
a PUPFL s tím, že se na nich upraví hospodaření podle plánů péče jednotlivých prvků. 
Mimo vlastní plochu prvku ÚSES se na přilehlé orné půdě v pásu o šířce min. 10 m 
doporučuje založit trvalé travní porosty.  

 

Odnětí ze ZPF se navrhuje pro: 

Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) 

Navrženy jsou 3 plochy. Rozsah ploch pro rodinné bydlení je oproti platné ÚPD 
rozšířen v návaznosti na severní okraj  ZÚ (lokality Z1 a Z2). Plochy při severovýchodním 
okraji jsou zachovány (nynější lokalita Z3 – již v další územní přípravě). 

 
Plochy smíšené obytné –  venkovské (SV) 

Navrženy jsou 3 plochy. Dvě lokality v části Neratov (Z4 a Z5) jsou umístěny 
v prolukách stávající zástavby a jsou převzaty z dosud platné ÚPD (Z5 mírně rozšířena), 
lokalita Z6 je nově umístěna na jihovýchodním okraji části Novinsko, jedná se pouze o 
úpravu hranice ZÚ nezbytnou pro optimální využití současných ploch. 

V Novinsku v rámci ploch přestavby v ZÚ dochází k drobnému záboru ZPF.  

Celkově vyšší rozsah ploch navržených k odnětí vychází z potřeby uspokojit 
zvýšený tlak na využití území s ohledem na polohu obce v rozvojové oblasti stanovené 
PÚR ČR 2008 (která bude zpřesněna v ZÚR Pardubického kraje) a blízkost měst 
Pardubice, Hradec Králové a Lázně Bohdaneč. 

 

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV) 

Navržena je jedna plocha (Z7) uvnitř východní části ZÚ Neratova. Jde o rozšíření 
lokality z původní ÚPD.  
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Plochy občanského vybavení – specifické využití (OX) 

 Severně obce v křížení současných účelových komunikací v místě tzv. významného 
vyhlídkového bodu je navržena plocha pro umístění rozhledny (Z9).  

 
 
Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace (DSM), ostatní veřejné komunikace 
(DSO) 
 
 Plochy k odnětí ze ZPF pro dopravní infrastrukturu se nenavrhují. Jde pouze 
o zkvalitnění a případné nové zatřídění v současné době užívaných komunikací. 
 
Plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI) 
 

Plochy dočasného odnětí pro liniové stavby technické infrastruktury (podzemní 
vedení či podpěry nadzemního vedení) nejsou s ohledem na charakter či rozsah 
vyčíslovány. 

 
Zeleň na veřejných prostranstvích (ZV) 
 
 Rozsah ploch navržených k odnětí pro tento charakter využití se zvyšuje v části 
Neratov pro vybudování oddechového území pro občany obce i její návštěvníky a dotvoření 
center Neratova a Novinska. Realizace zeleně v ploše Z19 nezakládá odnětí ZPF. 
 
 
Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL) 
 
 Odnětí pro zalesnění se navrhuje pouze pro zarovnání hranice lesa a v prostoru 
dotčeném osou nadregionálního koridoru. 
 
  
 

 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
 

Do vzdálenosti 50 m od kraje lesa zasahují plochy Z4, Z6, Z17 a Z18. 

Případné umístění staveb v tomto prostoru nutno dohodnout s příslušným dotčeným 
orgánem s ohledem na jejich konkrétní účel a rozsah.  

 

Odnětí z PUPFL se navrhuje pro: 
 
Plochy dopravní infrastruktury – místní komunikace (DSM) 
 

Oproti platné ÚPD je trvalé odnětí pro místní komunikaci navrženo podél hranice 
areálu autokempu z důvodu nutnosti zabezpečení kvalitního dopravního napojení části 
Novinsko, kde dochází k posílení funkce trvalého bydlení (formou přestaveb z individuální 
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rekreace). Zároveň jsou plochy bez územního rozvoje (dle dosud platné ÚPD) navrženy ke 
stabilizaci. 

 

Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF 
 

Dotčení ploch ZPF a PUPFL je zpracováno do tabulek. Tabulka č. 1 tabulka uvádí 
souhrn všech ploch navržených pro rozvoj obce v pořadí označení. Tabulka č. 2 uvádí 
souhrn navržených záborů ZPF v členění podle navržené funkce a kvality zabírané půdy. 
Tabulka č. 3 uvádí souhrn navržených záborů PUPFL.  

Výměry jsou uváděny v hektarech a jsou maximální. Skutečný zábor (a částka 
odvodu) bude stanoven až při realizaci konkrétního záměru podle skutečně zabírané 
plochy. 
 
 
 
 
Vysvětlivky k tabulkám "Vyhodnocení záborů půdního fondu": 
 
Označení plochy - označení plochy shodné s grafickou přílohou a textem 
Kód využití - převažující navrhované funkční využití plochy vyjádřené zkráceně (viz kapitola 

I.1.c) 
ZPF – údaje týkající se zemědělského půdního fondu 
 Celkový zábor - celková výměra ZPF navrhovaná k záboru (výměry jsou v ha) 

V ZÚ - z toho v zastavěném území (ZÚ) 
Mimo ZÚ - z toho mimo ZÚ 
Kód BPEJ - kód bonitované půdně ekologické jednotky 
Třída ochrany - třída ochrany ZPF přiřazená k BPEJ podle Přílohy metodického 

pokynu ze dne 12. 6. 1996, Č.j.: OOLP/1067/96  
Druh pozemku - v dalších sloupcích plocha členěna na celkovou výměru, plochu 

v ZÚ a mimo ZÚ 
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Tabulka č. 1  Plochy ZPF zabírané pro rozvoj obce (v hektarech) 
 
Označení 

plochy 
Kód 

využití 
Celkový 

zábor 
Kód 

BPEJ 
Třída 

ochrany 
V 

zastavěném 
území (ZÚ) 

Druh 
pozemku 

Mimo 
zastavěné 

území 
(ZÚ) 

Druh 
pozemku 

Z1 
 
 
 
 

BV 3,64 3.19.01 
 

3.21.10 

III. 
 

IV. 

 
 
- 

 
 
- 

1,50 
0,17 
1,13 
0,75 
0,09 

orná 
zahrada 

orná 
TTP 

zahrada 
Z2 BV 

 
1,37 3.19.01 

3.21.10 
III. 
IV. 

- - 0,04 
1,33 

orná 
orná 

Z3 
 
 

BV 3,49 3.19.01 
3.19.11 
3.21.10 

III. 
III. 
IV. 

 
- 

 
- 

3,24 
0,17 
0,08 

orná 
orná 
orná 

Z4 SV 0,17 3.66.01 
3.66.00 

V. 
nestanovena 

- - 0,07 
0,10 

orná 
orná 

Z5 
 

SV 0,33 3.56.00 
 

3.19.01 
 

I. 
 

III. 

0,16 
0,11 
0,01 
0,05 

orná 
TTP 
orná 
TTP 

 
- 

 
- 

Z6 SV 0,15 3.21.10 IV.   0,15 TTP 
Z7 OV - bez záboru ZPF 
Z8 plocha vypuštěna na základě společného jednání s DO 
Z9 OX 0,01 3.21.10 IV.   0,01 orná 

Z10 plocha vypuštěna na základě společného jednání s DO 
Z11 DSM - bez záboru ZPF 
Z12 plocha vypuštěna na základě společného jednání s DO 
Z13 DSM - bez záboru ZPF 
Z14 DSO - bez záboru ZPF 
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Označení 
plochy 

Kód 
využití 

Celkový 
zábor 

Kód 
BPEJ 

Třída 
ochrany 

V 
zastavěném 
území (ZÚ) 

Druh 
pozemku 

Mimo 
zastavěné 

území 
(ZÚ) 

Druh 
pozemku 

Z15 plocha vypuštěna na základě společného jednání s DO 
Z16 ZV - bez záboru ZPF 
Z17 ZV 1,23 3.19.01 III. - - 1,23 TTP 
Z18 ZV 0,11 3.21.10 IV. - - 0,11 TTP 
Z19 ZV - bez záboru ZPF 
P1 SV - bez záboru ZPF 
P2 SV 0,78 3.21.10 IV. 0,78 orná - - 
P3 SV - bez záboru ZPF 
P4 SV 0,04 3.21.10 IV. 0,04 TTP - - 
P5 RX - bez záboru ZPF 
P6 RIX - bez záboru ZPF 
K1 NL 0,39 3.21.10 IV.   0,39 orná 
K2 

 
NL 0,39 3.56.00 

3.21.10 
I. 

IV. 
- - 0,28 

0,11 
orná 
orná 

K3 NL - bez záboru ZPF 
K4 NL - bez záboru ZPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Neratov - Odůvodnění  

 67

 
Tabulka č. 2   Souhrn navržených záborů dle navrženého využití a kvality půdy (v hektarech) 
 
 

Kód využití Celkový 
zábor 

 

V ZÚ          Mimo ZÚ  Kód BPEJ Třída 
ochrany 

Druh 
pozemku                  

Dílčí 
zábor  

V ZÚ Mimo ZÚ 

BV 8,50  8,50 - - - - - - 
   5,12 3.19.01 III. orná 4,95  4,78 
  -    zahrada   0,17 
    3.19.11 III. orná 0,17  0,17 
   3,38 3.21.10 IV. orná 3,38  2,54 
      TTP   0,75 
      zahrada   0,09 

SV 1,47 1,15 0,32 - - - - - - 
  0,27  3.56.00 I. orná 0,27 0,16  
      TTP  0,11  
  0,06  3.19.01 III. orná 0,06 0,01  
      TTP  0,05  
  0,82 0,15 3.21.10 IV. orná 0,97 0,78  
      TTP  0,04 0,15 
   0,07 3.66.01 V. orná 0,07  0,07 
   0,10 3.66.00 nestanovena orná 0,10  0,10 

OX 0,01 - 0,01 - - - - - - 
   0,01 3.21.10 IV. orná 0,01  0,01 

ZV 1,34  1,40 - - - - - - 
  - 1,23 3.19.01 III. TTP 1,23  1,23 
   0,11 3.21.10 IV. TTP 0,11  0,11 

NL 0,78  0,78 - - - - - - 
   0,28 3.56.00 I. orná 0,28  0,28 
   0,50 3.21.10 IV. orná 0,50  0,50 
CELKEM ZPF 12,10 1,15 10,95 - - - 12,10 1,15 10,95 
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Tabulka č. 3  Zásahy do PUPFL v členění na trvalé a dočasné zábory a trvalá a dočasná omezení (v hektarech) 
 
Označení 

plochy 
Kód využití  

Zábor PUPFL 
 

Omezení hospodaření na PUPFL 
  Celkem Trvalý Dočasný Celkem Trvalé Dočasné 

Z13 DSM 0,24 0,24 - - - - 
CELKEM PUPFL 0,24 0,24 - - - - 
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ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 
 
 
Odůvodnění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

(zpracoval ing. Marian Zapletal, Magistrát města Pardubice) 

a) Vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Návrh Územního plánu Neratov je v souladu s "Politikou územního rozvoje ČR" (PÚR ČR), 
která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. 
Politika územního rozvoje ve svém návrhu pro rozvojové oblasti požaduje, při respektování 
republikových priorit územního plánování, umožňovat v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné 
infrastruktury. Z tohoto důvodu je nutnost v rozvojových oblastech a v rozvojových osách 
vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky změn 
v území, zachování odpovídajícího využívání území a zachování hodnot. Řešené území 
leží v rozvojové oblasti OB4. Z PÚR ČR pro Územní plán Neratov (ÚP Neratov) nevyplývá 
žádný specifický požadavek.  
 
Návrh ÚP Neratov respektuje mj. tyto republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území: 

- vymezovat a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch veřejně přístupné zeleně, 

- vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu, 

 
které jsou naplňovány:  

- územní plán vymezuje a tím i stabilizuje konkrétní plochy veřejně přístupné zeleně 
jak v centru obce, tak při jeho okrajích, 

- při východní hranici katastru jsou situovány rozsáhlé plochy rekreace, 
 
 

ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední území) a se 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 29.4.2010. 
 
Koordinace územně plánovací činnosti dle ZÚR Pk je mimo jiné v rozsahu priorit územního 
plánování, kterými jsou např.: 

- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tj. nenarušovat cenné městské a 
venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou, omezeni fragmentace krajiny, 

- efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti sídel, preference 
rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině, 

- dopravní obsluha území, zlepšení dopravních vazeb a zlepšení vazeb na sousední 
území 

- intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace. 
 
Tyto priority územního plánování jsou návrhem ÚP Neratov respektovány: 

- návrh územního plánu navazuje na stávající platný územní plán (ÚPSÚ Neratov) vč. 
jeho změn, a vychází z nových podmínek v území, z požadavků obce (a majitelů 
pozemků) a dotčených orgánů a je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Navrhovány jsou nové plochy 
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pro bytovou výstavbu, lokality pro rozvoj občanské vybavenosti, plochy pro rekreaci 
a pro rekultivaci bývalého těžebního prostoru. Urbanistický návrh obce vychází 
zejména z požadavku vzájemné koordinace stávající zástavby se všemi 
navrhovanými změnami ve využití území, je dán požadavek na ochranu stávajícího 
systému sídelní zeleně a jeho doplnění ve vytěžené části dobývacího prostoru.  

- zastavitelné plochy jsou řešeny rozvíjením jádrového území obce, nikoliv 
rozptýlenou výstavbou v krajině, což je jednou z priorit PÚR ČR i ZÚR Pk. Většina 
navržených zastavitelných ploch je situována v bezprostřední návaznosti na 
stávající zástavbu. Pro jednotlivé menší lokality určené pro bytovou zástavbu a 
občanskou vybavenost jsou v zájmu zachování návaznosti na stávající zástavbu 
stanoveny základní regulativy.. Pro rozvoj drobné nerušící řemeslné výroby jsou 
v rámci regulace vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající 
zástavby (např. v ploše bydlení). Současně územní plán vymezuje rozsáhlé plochy 
přestavby pro nově navrhovanou funkci rekreace, 

- dopravní systém zastavěného území je stabilizován a zůstane zachován i do 
budoucna, při realizaci zástavby rozsáhlejších lokalit pro bytovou výstavbu bude 
doplněn o místní obslužné komunikace. V těsné návaznosti na řešené území na 
východě je v ZÚR Pk vymezen koridor pro přeložky silnice I/36, které pozitivním 
způsobem ovlivní dopravu v území a napojení obce na sídla vyššího významu. 

 
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování stanovené pro 
rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk mimo jiné stanovují: 

- zlepšit propojení v koridoru I/36 (severozápadním směrem) Pardubice – Lázně 
Bohdaneč, 

- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, 
- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability. 

 
V přímé návaznosti na řešené území je při východní hranici řešen koridor přeložky silnice 
I/36. S ohledem na postup prací při vyhledávání budoucí trasy přeložky silnice I/36 bylo 
možno zpřesnit tento koridor tak, že v současné době již přímo nezasahuje do správního 
území obce Neratov (byť jedna varianta procházela řešeným územím). V souladu 
s ustanovením 82 b) ZÚR Pk nejsou v rámci koridoru daného ZÚR Pk v šíří 300 m 
vymezovány nové zastavitelné plochy. 
Pro udržení a posílení ekologické stability je do ÚP zapracován územní systém ekologické 
stability (ÚSES). Hlavní prvky, které obsahuje návrh pro řešené území, jsou součástí 
hlavního a koordinačního výkresu. Jedná se zejména o dvě trasy nadregionální biokoridoru 
NRBK K72 a regionální biocentrum RBC 9007 Neratov, které jsou převzaty ze ZÚR Pk. 
Územní plán plně respektuje stávající vodní toky a plochy, plochy lesa a další krajinotvorné 
prvky. Dále územní plán vymezuje nové plochy lesa, stabilizuje a vytváří nové plochy 
sídelní zeleně a navrhuje rekultivaci bývalého lomu. 

b) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území 
 
Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných 
potřeb rozvoje obce. Navržená koncepce územního plánu umožňuje vyvážený rozvoj všech 
třech pilířů územního plánování a není v rozporu s principy udržitelného rozvoje území. 
Navržený princip rozvoje obce vychází z přirozené arondace sídla bez zakládání nových 
sídel a samot. Předpokládá se rozvoj zejména v oblasti bydlení, které je navrhované zčásti 
jako plochy bydlení venkovského smíšeného, umožňující umístění mj. také staveb pro 
maloobchod a služby, a zčásti jako plochy bydlení v rodinných domech. Dále je významně 
posílena možnost rekreace na plochách přestavby, neboť se jedná o území s velkým 
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rekreačním potenciálem s vazbou na Lázně Bohdaneč a hodnotné životní. V měřítku obce 
lze považovat navrženou koncepci rozvoje obce za vyváženou, neboť územní plán vytváří 
také podmínky pro rozvoj ochrany přírody a krajiny stabilizováním sídelní zeleně a prvků 
ÚSES všech kategorií a sídlo jako takové neatakuje volnou krajinu nad míru únosnou. 
Územní plán navrhuje základní koncepci řešení likvidace odpadních vod. Navrhované 
plošné a prostorové regulativy vytváří předpoklady pro zachování stávajícího charakteru 
sídla. Rozsah rozvojových ploch v oblasti bydlení a rekreace je nutno brát jako maximální, 
případný další rozvoj je možný pouze za předpokladu důsledného prověření využití 
stávajících zastavitelných ploch a ploch přestavby s důrazem na prověření stavu veřejné 
infrastruktury. 

 c) Vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 
 
Na základě žádosti obce ze dne 8.2.2007 Magistrát města Pardubice, stavební úřad, zahájil 
proces pořízení územního plánu obce Neratov. O pořízení dokumentace rozhodlo 
zastupitelstvo obce Neratov dne 31.1.2007. 
Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání. Veřejnou vyhláškou ze dne 
16.12.2008 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Neratov. Návrh zadání byl 
vystaven od 22.12.2009 do 22.1.2010 na obecním úřadě v Neratově a Magistrátu města 
Pardubice. Zadání ÚP Neratov bylo schváleno Zastupitelstvem obce Neratov dne 
11.2.2009, usnesením č. 3/2009.  
 
Dne 27.5.2010 proběhlo společné jednání na obecním úřadu v Neratově o návrhu ÚP 
Neratov.dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 
Návrh ÚP byl vystaven od 27.5.2010 do 28.6.2010. 
Krajský úřad Pardubického kraje posoudil návrh ÚP Neratov podle ustanovení § 51 
stavebního zákona a vydal dne 13.9.2010 stanovisko, ve kterém konstatuje, že 
dokumentace není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR ani územním plánem velkého 
územního celku Pardubického kraje.  
 
O upraveném a posouzeném návrhu proběhlo řízení o návrhu ÚP Neratov podle § 52 
stavebního zákona, které představuje modifikované řízení o vydání opatření obecné 
povahy podle ustanovení § 172 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Veřejné 
projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Neratov se konalo dne 11.11.2010 
na obecním úřadu v Neratově. Dokumentace byla vystavena od 24.9.2010 do 11.11.2010. 
Nejpozději při veřejném projednání mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 
dotčené námitkou.  

d) Vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních 
předpisů – soulad se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů  
 
ÚP Neratov byl v rámci celého procesu projednáván s DO, které chrání veřejné zájmy a byl 
s těmi DO, které uplatnily stanovisko, koordinován.  
Uplatněná stanoviska dotčených orgánů v rámci společného jednání byla souhlasná, 
případně souhlasná s podmínkami, uplatněné požadavky byly zapracovány do návrhu 
územního plánu (viz tabulka „Vyhodnocení společného projednávání návrhu ÚP Neratov“). 
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V rámci koordinace požadavků bylo požádáno 5 dotčených orgánů o dohodu, přičemž 
všechny dohodu potvrdily.  
 
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu územního plánu, 
nepožadují úpravy v projednávaném dokumentu (viz. tabulka „Vyhodnocení řízení o návrhu 
ÚP Neratov“). 

e) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  
 
Dle vyjádření orgánu státní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje č.j. 53966-2/2008/OŽPZ/PI ze dne 19.1.2009 (orgán posuzování 
vlivu na životní prostředí) nebylo nutno návrh ÚP Neratov posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí. Dle vydaného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 7524/2009OŽPZ/Pe ze dne 16.2.2009 nemůže mít 
předložená koncepce významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné 
lokality. 
 

f) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno 
 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť nebyl uplatněn požadavek na 
vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí.  

g) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 

V rámci řízení o návrhu byla uplatněna jedna námitka. Rozhodnutí o námitce a jeho 
odůvodnění je uvedeno v následující tabulce 
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Subjekt uplatňující námitku Námitka  Rozhodnutí o námitce / odůvodnění 
Milan Jedlička, Bukovka 20, 533 
41 Lázně Bohdaneč 
11.11.2010 

Námitka k úpravě pozemku 129/1. 
Nesouhlasím s úpravou využití 
pozemku č. 129/1. 
V případě že p.č. 129/1 zůstane 
charakterizován jako (RIX), požaduji 
aby rovněž p.č. 126/2 a 126/6 byly 
rovněž upraveny do (RIX), tak aby 
areál mohl sloužit jako celek stejnému 
účelu. 

Rozhodnutí - Námitka se zamítá 
Odůvodnění – námitka směřuje proti navrhovanému využití pozemku 
p.č. 129/1, resp. 126/2 a 126/6 k.ú. Neratov zařazeného do funkční 
plochy RIX – rekreace – rodinná rekreace, specifické využití, resp. RX 
– rekreace – specifické využití. Dle stávající platné územně plánovací 
dokumentace obce Neratov je předmětná lokalita zařazena do 
funkční plochy RS .- zóna rekreace a sportu. Toto i navrhované 
funkční zařazení pozemků p.č. 126/2 a 126/6 k.ú.. Neratov RX, dle 
projednávaného územního plánu, odpovídá stávajícímu využití 
areálu. Pozemek p.č. 129/1 k.ú. Neratov byl zařazen do funkční 
plochy RIX s cílem, v případě zájmu, poskytnutí možnosti individuální 
rekreace, neboť se jedná o území s velkým rekreačním potenciálem. 
Lze tedy konstatovat, že navrhované řešení není v rozporu s platnými 
právními předpisy ani požadavky na územní plánování a udržitelný 
rozvoj, byť by požadovaná změna funkčního využití pozemků 126/2 a 
126/6 k.ú. Neratov mohla dále zvýšit atraktivitu území. 
Protože je však zpracování územního plánu Neratov částečně 
hrazeno z dotačního programu Pardubického kraje, kdy termín 
vyúčtování je 30.11.2010, není v této fázi účelné měnit funkční 
uspořádání území. To by mělo za následek opakování projednání a 
tím přímý vliv na financování zpracování územního plánu. 
Zastupitelstvo obce Neratov proto na svém jednání 12.11.2010 
schválilo, v případě vydání územního plánu Neratov ve stávající 
podobě, následné pořízení změny územního plánu, která prověří mj. 
změnu funkce RX na funkci RIX na pozemku p.č.  126/2 a 126/6 k.ú., 
Neratov 
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h) Vyhodnocení připomínek 
 
V průběhu řízení o návrhu byla doručena jedna připomínka a to obce Neratov k navržené 
prostorové regulaci v plochách bydlení. Plné znění připomínky a způsob jejího vyhodnocení 
je uveden v tabulce „Vyhodnocení řízení o návrhu ÚP Neratov“. 

i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Území obce Neratov bylo dosud řešeno v rámci územního plánu sídelního útvaru Lázně 
Bohdaneč, Neratov a jeho změnou č. I.  a II.. 
 
V rámci nového územního plánu jsou vymezovány zejména plochy bydlení (BV – bydlení 
v rodinných domech – venkovské, SV – smíšené území) v lokalitách  Z1, Z2, Z3 ve funkční 
ploše BV a Z4, Z5 a Z6 ve funkční ploše SV s celkovým záborem ZPF 9,65 ha. Dále 
územní plán vymezuje rozvojovou plochu pro veřejnou zeleň Z17 a Z18 se záborem 1,34 
ha a dále plochu pro les K1 a K2 se záborem 0,78 ha. Územní plán Neratov vymezuje i 
další zastavitelné plochy, které nemají vliv na zábor ZPF a to vč. ploch přestavby. 
Veškeré rozvojové záměry jsou lokalizovány na pozemky III., IV. a V. třídy ochrany ZPF, 
výjimečně pak na pozemku I. třídy ochrany (lokalita Z5 0,16 ha, lokalita K2 0,28 ha). 
Předpokládá se rozvoj zejména v oblasti bydlení, které je navrhováno zčásti jako plocha 
bydlení v rodinných domech a částečně jako plocha smíšená, umožňující umístění mj. 
staveb pro maloobchod a služby. Pro rozvoj občanské vybavenosti je navržena plocha Z7 
v přímé vazbě na obecní objekt obecního úřadu. S ohledem na další rozvoj rekreačního 
potenciálu byly navrženy přestavbové plochy na funkci rekreace rodinné a se specifickým 
využitím. V samotném sídle, resp. v přímé vazbě na sídlo jsou navrženy plochy veřejné 
zeleně jako plochy veřejných prostranství. Z hlediska ochrany přírody je navrženo posílení 
funkce lesa navržením rozvojové plochy pro les. 
V měřítku obce lze tedy považovat navrženou koncepci rozvoje obce za vyváženou. Území 
leží, dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 a Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje v rozvojové oblasti a z toho vyplývá požadavek v oblasti územního 
plánování na vytvoření podmínek pro potenciální rozvoj území. Zde je výhodou blízkost 
vyšších komunikačních systémů (silnice I/36) a velmi kvalitní obytné a životní prostředí. 
S ohledem na demografický vývoj obce, kdy od roku 1991 do roku 2009 dšlo k nárůstu 
počtu obyvatel z původních 81 na současných 120, lze předpokládat, vzhledem k atraktivitě 
území a dopravní dostupnosti, další růst počtu obyvatel. Na tento pozitivní demografický 
trend reaguje územní plán dostatečnou nabídkou ploch pro bydlení a rekreaci s tím, že 
potenciál navrhovaných rozvojových ploch přesahuje zákonem stanovenou lhůtu 4 let pro 
vyhodnocení uplatňování územního plánu.    
 
Úřad územního plánování, na základě výše uvedeného, rozsah rozvojových lokalit 
vyhodnotil jako opodstatněný. V případě dalších požadavků na rozvoj ploch pro bydlení je 
nutné důsledné prověření již vymezených rozvojových ploch, s důrazem na ochranu 
nezastavěných a nezastavitelných ploch a kulturních a přírodních hodnot území a 
vyhodnocení stavu veřejné infrastruktury.  
 
Orgán ochrany ZPF, Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, předložený 
návrh posoudil a vydal pod č.j. KrÚ 56954/2010/0ŽPZ/Bo dne 16.8.2010 souhlasné 
stanovisko. 
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Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Neratov 
 
 

Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska po dohodě 
s určeným zastupitelem  

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

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, 530 02 Pardubice  
1.7.2010 
Č.j. HSPA-7-444/2010-Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v 
souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona 320/2002 Sb., posoudil 
dokumentaci, z hlediska zájmů požární ochrany 
a ochrany obyvatelstva. 
Na základě provedeného posouzení Hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje vydává 
souhlasné stanovisko 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 

Krajská hygienická stanice, 
Klášterní 54, 530 03 
Pardubice 
11.6.2010 
Č.j. 2107/10/HOK-Pce/2.5 
 

Na základě podání oznámení Magistrátu města 
Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení 
územního plánování doručeného dne 30.4.2010, 
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. 
183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen 
„stavební zákon“) posoudila předložené 
projednání „návrhu územního plánu obce 

- lokalita č. Z10 bude z dalšího projednávání 
vypuštěna na základě žádosti vlastníka, 
důvodem vypuštění je značné omezení této 
rozvojové plochy požadovanou izolační 
zelení  
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Neratov“. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu 
územního plánu s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu 
s § 47 odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S „návrhem územního plánu obce Neratov“ 
souhlasí. 
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 
stavebního zákona váže KHS souhlas na 
splnění stanovené podmínky: 
KHS požaduje, aby byla lokalita Z10 doplněna o 
pás ochranné a izolační zeleně směrem k 
obytné zástavbě. 
V další fázi (územní řízení) musí být prokázáno 
dodržení hygienických limitů hluku z navržené 
plochy výroby a skladování – zemědělská 
výroba Z10 u nejbližšího chráněného venkovní 
prostoru (sousední lokalita stávajícího bydlení). 
Odůvodnění : Krajská hygienická stanice se 
vyjádřila k návrhu zadání územního plánu obce 
Neratov stanoviskem pod č.j. 7058/08/HOK-
Pce/211 ze dne 26.1.2009 s těmito 
připomínkami: 
Funkce rekreace v lokalitě č. 16 a funkce 
občanská vybavenost v lokalitě č. 14 bude ve 
funkčních využitích daných ploch vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem ze silniční dopravy. V další fázi (územní 
řízení, regulační plán) musí být na hranicích 
lokalit č. 14 a č. 16 prokázáno dodržení 
hygienických limitů hluku z navrženého obchvatu 
silniční komunikace I/36. 
V návrhu zadání KHS uvedla výše zmíněné 
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podmínky z důvodu umístění lokalit č. 14 (nyní v 
návrhu ÚP - Z8) a č. 16 (nyní v návrhu ÚP - P6) 
do těsné blízkosti jedné z variant přeložky 
silniční komunikace I/36. Tato problematika se 
řešila v rámci územní studie přeložky silnice I/36 
(Transconsult, a.s. 2007), a to v několika 
variantách. Z těchto variant zasahovala do 
severního okraje k.ú. obce Neratov pouze 
varianta „C“, která narušovala navržené 
rekreační a sportovní území a stávající obytné 
(rekreační) prostředí. Tato varianta však již není 
dále sledována. Změnou v textové části návrhu 
územního plánu je předpokládané přeložení 
silniční komunikace I/36 do obchvatové polohy 
jižně od Lázní Bohdaneč, mimo území Neratov. 
Z toho důvodu podmínky vyplývající z umístění 
přeložky silniční komunikace I/36 ve variantě „C“ 
vztažené k lokalitám č. 14 a 16 se ruší. 
Územní plán vymezuje následující plochy s 
rozdílným způsobem využití: 
Plochy pro bydlení – bydlení v rodinných 
domech – venkovské (BV) Z1 – Z3. 
Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) Z4 – 
Z6. 
Plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura (OV) Z7, komerční zařízení plošně 
rozsáhlá (OK) Z8, specifické využití (OX) Z9 
(rozhledna). 
Plochy výroby a skladování – zemědělská 
výroba (VZ) Z10. 
Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava 
(DS) Z11 – Z14. 
Dále jsou zde vymezeny plochy přestavby: 
P1 – P4 pro plochu smíšenou obytnou – 
venkovskou (SV) 
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P5 pro plochu rekreace – specifické využití (RX) 
P6 pro plochu rekreace – rodinná rekreace, 
specifické využití (RIX) 
P7 pro plochu sídelní zeleně – zeleň na 
veřejných prostranstvích (ZV) 
Lokalita Z1 se nachází v severní části 
zastavěného území obce, vlevo od silniční 
komunikace 
Přelovice – Lázně Bohdaneč. Jedná se o plochu, 
která bude využita jako BV (bydlení v rodinných 
domech – venkovské). 
Lokalita Z2 je situována v severní části 
zastavěného území obce, v těsné blízkosti 
s navrženou plochou Z1. Jedná se o plochu, 
která bude využita jako BV (bydlení v rodinných 
domech – venkovské). 
Lokalita Z3 se nachází v severní části obce 
vlevo od silniční komunikace Přelovice – Lázně 
Bohdaneč. Jedná se o plochu, která bude 
využita jako BV (bydlení v rodinných domech – 
venkovské). 
Lokalita Z4 je situována v jihozápadní části 
obce, vpravo od silniční komunikace Přelovice – 
Lázně Bohdaneč. Jedná se o plochu smíšenou 
obytnou –venkovskou (SV). 
Lokalita Z5 je situována v jižní části obce, vpravo 
od silniční komunikace Přelovice – Lázně 
Bohdaneč. Jedná se o plochu smíšenou obytnou 
- venkovskou (SV). 
Lokalita Z6 se nachází v jihovýchodní části 
zastavěného území obce. Jedná se o plochu 
smíšenou obytnou – venkovskou (SV). 
Lokalita Z7 je situována ve střední části obce, 
vpravo od silniční komunikace Přelovice – Lázně 
Bohdaneč. Jedná se o plochu, která bude 
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využita pro občanskou vybavenost – veřejná 
infrastruktura (OV). 
Lokalita Z8 je situována v severovýchodní části 
obce, na hranici katastrálního území. Jedná se o 
plochu, která bude využita jako občanská 
vybavenost – komerční zařízení plošně rozsáhlé 
(OK). 
Lokalita Z9 je situována v severovýchodní části 
obce, v těsné blízkosti místní komunikace 
spojující centrum obce s navrhovanou lokalitou 
Z8. Jedná se o plochu občanského vybavení se 
specifickým využitím (OX) – rozhledna. 
Lokalita Z10 je situována v západní části 
zastavěného území obce, vpravo od silniční 
komunikace Přelovice – Lázně Bohdaneč. Jedná 
se o plochu výroby a skladování – zemědělská 
výroba (VZ). KHS požaduje, aby byla navržená 
plocha pro výrobu a skladování – 
zemědělská výroba Z10 doplněna o pás 
ochranné a izolační zeleně směrem k obytné 
zástavbě, která je situována východně od 
navržené lokality. V další fázi (územní řízení) 
musí být prokázáno dodržení hygienických limitů 
hluku z navržené plochy výroby a skladování – 
zemědělská výroba Z10 u nejbližšího 
chráněného venkovní prostoru (sousedící 
lokalita stávajícího bydlení). 
Plochy přestavby P1, P2, P3 a P4 jsou situovány 
v jihovýchodní části obce, v oblasti Novinsko. 
Jedná se o změnu na plochu smíšenou obytnou 
– venkovskou (SV). 
Plocha přestavby P5 je situována ve východní 
části obce, vpravo od silniční komunikace 
Přelovice – Lázně Bohdaneč, v blízkosti 
Opatovického kanálu. Jedná se o změnu 



Územní plán Neratov - Odůvodnění  

 80

funkčního využití na plochu rekreace se 
specifickým využitím (RX) – nové využití areálu 
autokempu. 
Plocha přestavby P6 je situována ve východní 
části obce, v oblasti Staré Haltýře, vpravo od 
silniční komunikace Přelovice – Lázně 
Bohdaneč. Jedná se o změnu na plochu 
rekreace – rodinná rekreace se specifickým 
využitím (RIX) – nové využití areálu autokempu. 

Krajská veterinární správa, 
Husova 1747, 530 03 
Pardubice 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy, silničního 
hospodářství a investic 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Jiráskova 20, 
532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 
1.7.2010 
Č.j. 30726/2010/OŽPZ/PI 

- Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. 
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 nejsou z hledisek zájmů 
sledovaných orgánem ochrany ovzduší 
krajského úřadu v Pardubicích k předloženému 
návrhu zadání územně plánovací dokumentace 
připomínky. 
- Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření 
Mgr. Radka Plívová): 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních 
parků a regionálního územního systému 
ekologické stability (dále ÚSES), evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí, které 
jsou v kompetenci Krajského úřadu 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 
 
 
 
 
- v souladu s požadavky vyplývajícími ze 
ZÚR Pk bude lokalita Z8 z návrhu územního 
plánu vypuštěna (nutnost respektování 
nezastavitelnosti koridoru přeložky silnice 
I/36 v šíři 300 m)  
- stanovisko neobsahuje žádné další 
konkrétní požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 
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Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a 
krajiny, není proti návrhu ÚP námitek za 
následující podmínky: 
1) V severovýchodním cípu území ve vazbě na 
silnici I/36 je navrhována plocha Z8, v této fázi 
bez bližšího určení účelu. Protože se jedná o 
území nenavazující na současnou zástavbu a 
plošně rozsáhlé, určené pro komerční zařízení, 
bude nutno před povolením a 
jakoukoliv realizací konkrétního záměru zde 
předem vyloučit negativní vliv na krajinný ráz, 
zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin a na 
Národní přírodní rezervaci, evropsky významnou 
lokalitu a ptačí oblast Bohdanečský rybník a 
rybník Matka. Pokud by došlo ke změnám nebo 
úpravám ÚSES v dotčených katastrálních 
územích, může je navrhnout pouze autorizovaná 
osoba, pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES 
na základě úspěšné zkoušky z odborné 
způsobilosti v této oblasti, v souladu se 
schválenou metodikou. 
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 povinni si zajistit. 
Upozorňujeme, že dle § 45h zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, je nutné si vyžádat stanovisko, zda 
zamýšlené pořízení změn může mít samostatně 
nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv 
na území evropsky významné lokality nebo ptačí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- lokalita č. Z 8 s navrhovaným funkčním 
využitím OK – komerční zařízení plošně 
rozsáhlá je situována v místě přímé 
návaznosti na zpřesněný koridor přeložky 
silnice I/36. Tak jak je patrno z vydaných 
Zásad územního rozvoje Pardubického 



Územní plán Neratov - Odůvodnění  

 82

oblasti. Stanovisko je nutné si vyžádat u 
krajského úřadu před 
zpracováním konceptu, resp. návrhu (v případě, 
že nebude koncept vypracováván). 
- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Z hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
(dále jen OZPF), v platném znění (dále jen 
zákon) máme k předloženému návrhu tyto 
připomínky: 
• Požadujeme přehodnotit požadavek na zábory 
zemědělské půdy, lokalita - č. Z.8. 
Výstavba na lokalitě není v souladu se zájmy § 3 
a § 4 zákona. U dané lokality se nejedná o 
zarovnání hranice zastavěného území správního 
obvodu obce a její odnětí 
z hlediska zájmů OZPF není vhodné. V daném 
katastru je dostatek ploch nízkých bonit. Souhlas 
dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán po předložení 
konečného stavu textu, tabulek i mapových 
podkladů (tj. po veřejném projednání), a to na 
základě žádosti pořizovatele nebo 
zpracovatele územního plánu.  
- Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření 
Ing. J. Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona 
č. 289/1995, o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(lesní zákon), nemáme k návrhu územního plánu 
připomínky. Předložená územně plánovací 
dokumentace však představuje zásah do 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, jak je 
uvedeno v textové části Odůvodnění návrhu 
územního plánu - kapitoly II.1.e. „Vyhodnocení 

kraje, je povinnost v rámci územního plánu 
respektovat nezastavitelnost koridoru 
přeložky silnice I/36 a proto bude z návrhu 
územního plánu lokalita Z8  vypuštěna.  
- stanovisko neobsahuje žádné další 
konkrétní požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 
 
 
- v souladu s požadavky § 48 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 289/1995, o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude vyžádán souhlas 
Magistrátu města Pardubic, Odboru 
životního prostředí s územně plánovací 
dokumentací z důvodu přímé dotčenosti 
PUPFL a ochranného pásma lesa 
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předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa“. Zde je uvedeno, že je 
navržen zábor PUPFL na ploše 0,24 ha na 
lokalitě Z13 (z důvodu rozšíření komunikace) a 
dotčení ochranného pásma lesa umístěním 
lokalit Z4, Z6, Z17 a Z18. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr, který 
naplňuje ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 
289/1995, o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
tj. územně plánovací dokumentace navrhuje 
přímé dotčení pozemků určených k plnění 
funkcí lesa a dotčení ochranného pásma lesa, je 
dotčeným orgánem ve smyslu stavebního 
zákona obecní úřad obce s rozšířenou 
působností, tj. odbor životního prostředí 
Magistrátu města Pardubice jako orgán státní 
správy lesů, a schválení návrhu územního plánu 
je 
podmíněno vydáním souhlasu tohoto správního 
orgánu. Tento souhlas bude vydán na základě 
podání příslušné žádosti a po doplnění všech 
náležitostí do územně plánovací dokumentace, 
které pro zábor PUPFL stanovuje lesní zákon. 

Krajský úřad, Komenského 
nám. 125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové 
péče 
7.5.2010 
Č.j. KrÚ – 23033/2010 OŠKT 
OKPP 

- Oznamujeme Vám tímto, že Krajský úřad 
Pardubického kraje, oddělení kultury a 
památkové 
péče není příslušným správním orgánem v dané 
věci. Tím je podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) 
zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s 
rozšířenou 
působností, v tomto případě Magistrát města 

- vzato na vědomí, v následujících etapách 
pořízení územního plánu Neratov nebude 
dotčený orgán obesílán. 
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Pardubic, úsek výkonu státní památkové péče. 
Žádáme Vás, abyste se na nás nadále obraceli 
pouze v případě, kdy se v řešeném území 
nachází památková zóna nebo národní kulturní 
památka. 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
31.5.2010 
MmP 34755/2010/OD-
ODaPK 

- Magistrát města Pardubic, odbor dopravy jako 
věcnq  místně příslušný silniční správní úřad 
podle ustanovení §40, odst. 4 a 5 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích!), vydává stanovisko.  
Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 
530 21 Pardubice (dále jen žadatel) dne 
30.04.2010 žádost o stanovisko k projektové 
dokumentaci : „Společné jednání o návrhu 
územního plánu Neratov.“ 
Odbor dopravy, oddělení dopravy a pozemních 
komunikací, Magistrátu města Pardubice po 
prozkoumání předložené projektové 
dokumentace vydává v souladu s ustanovením 
§4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
toto stanovisko : 
S předloženou projektovou dokumentací 
„Společné jednání o návrhu územního plánu 
Neratov“ souhlasíme.  
Upozornění pro žadatele : Toto stanovisko 
nenahrazuje rozhodnutí o umístění inženýrských 
sítí dle ustanovení §25 odst. 6 písmeno d) 
zákona o pozemních komunikacích ani jiné 
rozhodnutí dle tohoto zákona.  
Toto stanovisko není samostatným rozhodnutím 
ve správním řízení, proto se nelze proti němu 
samostatně odvolat. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 
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Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 
12.7.2010 
Č.j. ŽP/45368/10/Ves 

Oddělení odpadů 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 navrhovanému územnímu plánu připomínek. 
Oddělení ochrany přírody : 
- z hlediska zákona č. 114/19921 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění s návrhem ÚP 
souhlasíme. 
- z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
v platném znění sdělujeme, že umístění hlavních 
a vedlejších staveb včetně oplocení bude možné 
nejméně 25 m od nejbližší hranice lesa. Jinak 
nemáme připomínky 
- z hlediska ochrany ZPF nemáme připomínek 
Oddělení vodního hospodářství: 
- z vodohospodářského hlediska nemáme 
zásadních připomínek 
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. 

- do textové části návrhu bude doplněna 
podmínka výstavby v ochranném pásmu 
lesa   
- stanovisko neobsahující žádné další 
konkrétní požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 

Magistrát Pardubice 
        - odbor správních 
agend, úsek památkové péče 
6.5.2010 
Č.j. MmP 31676/2010 

- Magistrát města Pardubic, odbor správních 
agend, úsek památkové péče, jako příslušný 
orgán státní památkové péče, k oznámení 
Magistrátu města Pardubic, ze dne 28.4.2010, o 
společném jednání o návrhu územního plánu 
Neratov, sděluje toto stanovisko: Návrh 
územního plánu obce Neratov vychází 
z posouzeného návrhu zadání, ke kterému vydal 
příslušný orgán státní památkové péče 
stanovisko pod čj. MmP 65691/2008 ze dne 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 
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12.1.2009 a zohledňuje požadavky na ochranu 
kulturních hodnot v řešeném území. K návrhu 
nemáme další připomínky. 

Ministerstvo dopravy ČR, 
odbor dopravní politiky, 
mezinárodních vztahů a 
životního prostředí, nábřeží 
L. Svobody 12, 110 15 Praha 
1 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo obrany ČR, 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, odbor surovinové 
politiky, Na Františku 32, 110 
15 Praha 1  
2.6.2010 
Č.j. 16739/2010/05100 

- Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání 
nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle stanovení §50 odst. 2 
stavebního zákona k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci žádné připomínky, 
protože v k.ú. Neratov se nenacházejí výhradní 
ložiska nerostných surovin.  

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 

Ministerstvo zdravotnictví, 
Český inspektorát lázní a 
zřídel, Palackého nám. 4, 
128 00 Praha 2  
28.6.2010 
Č.j. 29.4.2010/25536-L 

 - Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4-Český 
inspektorát lázní a zřídel, jako dotčený orgán 
podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o 
přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 
minerálních vod, přírodních léčebných lázních a 
lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, k návrhu územního plánu 
obce Neratov sděluje : 
Z hlediska ochrany přírodních léčivých 
lázeňského místa Lázně Bohdaneč, v jejichž 
ochranném pásmu II. stupně se celé řešené 
území nachází, nejsou k projednávanému 
návrhu územního plánu připomínky. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 
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Ministerstvo zemědělství ČR, 
Pozemkový úřad, B. 
Němcové 231, 530 02  
Pardubice 
7.5.2010 
Č.j. 645/10/HE 

- Pozemkový úřad Pardubice k řízení o návrhu 
územního plánu Neratov sděluje:  
v katastrálním území Neratov je v současné 
době prováděna komplexní pozemková úprava, 
jejímž zpracovatelem je sdružení GEOPLAN HK: 
Ing. Vladimír Dušek, K Labi 111, 500 11 Hradec 
Králové, Ing. Viktor Netušil, Nerudova 198, 500 
02 Hradec Králové, Ing. Diana Šmejdová, 
Pospíšilova 1139, 534 01 Holice a Ing. 
Magdalena Hofmanová, Albertova 643, 500 02 
Hradec Králové.  
Pozemková úprava je ve fázi přípravných prací. 

- vzato na vědomí, komplexní pozemkové 
úpravy budou, s ohledem na stávající etapu 
pořízení územního plánu, koordinovány 
s projednávaným územním plánem 

Ministerstvo životního 
prostředí, Odbor péče o 
krajinu, Vršovická 65, 100 10 
Praha 10  
 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo životního 
prostředí, odbor výkonu 
státní správy,  Resslova 
1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  
10.5.2010 
Č.j. 563/550/10-Mor 
37725/ENV/10 

- K návrhu územního plánu obce Neratov 
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 nejsou evidována výhradní ložiska 
nerostných surovin a nebylo zde stanoveno 
chráněné ložiskové území. Nachází se zde 
pouze jedno nevýhradní ložisko a jedno 
prognózní ložisko (neschválená plocha). 
V zájmovém území nejsou evidovány sesuvy ani 
jakékoli vlivy důlní činnosti. 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 

Obvodní báňský úřad, 
Horská 5, 541 11 Trutnov 
 
19.5.2010 
Č.j. 1857/10/09/1/Ši/Lá 

- Obvodní báňský úřad v Trutnově nemá 
připomínky k návrhu územního plánu obce 

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné 
stanovisko neobsahující žádné konkrétní 
požadavky na úpravu a doplnění 
dokumentace 
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Vojenská ubytovací a 
stavební správa, Teplého 
1899/C, 530 02 Pardubice  
10.5.2010 
Č.j. 3453/07873-ÚP/2010-
1420 

-  Jako dotčený orgán státní správy na základě § 
29 zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 
České republiky, vydává Česká republika - 
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na 
základě pověření ministra obrany ze dne 30.září 
2009 a ve smyslu § 7. odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. ředitel Vojenské ubytovací a 
stavební správy Pardubice Ing. Pavel Jůn, 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 technické infrastruktuře ve 
správě VUSS Pardubice předány Magistrátu v 
Pardubicích formou vymezených území (§ 175 
zákona) jako příloha pasportních listů. 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo 
letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do 
jevu 102 - letiště včetně ochranného pásma viz 
pasport č. 1/2009. Za vymezené území se v 
tomto případě považuje zakreslené území - viz. 
příloha pasportních listů. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba 
vyjmenovaná v části - VYMEZENA ÚZEMÍ - celé 
správní území. 
Dále se v k.ú. Neratov nachází vojenský objekt 
zahrnutý do jevu 107 vojenský objekt včetně 
ochranného pásma viz. pasport č. 165/2009. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území - viz příloha pasportního listu 
a dále území v šířce 50m od hranice vojenského 
objektu s ohledem na orientační zákres. V tomto 
ohroženém prostoru není přípustná žádná nová 
nadzemní výstavba. Vydání závazného 

- do textové části odůvodnění budou 
doplněny informace o existenci a 
podmínkách ochranného pásma letištního 
radiolokačního prostředku, vojenského 
objektu střelnice Neratov vč. ochranného 
pásma a dále ohroženého prostoru střelnice 
Neratov 
- územní plán nevymezuje plochy pro 
umístění větrných elektráren, z tohoto 
důvodu nebudou informace o podmínkách 
umístění elektráren zapracovány 
- do koordinačního výkresu bude doplněn 
zákres ohroženého prostoru vojenské 
střelnice Neratov 
- do textové části odůvodnění bude 
zapracována informace o zvýšené hlučnosti 
v okolí areálu střelnice v době jejího provozu 
– zejména v souvislosti se zastavitelnou 
plochou Z8  
- do textové části odůvodnění bude doplněna 
informace o zachování možnosti přístupu 
vojenské techniky po stávající komunikaci do 
areálu střelníce 
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stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá 
výstavba na tomto vymezeném území. 
Dále se v k.ú. Neratov nachází ohrožený prostor 
střelnice Neratov zahrnutý do jevu 114 jiná 
ochranného pásma viz. pasport č. 182/2007. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území - viz příloha pasportního listu. 
V tomto ohroženém prostoru není přípustná 
žádná nová nadzemní výstavba. Vydání 
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá 
veškerá výstavba na tomto vymezeném území. 
Tyto regulativy požaduji zapracovat do návrhu 
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.V zájmové lokalitě se nenachází 
vojenské inž. sítě. 
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 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 VUSS ke stavbě. Upozorňuji na 
skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE 
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budou mít negativní vliv na radiolokační techniku 
v užívání resortu MO, bude stanovisko k 
výstavbě VE zamítavé. 
Všeobecně pro územní a stavební činnost v 
řešeném území platí: 
 
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební 
správou Pardubice. Teplého 1899, projednána 
výstavba: 
 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území 
 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č. 
183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit stavbu jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: 
 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
stavby vyšší než 15 m nad terénem; 
výstavba nebytových objektů (továrny, haly, 
skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby 
s kovovou konstrukcí apod.); 
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS 
radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných 
elektráren apod.); 
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových 
vedení VN a VVN; 
změny využití území; 
nové trasy pozemních komunikací, jejich 
přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a 
rušení objektů na nich včetně silničních mostů, 
čerpací stanice PHM; 
nové dobývací prostory včetně rozšíření 
původních; 
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a 
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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.; 
veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž 
přísluší hospodařit MO 
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit 
pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají 
zájmy resortu MO. 

Krajský úřad   
Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor strategického 
rozvoje kraje a evropských 
fondů, nám. Republiky 12, 
532 11 Pardubice 
24.6.2010 
KrÚ 30727/2010 OSRKEF 
OUP 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
strategického rozvoje kraje a evropských fondů, 
obdržel dne 29. 4. 2010 oznámení o společném 
jednání o návrhu Územního plánu Neratov (dále 
jen návrh ÚP). Podle ustanovení § 50 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), Vám 
sdělujeme následující vyjádření. 
Dne 15. 6. 2010 nabyly účinnosti Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk). 
Nabytím účinnost ZÚR Pk pozbývá platnosti 
Územní plán velkého územního celku 
Pardubického kraje. V tomto smyslu je nutné 
opravit kap. II.1.a) odůvodnění a odkazy v části 
územního systému ekologické stability (str. 54 a 
55). Požadujeme posoudit v kap. II.1.a) soulad 

- kapitola  II.1.a) odůvodnění bude doplněna 
o posouzení souladu územního plánu 
Neratov se stanovenými úkoly ZÚR Pk 
- v rámci územního plánu bude provedena 
úprava vymezení a popis RBC 9007 Neratov 
dle ZÚR Pk 
- lokalita Z8 bude z návrhu územního plánu 
vypuštěna z důvodu nutnosti respektovat 
nezastavitelnost koridoru silnice přeložky 
silnice I/36 v šíři 300 m 
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návrhu ÚP se ZÚR Pk, ze kterých vyplývají pro 
řešené území následující úkoly: 
• Respektovat priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou 
stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. 
• Respektovat zásady pro usměrňování 
územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, 
které jsou stanovené pro rozvojovou oblast 
republikového významu OB4 Hradec Králové – 
Pardubice v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk. 
• Požadavek na ochranu a upřesnění vymezení 
skladebných částí územního systému ekologické 
stability, nadregionálního biokoridoru K 72 
včetně ochranné zóny a regionálního biocentra 
RBC 9007 - Neratov za podmínek stanovených v 
čl. 13, 112 a 113 ZÚR Pk. Požadujeme vymezit 
RBC 9007 - Neratov, který není součástí 
projednávaného návrhu územního plánu. 
• Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru 
nadmístního významu pro umístění veřejně 
prospěšné stavby D09 – přeložka silnice I/36 
Lázně Bohdaneč. 
 
Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám 
sdělíme po předložení zprávy o projednání, 
zpracované v souladu s § 12 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Sousední obce a ÚUP Připomínka  Vyhodnocení připomínky po dohodě 
s určeným zastupitelem 

Obec Bukovka - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
svoji připomínku 

 

Obec Přelovice - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
svoji připomínku 
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Obec Živanice - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
svoji připomínku 

 

Město Lázně Bohdaneč - sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
svoji připomínku 

 

Městský úřad Přelouč, Odbor 
stavební, vodoprávní a 
dopravy, Masarykovo nám 
25, 535 33 Přelouč 

  

Objednatel    
Obec Neratov   
Subjekt uplatňující 
připomínku 

Připomínka Vyhodnocení připomínky 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
čerčanská 12, 140 00 Praha 
4 
14.6.2010 
Č.j. 7981-ŘSD-10-311 

Správním územím obce Neratov neprochází 
stávající silniční síť I. tříd. Z hlediska rozvojových 
záměrů silniční sítě byly v rámci vyhledávací 
studie „1/36 - Lázně Bohdaneč -obchvať 
(Transconsult 11/2007) prověřeny 4 varianty 
trasy přeložky - „A"- červená, „B"- zelená, „C" - 
modrá, „D" - fialová. Z uvedených variant 
zasahovala do správního území obce Neratov 
varianta „C" - modrá. Ostatní tři varianty trasy 
jsou v prostoru stávající křižovatky I/36 x 
IM/3238 vedeny v souběhu se stávající silnicí 
I/36 ve vzdálenosti cca 50 m nad 
severozápadním výběžkem správního území 
Neratova. V roce 2008 bylo pro uvedené 
varianty přeložky silnice I/36 zpracováno 
Oznámení EIA (02/2008), na základě závěrů 
zjišťovacího zřízení byly k následnému 
posouzení v Dokumentaci EIA (02/2010) 
vybrány varianty „A"- červená, „B"- zelená, 
zatímco varianty „C" - modrá, „D" - fialová byly 
vypuštěny, proces EIA dále probíhá. Pro varianty 
„A"-červená, „B"- zelená je nutné v předmětném 

- subjekt nemá povahu dotčeného orgánu, 
ale s ohledem na podstatu připomínky bude 
tato zohledněna v projednávané 
dokumentaci 
- dopravní napojení lokality Z8 bude 
realizováno prostřednictvím místní 
komunikace bez přímého napojení na silnici, 
resp. přeložku silnice, I/36, tato informace 
bude výslovně uvedena v textové části 
návrhu územního plánu 
- s ohledem na výběr varianty přeložky 
silnice I/36 není k.ú. Neratov, po upřesnění 
průběhu, dotčen koridorem této přeložky 
- ve výkresu širších vztahů bude ponechána 
pouze varianta „B“ přeložky silnice I/36 – 
přivaděč k D11, která se dotýká  k.ú. Lázně 
Bohdaneč, Křičen, Bukovka, Pravý 
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území chránit koridor v souladu s nadřazenou 
ÚPD. 
Rozvojová plocha Z8 navržená k funkčnímu 
využití komerční zařízení, která je vymezena v 
severozápadním výběžku správního území 
obce, je v těsném kontaktu s ochranným 
pásmem (OP) silnice I/36 i koridorem přeložky 
I/36. Upozorňujeme, že v nadřazené ÚPD - ZÚR 
Pk je pro silnice I, třídy stanovena šířka koridoru 
300 m. Koridor přeložky silnice I/36 je možné v 
územních plánech obcí vymezit v proměnné 
šířce a přiměřeně zúžit na základě místních 
podmínek, morfologii terénu apod. Za minimální 
šířku takto upraveného kondoru je třeba 
považovat budoucí OP silnice I. třídy tzn. 50 m 
na obě strany od osy komunikace - celkem 100 
m. 
V souvislosti s rozvojovou plochou Z8 
upozorňujeme, že podle vyhledávací studie jsou 
v předmětné území na sledovaných variantách 
přeložky silnice I/36 („A"- červená, „B"- zelená) 
navrženy tyto úrovňové křižovatky: styková 
křižovatka se silnicí Ml/3238 v km 0,265, 
průsečná křižovatka se silnicí 111/0361 v km 
1,117 (var. „A"), resp. v km 1,118 (var. „B"). 
Dopravní napojení lokality Z8, která je situována 
v prostoru mezi výše uvedenými křižovatkami, 
na stávající silnici I/36, resp. vybranou variantu 
přeložky I/36 není možné vzhledem podmínkám 
stanoveným v platné ČSN 73 6101, která 
stanovuje nemenší dovolené vzájemné 
vzdálenosti křižovatek (čl. 11.5, tabulka 21). Za 
předpokladu, že plocha Z8 bude ponechána v 
ÚP obce Neratova, musí být dopravní obsluha, 
resp. připojení řešeno prostřednictvím místních 
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komunikací, nikoliv přímým napojením na 
stávající silnici I/36, resp. trasu plánované 
přeložky I/36. 
Ve výkresu širších vztahů jsou zakresleny 
varianty přeložky silnice I/36 - přivaděč k D11. 
Upozorňujeme, že na základě ukončeného 
procesu EIA byla k dalšímu sledování vybrána 
varianta „B" (dotčená k.ú. Lázně Bohdaneč, 
Křičen, Bukovka, Pravý), zatímco varianta „A" 
(dotčená k.ú. Lázně Bohdaneč, Bukovka, 
Rohovládova Bělá, Kasalicky, Voleč) není dále 
sledována. Doporučujeme ponechat ve výkresu 
širších vztahů pouze variantu „B" jako osu 
koridoru pro přeložku silnice 1/36 a variantu „A" 
vypustit. Bude tak zajištěn soulad se ZÚR Pk. 
Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko 
dotčeného orgánu, kterým je ve všech věcech 
dopravy Ministerstvo dopravy, kterému naše 
vyjádření předáváme jako podklad. 

Správa železniční dopraví 
cesty, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1 
25.6.2010 
Č.j. 32227/10-OKS 

- Správa železniční dopravní cesty státní 
organizace (SŽDC) sleduje zájmy, které mimo 
jiné souvisí s rozvojem železniční dopravní cesty 
a pozemky státu, vymezené a definované 
zákonem č.77/2002 Sb. SŽDC se proto stává 
účastníkem projednávání rozhodujících 
koncepčních a jiných dokumentů na úrovni krajů 
a obcí, které se bezprostředně dotýkají 
problematiky železniční dopravní cesty. 
Z hlediska koncepce a výhledu železniční 
dopravní cesty a železniční infrastruktury Vám 
dáváme následující stanovisko: 
Řešené katastrální území Neratov je situováno 
mimo stávající i výhledové zájmy železniční 
dopravy, hájené SŽDC, proto k návrhu 
územního plánu Neratov nemáme připomínky. 

- subjekt nemá povahu dotčeného orgánu, 
připomínka neobsahuje zásadní informace 
mající vliv na obsah projednávané 
dokumentace  
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Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i., Divize 
rozvoje dopravy – pracoviště 
Praha, Thámova 7, 186 00 
Praha 8 
28.6.2010 
Č.j. UP/2108/10 

- Z pověření Ministerstva dopravy, které je 
dotčeným orgánem ve věcech dopravy pro 
oblast územního plánování, Vám vydáváme dle 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a J 86/2006 
Sb. o změně některých zákonů souvisejících s 
přijetím stavebního zákona a zákona o 
vyvlastnění, následující koordinované 
stanovisko: 
Z hlediska rozvojových záměrů silniční sítě byly 
v rámci vyhledávací studie „1/36 -Lázně 
Bohdaneč - obchvat" (Transconsult 11/2007) 
prověřeny 4 varianty trasy přeložky „A"-„D". 
Rozvojová plocha Z8 navržená k funkčnímu 
využití komerční zařízení, která je vymezena v 
severozápadním výběžku správního území 
obce, je v těsném kontaktu s ochranným 
pásmem silnice 1/36 i koridorem přeložky 1/36. 
Upozorňujeme, že v nadřazené ÚPD - ZÚR Pk 
je pro silnice 1. třídy stanovena šířka koridoru 
300 m. 
Dopravní napojení lokality Z8 na stávající silnici 
1/36, resp. vybranou variantu přeložky 1/36 není 
možné vzhledem podmínkám stanoveným v 
platné ČSN 73 6101, která stanovuje nejmenší 
dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek. Za 
předpokladu, že plocha Z8 bude ponechána v 
ÚP obce Neratova, musí být dopravní obsluha, 
resp. připojení řešeno prostřednictvím místních 
komunikací, nikoliv přímým napojením na 
stávající silnici 1/36, resp. trasu plánované 
přeložky 1/36. 

- subjekt nemá povahu dotčeného orgánu, 
ale s ohledem na podstatu připomínky bude 
tato zohledněna v projednávané 
dokumentaci 
- dopravní napojení lokality Z8 nebude 
předmětem řešení územního plánu, neboť 
tato lokalita je z návrhu územního plánu  
- s ohledem na výběr varianty přeložky 
silnice I/36 není k.ú. Neratov, po upřesnění 
průběhu, dotčen koridorem této přeložky 
- ve výkresu širších vztahů bude ponechána 
pouze varianta „B“ přeložky silnice I/36 – 
přivaděč k D11, která se dotýká  k.ú. Lázně 
Bohdaneč, Křičen, Bukovka, Pravý 
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Vyhodnocení řízení o návrhu ÚP Neratov 
 

Dotčený orgán Stanovisko  Vyhodnocení stanoviska po 
dohodě s určeným zastupitelem 

ČR - Státní energetická inspekce, náměstí 
Republiky 12, 530 02 Pardubice  
26.10.2010 
Č.j. 2012/10/53.100/Hvi 

Územní plán Neratov není v rozporu s námi 
sledovanými a chráněnými zájmy. 

- vzato na vědomí, jedná se o 
souhlasné stanovisko neobsahující 
žádné konkrétní požadavky na 
úpravu a doplnění dokumentace 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
11.11.2010 
Č.j. HZPA-7-1040/2010-Sh 

Na základě provedeného posouzení Hasičský 
záchranný sbor Pardubického kraje vydává 
souhlasné stanovisko. 

- vzato na vědomí, jedná se o 
souhlasné stanovisko neobsahující 
žádné konkrétní požadavky na 
úpravu a doplnění dokumentace 

Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530 
03 Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530 
03 Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor dopravy a silničního hospodářství 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11 
Pardubice 
- odbor životního prostředí a zemědělství 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 
6.10.2010 
Č.j. MmP 66227/2010 OD-ODaPK 

S předloženou projektovou dokumentací „Zahájení 
řízení o územním plánu Neratov“ souhlasíme. 

- vzato na vědomí, jedná se o 
souhlasné stanovisko neobsahující 
žádné konkrétní požadavky na 
úpravu a doplnění dokumentace 

Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend 
4.10.2010 
Č.j. MmP 64764/2010 

Návrh územního plánu obce Neratov byl 
posouzen příslušným orgánem státní památkové 
péče stanoviskem pod č.k. MmP 65691/2008 ze 
dne 12.1.2009 a ke společnému jednání potvrzen 
bez připomínek stanoviskem č.j. MmP 31676/2010 
ze dne 5.5.2010. Územní plán není v rozporu se 

- vzato na vědomí, jedná se o 
souhlasné stanovisko neobsahující 
žádné konkrétní požadavky na 
úpravu a doplnění dokumentace 



Územní plán Neratov - Odůvodnění  

 98

zájmy státní památkové péče. 
Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 
Praha 1 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01 
Praha 6 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 
surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15 
Praha 1  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 
375, 128 00  Praha 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový 
úřad, B. Němcové 231, 530 02  Pardubice 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o 
krajinu, Vršovická 65, 100 1O Praha 10  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu 
státní správy, Resslova 1229/2a, 500 02 
Hradec Králové  

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11 
Trutnov 
19.10.2010 
Č.j. 3579/10/09/1/Ši/Lá 

Obvodní báňský úřad v Trutnově nemá připomínky 
k územním plánu obce.  
Evidenci chráněných ložiskových území vede 
Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem 
Resslova 1229/2s, 500 02 Hradec Králové 

- vzato na vědomí, jedná se o 
souhlasné stanovisko neobsahující 
žádné konkrétní požadavky na 
úpravu a doplnění dokumentace 

Vojenská ubytovací a stavební správa, 
Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice  
16.7.2010 
Č.j. 5174/06024-ÚP/2010-1420 

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

 

 
 

  

Subjekt uplatňující připomínku Připomínka Vyhodnocení připomínky po 
dohodě s určeným zastupitelem 

Správa železniční copravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

Řešené katastrální území Neratov je situováno 
mimo stávající i výhledové zájmy železniční 

- subjekt nemá povahu dotčeného 
orgánu, ale s ohledem na podstatu 
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15.10.2010 
Č.j. 52321/10-OKS 

dopravy, hájené SŽDC, proto k návrhu územního 
plánu Neratov nemáme připomínky 

připomínky bude tato zohledněna 
v projednávané dokumentaci 
- připomínka neobsahuje žádné 
požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 
 

  

Sousední obce a úřady územního plánování Připomínka Vyhodnocení připomínky po 
dohodě s určeným zastupitelem 

Město Lázně Bohdaneč Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Bukovka Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Přelovice Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Obec Živanice Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji 
připomínku 

 

Městský úřad Přelouč, Odbor stavební, 
vodoprávní a dopravy, Masarykovo nám. 25, 
535 01 Pardubice 

Sousední úřad územního plánování neuplatnil 
v zákonné lhůtě svoji připomínku.  

 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
strategického rozvoje kraje, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 

Krajský úřad neuplatnil v zákonné lhůtě svoji 
připomínku. 

 

   
Objednatel  Připomínka Vyhodnocení připomínky 
Obec Neratov - Zrušit ploché střechy do 10% na venkovské a 

smíšené zástavbě 
Požadavek na změnu prostorových 
regulativů v ploše bydlení venkovské 
a smíšené nebude zapracován. 
Případná změna této regulace by 
měla za následek opakování 
projednání a tím i vliv na případné 
vydání územního plánu Neratov a 
tím i financování zpracování 
územního plánu, neboť ten je 
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částečně hrazen z prostředků 
dotace Pardubického kraje. 
Zastupitelstvo obce Neratov proto 
na svém jednání 12.11.2010 
schválilo, v případě vydání 
územního plánu Neratov ve stávající 
podobě, následné pořízení změny 
územního plánu, která prověří mj. 
změnu prostorové regulace ve 
smyslu uplatněné připomínky.  

   
Subjekt uplatňující námitku Námitka  Rozhodnutí o námitce / 

odůvodnění 
Milan Jedlička, Bukovka 20, 533 41 Lázně 
Bohdaneč 
11.11.2010 

Námitka k úpravě pozemku 129/1. 
Nesouhlasím s úpravou využití pozemku č. 129/1. 
V případě že p.č. 129/1 zůstane charakterizován 
jako (RIX), požaduji aby rovněž p.č. 126/2 a 126/6 
byly rovněž upraveny do (RIX), tak aby areál mohl 
sloužit jako celek stejnému účelu. 

Rozhodnutí - Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění – námitka směřuje 
proti navrhovanému využití pozemku 
p.č. 129/1, resp. 126/2 a 126/6 k.ú. 
Neratov zařazeného do funkční 
plochy RIX – rekreace – rodinná 
rekreace, specifické využití, resp. 
RX – rekreace – specifické využití. 
Dle stávající platné územně 
plánovací dokumentace obce 
Neratov je předmětná lokalita 
zařazena do funkční plochy RS .- 
zóna rekreace a sportu. Toto i 
navrhované funkční zařazení 
pozemků p.č. 126/2 a 126/6 k.ú.. 
Neratov RX, dle projednávaného 
územního plánu, odpovídá 
stávajícímu využití areálu. Pozemek 
p.č. 129/1 k.ú. Neratov byl zařazen 
do funkční plochy RIX s cílem, 
v případě zájmu, poskytnutí 
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možnosti individuální rekreace, 
neboť se jedná o území s velkým 
rekreačním potenciálem. Lze tedy 
konstatovat, že navrhované řešení 
není v rozporu s platnými právními 
předpisy ani požadavky na územní 
plánování a udržitelný rozvoj, byť by 
požadovaná změna funkčního 
využití pozemků 126/2 a 126/6 k.ú. 
Neratov mohla dále zvýšit atraktivitu 
území. 
Protože je však zpracování 
územního plánu Neratov částečně 
hrazeno z dotačního programu 
Pardubického kraje, kdy termín 
vyúčtování je 30.11.2010, není 
v této fázi účelné měnit funkční 
uspořádání území. To by mělo za 
následek opakování projednání a 
tím přímý vliv na financování 
zpracování územního plánu. 
Zastupitelstvo obce Neratov proto 
na svém jednání 12.11.2010 
schválilo, v případě vydání 
územního plánu Neratov ve stávající 
podobě, následné pořízení změny 
územního plánu, která prověří mj. 
změnu funkce RX na funkci RIX na 
pozemku p.č.  126/2 a 126/6 k.ú., 
Neratov 
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Poučení :   
 
Proti územnímu plánu Neratov vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
 
 
 
 
………………….        …………………… 
místostarosta obce            starosta obce 
 


