
PŘÍLOHA: 

DOPLNĚK NÁVRHU OBSAHU ZMĚNY Č. 1 ÚP SLEPOTICE - NÁVRHY FYZICKÝCH OSOB SCHVÁLENÉ 

ZASTUPITELSTVEM OBCE SLEPOTICE 

NÁVRH č. 1  

Pozemky - parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví  

Pozemky parc. č. 74 a 70 k. ú. Slepotice – viz obr. č. 1 a 2. Oba pozemky jsou ve vlastnictví 
navrhovatele. 

Obr. č. 1:                                                                              Obr. č. 2:                                                                               
Zákres návrhu na změnu územního plánu                     Zákres dotčeného území – ortho foto 

                     

Popis návrhu a důvody pro pořízení změny (dle podané žádosti) 

Návrh požaduje změnu plochy se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené (vedené jako zahrada) - viz obr. č. 3 - na stavební parcelu.   
Důvodem změny územního plánu je stavba rodinného domu pro dceru. 
  
Obr. č. 3: Výřez z hlavního výkresu územního plánu se zákresem dotčeného území – modrý obrys: 

 

Návrh úhrady nákladů 

Projednáno s obcí, obec nebude požadovat žádný příspěvek. 

Stanovisko úřadu územního plánování 

Návrh na pozemcích parc. č. 74 a 70 k. ú. Slepotice leží dle platného územního v zastavěném území, 
v ploše se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.  

Úřad územního plánování posoudil dle § 46 odst. 2 stavebního zákona návrh na změnu územního 
plánu a konstatuje, že návrh na pořízení změny je úplný a v souladu s právními předpisy.   



Úřad územního plánování prozkoumal výše uvedené pozemky s ohledem na územní plán, posoudil 
odůvodnění žádosti o změnu územního plánu a dospěl k závěru, že návrh č. 1 na změnu územního 
plánu 

doporučuje k prověření. 

Odůvodnění: 

Záměr leží v zastavěném území obce a navazuje na stávající zástavbu (nedochází k novému záboru 
zemědělské půdy).  

Úřad územního plánování upozorňuje na nutnost dodržení Vyhlášky č. 501/2006 Sb., §20, konkrétně 
na skutečnost, že stavební pozemek má být dopravně napojen. 
Ze stanovisek, která k návrhu č. 1 na změnu územního plánu vydal dle § 55a odst. 2 písm. e) a f) 
stavebního zákona odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, 
vyplývá následující: 

− předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo 
koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné 
lokality ani žádné ptačí oblasti; 

− není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Na základě výše uvedeného se návrh č. 1 doporučuje k prověření. 

 

Na pozemky parc. č. 74 a 70 k. ú. Slepotice nebo na jejich části zasahují dle územně analytických 
podkladů (pro SO ORP Pardubice, 2020) především následující limity využití území: 
 A001 -     Zastavěné území  
                 (pozemky jsou součástí zastavěného území a jsou určené pro zeleň soukromou) 
A016 -     Území s archeologickými nálezy (pozemky se nacházejí v ÚAN 2) 
A041 -     BPEJ a třídy ochrany ZPF (pozemky mají kód BPEJ 3.21.10 a třídu ochrany ZPF 4) 
A073 -     Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma 
                 (do SV rohu parcely č. 70 částečně zasahuje OP el. nadzemního vedení VN) 
A082a -   Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
                 (nad pozemky, ve výšce 50 až 100 m, se nachází OP nadzemního  
                 komunikačního vedení MOČR) 
A102a -   Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  

   (do pozemků zasahují OP letiště s výškovým omezením staveb a OP leteckých 
    radiolokačních zařízení) 

A114 -     Jiná ochranná pásma (do pozemků zasahují Vymezená území ministerstva obrany  
                 pro OP letiště, OP radiolokačních zařízení a pro OP nadzemního komunikačního vedení) 
           

 

 

 

NÁVRH č. 2  

Pozemky - parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví  

Pozemek parc. č. 780/9 k. ú. Lipec u Slepotic – viz obr. č. 1 a 2. Pozemek je ve vlastnictví 
navrhovatele. 

Obr. č. 1:                                                                              Obr. č. 2:                                                                               



Zákres návrhu na změnu územního plánu                     Zákres dotčeného území – ortho foto  

                

Popis návrhu a důvody pro pořízení změny (dle podané žádosti) 

Návrh požaduje změnu plochy se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené (vedené jako zahrada) - viz obr. č. 3 - na stavební parcelu.   
Důvodem změny územního plánu je stavba rodinného (pro dceru). 
 
Obr. č. 3: Výřez z hlavního výkresu územního plánu se zákresem dotčeného území – modrý obrys:   
   

          
                                            

Návrh úhrady nákladů 

Projednáno s obcí, obec nebude požadovat žádný příspěvek. 

Stanovisko úřadu územního plánování 

Návrh na pozemku parc. č. 780/9 k. ú. Lipec u Slepotic leží dle platného územního v zastavěném 
území, v ploše se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.  

Úřad územního plánování posoudil dle § 46 odst. 2 stavebního zákona návrh na změnu územního 
plánu a konstatuje, že návrh na pořízení změny je úplný a v souladu s právními předpisy.   

Úřad územního plánování prozkoumal výše uvedené pozemky s ohledem na územní plán, posoudil 
odůvodnění žádosti o změnu územního plánu a dospěl k závěru, že návrh č. 2 na změnu územního 
plánu 

doporučuje k prověření. 

Odůvodnění: 

Záměr leží v zastavěném území obce a je dopravně napojen. Umístěním záměru do zastavěné části 
obce nedojde k novému záboru zemědělské půdy. 

Na základě výše uvedeného se návrh č. 2 doporučuje k prověření. 



 

Na pozemek parc. č. 780/9 k. ú. Lipec u Slepotic nebo na jeho část zasahují dle územně analytických 
podkladů (pro SO ORP Pardubice, 2020) především následující limity využití území: 
A001 -      Zastavěné území  
                 (pozemek je součástí zastavěného území a je určen pro zeleň soukromou) 
A016 -     Území s archeologickými nálezy (pozemek se nacházejí v ÚAN 3) 
A041 -     BPEJ a třídy ochrany ZPF (pozemek má kód BPEJ 3.10.00 a třídu ochrany ZPF 1) 
A073 -     Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma 
                 (podél západního okraje pozemku vede podzemní el. vedení NN) 
A082a -   Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
                 (nad pozemkem, ve výšce 50 až 100 m, se nachází OP nadzemního  
                 komunikačního vedení MOČR) 
A102a -   Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  

   (do pozemku zasahují  OP leteckých radiolokačních zařízení) 
A114 -     Jiná ochranná pásma (do pozemků zasahují Vymezená území ministerstva obrany  
                 pro OP radiolokačních zařízení a pro OP nadzemního komunikačního vedení) 

 

 

NÁVRH č. 3  

Pozemky - parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví  

Pozemky parc. č. 572/1 a 572/2 k. ú. Lipec u Slepotic  – viz obr. č. 1 a 2; pozemky jsou ve 

vlastnictví navrhovatele. 

Obr. č. 1:                                                                              Obr. č. 2:                                                                              

Zákres návrhu na změnu územního plánu                     Zákres dotčeného území – ortho foto 

  

                         
  
Popis návrhu a důvody pro pořízení změny (dle podané žádosti) 

Návrh požaduje změnu plochy se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené - viz obr. č. 3 na plochu pro bydlení. 

Důvodem změny územního plánu je výstavba rodinných domů (synové a dcera). 

Obr. č. 3 - Výřez z hlavního výkresu územního plánu se zákresem předmětného pozemku – modrý 

obrys:            



           
                                                                                 

Návrh úhrady nákladů 

Projednáno s obcí, obec nebude požadovat žádný příspěvek. 

Stanovisko úřadu územního plánování 

Pozemky parc. č. 572/1 a 572/2 k. ú. Lipec u Slepotic leží dle platného územního v zastavěném území, 
v ploše se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.  
 

Úřad územního plánování posoudil dle § 46 odst. 2 stavebního zákona návrh na změnu územního 

plánu a konstatuje, že návrh na pořízení změny je úplný a v souladu s právními předpisy.   

Úřad územního plánování prozkoumal výše uvedené pozemky s ohledem na územní plán, 

posoudil odůvodnění žádosti o změnu územního plánu a dospěl k závěru, že návrh č. 3 na změnu 

územního plánu 

doporučuje k prověření. 

Odůvodnění: 

Záměr leží v zastavěném území obce, navazuje na stávající zástavbu a je dopravně napojen. 
Umístěním záměru do zastavěné části obce nedojde k novému záboru zemědělské půdy. 
 

Na základě výše uvedeného se návrh č. 3 doporučuje k prověření. 

 

Na pozemky parc. č. 572/1 a 572/2 k. ú. Lipec u Slepotic nebo na jejich části zasahují dle územně 

analytických podkladů (pro SO ORP Pardubice, 2020) především následující limity využití území: 

A001 -      Zastavěné území  

                 (pozemky jsou součástí zastavěného území a jsou určené pro zeleň soukromou) 
A016 -     Území s archeologickými nálezy (pozemky se nacházejí v ÚAN 3) 
A041 -     BPEJ a třídy ochrany ZPF (pozemky mají kód BPEJ 3.21.12 a třídu ochrany ZPF 4) 
A082a -   Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
                 (nad pozemky, ve výšce 50 až 100 m, se nachází OP nadzemního  
                 komunikačního vedení MOČR, přes pozemky vede podzemní sdělovací vedení CETIN) 
A102a -   Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  

   (do pozemků zasahují  OP leteckých radiolokačních zařízení) 
A114 -     Jiná ochranná pásma (do pozemků zasahují Vymezená území ministerstva obrany  
                 pro OP radiolokačních zařízení a pro OP nadzemního komunikačního vedení 

 



NÁVRH č. 4 

Pozemky - parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví  

Pozemek parc. č. 596/1 Lipec u Slepotic – viz obr. č. 1 a 2; pozemek je ve vlastnictví navrhovatele. 

Obr. č. 1:                                                                              Obr. č. 2:                                                                              

Zákres návrhu na změnu územního plánu                     Zákres dotčeného území – ortho foto   

                                                 
 
Popis návrhu a důvody pro pořízení změny (dle podané žádosti) 

Návrh požaduje změnu plochy se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené (zapsané jako zahrada) - viz obr. č. 3 - na stavební parcelu.   

Důvodem změny územního plánu je stavba rodinného domu. 

Obr. č. 3 - Výřez z hlavního výkresu územního plánu se zákresem předmětného pozemku       

                                                                                                                                                                                

                         

Návrh úhrady nákladů 

Projednáno s obcí, obec nebude požadovat žádný příspěvek. 

Stanovisko úřadu územního plánování 

Pozemek parc. č. 596/1 Lipec u Slepotic, který leží dle platného územního v zastavěném území, 

v ploše se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.  

Úřad územního plánování posoudil dle § 46 odst. 2 stavebního zákona návrh na změnu územního 

plánu a konstatuje, že návrh na pořízení změny je úplný a v souladu s právními předpisy.   



Úřad územního plánování prozkoumal výše uvedené pozemky s ohledem na územní plán, 

posoudil odůvodnění žádosti o změnu územního plánu a dospěl k závěru, že návrh č. 4 na změnu 

územního plánu 

 

doporučuje k prověření. 

Odůvodnění: 

Záměr leží v zastavěném území obce, navazuje na stávající zástavbu a je dopravně napojen. 
Umístěním záměru do zastavěné části obce nedojde k novému záboru zemědělské půdy. 
Ze stanovisek, která k návrhu č. 1 na změnu územního plánu vydal dle § 55a odst. 2 písm. e) a f) 
stavebního zákona odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, 
vyplývá následující: 

− předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo 
koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné 
lokality ani žádné ptačí oblasti; 

− není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Na základě výše uvedeného se návrh č. 4 doporučuje k prověření. 

 

Na pozemek parc. č. 596/1 Lipec u Slepotic nebo na jeho část zasahují dle územně analytických 

podkladů (pro SO ORP Pardubice, 2020) především následující limity využití území: 

A001 -      Zastavěné území  
                 (pozemek je součástí zastavěného území a je určené pro zeleň soukromou) 
A016 -     Území s archeologickými nálezy (pozemek se nacházejí v ÚAN 3) 
A041 -     BPEJ a třídy ochrany ZPF (pozemek má kód BPEJ 3.10.00 a třídu ochrany ZPF 1) 
A082a -   Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
                 (nad pozemkem, ve výšce 50 až 100 m, se nachází OP nadzemního  
                 komunikačního vedení MOČR) 
A102a -   Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  

   (do pozemku zasahují  OP leteckých radiolokačních zařízení) 
A114 -     Jiná ochranná pásma (do pozemků zasahují Vymezená území ministerstva obrany  
                 pro OP radiolokačních zařízení a pro OP nadzemního komunikačního vedení)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH č. 5 

Pozemky - parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví  



Pozemek parc. č. 552/4  k. ú. Lipec u Slepotic – viz obr. č. 1 a 2; pozemek je ve vlastnictví 

navrhovatele. 

Obr. č. 1:                                                                              Obr. č. 2:                                                                              

Zákres návrhu na změnu územního plánu                     Zákres dotčeného území – ortho foto   

                                                      
 
Popis návrhu a důvody pro pořízení změny (dle podané žádosti) 

Návrh požaduje změnu plochy se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a 

vyhrazené (zapsané jako zahrada). 

Důvodem změny územního plánu je stavba rodinného domu. 

Obr. č. 3 - Výřez z hlavního výkresu územního plánu se zákresem předmětného pozemku 

                                                                                                                                                                                    

                                     

Návrh úhrady nákladů 

Projednáno s obcí, obec nebude požadovat žádný příspěvek. 

Stanovisko úřadu územního plánování 

Pozemek parc. č. 552/4  k. ú. Lipec u Slepotic, který leží dle platného územního v zastavěném území, 

v ploše se stanoveným způsobem využití ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené.  

Úřad územního plánování posoudil dle § 46 odst. 2 stavebního zákona návrh na změnu územního 

plánu a konstatuje, že návrh na pořízení změny je úplný a v souladu s právními předpisy.   



Úřad územního plánování prozkoumal výše uvedené pozemky s ohledem na územní plán, 

posoudil odůvodnění žádosti o změnu územního plánu a dospěl k závěru, že NÁVRH č. 5 na změnu 

územního plánu 

doporučuje k prověření. 

Odůvodnění: 

Záměr leží v zastavěném území obce, navazuje na stávající zástavbu a je dopravně napojen. 
Umístěním záměru do zastavěné části obce nedojde k novému záboru zemědělské půdy. 
Ze stanovisek, která k návrhu č. 1 na změnu územního plánu vydal dle § 55a odst. 2 písm. e) a f) 
stavebního zákona odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje, 
vyplývá následující: 

− předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo 
koncepcemi významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné 
lokality ani žádné ptačí oblasti; 

− není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 

Na základě výše uvedeného se návrh č. 5 doporučuje k prověření. 

 

Na pozemek parc. č. 552/4  k. ú. Lipec u Slepotic nebo na jeho část zasahují dle územně analytických 

podkladů (pro SO ORP Pardubice, 2020) především následující limity využití území: 

A001 -      Zastavěné území (pozemek je součástí zastavěného území a je určený pro zeleň 
soukromou) 
A016 -     Území s archeologickými nálezy (pozemek se nacházejí v ÚAN 3) 
A041 -     BPEJ a třídy ochrany ZPF (pozemek má kód BPEJ 3.10.00 a třídu ochrany ZPF 1) 
A082a -   Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
                 (nad pozemkem, ve výšce 50 až 100 m, se nachází OP nadzemního  
                 komunikačního vedení MOČR) 
A102a -   Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  

   (do pozemku zasahují  OP leteckých radiolokačních zařízení) 
A114 -     Jiná ochranná pásma (do pozemků zasahují Vymezená území ministerstva obrany  
                 pro OP radiolokačních zařízení a pro OP nadzemního komunikačního vedení) 
    

 

NÁVRH č. 6  

Pozemky - parcelní číslo, katastrální území, vlastnictví  

Pozemek parc. č. 1294 k. ú. Slepotice – viz obr. č. 1 a 2. Pozemek je ve vlastnictví navrhovatelů. 

Obr. č. 1:                                                                              Obr. č. 2:                                                                               
Zákres návrhu na změnu územního plánu                     Zákres dotčeného území – ortho foto 



                                                           

Popis návrhu a důvody pro pořízení změny (dle podané žádosti) 

Návrh požaduje změnu části předmětného pozemku na obr. č. 1 na stavební parcely.   
Důvodem změny územního plánu je stavba rodinných domů pro děti. 
  
Obr. č. 3: Výřez z hlavního výkresu územního plánu se zákresem dotčeného území – modrý obrys: 

 

Návrh úhrady nákladů 

Projednáno s obcí, obec nebude požadovat žádný příspěvek. 

Stanovisko úřadu územního plánování 

Návrh na pozemcích parc. č. 1294 k. ú. Slepotice leží dle platného územního v nezastavěném území, 
v ploše se stanoveným způsobem využití NZ – plochy zemědělsky obhospodařované půdy.  

Úřad územního plánování posoudil dle § 46 odst. 2 stavebního zákona návrh na změnu územního 
plánu a konstatuje, že návrh na pořízení změny je úplný a v souladu s právními předpisy.   

Úřad územního plánování prozkoumal výše uvedené pozemky s ohledem na územní plán, posoudil 
odůvodnění žádosti o změnu územního plánu a dospěl k závěru, že návrh č. 6 na změnu územního 
plánu 

nedoporučuje k prověření. 

Odůvodnění: 

V rámci aktuálně zpracovávané 2. zprávy o uplatňování Územního plánu Slepotice byla 
pořizovatelem zjištěna stávající zastavěnost zastavitelných ploch pro bydlení vymezených územním 
plánem cca 1 %. Na základě ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy 
vymezit změnou územního plánu na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch. Úřad územního plánování konstatuje, že stávající zastavitelné plochy jsou vymezeny 
dostatečně a nelze tedy prokázat potřebu vymezení nové zastavitelné plochy.  
 



Na základě výše uvedeného se návrh č. 6 nedoporučuje k prověření. 

 

Na pozemku parc. č. 1294 k. ú. Slepotice nebo na jeho části zasahují dle územně analytických 
podkladů (pro SO ORP Pardubice, 2020) především následující limity využití území: 
A001a -   Plochy s rozdílným způsobem využití 
                 (pozemek má funkční využití NZ - plochy zemědělsky obhospodařované půdy) 
A016 –    Území s archeologickými nálezy  
                (pozemek se nachází v ÚAN 3 – možný výskyt nálezů) 
A041 –    BPEJ a třída ochrany ZPF  
                (pozemek má kód BPEJ 3.21.10 a třídu ochrany ZPF 4) 
A042a -   Plochy vodní a větrné eroze 
                 (pozemek leží v oblasti se silnou náchylností k větrné erozi) 
A073   -   Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma 
                 (přes pozemek vedou 3 nadzemní vedení, dvě VVN s OP 15 m a jedno VN s OP 10 m) 
A075   -   Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma 
                 (do jižního okraje pozemku zasahuje v šířce cca 35 m bezpečnostní pásmo VTL 
plynovodu) 
A082a -   Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 
                 (nad pozemkem, ve výšce 50 až 100 m, se nachází OP nadzemního  
                  komunikačního vedení MOČR) 
A093a -   Pozemní komunikace, jejich kategorie a ochranná pásma 
                 (do západního okraje pozemku zasahuje OP silnice III. třídy) 
A102a –  Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  

  (do pozemku zasahují OP  vzletového a přibližovacího prostoru letiště Pardubice a  
   OP leteckých radiolokačních zařízení) 

A112a -  Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu 
               (do pozemku zasahují Vymezená území ministerstva obrany pro OP letiště,  
                pro OP radiolokačních zařízení a pro OP nadzemního komunikačního vedení) 
A119   -  Další dostupné informace o území 
                (pozemek je součástí rozpracovaných komplexních pozemkových úprav) 

 

 

. 


