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Obec BOREK

Zastupitelstvo obce Borek, 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

vydává
územně plánovací dokumentaci
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Vysvětlení pojmů pro účely územního plánu:



Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a
kanceláře firem, samostatných podnikatelů
Drobná stavba – stavba související nebo podmiňující stavbu hlavní, např.:
• stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a
hořlavých plynů;
• zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky
• bazény do 40 m2 zastavěné plochy



Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky,
exotické ptactvo



Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování členěny takto:
•
garáže (jednotlivé) – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem
• garáže řadové – objekt s více než třemi stáními buď v jedné řadě nebo ve dvou
řadách za sebou
• Jednotlivé a řadové garáže mohou být buď samostatné objekty nebo vestavěné
do objektů sloužících jiným účelům.
•
garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel a
má víc než tři stání a zpravidla jeden vjezd



Koeficient zastavění pozemku (stavebního pozemku) – udává maximální podíl zastavěné
plochy všech objektů a zpevněných ploch nacházejících se na stavebním pozemku
k celkové ploše tohoto pozemku; uvedená hodnota se použije pro pozemky obvyklé
rozlohy (tj. do 800 – 1200 m2) pro ostatní případy bude posuzováno individuálně –
v souladu s charakterem okolní zástavby (hustota) a krajinným rázem. Objekt hlavní – jeho
velikost a měřítko bude respektovat charakter okolní zástavby a krajinný ráz lokality.
Koeficient se použije pro záměry v urbanizovaném území sídel. Pro záměry
v nezastavěném území (např. samoty, rozptýlená zástavba) bude posuzováno individuálně
s ohledem na charakter lokality.



Krajina – část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, a jejíž charakter je výsledkem
činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů (dle Evropské úmluvy
o krajině), pro účely územního plánu může být synonymem nezastavěného území



Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů,
inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních
nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování
(likvidace)



Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží
denní potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli



Nadmístní význam – význam pro širší území, než je území sídla či obce – pro více sídel ve
spádové oblasti, pro region



Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap..... z
provozované činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní
přípustnou mez hygienických předpisů – normovou hodnotu (konkrétní technický
požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje
konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků)



Nezastavěné území (dle § 2, odst.1, písm. f) jsou pozemky, nezahrnuté do zastavěného
území nebo do zastavitelné plochy
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Nežádoucí (negativní) dominanta – nadzemní objekt (stavba), která svou výškou nebo
hmotou nerespektuje charakter a měřítko okolní zástavby nebo krajiny (nezastavěného
území), do kterého je záměr umisťován. Taková stavba např. narušuje urbanistickou
strukturu sídla, narušuje siluetu sídla (panorama) v dálkových pohledech, zakrývá nebo
konkuruje stávajícím dominantám např. kostelu, nerespektuje kulturní hodnoty území.
Taková stavba např. narušuje významné přírodní horizonty, nežádoucím způsobem se
uplatňuje v dálkových pohledech, nerespektuje přírodní hodnoty nezastavěného území
včetně krajinného rázu, narušuje např. horizonty lesního masivu.



Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných
domů – 2 n.p. s podkrovím (podkroví může obsahovat max. jedno podlaží), t.zn.– výška
nízkopodlažní zástavby - max. 2 n.p. a podkroví



Občanské vybavení – slouží k uspokojení potřeb a zájmů občanů a společnosti v místním i
širším měřítku. Jde o stavby a zařízení sloužící např.:
•
obchodu, veřejnému stravování, ubytování
•
veřejné správě a administrativě
•
školství, kultuře, společenským aktivitám
•
zdravotnictví a sociální péči



Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu



Parkingy, parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např.
po dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé)



Pobytová rekreace – stavby či zařízení, umožňující vícedenní rekreační pobyt s možností
přenocování, stravování, s hygienickým zázemím.
Dle způsobu užívání jde o rekreační stavby:
• individuální
• sloužící zájmové skupině obyvatel
• komerčně využívané
Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně
nezastavěného nároží, který je určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou
rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů
včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě vhodným objektem při
respektování urbanistických a architektonických zásad a zároveň bude zajištěno nerušené
užívání sousedních staveb a pozemků (nebude snížena pohoda bydlení). Prolukou se
tedy rozumí stavební mezera mezi zastavěnými stavebními pozemky sourodého funkčního
využití (shodné vymezení do ploch s rozdílným způsobem využití).





Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – kromě
řemesel, sezónních a opravárenských služeb také pečovatelské, zdravotní, půjčovny,
poradenství…



Sklonitá střecha – střecha o sklonu větším než 10° (doporučený vhodný sklon 20°- 45°),
např. střecha sedlová, valbová, polovalbová, pultová. Vhodný typ bude zvolen s ohledem
na prostorové uspořádání stávající zástavby v lokalitě a ochranu krajinného rázu.



Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch (zemědělské půdy) – stavby pro
zajištění zemědělského způsobu využívání krajiny (hospodaření na zemědělské půdě) např. polní hnojiště, silážní žlaby, seníky, sklady slámy apod.



urbanizované území – představuje plochu zastavěného území včetně ploch přestavby,
zastavitelných ploch a ploch související dopravní infrastruktury



Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a
dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem



Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich
kontaktu se samosprávou a státní správou



Vícepodlažní – více než 2 nadzemní podlaží
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Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých
nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí,
které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu
řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap.



Využívání krajiny – představuje souhrn způsobů využití nezastavěného území, především
lidských činností provozovaných v nezastavěném území, které nejsou provozovány na
základě správních rozhodnutí. Jsou provozovány vlastníky pozemků, nájemci ale i
ostatními uživateli – zemědělství, lesnictví, vodohospodářská činnost, ochrana přírody a
krajiny, rekreace atd.



Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než
převažující funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní
budovy)

Vysvětlení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch:


Hlavní využití – stanovuje převažující účel využití plochy, které je blíže specifikováno jeho
charakteristikou



Přípustné využití – otevřený výčet staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností,
kterými je vymezen převládající způsob využití plochy a který je pro tu kterou plochu
charakteristický, dále otevřený výčet staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností
(uvedeno jako příklad), které jsou slučitelné s hlavním využitím resp., doplňují a rozšiřují
škálu možností využití plochy, ale budou vždy tvořit jen doplněk k hlavnímu využití,
nebudou samostatně tvořit hlavní využití vymezené plochy



Podmíněně přípustné využití – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně
činností jsou vymezeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím a jsou
přípustné za předpokladu splnění stanovené podmínky



Nepřípustné využití - funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené
plochy s rozdílným způsobem využití nevhodné, škodlivé, způsobující závady na
životním prostředí a neslučují se s funkcí hlavní
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a) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno územním plánem k datu 10.01. 2020 a je zakresleno ve všech
grafických přílohách územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů) v souladu s platnou
legislativou.

b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány priority a zásady koncepce rozvoje
v řešeném území, cíle ochrany hodnot a jejich rozvoj a budou vytvářeny podmínky :
 pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, občanské
vybavení, rekreace a výroba
 pro udržitelný rozvoj sídla – využívány budou územním plánem vymezené rozvojové plochy
pro hlavní funkce – bydlení, občanského vybavení – sportu, výroby a technické infrastruktury.
Stávající zemědělský areál je respektován.
 pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území
 pro ochranu kulturního dědictví (památky místního významu):
o za kulturní hodnoty je považováno např.:
– historicky cenný kříž na návsi
– objekt pietního místa k 1. světové válce na hřbitově
– 2 válečné hroby s ostatky z 2. světové války na hřbitově
– pietní místo vztahující se k 1. a 2. světové válce, v parčíku ve středu obce
 pro ochranu zájmů archeologické památkové péče
 pro ochranu systému sídelní zeleně
 pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (turistika – pěší a
cykloturistika)
 pro zachování krajinného rázu, ochranu přírodních hodnot v území
 pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení ekostabilizačních
funkcí v řešeném území
c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c.1. Urbanistická koncepce
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány zásady urbanistické koncepce platné pro
celé řešené území:


Z hlediska funkčního využití bude obec rozvíjena jako sídlo s hlavní funkcí bydlení, bez
rozlišení, zda jde o bydlení trvalé či rekreační.



Nové lokality pro bydlení jsou vymezovány výhradně pro zástavbu individuálního bydlení v
rodinných domech. Respektovány budou charakteristické znaky stávající navazující zástavby:
o

jedná se především o původní zástavbu převážně venkovského charakteru
(izolované rodinné domy o 1 n.p. + podkroví, podélného půdorysu, střechy
sklonité, převážně sedlové).

o

V nových lokalitách bydlení resp. v lokalitách stávajícího bydlení zrealizovaných
v posledních letech se jedná o bydlení příměstského charakteru (převažující
charakter zástavby – izolované rodinné domy o 1 n.p. + podkroví, sklonité
střechy, výjimečně 2 n.p.).

Změna č.1 ÚP Borek
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o

Pro zástavbu v ucelené lokalitě bude respektováno
příbuzného charakteru.

architektonické řešení



Nová zástavba pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu bude respektovat venkovský
charakter okolní zástavby. Na existující zástavbu příměstského i venkovského charakteru
navazují větší rozvojové plochy příměstského charakteru zástavby. Bude se jednat o ucelené
lokality, ve kterých nebude v prostorovém uspořádání zásadní rozpor s charakterem okolní
krajiny a sousedících staveb.



Respektovány budou územním plánem vymezené stávající plochy občanského vybavení.
V souladu se stanovenými podmínkami využití je umožněna integrace občanského vybavení
– penziony (penzion pro seniory, agroturistika apod.), maloobchod, veřejné stravování apod.
– do ploch vymezených pro bydlení.



Respektovány a dle potřeby intenzifikovány budou stávající plochy sloužící volnočasovým
aktivitám, sportu a rekreaci.



Pro výrobní aktivity bude nadále respektována stávající plocha zemědělského areálu na
jihovýchodním okraji obce, je vymezen jako plocha s funkčním využitím výroba smíšená.
V těchto plochách budou přípustné výrobní služby a výroba, pokud bude zajištěno, že
nebudou mít negativní dopad na životní a obytné prostředí tzn. takové stavby a činnosti,
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekročí nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech. Po severní a západní hraně areálu je doplněn pás hygienicky a
prostorově izolační zeleně. Dopravní obsluha areálu bude pokud možno vedena mimo obytné
plochy.



V plochách bydlení bude připuštěna integrace bydlení s drobnými výrobně obslužnými
aktivitami (řemesla, zemědělská výroba), bez negativních vlivů na okolní obytné prostředí.



Před nežádoucí výstavbou bude chráněn centrální prostor návsi, který bude vymezen jako
plocha systému vnitrosídelní zeleně. V plochách navrhované obytné výstavby budou
v dalších navazujících dokumentacích řešeny i plochy pro veřejnou zeleň.



Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny užitkovými a
okrasnými zahradami se stromovou zelení, ty budou vytvářet přirozený rámec sídla a
posílovat tak krajinný ráz při dálkových pohledech.



Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možné realizovat zástavbu
zastavěného území, pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr:










uvnitř

je v souladu se stanovenými podmínkami využití pro plochu s rozdílným způsobem
využití, ve které je záměr lokalizován
splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce

Pro zlepšení prostupnosti území budou respektovány turistické i cyklistické cesty, které
procházejí řešeným územím. V tomto smyslu budou dál upravována i veřejná prostranství a
plochy veřejné zeleně.
Respektovány budou vymezené plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability.

Změna č.1 ÚP Borek
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c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
 pro funkci bydlení (a)
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
a.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Kód plochy
a.2.1

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Kód plochy
a.2.2

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Kód plochy
a.3.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Změna č.1 ÚP Borek

Severozápadní okraj sídla
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4. Součástí rozvojové plochy
jsou plochy veřejných prostranství – resp. plochy zeleně
na veř. prostranstvích (ozn. I/Z01a a I/Z01b). Zástavba
se bude rozšiřovat směrem od zastavěného území do
krajiny.Lokalita se nachází v území s archeologickými
nálezy. Respektovány budou trasy a OP inženýrských
sítí (např. STL plynovod).

Severozápadní okraj sídla
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Zástavba bude realizována postupně ve směru od sídla
do
krajiny.
Lokalita
se
nachází
v území
s archeologickými nálezy. Respektovány budou trasy a
OP inženýrských sítí (např. STL plynovod).

Severní okraj sídla
I/Z02a – PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací
a.2.2.a - BP – plochy bydlení v rodinných domech –
příměstské a.2.2.b - BV – plochy bydlení v rodinných
domech – venkovské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4.
Součástí rozvojové plochy jsou plochy veřejných
prostranství (ozn. I/Z02a), plochy bydlení v RD –
venkovské (ozn. a.2.2.b) a příměstské (a.2.2.a). .
Zástavba bude realizována postupně ve směru od sídla
do
krajiny.
Lokalita
se
nachází
v území
s archeologickými nálezy. Respektovány budou trasy a
OP inženýrských sítí (např. STL plynovod, OSEK).
Severní část sídla, uvnitř zastavěného území
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolovaný rodinný dům, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
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Kód plochy
a.5.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Kód plochy
a.6.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Východní okraj sídla
BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
Izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,3
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Kód plochy
a.7.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Východní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
Izolovaný rodinný dům, 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4 (pro plochu a.7.+I/Z06)
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Kód plochy
a.8.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Kód plochy
I/Z03

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Jižní okraj sídla, západně od komunikace III. třídy
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Umístění staveb v lokalitě bude podmíněně přípustné
až po umístění a realizaci stavby dálnice II. třídy D35.
Před realizací obytných staveb v lokalitě bude
prokázáno dodržení hygienických limitů hluku
z navržené komunikace D35 na jižní hraně lokality
(objekty pro bydlení nebudou zasaženy negativními
vlivy z provozu na komunikaci
D35). Lokalita se
nachází
v území
s archeologickými
nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. vodovod).

Východní okraj sídla, jižně od komunikace III. třídy
SV – plochy bydlení smíšeného venkovského
Izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. vrchní vedení elektro VN).

Severní okraj sídla
I/Z03a - BV – plochy bydlení v rodinných domech –
venkovské
I/Z03b – ZV – plochy zeleně na veřejných
prostranstvích
podmínky prostorového Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
uspořádání, technické
koef. zastavění max. 0,4.
podmínky, podmínky
Zástavba bude realizována postupně ve směru od sídla
ochrany krajinného rázu do krajiny.
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Změna č.1 ÚP Borek
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Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. STL plynovod, OSEK).

Kód plochy
I/Z06

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

 pro funkce smíšené obytné
Kód plochy Charakteristika území
I/Z07
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu



Východní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
rozšíření zastavitelné plochy a.7. pro umístění jednoho
objektu rodinného domu,
Umístění zástavby pro bydlení v této ploše je
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z
provozu na stávající silnici III. třídy. V další fázi řízení
(územní řízení apod.) bude doloženo nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z provozu na
stávající silnici III. třídy.
koef. zastavění max. 0,4 (pro pozemek a.7.+ I/Z06)
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Jižní okraj sídla, východně od komunikace III. třídy
SV – plochy smíšeného bydlení venkovského
Nová zastavitelná plocha pro možné umístění jednoho
objektu rodinného domu.
Umístění zástavby pro bydlení v této ploše je
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z
dopravy na stávající silnici III. třídy a dálnici II. třídy
(D35). V další fázi řízení (územní řízení apod.) bude
doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z provozu na stávající silnici III. třídy a dálnici II.
třídy (D35), a to na té hranici plochy I/Z07, která je
nejblíže výše uvedeným hlukům.
koef. zastavění max. 0,4
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

pro funkci rekreace
Zastavitelné plochy nejsou navrhovány.

 pro funkci občanského vybavení (b)
Zastavitelné plochy nejsou vymezovány.
 pro funkci veřejných prostranství (c)
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
c.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Severozápadní okraj sídla
PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací
podmínky prostorového Komunikace zajišťující dopravní obsluhu lokalit a.1 a
uspořádání, technické
a.2.1. Respektován bude volný manipulační pás podél
podmínky, podmínky
vodního
toku.
Lokalita
se
nachází
v území
ochrany krajinného rázu s archeologickými nálezy.

Změna č.1 ÚP Borek
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Kód plochy
I/Z01a

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Kód plochy
I/Z02a

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Severozápadní okraj sídla
PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací
podmínky prostorového Komunikace zajišťující dopravní obsluhu lokalit a.1 a
uspořádání, technické
a.2.1. Lokalita se nachází v území s archeologickými
podmínky, podmínky
nálezy.
ochrany krajinného rázu
Severní okraj sídla
PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací
podmínky prostorového Komunikace zajišťující dopravní obsluhu lokalit a.2.2.b
uspořádání, technické
a I/Z03. Lokalita se nachází v území s archeologickými
podmínky, podmínky
nálezy.
ochrany krajinného rázu

 pro funkci dopravní infrastruktury (f)
Zastavitelné plochy (koridor):
Kód plochy
f.1.

Charakteristika území
lokalita

Mimo sídlo Borek, prochází jižní částí území
jihozápadně od sídla
funkční vymezení
DSk – plochy silniční dopravy – komunikace
podmínky prostorového Plocha koridoru vymezená pro možnost realizace
uspořádání, technické
dálnice II.třídy D35 .
podmínky, podmínky
Max. šíře koridoru je rovna součtu šíře tělesa
ochrany krajinného rázu komunikace a rozsahu silničního ochranného pásma.
Vymezení koridoru umožňuje realizaci komunikace
včetně všech jejích objektů a souvisejících staveb,
včetně mimoúrovňových křižovatek s napojeními na
stávající silniční síť, zařízení a potřebných úprav včetně
provázání liniových systémů v území (např. technická
infrastruktura, ÚSES apod.).
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy a
v ochranném pásmu NRBK. Lokální podmínky budou
upřesněny v podrobnější dokumentaci navrhované
stavby.

 pro funkci plochy technické infrastruktury (g)
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
I/g.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu
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jihozápadně od sídla, jižně od silnice D35
TI – plochy technického vybavení
Plocha vymezená pro umístění ČOV.
Lokalita se částečně nachází v ploše koridoru pro
dopravní stavbu, realizace jakékoliv stavby uvnitř
koridoru je podmíněna souhlasem Ministerstva dopravy
ČR. Lokalita se nachází v území s archeologickými
nálezy. Respektován bude volný manipulační pás podél
vodního toku.
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 pro funkci plochy výroby a skladování (d)
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
d.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Západní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
VDp – plochy drobné výroby a pěstební činnosti
Objekty budou o max. 1 NP + využité podkroví, sklonitá
střecha. Prostorové měřítko, velikost a charakter
zástavby bude vycházet z charakteru sousedící
zástavby pro bydlení.
Respektován bude volný manipulační pás podél
vodního
toku.
Lokalita
se
nachází
v území
s archeologickými nálezy.



pro funkci smíšenou výrobní
Zastavitelné plochy nejsou navrhovány.



pro funkci plochy systému sídelní zeleně (e)
Zastavitelné plochy:

Kód plochy
e.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Kód plochy
I/Z01b

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

severozápadní a severní okraj sídla
ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích
Plochy veřejné zeleně sloužící pobytovým a
odpočinkovým aktivitám.
zástavba bude max. 1NP
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Kód plochy
I/Z05

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

severní okraj okraj sídla
ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené
Plocha zahrady sloužící funkci hlavní (bydlení), která
navazuje jižním směrem.
(zástavba – např. ploty, přístřešky a altány – max. 1NP)
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Kód plochy
I/Z03b

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické

severní okraj okraj sídla
ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích
Plochy zeleně sloužící pobytovým a odpočinkovým
aktivitám.
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Západní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené
Plocha zahrady s objekty sloužícími funkci hlavní
(bydlení) – pouze v zastavěném území (ploty, přístřešky
a altány, stavby – max. 1NP)
Respektován bude volný manipulační pás podél
vodního
toku.
Lokalita
se
nachází
v území
s archeologickými nálezy.
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podmínky, podmínky
(zástavba – např. ploty, přístřešky a altány – max. 1NP)
ochrany krajinného rázu Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
c.3. Systém sídelní zeleně
Při rozhodování o změnách budou respektovány zásady koncepce sídelní zeleně:
o respektovány budou stávající plochy veřejné resp. vnitrosídelní zeleně v sídle a chrání je tím,
že je vymezuje jako samostatnou funkční plochu – plochy sídlení zeleně – plochy zeleně na
veřejných prostranstvích, plochy zeleně soukromé a vyhrazené, plochy izolační zeleně.
o Významné plochy vnitrosídelní zeleně se nacházejí především v centrálním prostoru obce –
na návsi tvořené dvěma prostranstvími, a také na hřbitově a v jeho okolí. Další výrazné plochy
zeleně, které jsou ovšem zahrnuty do funkční plochy sportovního zařízení, se nacházejí
v prostoru dětského hřiště a koupaliště (požární nádrže) v severní části sídla. V zastavitelných
plochách s hlavní funkcí bydlení s výměrou nad 2 ha budou splněny min. výměry ploch
veřejných prostranství v lokalitě dle platných právních předpisů. Respektovány budou
územním plánem vymezené plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ozn. I/Z01b,). Nově je
vymezena plocha I/Z03b v severovýchodní části, rozvojového území plnící funkci veřejného
prostranství v souladu s platnými právními předpisy. Plochy veřejné zeleně (např. doprovodná
a liniová zeleň, stromořadí) jsou přípustné v plochách místních obslužných a účelových
komunikací – PVk.
o Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy vyhrazené zeleně (zahrad), které jsou
územním plánem většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Pouze na okrajích sídla, kde
se nacházejí větší a významné plochy sadů a zahrad, jsou tyto plochy vymezovány jako
samostatná funkční plocha – plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Plochy zahrad byly
vymezeny i po severní a západní straně zemědělského areálu, kde vytvářejí pohledovou
barieru mezi areálem a obytnými částmi obce. Územní plán navrhuje plochu zeleně soukromé
a vyhrazené (ozn. e.1) na západním okraji sídla mezi stávající zástavbou a navrženou
komunikací (c.1.).
o Respektovány budou vymezené plochy izolační zeleně na severozápadní hraně
zemědělského areálu a podél komunikace na západní hraně areálu jako bariéra proti
negativním vlivům z provozu v areálu.
o

Změna č.1 rozšiřuje plochy sídelní zeleně – na severním okraji sídla navrhuje novou plochu
zeleně soukromé a vyhrazené ozn. I/Z05.

c.4. Systém krajinné zeleně
Při rozhodování o změnách budou respektovány zásady koncepce krajinné zeleně:
o Respektovány budou stávající plochy lesa – především významné plochy lesa v severní části
řešeného území, ale i drobnější lesní plochy v řešeném území.
o při využívání území bude respektováno „ochranné pásmo“ lesa (vzdálenost 50 m od okraje
lesa) nejsou do něj navrhovány žádné aktivity, které by s jeho režimem byly v rozporu.
Územní plán umožňuje v řešeném území zalesnění (změnu využití) jako podmíněně přípustné
využití na zemědělských plochách a také v ploše koridoru dopravní stavby po realizaci
rychlostní silnice R35 .
o Respektovány budou plochy přírodní krajinné zeleně, jejichž vymezení vychází z vymezení
skladebných částí systému ekologické stability, který respektuje zásady generelu místního
SES. Územní plán navrhuje nové plochy přírodní krajinné zeleně u navržených částí ÚSES i.2. a i.3., I/K2, I/K4, I/K5 a I/K6 (NRBK K 73 v západní a severní části řešeného území).
V řešeném území, převážně v nivách vodotečí, na okrajích lesa, ale i jinde, budou plnit své
funkce plochy trvalých travních porostů. Aby vlivem intenzivního obdělávání zemědělské půdy
nedošlo k jejich celoplošnému zornění, aby byla zachována a posílena retenční schopnost krajiny,
zachován a posilován krajinný ráz, budou při využívání území respektovány stanovené podmínky pro
Změna č.1 ÚP Borek
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plochy smíšené krajinné zeleně. Územní plán navrhuje rozšíření těchto ploch v souladu s ÚSES - j.1.
a j.2. (LBK 13 ve východní části řešeného území). Dále jsou to plochy I/K1 na východním okraji
řešeného území. Plochy smíšené krajinné zeleně jsou navrženy (jako změna využití) i v prostoru
obory a na okraji významných lesních ploch na severu katastru.
Interakční prvky vymezené v ÚSES budou umístěny v návaznosti na cesty a vodoteče tak,
aby nedošlo ke ztížení obhospodařování nebo narušení organizace ZPF v území.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
d.1. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava:
 Respektována bude stávající silniční síť:
 komunikace III. tříd
 dopravní obsluhu celého řešeného území zajišťující kromě státní silniční sítě i síť
místních obslužných komunikací
 Respektovány budou územním plánem vymezené:
 komunikace III. třídy vyznačené jako plocha – plochy silniční dopravy – komunikace - DSk
 důležité místní obslužné a účelové komunikace vyznačené jako plocha – plochy veřejných
prostranství – plochy místních obslužných a účelových komunikací – PVk
 Při rozhodování o změnách v území budou respektovány územním plánem navržené:
 zastavitelná plocha - ozn. f.1., koridor pro trasu dálnice II. třídy D35 se všemi jejími
objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojeními na
stávající silniční síť, se všemi zařízeními a potřebnými úpravami včetně provázání
liniových systémů v území (vymezeno v plochách silniční dopravy – komunikace – DSk)
 zastavitelná plocha - ozn. c.1., pro dopravní obsluhu lokalit a.1. a a.2.1
 zastavitelné plochy - ozn. I/Z01a a I/Z02a, koridory pro místní obslužné komunikace pro
dopravní obsluhu lokalit a.1., a.2.1, a.2.2. a I/Z03.
Všechny rozvojové lokality vymezené návrhem územního plánu jsou dopravně napojitelné
přímo na stávající systém pozemních komunikací a síť místních obslužných komunikací. Stávající
místní obslužné komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných ploch budou dle prostorových
možností rozšířeny na požadované parametry.
Nové místní obslužné komunikace bude, kromě výše zmíněných samostatně vymezených
ploch, možné navrhovat dále i v zastavitelných plochách v souladu se stanovenými podmínkami pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Železniční doprava:
 Řešené území není železniční dopravou obsluhováno ani dotčeno.
Letecká doprava:
 respektováno bude ochranné pásmo radiolokačního zařízení letiště Pardubice, ve kterém se
nachází celé řešené území (ochranné pásmo přehledových systémů – OP RLP). Ochranná
pásma letišť do řešeného území nezasahují.
 Řešené území je dotčeno zájmy Ministerstva obrany - ČR.
Doprava v klidu:
 Respektovány budou stávající plochy pro dopravu v klidu, nové plochy nejsou vymezovány.
Změna č.1 ÚP Borek
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Pěší a cyklistická doprava:
 Respektovány budou stávající značené cyklotrasy a turistické trasy procházející řešeným
územím a drobné změny navržené územním plánem:
 cyklotrasa vedoucí oborou severně od sídla bude odkloněna mimo oboru po stávající
místní resp. účelové komunikaci
 cyklotrasa v jižní části řešeného území vedoucí po silnici III. třídy povede po nové
přeložce této silnice
 Trasování komunikací pro pěší je umožněno v rámci stanovených podmínek využítí ploch
s rozdílným způsobem využití.
 Pro vedení turistických tras a cyklotras je využíváno především stávajících místních a
účelových komunikací. Územní plán nevymezuje nové plochy ani koridory pro vedení pěších a
cyklistických komunikací, ale vytváří podmínky pro obnovu účelových komunikací a cest a
doplnění cestní sítě v nezastavěném území.

d.2. Technická infrastruktura
Vodní hospodářství:
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány zásady:
 Respektovány budou stávající vodní plochy a toky v řešeném území včetně jejich ochranných
resp. manipulačních pásem.
 Do ochranného (manipulačního) pásma vodních toků nebudou umisťovány žádné stavby,
které by mohly nežádoucím způsobem ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit
možnost opravy koryta.
 Křížení jednotlivých vodotečí s navrhovanou silnicí D35 bude řešeno ve stávajících trasách .
 Respektovány budou stávající vodovodní řady. Zdrojem vody pro sídlo Borek je Skupinový
vodovod Pardubice, větev Sezemice-Bohumileč-Újezd-Borek. Areál bývalého zemědělského
družstva využívá vlastní vodní zdroj.
 Pro zajištění potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy bude nutná výstavba automatické
tlakové stanice (ATS) včetně rezervoáru na jižním okraji zástavby před rozvětvením
vodovodního řadu. Respektováno bude ÚP navržené prodloužení zásobních vodovodních
řadů do zastavitelných ploch označených a.1., a.2.1 a a.2.2, I/Z03.
 Respektována bude navržená koncepce odkanalizování – ÚP navrhuje (v souladu s PRVK
Pardubického kraje) pro sídlo Borek novou oddílnou (splaškovou) kanalizaci zakončenou
v navrhované čistírně odpadních vod v Borku
(jihozápadně od obce), ve vymezené
zastavitelné ploše I/g.1..
 Zabezpečení zastavěných území a zastavitelných ploch požární vodou bude řešeno mimo
vodovod pro veřejnou potřebu, u zastavitelných ploch bude řešeno v následné dokumentaci,
např. DÚR, DSŘ.
Energetika
 Respektován bude stávající systém zásobování obce elektrickou energií, umístění
trafostanice a vedení VN včetně jejich ochranných pásem.
 Předpokládaný nárůst spotřeby energie v souvislosti s rozvojovými plochami na
severozápadním okraji sídla (a.1., a.2.1 a a.2.2, I/Z03) bude řešen ze stávající trafostanice
v této části sídla. Ostatní zastavitelné plochy budou napojeny na stávající NN rozvody.
 Respektována bude stávající plynovodní síť. Východním okrajem řešeného území prochází
trasa VTL plynovodu, na níž je obec napojena odbočkou VTL. RS plynu se nachází na jižním
okraji obce.
 Řešeným územím prochází ve směru jihovýchod – severozápad dálkový optický kabel, který
bude respektován. Respektována bude místní přístupová komunikační síť, je vedena zemními
kabely a je napojena z RSU Býšť.
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Změna č.1 vymezuje (dle ZÚR Pk ozn. P01 ) koridor pro trasu plynovod VVTL Olešná –
Náchod – Polsko včetně ochranného pásma – ozn. I/K01.

Nakládání s odpady
 Odstraňování odpadů je zajištěno stávajícím vyhovujícím způsobem. Stejný způsob bude
uplatňován i do budoucna.
 I nadále bude zajišťována separace odpadu, sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
d.3. Občanské vybavení







Územní plán vymezuje samostatné plochy s rozdílným způsobem využití s hlavním využitím
pro občanské vybavení. Do stávajících ploch občanského vybavení jsou zahrnuty: obecní úřad
s knihovnou a tělocvičnou, koloniál, hospoda a hasičská zbrojnice v centrální části sídla.
V plochách samostatných typů jsou vymezeny hřbitov (východně od sídla) a sportovní zařízení
(severně od sídla).
Stavby a zařízení občanského vybavení (maloobchod, služby apod.) jsou přípustné v
plochách s hlavní funkcí bydlení, především pak v plochách smíšeného bydlení venkovského.
Zastavitelné plochy pro občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící
například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva nejsou samostatně vymezovány. Umístění staveb a
zařízení občanského vybavení umožňují stanovené podmínky využití ostatních ploch
s rozdílným způsobem využíití v urbanizovaném území.
Respektována bude plocha vymezená v severní části sídla pro plochy sportovních zařízení.

d.4. Veřejná prostranství





Respektovány budou významné veřejné plochy v sídle. Tyto plochy jsou vymezeny jako
plochy systému sídelní zeleně (plochy zeleně na veřejných prostranstvích), resp. plochy
veřejných prostranství – plochy místních obslužných a účelových komunikací.
Územní plán vymezuje jako veřejná prostranství především uliční prostory – místní
komunikační síť, která charakterizuje urbanistickou strukturu v sídle.
Změna č.1 vymezila plochy zeleně na veřejných prostranstvích ozn. I/Z01b v rámci
zastavitelných ploch a.1. a a.2.2. Dále je vymezena zastavitelná plocha veřejné zeleně I/Z03b,
severovýchodně od zastavitelné plochy pro bydlení I/Z03.

d.5. Požadavky civilní ochrany
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní
 Obec Borek není vzhledem ke své poloze ohrožena povodněmi.
Zóny havarijního plánování v řešeném území
 V řešeném území se nenachází.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
 V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Krátkodobé ukrytí obyvatel zajistí sklepní
prostory jednotlivých rodinných domů.
Evakuace obyvatel
 V případě evakuace budou obyvatelé obce Borek shromážděni v prostoru před obecním
úřadem na návsi. Část obyvatel bude dočasně ubytována v objektu obecního úřadu.
Zásobování obyvatel vodou
 Obec Borek je zásobovaná pitnou vodou z veřejného vodovodu, v případě havárie vodovodní
sítě bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Cisterna bude umístěna na návsi.
Požární ochrana
 Jako primární zdroj vody k hašení bude používána požární nádrž, která se nachází v centru
obce a dále stávající vodní plochy a vodoteče, které budou pro tento účel udržovány.
V zastavitelných plochách bude potřebu požární vody z místních zdrojů řešit následná
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dokumentace (např. DUR, DSŘ) . Přístupové komunikace budou splňovat podmínky pro
příjezd a přístup požární techniky a integrovaného záchranného systému. Vodovod pro
veřejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární vody
Zájmy obrany státu
 Armáda České republiky neuplatnila žádné požadavky

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch
změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, protierozní opatření, ochrany před povodněmi, rekreaci,
dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
e.1. Návrh uspořádání krajiny


Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter lesní
krajiny, která se nachází v severní části řešeného území ve vazbě na plochy lesů



Při plánování změna a využívání lesní krajiny budou respektovány zásady:
o lesní hospodářství směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména
velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur
o

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

o

zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech technické a
dopravní infrastruktury

o

eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných
staveb zejména vertikálních a liniových



Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter
lesozemědělské krajiny, která se nachází na většině řešeného území (střední a jižní část)



Při plánování změn a využívání lesozemědělské krajiny budou respektovány zásady:
o lesní hospodářství směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením
o

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

o

zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech technické a
dopravní infrastruktury

o

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

o

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



Na západním okraji řešeného území bude respektován stávající způsob využívání krajiny – tj.
charakter zemědělské krajiny.



Při plánování změna a využívání zemědělské krajiny budou respektovány zásady:
o dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu
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o

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

o

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

o

zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě

Respektovány budou krajinné hodnoty území – významné plochy lesa v severní části i menší
lesní porosty, břehové porosty kolem vodních ploch a vodotečí, plochy vymezených
skladebných prvků územního systému ekologické stability a veškeré plochy ekologicky
významné (remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé travní porosty apod.).
Chráněna budou všechna krajinářsky a biologicky cenná území, stávající plochy vzrostlé
zeleně v krajině i urbanizovaném území.
Využívání krajiny, včetně rekreačního, bude respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny a
ochrany krajinného rázu.
Linie komunikačních systémů včetně účelových cest v krajině budou lemovány doprovodnou
zelení.
Plochy smíšené krajinné zeleně jsou nově vymezeny v ploše obory a na okraji lesních ploch.
Způsob obhospodařování těchto ploch bude přispívat ke zvýšení retenční schopnosti krajiny
(trvalé travní porosty, pastviny apod.).
Systém zemědělského využívání zorněných ploch bude volen tak, aby nedošlo k ohrožení
zastavěného území vodní erozí.
Stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 odst.5 Stavebního zákona jsou
v nezastavěném území výslovně zakázány, pokud není dále ve stanovených podmínkách
využití pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití uvedeno a upřesněno jinak.

e.2. Návrh systému ÚSES






Územní plán vymezil a upřesnil skladebné prvky ÚSES, které budou respektovány.
Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem.
Územní plán navrhuje trasu nadregionálního biokoridoru K 73 (v souladu se ZÚR Pk) od LBC
73 jižním směrem dále odbočuje na východ, kde je navrženo LBC 75. Trasa NRBK K73 pak
pokračuje jihozápadně a kříží dálnici II. třídy D35 v místě navrženého průchodu pod touto
komunikací.. Při návrhu průchodu bude zohledněn nejen možný průchod místní účelové
komunikace, ale i nadregionálního biokoridoru K 73 přes dálnici II. třídyD35 v potřebných
parametrech.
Systém ekologické stability doplňují navrhované interakční prvky, doprovázející zejména
komunikace, cesty, příkopy či vodoteče v krajině.

e.3. Protierozní opatření


Územní plán nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření v řešeném území.
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f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití ,
nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona)
popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)
f.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (funkční regulace)





Celé řešené území je rozčleněno do jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití
podle převládajících funkcí (hlavní využití).
Stavby a zařízení, způsob využití ploch resp. činnosti, neuvedené ani v jedné ze stanovených
podmínek využití (přípustné, nepřípustné event. podmíněně přípustné) příslušné plochy
s rozdílným způsobem využití jsou považovány za přípustné za podmínky, že:
 jsou v souladu se stanoveným hlavním využitím plochy s rozdílným způsobem využití,
resp. s přípustným využitím hlavním u ploch smíšených, ve kterých je záměr lokalizován
 splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
 jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
 při dostavbě stavebních proluk ve stabilizovaných plochách bude respektována obvyklá
hustota zástavby v lokalitě (nebude docházet k nepřiměřenému zahušťování)
 jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
 nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce
 nenarušují krajinný ráz, dálkové pohledy na sídlo, nenarušují významné horizonty a
pohledové osy
Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel
umisťovaných staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání.

Řešené území je členěno do těchto funkčních typů a podtypů:










Plochy bydlení:
 Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské BP
 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV
Plochy občanského vybavení:
 Plochy občanského vybavení OV
 Plochy sportovních zařízení OS
 Plochy hřbitova OH
Plochy veřejných prostranství:
 Plochy místních obslužných a účelových komunikací PVk
Plochy smíšené obytné:
 Plochy smíšeného bydlení venkovského SV
Plochy dopravní infrastruktury:
 Plochy silniční dopravy – komunikace DSk
Plochy technické infrastruktury:
 Plochy technického vybavení TI
Plochy výroby a skladování:
 Plochy drobné výroby a pěstební činnosti VDp
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Plochy smíšené výrobní:
 Plochy smíšené výroby VS
Plochy sídelní zeleně:
 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV
 Plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZZ
 Plochy izolační zeleně ZI
Plochy vodní a vodohospodářské:
 Vodní plochy a toky W
Plochy zemědělské:
 Plochy zemědělsky obhospodařované půdy NZ
 Plochy smíšené krajinné zeleně NZs
Plochy lesní:
 Plochy lesa NL
Plochy přírodní:
 Plochy přírodní krajinné zeleně NP

Podmínky využití jednotlivých funkčních ploch:
Plochy bydlení
Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské
Hlavní využití:
bydlení, s okrasnými a užitkovými zahradami

BP

Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a
užitkovými
 stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování bez negativních vlivů na
životní a obytné prostředí sídla
 stavby a zařízení přechodného ubytování – penziony
 stávající vícepodlažní obytné domy
 plochy veřejné a izolační zeleně
 veřejná prostranství
 dětská hřiště, odpočinkové plochy
 místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
 plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
 Nepřípustné využití:
 vícepodlažní bytové domy
 stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné
prostředí
 stavby pro reklamu
 stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu
 stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní
prostředí
 stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů
 stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod
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vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla
veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
nejsou slučitelné s bydlením
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných plochách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě proluk bude respektována uliční čára.
 zástavba bude max. o 2NP – preferováno bude 1NP s využitým podkrovím – 2NP
výjimečně v lokalitách kompaktní zástavby, sklonitá střecha, koeficient zastavění
nepřevýší 0,5





Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
BV
Hlavní využití:
bydlení, se zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace i
drobných výrobních aktivit a služeb
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a užitkovými
zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva a drobných zvířat
 zařízení a stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, které negativně nepůsobí na
životní a obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám pro bydlení
 stavby a zařízení pro maloobchod a služby
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku
 stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci
 drobné plochy veřejné zeleně s dětskými hřišti, odpočinkovými plochami
 plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně
 veřejná prostranství
 místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
 odstavné a parkovací plochy sloužící obsluze území
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
 Nepřípustné využití:
 vícepodlažní (nad 2 n.p.) bytové domy
 stavby a plochy pro smíšenou výrobu
 stavby a plochy pro velkoobchod, stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a
supermarketů
 stavby a plochy pro výrobní služby, podnikatelské aktivity a pro zemědělskou výrobu s
negativními vlivy na životní prostředí
 stavby pro reklamu
 stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
 hromadné garáže
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
nejsou slučitelné s bydlením
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
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Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě proluk bude respektována uliční čára.
 zástavba pro bydlení bude – max. 1NP + využité podkroví, se sklonitou střechou,
doplňkové hospodářské objekty –, výška římsy max. 4,5 – 5 m, koeficient zastavění
nepřevýší 0,4

Plochy občanského vybavení
P l o c h y o b č a n s k é h o v y b a v e n í OV
Hlavní využití:
pro občanské vybavení, tvořené převážně monofunkčními areály, resp. objekty
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro veřejné stravování a přechodné ubytování
 stavby a zařízení pro maloobchod a služby
 stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity, školství, zdravotnictví a sociální
služby
 stavby a zařízení pro administrativu
 místní obslužné a účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
 plochy pro odstavování osobních a zásobovacích vozidel
 manipulační plochy dopravní obsluhy
 garáže pro služební vozidla
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
 veřejná, izolační a doprovodná zeleň
 dětská hřiště
 drobná architektura
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 Nepřípustné využití:
 stavby a zařízení pro výrobu stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na
životní prostředí
 stavby pro reklamu
 stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
 stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními
dopady na životní a obytné prostředí
 řadové garáže, hromadné garáže - s výjimkou integrovaných do objektů s hlavní funkcí
občanského vybavení
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných plochách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních proluk bude respektována uliční
čára.
 zástavba bude respektovat měřítko okolní zástavby, bude umisťována a prostorově
řešena s ohledem na ochranu krajinného rázu
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Plochy sportovních zařízení
OS
Hlavní využití:
pro organizovaný i rekreační sport
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro sport nekryté: např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště apod.
 stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků, klubovny,
kanceláře
 stavby a zařízení pro relaxaci
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu a technické zázemí sportoviště
 pobytové louky, veřejná zeleň
 dětská hřiště
 místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území
 Nepřípustné využití:
 stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy
 stavby a zařízení pro průmyslovou, smíšenou výrobu a výrobní služby
 stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
 zemědělská rostlinná výroba
 stavby pro reklamu
 stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
 stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav bude vycházet z charakteru lokality.
Zástavba bude navrhována tak, aby nenarušovala krajinný ráz obce a dálkové pohledy.
 objekty budou max. o 1 NP se sklonitou střechou

P l o c h y h ř b i t o v a OH
Hlavní využití:
pro občanskou vybavenost místního významu i jako veřejná zeleň, která je součástí venkovského
prostředí
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 v ploše hřbitova:
• hroby a hrobky
• urnové háje, kolumbária
• rozptylové a vsypové louky
• pomníky a pamětní desky
• sakrální stavby (např. kaple)
• plochy pro krátkodobé shromažďování odpadu
stavby a zařízení provozního zázemí hřbitova
 mobiliář – např. lavičky, odpadkové koše
 dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů
 trvalé travní porosty
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 vodní plochy, vodní prvky
 stavby, plochy a zařízení technické infrastruktury a provozního zázemí
 pěší stezky
 místní obslužné a účelové komunikace
 parkovací a odstavné plochy pro osobní automobily
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu

Plochy veřejných prostranství
P l o c h y m í s t n í c h o b s l u ž n ý c h a ú č e l o v ý c h k o m u n i k a c í PVk
Hlavní využití:
veřejně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství sloužící místní dopravě
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 pozemní komunikace sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb a zařízení
 místní obslužné a účelové komunikace
 odstavování a parkování vozidel na místech určených silničními pravidly
 doprovodná a izolační zeleň, plochy veřejné zeleně
 komunikace pro pěší a cyklistický provoz (např. chodníky, cyklostezky)
 obratiště, manipulační plochy, autobusové zálivy
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
 stavby pro reklamu

Plochy smíšené obytné
Plochy smíšeného bydlení venkovského
SV
Hlavní využití:
není stanoveno
(slouží převážně bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace i
výrobních aktivit)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 rodinné domy včetně drobných staveb, s doplňkovými hospodářskými objekty, s
okrasnými a užitkovými zahradami a chovem hospodářského zvířectva
 stávající vícepodlažní bytové domy
 stavby a plochy pro výrobní služby bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí
sídla, integrované ke stavbám pro bydlení
 stavby a zařízení pro veřejnou správu, společenské a kulturní aktivity
 stavby a zařízení pro služby a maloobchod
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby pro ubytování, agroturistiku
 stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci
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drobné plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně
místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území
stavby a zařízení technické infrastruktury stavby a zařízení pro krátkodobé
shromažďování domovního odpadu
Nepřípustné využití:
 vícepodlažní bytové domy
 stavby a plochy pro průmyslovou a smíšenou výrobu
 stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na
životní prostředí
 stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
 stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a supermarketů
 stavby pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály a zbožím
 stavby pro reklamu
 hromadné garáže
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího
území
Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě proluk bude respektována uliční čára
 obytná zástavba bude max. o 2 NP s využitým podkrovím, preferováno bude 1NP +
podkroví, se sklonitou střechou (doplňkové hospodářské objekty – sedlová střecha,
výška římsy max. 4,5 - 5 m, výška hřebene 7-7,5 m, koeficient zastavění nepřevýší 0,6











zástavba zejména v okrajových lokalitách bude umisťována a prostorově řešena
s ohledem na ochranu krajinného rázu tak, aby nevytvářela negativní dominanty zejména
při dálkových pohledech na sídlo

Plochy dopravní infrastruktury
P l o c h y s i l n i č n í d o p r a v y - k o m u n i k a c e DSk
Hlavní využití:
doprava (provoz vozidel po pozemních komunikacích)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 pozemní komunikace, silniční pozemky komunikací
 plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy a stavby a zařízení – mosty,
dopravní značení a technická opatření související s provozem na pozemních
komunikacích
 plochy pro parkování vozidel na místech určených silničními pravidly
 stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (např. zálivy, zastávky)
 plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravní stavby s např. systémem
ekologické stability, s technickou infrastrukturou apod.
 plochy doprovodné a izolační zeleně
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plochy sloužící provozu a údržbě komunikace
pro plochu koridoru: po dokončení stavby dálnice D35 a souvisejících staveb budou pro
plochy, které nebudou součástí těchto staveb a leží ve vymezeném koridoru, platit
podmínky využití přilehlých (navazujících) ploch s rozdílným způsobem využití
Podmíněně přípustné využití pro navržené koridory dopravních staveb:
 Nově zakládané plochy zalesnění a mimolesní zeleně za podmínky výsadeb až po
realizaci dopravní stavby
 Plochy přírodní zeleně (zakládané skladebné části SES) za podmínky souladu s řešením
navrženým v projektové dokumentaci dopravní stavby (dokumentace k územnímu resp.
stavebnímu povolení)
 Vodní plochy a toky (např. přeložky a úpravy vodních toků v souvislosti s realizací
dopravní stavby) za podmínky souladu s řešením navrženým v projektové dokumentaci
dopravní stavby (dokumentace k územnímu resp. stavebnímu povolení)
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
 stavby pro reklamu







Plochy technické infrastruktury
Plochy technického vybavení
TI
Hlavní využití:
Technická infrastruktura
(slouží pro umisťování staveb a zařízení sloužících přenosu, transformaci či úpravám medií technické
infrastruktury a provozu těchto zařízení. Jedná se o zásobování pitnou vodou, elektrickou energií,
zemním plynem, o přenos a zpracování dat a informací (telekomunikace a radiokomunikace), dále o
stavby a zařízení sloužící provozu kanalizace, čištění odpadních vod a nakládání s kaly)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou
 stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi
 stavby, zařízení a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace
 stavby a plochy zařízení sloužících odvádění, čištění a odstraňování produktů čištění
 stavby a zařízení pro ukládání a manipulaci s organickým odpadem
 stavby a zařízení provozního vybavení
 stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení
 parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel
 účelové komunikace, komunikace pro pěší
 izolační zeleň
 Nepřípustné využití:
 stavby pro bydlení
 stavby a zařízení pro občanské vybavení
 stavby a zařízení pro zemědělství
 stavby a zařízení pro sport a rekreaci
 stavby pro reklamu
 čerpací stanice pohonných hmot
 stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou
 stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
 veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím
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Plochy výroby a skladování
Plochy drobné
Hlavní využití:

výroby

a pěstební

činnosti

VDp

(slouží drobné řemeslné výrobě a výrobním službám v malém rozsahu produkce i využívaných ploch,
produkci okrasné a užitkové zeleně a dřevin. Plochy nemají velké nároky na přepravu, negativní
důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů.)
Podmínky využití:
 Přípustné využití :
 stavby a zařízení výrobních služeb a řemeslné výroby, jejichž negativní vlivy nezasahují
sousední obytné plochy
 pěstební plochy a plochy školek
 skleníky a fóliovníky
 stavby a zařízení pro úpravu a prodej výpěstků
 stavby a zařízení pro skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, manipulační
plochy
 stavby a zařízení pro administrativu a obchod
 stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců
 stavby a zařízení pro nakládání s odpady
 místní obslužné a účelové komunikace, manipulační plochy, komunikace pro pěší
 plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů a speciálních
vozidel
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 veřejná a izolační zeleň
 drobná architektura
 Nepřípustné využití:
 stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na životní prostředí,
přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace,
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
 stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou
 stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy
 stavby a zařízení pro občanské vybavení
 stavby a zařízení pro sport a rekreaci
 stavby pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu
 stavby a zařízení pro zemědělství
 stavby pro reklamu

Plochy smíšené výrobní
P l o c h y s m í š e n é v ý r o b y VS
Hlavní využití:
Výroba a skladování
(slouží výrobě, výrobním službám, zemědělské výrobě, stavební výrobě, skladování a manipulaci s
materiály. Zpravidla nejsou přípustné v jiných plochách s rozdílným způsobem využití, mají zvýšené
nároky na přepravu, negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice areálů, resp. výrobních
objektů.)
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Podmínky využití:
 Přípustné využití :
 stavby, zařízení, plochy a činnosti zemědělské výroby v ploše současného
zemědělského areálu, jejichž negativní vlivy nezasahují sousední obytné plochy
 stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl
 stavby a zařízení pro výrobní služby a lehkou výrobu, jejichž negativní vlivy nezasahují
sousední obytné plochy
 stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
 stavby a zařízení pro stavební výrobu a činnost, stavební dvory, výroba drobných
stavebních prvků
 stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást
výrobního areálu
 stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy
 stavby a zařízení pro administrativu
 stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců, stravování
 stavby a zařízení pro nakládání s odpady
 místní obslužné a účelové komunikace, komunikace pro pěší
 plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů a speciálních
vozidel
 garáže služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel a techniky
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 veřejná a izolační zeleň
 drobná architektura


Nepřípustné využití:
 stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na životní prostředí,
přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace,
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
 stavby pro průmyslovou výrobu
 stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy
 stavby pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu
 stavby pro reklamu

Plochy sídelní zeleně
Plochy zeleně na veřejných prostranstvích
ZV
Hlavní využití:
veřejná zeleň jako součást prostředí venkovského sídla
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné, plochy okrasné zeleně
 parkové porosty okrasné a přírodní
 dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů,
liniové sadovnické a břehové porosty
 vodní plochy
 trvalé travní porosty
 dětská hřiště, herní mobiliář
 drobné sakrální stavby
 odpočívadla, altány, městský mobiliář
 komunikace pro pěší a cyklisty
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plochy pro parkování osobních automobilů
plochy a zařízení dopravní infrastruktury (např. zálivy, zastávky hromadné dopravy,
vjezdy apod.)
 drobná architektura, vodní prvky
 plochy pro krátkodobé shromažďování separovaného odpadu
 stavby a zařízení technické infrastruktury
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 stavby pro reklamu





P l o c h y z e l e n ě s o u k r o m é a v y h r a z e n é ZZ
Hlavní využití:
sídelní vyhrazená zeleň
(slouží produkci okrasné a užitkové zeleně, krátkodobé rekreaci, většinou plní doplňkovou funkci
bydlení)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 plochy okrasných, rekreačních a užitkových přírodních kultur
 pěstební plochy pro samozásobitelský rozsah produkce, sady
 izolační a doplňující přírodní plochy zeleně
 trvalé travní porosty
 dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové
 ploty, přístřešky a altány, stavby sloužící funkci hlavní – pouze v zastavěném území
 účelové komunikace
 vodní prvky, např. jezírka
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 stavby pro reklamu
Plochy izolační zeleně
ZI
Hlavní využití:
Zeleň
(zeleň sloužící jako izolace mezi plochami různých funkcí, resp. proti zdrojům znečištění (hluk, prach,
eroze), zeleň lemující liniové prvky v území (např. podél komunikací))
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy
s ohledem na místní souvislosti
 dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů
 pěší komunikace
 cyklistické stezky
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 technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území
 stavby a zařízení technického infrastruktury
 drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz

Plochy vodní a vodohospodářské
Vodní plochy a toky W
Hlavní využití:
Vodní plochy a toky plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a krajinotvorné
jako významný krajinný prvek, případně i rekreační
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé, sloužící vodnímu hospodářství,
ekologické stabilizaci, tvorbě krajinného rázu
 vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu
 technické stavby, sloužící obsluze či ochraně vodního díla
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 účelové komunikace
 pěší a cyklistické stezky
 Podmíněně přípustné využití:
 pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody, zachování krajinného rázu a
podmínkami stanovenými provozním řádem vodního díla
 zařízení pro rekreaci
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)
Plochy zemědělské
P l o c h y z e m ě d ě l s k y o b h o s p o d a ř o v a n é p ů d y NZ
Hlavní využití:
zemědělská půda
(slouží hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chovu hospodářských
zvířat)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 orná půda
 intenzivně využívané travní porosty – louky a pastviny
 trvalé kultury – např. sady, chmelnice, vinice apod.
 související dopravní infrastruktura, účelové komunikace
 pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
 liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí),
dle územních systémů ekologické stability (např. biokoridory, interakční prvky)
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stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch, jejichž umístění v krajině je funkčně
odůvodnitelné, pokud jsou zabezpečeny proti průsaku a smyvům. U polních hnojišť může
být vhodnost umístění podmíněna doložením hydrogeologického posudku.
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky a napáječky pro pasoucí
se hospodářská zvířata – ovce, koně apod., seník, ohradníky)
 drobná architektura, drobné sakrální stavby (např. křížky, kapličky, boží muka apod.)
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody
a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a ohrožení a pro
odstraňování jejich důsledků
Podmíněně přípustné využití
 za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že
konkrétní záměr v konkrétní podobě a lokalitě není v rozporu se zájmy ochrany
zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a nenarušuje krajinný ráz (možnosti
mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny
např. biologickým hodnocením, posouzením vlivu na krajinný ráz apod.):
o zalesnění
o zařízení pro posílení cestovního ruchu a turistiky (např. rozhledna)Stavby a
zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu
mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na
odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod.
 stavby a zařízení nadřazené dopravní infrastruktury za podmínky, pokud bude
prokázáno, že záměr je v souladu s projektovou dokumentací stavby dálnice II. třídy D35








Nepřípustné využití
 veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Případná zástavba (pro zemědělství) bude vždy řešena jako přízemní. Vysoké stavby,
zařízení a konstrukce vytvářející negativní dominanty v krajině (např. sila, velké seníky /nad
200 m2 zastavěné plochy a nad 8 m výšky/, stáje, výkrmny a související provozy), jsou ve
vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány. S ohledem na
charakter území a krajinný ráz stavby pro zemědělství typu areály zahradnictví se skleníky či
fóliovníky, farmové a oborové chovy zvěře a hospodářských zvířat s trvalým oplocením
bránícím průchodnosti krajiny, jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona
výslovně zakázány.

Plochy smíšené krajinné zeleně
NZs
Hlavní využití:
Není stanoveno
(plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí
mimo les), je jedním ze základních systémů krajinného prostředí a její rozvoj je ovlivněn především
uplatněním přirozených procesů a mechanizmů)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 trvalé travní porosty – louky, pastviny
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stabilizované travnaté porosty, květnaté louky
extenzivně využívané plochy ZPF (např. sady a zahrady mimo zastavěné území,
pěstební plochy – „záhumenky“)
 mokřady a prameniště
 přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a keřových porostů
 břehová a doprovodná vegetace vodotečí
 stabilizační vegetace svahů
 liniová zeleň podél komunikací a cest
 pěší, cyklistické a jezdecké stezky
 související dopravní infrastruktura, účelové komunikace
 vodní plochy do 0,3 ha, vodní toky
 technické stavby sloužící obsluze a ochraně území
 drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka), drobná architektura (mobiliář informační tabule, lavičky, odpadkové koše)
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody
a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a ohrožení a pro
odstraňování jejich důsledků
 v plochách vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře (obory a farmy):
o stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky a napáječky
pro pasoucí se hospodářská zvířata /např. ovce, koně/, seník, ohradníky),
které nebudou vytvářet negativní dominanty v krajině, zejména při dálkových
pohledech na sídlo
Podmíněně přípustné využití
 za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že
konkrétní záměr v konkrétní podobě a lokalitě není v rozporu se zájmy ochrany
zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a nenarušuje krajinný ráz (možnosti
mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny
např. biologickým hodnocením, posouzením vlivu na krajinný ráz apod.):
o zalesnění
o zařízení pro posílení cestovního ruchu a turistiky (např. rozhledna)
o Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona
v rozsahu mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a
odpadkové koše, na odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod.
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, která snižují nebo ohrožují přírodní
hodnoty území a jsou zdrojem negativních vlivů na životní prostředí – např. stavby pro
ustájení hospodářských zvířat, stavby a zařízení, které jsou výškově a hmotově
dominantní – např. halové objekty pro zemědělskou techniku, skladování např. hnojiv,
krmiv, plodin apod.
 stavby a zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
 výškové a liniové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz, kompaktní lesní horizont
a dálkové pohledy zejména na sídlo (např. větrné elektrárny, zařízení technické
infrastruktury apod.)
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Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Případná zástavba (pro zemědělství) bude vždy řešena jako přízemní. Vysoké stavby,
zařízení a konstrukce vytvářející negativní dominanty v krajině (např. sila, velké seníky
/nad 200 m2 zastavěné plochy a nad 8 m výšky/, stáje, výkrmny a související provozy),
jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány.
S ohledem na charakter území a krajinný ráz stavby pro zemědělství typu areály
zahradnictví se skleníky či fóliovníky, jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního
zákona výslovně zakázány.
 Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství budou svým rozsahem minimalizovány
na nezbytně nutnou míru pro zajištění provozních a hospodářských potřeb.

Pro specifikaci ploch smíšené krajinné zeleně v souladu s navrhovaným konkrétním využitím byla
stanovena doplňková charakteristika – plochy obory, farmy
Plochy lesní
Plochy lesa
NL
Hlavní využití:
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
(Slouží pěstování lesních porostů hospodářských, ochranných, nebo lesů zvláštního určení.)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití
 lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
 související dopravní infrastruktura, účelové komunikace pro obsluhu území a lesní
hospodářství
 vodní toky a stávající vodní plochy, revitalizační opatření na vodních tocích
 stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch
 stavby a zařízení pro potřeby myslivosti (posedy, krmelce apod.)
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
 Podmíněně přípustné:
 pokud bude prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a negativně
neovlivní krajinný ráz:
 Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu mobiliáře např.
informační tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na odpočinkových místech
jednoduché přístřešky apod.
 opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny


Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
 nové stavby pro individuální rekreaci
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)
 stavby a zařízení pro zemědělství
 stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
 výškové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz, kompaktní lesní horizont a dálkové
pohledy především na sídlo v řešeném území (např. větrné elektrárny, zařízení technické
infrastruktury apod.)
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Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Případná zástavba bude vždy řešena jako přízemní, v odůvodněných případech přízemní
s podkrovím.
 Veškeré stavby s výjimkou staveb pro lesnictví, ochranu přírody a krajiny, podzemních
staveb technické infrastruktury a staveb pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků jsou ve vazbě na ustanovení § 18
odst. 5 Stavebního zákona výslovně zakázány.
 Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesní hospodářství budou svým rozsahem
minimalizovány na nezbytně nutnou míru pro zajištění provozních a hospodářských
potřeb.

Plochy přírodní
P l o c h y p ř í r o d n í k r a j i n n é z e l e n ě NP
Hlavní využití:
chráněné přírodní lokality, skladebné části ÚSES, významná zeleň v krajině a ostatní přírodně cenné
lokality
(slouží zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území, skladebných částí ÚSES)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry
 činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým působením na
okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny
 do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména:
 významné krajinné prvky
 prvky územního systému ekologické stability včetně interakčních prvků
 zvlášť chráněná území a nejcennější přírodní lokality
 stabilizované travnaté plochy – trvalé travní porosty, pastviny
 prvky důležité pro ekostabilizační funkci krajiny a ochranu krajinného rázu
 pozemky určené k plnění funkcí lesa
 související dopravní infrastruktura, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy
 Podmíněně přípustné využití:
 pokud bude prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a
negativně neovlivní krajinný ráz
 malé vodní plochy do 0,3 ha
 stavby a zařízení související technické infrastruktury, technické stavby a opatření
sloužící obsluze a ochraně území
 drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
 Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu
mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na
odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod.
 Nepřípustné využití:
 stavby a zařízení pro reklamu
 intenzivní formy hospodaření na zemědělské půdě
 rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
 terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady,
především skladování a zneškodňování
 jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou obsluhou území
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz
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z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou ploch
vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře, nebo krátkodobé ochrany
v zájmu péče o zachování přírodních lokalit, výsadeb atp. v zájmu ochrany přírody)



Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Veškeré stavby s výjimkou staveb pro ochranu přírody a krajiny jsou ve vazbě na ustanovení §
18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány.
 Stavby, zařízení a jiná opatření budou svým rozsahem minimalizovány na nezbytně nutnou
míru pro zajištění provozních a hospodářských potřeb.

Doplňková charakteristika funkční plochy:
Ve střední části řešeného území severovýchodně od sídla byly vymezeny plochy smíšené
krajinné zeleně, pro jejich specifikaci v souladu s navrhovaným konkrétním využitím byla stanovena
doplňková charakteristika – plocha obory, farmy.

Ochranné režimy
Ochranný režim ploch vymezených pro systém ÚSES:
 plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které
by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména:
 umisťování staveb
 terénní úpravy většího rozsahu s výjimkou realizace revitalizačních opatření a opatření
ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové dokumentace, v souladu
s principy ochrany přírody a krajiny
 úprava vodních toků a změna vodního režimu s výjimkou realizace revitalizačních
opatření a opatření ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové
dokumentace, v souladu s principy ochrany přírody a krajiny
 těžba nerostů
 změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy a
redukce ploch lesa
 rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
 zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady
(Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle
specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem
územního plánování, orgány ochrany vod aj.)

f.2. Podmínky prostorového uspořádání
Viz kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, kde jsou jednotlivé
zastavitelné plochy charakterizovány včetně podmínek prostorového uspořádání (podlažnost,
koeficient zastavění stavebního pozemku, event. lokální podmínky).
f.3. Základní podmínky ochrany krajinného rázu


Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
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K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
V krajině bude udržována a obnovována tradice solitérních stromů, liniových výsadeb a
případně skupin stromů (orientační body v krajině).
Doplňována bude mimolensí zeleň – remízky. Využívány budou hůře zemědělsky
obdělávatelné, zbytkové plochy zemědělské půdy a ostatní (nezemědělské) druhy pozemků.

Významné krajinné prvky (VKP)
Při rozhodování o změnách v území a využívání budou respektovány zásady:
a) využití VKP je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení
nebo oslabení jejich stabilizační funkce
b) K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků
a nádrží a těžba nerostů.
c) Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, bude jejich
umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Ochrana vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho
základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát.
Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit
stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich
ekologicko – stabilizační funkce.
Vzhledem k výše uvedeným zásadám je třeba konstatovat, že jak krajina, tak sídlo si i přes
některé stavební závady uplynulých let (zemědělský areál) zachovaly svůj osobitý charakter. Proto
územní plán stanovuje poměrně podrobné podmínky prostorového řešení zastavitelných ploch, které
jsou lokalizovány především na okrajích stávající zástavby, aby si sídlo tyto hodnoty zachovalo a
rázovitost řešeného území byla ochráněna.

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
g.1. Veřejně prospěšné stavby:
technická infrastruktura:
VP1, VP2, VP4, VP5, VP6, VP7- vybudování plynovodu
VV1, VV2, VV3, VV6, VV7, VV8, VV9 - vybudování vodovodu
VT4 - čistírna odpadních vod (ozn. I/g.1.)
VK2, VK3, VK4, VK5, VK6, VK7, VK8, VK9, VK12, VK13, VK14, VK15, VK16 vybudování splaškové kanalizace
dopravní infrastruktura:
 VD1 - koridor (ozn. f.1.) pro veřejně prospěšnou stavbu - trasu dálnice II. třídy D35 se
všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek a
napojeními na stávající silniční síť, včetně úprav a přeložek tras sítí technické
infrastruktury
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ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK
II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
a)

Postup při pořízení územního plánu

Změna č. 1 Územního plánu Borek je zpracována v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb.
(stavební zákon), o územním plánování a stavebním řádu, 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 v platném znění.
Dne 3. 6. 2014 rozhodlo Zastupitelstvo obce Borek (dále jen „zastupitelstvo“) usnesením č. 9/2/2014
na svém zasedání, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Změny č.1 Územního plánu Borek (dále jen
„změna ÚP“); schválilo určeného zastupitele pana Miroslava Daška pro spolupráci s Magistrátem
města Pardubic, odborem hlavního architekta (dále jen „pořizovatel“), v souladu s § 6 odst.5 písm.f)
zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona; a schválilo žádost o pořízení změny ÚP pořizovatelem,
v souladu s § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona.
Změna ÚP vyplynula z projednané a schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Borek (dále jen
„zpráva“). Zpráva byla vyhotovena na základě ustanovení § 55 odst.1 stavebního zákona včetně
zákona č. 350/2012 Sb. a schválena Zastupitelstvem obce Borek dne 3. 6. 2014 pod číslem usnesení
3/2/2014. Zpráva zmapovala cca 4-leté období rozvoje obce od 01/2010 do 08/2013 včetně souladu
územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a novelou stavebního zákona. Ze
zprávy vyplynulo, že na území obce Borek v průběhu 4- letého období došlo ke změně podmínek a je
třeba uvést územní plán do souladu s PÚR ČR, ZÚR Pk a novelou stavebního zákona.
Dne 16. 7. 2014 pořizovatel zahájil proces pořizování změny ÚP. Obec podala jeden návrh na
pořízení změny ÚP a to na změnu využití plochy zeleně veřejné. Žádost byla na základě ustanovení §
46 odst.2 stavebního zákona posouzena a vyhodnocena k prověření v procesu pořizování změny ÚP.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání změny ÚP. Veřejnou
vyhláškou bylo na úřední desce obce i Magistrátu města Pardubic oznámeno projednávání návrhu
zadání změny ÚP. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 1. 9. 2014 do 30. 9. 2014 na
obecním úřadě v Borku a u pořizovatele. Návrh byl rovněž zveřejněn na webových stránkách
Magistrátu města Pardubic. V uvedeném termínu dotčené orgány včetně Krajského úřadu uplatnily
požadavky na obsah změny ÚP, občané neuplatnili žádné písemné připomínky. Rovněž sousední
obce neuplatnily své podněty. V rámci projednávání změny ÚP nebyl dotčeným orgánem uplatněn
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu dokumentace na životní prostředí. Příslušný orgán
ochrany přírody ve svém stanovisku ze dne 26. 8. 2014 vyloučil významný vliv předmětné změny
koncepce na vymezené ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Na základě výsledků projednání
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání a zadání bylo předáno
zastupitelstvu ke schválení. Dne 5. 1. 2015 došlo ke změně určeného zastupitele a pro spolupráci
s pořizovatelem byla pověřena starostka obce Borek Jana Bednářová DiS. Dne 27. 1. 2015
usnesením č. 5/1/2015 bylo zadání změny ÚP bez připomínek schváleno zastupitelstvem.
Zastupitelstvo dále schválilo 2 požadavky do změny ÚP od občanů a 2 návrhy od obce. Dne 5. 4.
2016 pořizovatel předal zadání projektantovi.
Dne 14. 10. 2016 bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Borek
oznámeno konání společného jednání o změně ÚP. Termín společného jednání byl stanoven na 14.
11. 2016 v 8:30 hod v zasedací místnosti odboru hlavního architekta. Návrh změny ÚP byl veřejnou
vyhláškou zveřejněn na úřední desce obce i Magistrátu města. Pardubic Návrh změny ÚP byl
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vystaven k nahlédnutí od 15. 10. 2016 do 14. 12. 2016 na obecním úřadě v Borku a u pořizovatele.
Návrh byl rovněž zveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Pardubic. V rámci společného
jednání bylo uplatněno 12 stanovisek dotčených orgánů včetně krajského úřadu, sousední obce
neuplatnily žádnou připomínku. Pořizovatel obdržel 3 připomínky od právnických osob a 3 připomínky
od fyzických osob. Obec Borek podala připomínku po termínu. Vzhledem k závažnosti připomínky a
ke skutečnosti, že se změna ÚP pořizuje pro obec Borek, byla připomínka přijata. Sousední obce
připomínky neuplatnily. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky
projednání (viz tabulka vyhodnocení společného jednání změny ÚP - dotčené orgány a tabulka
vyhodnocení společného jednání změny ÚP – připomínky). Dne 23. 10. 2017 zažádala obec o
zařazení dalšího podnětu do změny ÚP. Podnět byl na základě ustanovení § 46 odst. 2 stavebního
zákona posouzen a vyhodnocen k prověření v procesu pořizování. Dne 19. 6. 2019 pořizovatel
obdržel souhlasné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje dle § 50 odst.7
stavebního zákona pod č.j. KrÚ 40961/2019 z hledisek zajištění koordinace využívání území (viz
níže).
Pořizovatel předal projektantovi dne 3. července 2019 veškeré výsledky vyhodnocení společného
jednání se žádostí o úpravu návrhu změny územního plánu a současně žádal o doplnění textové části
odůvodnění, kterou pořizovatel zpracoval.
Dne 24. února 2020 pořizovatel obdržel upravený návrh změny územního plánu pro veřejné
projednání. Veřejné projednání návrhu změny územního plánu bylo svoláno v souladu s § 52
stavebního zákona na 9. dubna 2020. Z důvodu omezení volného pohybu a shromažďování osob se
projednání nekonalo. K omezení volného pohybu a shromažďování osob došlo po vyhlášení
nouzového stavu v důsledku šíření virového onemocnění COVID-19. Nouzový stav byl vyhlášen
usnesením Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020. Po ukončení nouzového stavu
pořizovatel oznámil nové konání veřejného projednání návrhu změny územního plánu na 23.
července 2020 v 15:00 hod. do budovy Obecního úřadu Borek, č. p. 13. Na veřejné projednání byly
pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, obec Čeperka a veřejnou vyhláškou
byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu změny územního plánu byla vystavena na
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na Odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubic a obci Borek.
V průběhu obou vypsaných řízeních o návrhu změny územního plánu bylo obdrženo 12 stanovisek
dotčených orgánů a stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování. Dále byly obdrženy 4
námitky oprávněných investorů. Připomínky obdrženy nebyly, a to ani od sousedních obcí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání.
Požadavkům dotčených orgánů na úpravu dokumentace (viz též kap. f) bylo buď vyhověno nebo
nebyly žádné vzneseny. O uplatněných námitkách se věcně nerozhodovalo; nesouvisely s obsahem
návrhu změny územního plánu. Pouze námitka společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
byla v bodě 6 zamítnuta (viz kap. o).
Pořizovatel dále dle § 52 odst. 1 stavebního zákona požádal o stanovisko Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování. Ve stanovisku krajského úřadu (viz níže) k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny, bylo konstatováno, že návrh změny
územního plánu je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění
aktualizace č. 2 a Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 3 a že
návrhem je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy.
Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek byl v souladu s § 53 odst.
1 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří byli dne 10. 11. 2020
vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel obdržel 5 stanovisek
dotčených orgánů a stanovisko krajského úřadu; všechny byly souhlasné bez požadavků a
připomínek. Dotčené orgány, které v uvedené lhůtě stanovisko neuplatnily, s předloženým návrhem
souhlasí (v souladu s § 53 odst.1 stavebního zákona).
Na základě výsledků veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu změny územního
plánu. Úprava dokumentace po veřejném projednání se přímo nedotkla práv, povinností nebo zájmů
orgánů s touto dokumentací spojených. Všem požadavkům dotčených orgánů bylo v průběhu
pořizování vyhověno. Osoby dotčené návrhem změny územního plánu neuplatnily v rámci pořizování
této dokumentace žádné další požadavky.
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V rámci úprav dokumentace po veřejném projednání nevznikl požadavek na vymezení nové
zastavitelné plochy či činnosti, které by mohly mít vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky
významné lokality (dle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny). Úprava návrhu změny
územního plánu dále nevymezuje plochy, jejichž funkční využití by naplňoval rámec záměrů
uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úprava se týká pouze lokalit, které již
byly příslušným úřadem a příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska uvedených zákonů
posouzeny.
Pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění návrhu změny územního plánu dle § 53 stavebního
zákona a zajistil jeho zaslání s pokyny k úpravě textové i grafické části zpracovateli. Následně byl
návrh změny územního plánu předložen Zastupitelstvu obce Borek k vydání.
Stanovisko krajského úřadu podle § 50. odst. 7 stavebního zákona
KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor rozvoje
oddělení územního plánování
Váš dopis zn.: MmP 36283/2018
Ze dne:
27. 5. 2019
Číslo jednací: KrU 40961/2019
Spisová zn.: SpKrÚ 54674/2014
Vyřizuje:
Ing. Iva Štveráková
Telefon:
466 026 312
E-mail:
iva.stverakova@pardubickykraj.cz
Datum: 18. 6. 2019
Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Borek
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad), obdržel dne 28. 5. 2019 dle §
50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání stanoviska k návrhu Změny č.
1 územního plánu Borek (dále jen „změna“).
Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh změny dle § 50 odst. 7 stavebního zákona a
neshledal nedostatky z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou územního
rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1 a z hlediska koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy.
Odůvodnění
Krajský úřad dne 18. 10. 2016 obdržel v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámení o
společném jednání a dokumentaci návrhu změny. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona krajský
úřad obdržel kopie stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Dle předložených
podkladů sousední obce neuplatnily při společném jednání připomínky.
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace č. 1 byla schválena 15. 4.
2015 usnesením vlády České republiky č. 276. Předložený návrh změny respektuje republikové
priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole
2 PÚR ČR a podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro
rozvojovou oblast republikového významu OB4. Vydaný územní plán vymezuje a zpřesňuje dopravní
stavbu republikového významu kapacitní silnici D35 v souladu s čl. 80 a čl. 104 PÚR ČR.
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 1, nabyly účinnosti 7.
10. 2014. Předložený návrh změny respektuje svým návrhem koncepce a způsobem využití ploch
především následující zásady a úkoly stanovené v ZÚR Pk:
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- priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1
ZÚR Pk,
- zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou stanovené pro
rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk,
zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a civilizačními
hodnotami regionálního významu, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk,
- zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR
Pk,
- respektuje dopravní koridor nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné stavby D01
(dálnice D35) se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s
napojením na stávající silniční síť,
- zpřesňuje vymezení nadregionálního biokoridoru K73 a respektuje regionální biocentrum RBC 1759
územního systému ekologické stability v souladu s čl. 110 až čl. 113,
- vymezuje a zpřesňuje koridor pro umístění stavby P01 - VVTL plynovod Olešná (Kraj Vysočina) Náchod (Královéhradecký kraj).
Předložený návrh změny nevymezuje záležitosti nadmístního významu dle § 43 odst. 1 stavebního
zákona, které by nebyly řešeny v ZÚR Pk.
V odůvodnění návrhu změny je soulad s PÚR ČR a se ZÚR Pk vyhodnocen. Z hlediska širších vztahů
je návrh změny koordinován s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí. V následné
změně Územního plánu Bukovina nad Labem bude prověřena a zajištěna návaznost nadregionálního
biokoridoru K73 na území obce Borek.
Mgr. Richard Červenka
vedoucí odboru rozvoje
v.z. Ing. Zdeňka Loumanová
vedoucí oddělení územního plánování

Stanovisko k měněným částem Změny č. 1 územního plánu Borek
KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor rozvoje
oddělení územního plánování
Váš dopis zn.: MmP 21325/2020
Ze dne:
24. 2. 2020
Číslo jednací: KrÚ 17413/2020
Spisová zn.: SpKrÚ 54674/2020
Vyřizuje:
Ing. Iva Štveráková
Telefon:
466 026 312
E-mail:
iva.stverakova@pardubickykraj.cz
Datum: 8. 4. 2020
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 52 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, oznámení o zahájení řízení o Změně č. 1 územního plánu Borek (dále jen
změna územního plánu).
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje
stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu změny územního plánu z hlediska
vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší
územní vztahy.
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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Odůvodnění:
Krajský úřad obdržel dne 24. 2. 2020 oznámení o zahájení řízení o změně územního plánu a byla mu
předložena k posouzení dokumentace návrhu změny územního plánu.
Krajský úřad vydal k návrhu územního plánu dne 18. 6. 2019 pod č. j. KrÚ 40961/2019 stanovisko,
potvrzující soulad dle § 50 odst. 7 stavebního zákona. Dokumentace návrhu změny územního plánu
pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací
dokumentace a z hlediska zajištění koordinace širších územních vztahů. Návrh změny územního
plánu nebyl doplněn o záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního
rozvoje.
Návrh změny územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
aktualizace č. 3 a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2. Z
hlediska širších územních vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně plánovacími
dokumentacemi sousedních obcí.
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje
v.z. Ing. Zdeňka Loumanová
vedoucí oddělení územního plánování
Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek
KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
odbor rozvoje
oddělení územního plánování
Váš dopis zn.: MmP 112449/2020
Ze dne:
10. 11. 2020
Číslo jednací: KrÚ 83957/2020
Spisová zn.: SpKrÚ 54674/2020
Vyřizuje:
Ing. Iva Štveráková
Telefon:
466 026 312
E-mail:
iva.stverakova@pardubickykraj.cz
Datum: 13. 11. 2020
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen „krajský úřad“), obdržel dle § 53 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek (dále jen „návrh“) uplatněných ke Změně č. 1 Územního plánu Borek (dále
jen „změna územního plánu“).
Krajský úřad posoudil předložený návrh a jako nadřízený orgán neuplatňuje připomínky z
hlediska souladu s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního
rozvoje Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel návrh a žádost o stanovisko dne 10. 11.2020.
Předložený návrh není v rozporu se stanovenými prioritami, zásadami, úkoly a záměry vyplývajícími s
Politiky územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 5, závazné od 11. 9. 2020 pro pořizování a
vydávání územních plánů a ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č.
3, závazné od 12. 9. 2020 pro pořizování a vydávání územních plánů. Předložený návrh nemá vliv na
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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koordinaci širších územních vztahů a nedoplňuje nové záměry nadmístního významu.
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje
v z. Mgr. Pavel Kotyz
vedoucí oddělení územního plánování
Zpracoval: pořizovatel
b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
V průběhu procesu pořízení Změny č.1 ÚP Borek došlo k aktualizaci nadřazených územně
plánovacích dokumentů – Politiky územního rozvoje (aktualizace č.5) a Zásad územního rozvoje
Pardubického kraje (aktualizace č.3). Záměry uvedené v těchto aktualizacích se netýkají správního
území obce Borek. Priority a zásady územního plánování nově stanovené v aktualizacích budou
prověřeny při nejbližší další změně.
Soulad s Politikou územního rozvoje České republiky 2008
(dále jen PÚR; schválena dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929, ve znění aktualizace č.1 schválena
usnesením vlády č. 276 dne 15.4.2015 a aktualizací č. 2 a 3 (usnesením vlády č. 626 a 630 ze dne 2.
9. 2019
Z PÚR ČR 2008 vyplývá pro Změnu č.1 Územního plánu Borek požadavek souladu této ÚPD
s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.
Požadavky na Změnu č.1 územního plánu Borek vyplývají z polohy řešeného území
především v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové / Pardubice. Zásady a zájmy celorepublikových
priorit byly upřesněny v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – vyhodnoceno
v následujících tabulkách.

Republikové priority

Řešení Změny č.1 Územního plánu Borek

odst. 14

 priorita je sledována již platným ÚPD, hodnoty jsou ve
veřejném zájmu chráněny např. prvky ÚSES jsou vymezeny
jako veřejně prospěšná opatření. Změna č.1 nemění
jednotlivé koncepce stanovené v platném ÚP. Vymezenými
plochami územních rezerv je naznačena možnost cílového
způsobu využití ploch především severně od stávající hranice
zástavby sídla.

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

ods. 15
sociální segregace

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

 Návrh navazuje
strukturu sídla.

na

stávající

zachovalou

urbanistickou

 Pro možnosti rozvoje sídla jsou vymezeny plochy mimo
chráněné půdy – půdy I. a II. třídy ochrany, v celkovém součtu
Změna č.1 plochy záborů snižuje.

 Návrh územního plánu přináší řešení, které se snaží o
minimalizaci vzniku příčin pro vznik sociální segregace. Část
zastavitelných ploch byla s ohledem na reálnost využití
vypuštěna z řešení ÚPD. Změna č.1 navazuje na zásadu
platného Územního plánu Borek a rozvíjí bydlení takovým
typem plochy s rozdílným způsobem využití, kde je stanoven
jako vhodný typ objektů pro bydlení – rodinný dům.
10

ods. 16
způsob využití území, v ÚPD přednost
komplexního řešení před uplatňováním
jednostranných hledisek, zvyšování
kvality života obyvatel a hospodářského
rozvoje, spolupráce s obyvateli

 Změna územního plánu zasahuje do území komplexně,
nezasahuje do území jednostranně, vytváří podmínky pro
rozvoj bydlení, veřejných prostranství, veřejné infrastruktury,
krajiny.
 vytvářeny jsou podmínky pro rozvoj občanského vybavení a
tím je posilována i možnost pro případné vytvoření nových
pracovních míst
 spolupráce se zástupci obce již od samého počátku
zpracování územního plánu a jeho změny č.1

ods. 17
podmínky k odstraňování
náhlých hospodářských změn

důsledků

 již územní plán vymezil plochy pro zachování pracovních
příležitostí a případně vytváří podmínky pro vznik nových.
Změna č. 1 navazuje na stanovené zásady. Rozvoj sídla je
orientován především, vzhledem k rozsahu rozvojových ploch
pro bydlení, na posílení občanského vybavení, rozvoji
veřejných prostranství, systému dopravní a technické
infrastruktury a systému sídelní zeleně
 spolu s vytvořením podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení a
posílení složky občanského vybavení je posilován význam
sídla jako významného centra osídlení

ods. 18
polycentrický rozvoj sídelní struktury
ods. 19
polyfunkční využívání opuštěných areálů
a ploch, hospodárné využití zastavěného
území, ochrana nezastavěného území a
zachování veřejné zeleně, koordinace
veřejných a soukromých zájmů
ods. 20
záměry ovlivňující charakter krajiny,
kompenzační opatření,
respektování
veřejných zájmů (např. ochrana životního
prostředí), implementace a respektování
ÚSES, ochrana krajinného rázu

 Změna č. 1 navazuje na zásady stanovené platnou ÚPD.
Podmínky pro možnosti rozvoje sídla jsou vytvářeny tak, aby
sídlo bylo kompaktní.
 Změna č. 1 snižuje zábor zemědělského půdního fondu oproti
platnému ÚP.
 Posilován je systém sídelní zeleně, jsou vymezeny plochy
veřejné zeleně a veřejných prostranství v zastavitelných
plochách na SZ a S straně sídla.

 Změna č.1 upřesňuje vymezení systému ÚSES v souladu se
ZÚR Pk, včetně návazností na systém ekologické stability
v sousedních k.ú. Na základě pokynů po společném jednání a
koordinační schůzky ohledně vymezení ÚSES, byly při
prověření
ÚSES
zohledněny
úpravy
na
základě
rozpracovaných KoPÚ, které vycházejí ze zpracované studie
týkající se trasování dálnice II. třídy D35 včetně navazujících
úprav (viz. kap. i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
včetně vybrané varianty).
 Nové záměry, s výjimkou koridoru pro propojovací VVTL
plynovodu Olešná – Polsko a trasy D35 - záměrů nadmístního
významu, nezasahují do území cenných z hlediska ochrany
přírody a krajiny.

podmínky
pro
zajištění
migrační
prostupnosti krajiny, omezit srůstání sídel

 Navrhované záměry Změnou č.1 významným způsobem
neovlivní prostupnost území. Nové zastavitelné plochy jsou
vymezeny ve vazbě na zastavěné území nebo na linie
stávající dopravní infrastruktury. Vymezeno bylo významné
migrační území (dle ÚAP).

ods. 21

 Změna č. 1 posiluje složku sídelní zeleně v rámci již platným
územním plánem vymezených zastavitelných ploch.

ochrana
ploch
před
zastavěním
v rozvojových osách a oblastech

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

 Krajina v okolí sídla není negativně poznamenána lidskou,
resp. není nutné lidské zásahy kompenzovat dle této priority.
Lesní plochy na severu řešeného území jsou chráněny.
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 Tato problematika není řešena Změnou č.1, stávající
komunikace a cesty zajišťující prostupnost krajiny jsou
respektovány.

ods. 22
cestovní ruch

 Respektovány a doplňovány v souvislosti s navrhovanými
záměry jsou systémy technické infrastruktury

ods. 23
zkvalitnění
dopravní
a
technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost
krajiny

 Trasa D35 – prověřena již platnou ÚPD. V souladu s PÚR a
ZÚR Pk vymezen koridor pro trasu propojovacího VVTL
plynovodu – nadmístní význam (dle PÚR 2008 – P5). Pro
zlepšení prostupnosti území jsou respektovány stávající cesty,
v zastavitelných plochách je umožněn průchod do krajiny.
 Vymezena byla nová plocha pro ČOV (uvažováno je
s kořenovou ČOV), pro její napojení je využito navrhovaného
průchodu pod D35, který bude sloužit také pro trasování
NRBK K73, stávající vodoteče a místní účelové komunikace,
je součástí připravované PD na dálnici II. třídy.
 Respektovány jsou zásady a podmínky stanovené platnou
ÚPD.

ods. 24
dostupnost
území
rozšiřováním
a
zkvalitňováním dopravní infrastruktury
s ohledem na potřeby veřejné dopravy

 Na řešeném území není vymezeno záplavové území. Tato
problematika není řešena změnou ÚP.

ods. 25
podmínky pro protierozní ochranu území
a obyvatelstva před potencionálními riziky
a přírodními katastrofami v území

 mimo rámec změny ÚP

Odst.26
Vymezovat
zastavitelné
plochy
v záplavových územích a umisťovat do
nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela
výjimečných a zvlášť odůvodněných
případech,
vymezovat
a
chránit
zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika
vzniku povodňových škod

 trasa navrženého VVTL plynovodu je vedena v souběhu
s trasou stávajícího VTL plynovodu.

Odst.27
koordinované
infrastruktury

umisťování

veřejné

Odst.28

 Změna č.1 vymezuje novou plochu pro ČOV (na základě
připravované PD pro obec). Její napojení je koordinováno
s připravenou trasou D35 a využit je navrhovaný průchod pod
touto silnicí.
 mimo rámec změny ÚP

nároky dalšího vývoje, dlouhodobé
souvislosti, spolupráce veřejného i
soukromého sektoru s veřejností
Odst.29

 mimo rámec změny ÚP

návaznost různých druhů dopravy, rovné
možnosti mobility a dosažitelnosti

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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 Respektovány jsou zásady stanovené platným územním
plánem, v souvislosti s vymezenými záměry je navrženo
doplnění systémů technické infrastruktury

ods. 30
úroveň technické infrastruktury
odst. 43
rozvojová oblast
Pardubice

Hradec

nejsou stanoveny
plánování

úkoly

Králové
pro

/

územní

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem – Zásadami územního
rozvoje Pardubického kraje
(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 29.4.2010
(nabyly účinnosti dne 15.5.2010), aktualizace č.1 – vydaná usnesením č. Z/229/14 ze dne 17.9.2014 (
nabytí účinnosti dne 7.10.2014) a aktualizace č. 2 – vydaná usnesením č. Z/364/19 ze dne 18. 6.
2019.)
Stanovené požadavky ZÚR Pk

Řešení Změny č.1 Územního plánu Borek

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

Platný ÚP respektuje požadavky na vyváženost a udržitelnost
rozvoje
území.
Vzhledem
k velikosti
již
vymezených
zastavitelných ploch s hlavní funkcí bydlení je Změnou č.1 ÚP
posilována funkce občanského vybavení a systému sídelní
zeleně. Významnější výrobní areály se v řešeném území
nenacházejí, Změna č.1 nové plochy pro výrobu nevymezuje.

(06) respektovat a chránit přírodní,
kulturní a civilizační hodnoty území:
- přírodní
hodnoty,
biologická
rozmanitost a ekologicko-stabilizační
funkce krajiny
- ochrana pozitivních znaků krajinného
rázu
- zachování a citlivé doplnění výrazu
sídel
(urbanistické
struktury,
architektonické i přírodní dominanty),
zabránit a omezit fragmentaci krajiny
- chránit obyvatelstvo před zdravotními
riziky a narušenou kvalitou prostředí
- ochrana před vznikem prostorově
sociální segregace s negativními vlivy
na sociální soudržnost obyvatel
- rozvojové záměry, které mohou
významně ovlivnit charakter krajiny,
umisťovat do nejméně konfliktních
lokalit
(07) hospodářské činnosti v území
stabilizovat
a
vyváženě
rozvíjet
s přihlédnutím ke:
- kvalitě života obyvatel
- efektivnímu využívání zastavěného
území a zachování celistvosti sídel
- intenzivnějšímu rozvoji cestovního
ruchu, turistiky a rekreace
- uplatnění mimoprodukční funkce
zemědělství v krajině, účelné členění
pozemkové držby dle KPÚ
- mimoprodukční funkce lesů
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

Změna č.1 do ploch přírodně cenných nevymezuje žádné záměry.
Do ploch lesa pouze vymezuje, resp. vytváří podmínky pro
možnost umístění trasy VVTL plynovodu (v souladu s PÚR a ZÚR
Pk).
Změna č.1 podrobněji člení zastavitelné plochy tak, aby z hlediska
prostorového uspořádání bylo vhodným způsobem navázáno na
stávající zachovanou urbanistickou strukturu sídla. Vymezeny
jsou plochy veřejné zeleně pro umožnění volnočasových a
rekreačních aktivit obyvatel.
Nové záměry negativně nenarušují krajinu a krajinný ráz. Trasa
VVTL plynovodu je vedena v již zatíženém území – stávající VTL
plynovod.

Změna č. 1 významně neovlivňuje podmínky pro vyvážený rozvoj
území stanovené platnou ÚPD. Posilována je funkce občanského
vybavení, veřejných prostranství včetně veřejné zeleně.
Systém dopravní a technické infrastruktury je Změnou č. 1
doplněn. Kromě trasování propojovacího VVTL plynovodu –
liniová stavba - nejsou navrhovány záměry, které by ovlivňovaly
funkci lesů.
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- rozvoj systémů dopravní obsluze a
technické vybavenosti území
- úroveň TI – dodávka vody a
zpracování odpadních vod – zajistí
vysokou kvalitu života v současnosti i
budoucnosti
- podmínky
pro
rozvoj
decentralizované,
efektivní
a
bezpečné
výroby
energie
z obnovitelných
zdrojů,
šetrné
k životnímu
prostředí,
s cílem
minimalizace negativních vlivů a rizik
Rozvojová oblast republikového
významu OB4 - zásady
pro
usměrňování územního rozvoje a
rozhodování o změnách v území
(týkající se řešeného území)
(12)
Zásady pro usměrňování územního
rozvoje:
m) respektovat prvky přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území
n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její
estetické hodnoty a ekologické stability
Rozvojová oblast republikového
významu OB4 – úkoly pro územní
plánování (týkající se řešeného území)
(13)
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch
v sídlech a stanovit směry jejich využití
s ohledem
na
kapacity
obsluhy
veřejnou infrastrukturou, limity rozvoje
území a ochranu krajiny
f) respektovat požadavky na ochranu a
upřesnit vymezení skladebných částí
ÚSES za podmínek stanovených
odst.(112) v ZÚR Pk

Plochy
a
koridory
technické
infrastruktury
(108)
b)
v záplavových
územích
lze
vymezovat zastavitelné plochy a
umísťovat veřejnou infrastrukturu jen ve
zcela
výjimečných
a
zvlášť
odůvodněných případech

Plochy a koridory nadregionálního a
regionálního ÚSES
(110)
ZÚR vymezují na nadregionální úrovni:
b) osy nadregionálních biokoridorů,
jejichž funkčnost je nutno zajistit: K73 –
Bohdaneč – Vysoké Chvojno v šířce
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

Tyto hodnoty jsou respektovány platnou ÚPD, Změna č.1 ÚP
zásadu ochrany těchto hodnot respektuje (případně upravuje na
základě aktuálních ÚAP), vymezuje nadregionální biokoridor K 73
v souladu se ZÚR Pk, prověřuje vymezení prvků lokálního ÚSES,
zároveň je vymezení ÚSES koordinováno s rozpracovanými
KoPÚ na k.ú. Borek a připravovanou trasou D35.

Změna č.1 navazuje na řešení platného územního plánu, prověřila
vymezení hranice zastavěného území. Na základě požadavků
uplatněných v zadání je vymezena pouze jedna drobná
zastavitelná plocha pro bydlení – na východním okraji sídla.
Rozsáhlá lokalita na SZ vymezená v platném ÚP je zmenšena. Po
společném jednání byla vymezena nová zastavitelná plocha
v rámci zastavěného území – v jižní části sídla a vymezena nová
plocha pro ČOV. Změna č.1 upřesňuje vymezení trasy NRBK K73
podél západní hranice řešeného území v souladu se ZÚR Pk,
rovněž je zajištěna koordinace ÚSES s platnou ÚPD sousedních
obcí (prověřen lokální ÚSES) a zohledněny jsou připravované
komplexní pozemkové úpravy (k.ú. Borek i k.ú. Bukovina nad
Labem) v souvislosti s plánovanou trasou D35.

Do záplavového území nejsou vymezovány záměry, které by
s ním kolidovaly (záplavové území není v k.ú. Borek
vymezováno).

Platný územní plán vymezil pro NRBK koridor v odpovídajících
šířkových parametrech. Změna č.1 toto vymezení upravuje
v souladu se ZÚR Pk. Na základě pokynů po společném jednání
byla zapracována úprava NRBK K73 v místě křížení s trasou D35
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minimálně 40 m

Vymezení cílových charakteristik
krajiny
(121)
v řešeném území se vyskytují tyto
krajinné typy:
b) krajina lesní
d) krajina lesozemědělská
e) krajina zemědělská
g) území s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace
(122)
stanovené zásady péče o krajinu při
plánování změn v území a pro jejich
šetrné využívání
a) vytvářet podmínky pro ochranu
všech přírodních zdrojů a pro jejich
šetrné využívání
b) chránit a rozvíjet základní atributy
stability, funkčnosti a vzhledu
krajiny…
c) rozvíjet retenční schopnost krajiny
d) respektovat výjimečné části krajiny
chráněné dle příslušných zákonů
e) preferovat
využití
rezerv
v zastavěném území sídel, zejména
proluk a přestavbových území před
vymezováním zastavěných ploch ve
volné krajině
f) cestovní ruch rozvíjet ve formách
příznivých pro udržitelný rozvoj,
g) respektovat cenné architektonické a
urbanistické znaky sídel…
h) při navrhování rozvojových území,
jejichž využití umožní umisťování
staveb, které mohou narušit krajinný
ráz, vyhodnotit jejich vliv na krajinný
ráz a negativní dopady eliminovat
Krajina lesní, lesozemědělská a
zemědělská - zásady pro plánování
změn v území a rozhodování o nich
(131) ZÚR stanovují tyto zásady pro
plánování změn v území a rozhodování o
nich (krajina lesozemědělská):
a) Lesní
hospodářství
směřovat
k diferencovanější a přirozenější skladbě
lesů a eliminovat tak rizika poškození
krajiny nesprávným lesním hospodařením
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná
území obcí navrhovat pouze v nezbytně
nutné míře při zohlednění krajinných
hodnot území s tím, že zastavitelné
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

dle připravovaných komplexních pozemkových úprav, které
vycházejí ze „Studie v katastrálních územích Bukovina nad
Labem, Borek, Újezd u Sezemic…. předcházející pozemkovým
úpravám“ 12/2011.

Platný územní plán respektuje přírodní hodnoty území, chrání
plochy lesa a přírodně cenné lokality.
Stanovuje podmínky využití tak, aby byla zachována a pokud
možno posílena retenční schopnost krajiny.
ÚP respektuje založenou urbanistickou strukturu sídla.
Rozšířením ploch pro zařízení občanského vybavení, pro jejichž
možnost realizace Změna č.1 vytváří podmínky, aby byla
posilována i nabídka pracovních příležitostí.
Vytvářeny jsou podmínky pro posílení systému především sídelní
zeleně s vazbou na zeleň krajinnou.

Zásady byly zapracovány do Změny č.1.
Změna č.1 se nedotýká lesních pozemků, kromě trasování
propojovacího VVTL plynovodu.
Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na
stávající dopravní systém.
Stávající vymezené zastavitelné plochy byly prověřeny a jejich
rozsah upraven.
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plochy nebudou vymezovány na úkor
ploch lesa
c) zábor PUPFL připouštět pouze
v nezbytných odůvodněných případech
technické a dopravní infrastruktury
d) chránit a rozvíjet harmonický vztah
sídel a zemědělské krajiny, zejména
udržovat vyvážený podíl zahrad a
trvalých travních porostů a zastavěných a
intenzivně využívaných ploch
e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší
kapacitou lůžek připouštět pouze na
základě vyhodnocení únosnosti krajiny

Rozšířeny jsou plochy smíšené krajinné zeleně, což přispěje ke
zlepšení retenčních schopností krajiny.
Z hlediska záborů ZPF, Změna č.1 snižuje plochy záborů, část
zastavitelné plochy – na SZ od sídla - je nově vymezena jako
stabilizovaná plocha. Vymezené plochy pro nové záměry se
dotýkají zemědělského půdního fondu ve smyslu nových záborů
především orné půdy, a to ve IV. třídě ochrany. Plochy jsou
částečně dotčeny investicemi do půdy.
Změna č.1 posiluje systém sídelní zeleně, vymezením ploch
veřejné zeleně v zastavitelných plochách navazujících na sídlo na
SZ a S.

(133)
ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování
změn v území a rozhodování o nich:
a) dbát na ochranu a hospodárné
využívání zemědělského půdního fondu
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná
území obcí navrhovat v nezbytně nutné
míře při zohlednění krajinných hodnot
území
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména
obnovou a doplňováním doprovodné
zeleně podél komunikací a rozptýlené
zeleně (solitéry, remízky apod.)
d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou
cestní sítě
ZÚR vymezují a požadují respektovat
veřejně
prospěšná
opatření,
bezprostředně se dotýkající obce
Borek
(147)
- ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná
opatření tyto plochy a koridory
biocenter a biokoridorů ÚSES, jejichž
funkčnost je nutno zcela nebo částečně
zajistit:
o U03 – K 73 – Bohdaneč
– Vysoké Chvojno
o RBC 1759 Borek

Tato skladebná část nadregionálního ÚSES je vymezena jako
VPO již v platné ÚPD. Změna č.1 prověřila a upravila vymezení
koridoru K 73, zejména v místě jeho křížení s trasou dálnice II.
třídy D35. Vymezení regionálního biocentra (v platné ÚPD) je
respektováno.

Změna č.1 Územního plánu Borek není v rozporu s dalšími vydanými dokumenty, zabývajícími
se rozvojem Pardubického kraje (Program rozvoje Pardubického kraje, Územní energetická
koncepce Pk, PRVKÚK Pk).
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

16

c)

Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů








Změna č.1 převážně vymezuje plochy pro takové nové záměry, které neovlivní širší vztahy
v území.
Řeší ale i takové, které je nutno v řešení širších vztahů zmínit, neboť je nutno je koordinovat i
se sousedními správními územími (např. trasování propojovacího VVTL plynovodu Olešná –
Polsko, NRBK K 73, trasa dálnice II. třídy D35).
Katastrální území obce Borek se nachází mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Leží na
křižovatce silnic III. třídy. Severní část řešeného území je tvořena lesním masivem, okolí
vlastního sídla je zemědělsky obhospodařované. Jihozápadně spíše převažují plochy trvalých
travnatých porostů, které se táhnou až k Újezdskému rybníku.
Podél západní hranice je trasován nadregionální biokoridor K 73. Jeho vymezení bylo
upraveno v souladu s rozpracovanými komplexními pozemkovými úpravami pro k.ú. Borek a
k.ú. Bukovina nad Labem, které jsou zpracovávány zejména z důvodu trasování komunikace
D35. Tyto úpravy vycházejí ze „Studie v katastrálních územích Bukovině nad Labem, Borek,
… předcházející komplexním pozemkovým úpravám“ (zprac. Šindlar s.r.o., 12/2011). . V ZÚR
Pk je NRBK K73 trasován podél západní hranice řešeného území. Jeho vymezení je
respektováno dle platného ÚP Borek, nově je do NRBK vloženo LBC73 a upravena jeho trasa
v souvislosti s průchodem přes dálnici II. třídy západně od obce Borek.. . Při trasování NRBK
byla zohledněna trasa dálnice II. třídyD35 včetně navrženého místa pro průchod biokoridoru
dle zmíněné studie a rozpracovaných komplexních pozemkových úprav. Při vymezení ÚSES
je také zohledněna nová poloha navrhované ČOV jihozápadně od D35. Změna č. 1 také
prověřila vymezení prvků lokálního ÚSES, při úpravě vymezení byl jako podklad použit
dokument „Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP Pardubice“ (zprac. Projekce
zahradní krajinná a GIS, s.r.o., 08/2010). Také v oblasti technické infrastruktury je nutná
provázanost s okolními sídly. Změna č.1 vymezuje koridor pro trasu propojovacího plynovodu
VVTL Olešná – Polsko (dle PÚR 2008 – ozn. P5, dle ZÚR Pk – VPS ozn. P01), který vede
podél východní hranice řešeného území, zasahuje pozemky lesa.
Z hlediska dopravního systému, byla již v platné ÚPD prověřena trasa rychlostní silnice R 35,
v závislosti na novelu zákona 268/2015 Sb., je tato komunikace nově zařazena do kategorie
dálnic II.třídy (D35). Změna č.1 zohledňuje umístění navrženého mostu v západní části
řešeného území a NRBK vymezuje tak, aby jeho průchod byl umožněn pod tímto mostem a
nebyla narušena provázanost prvků ÚSES.

Výřez z Výkresu I.2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, …(Zásady rozvoje Pradubického kraje - Právní stav po
aktualizaci č.2)

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

17

d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ
(1) Cílem územního plánování je vytvářet
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj
a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by
ohrožoval podmínky života generací budoucích.

ŘEŠENÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK
Řešení Změny č.1 ÚP Borek navazuje na řešení
platné ÚPD. Ta vymezila plochy pro rozvoj zejména
bydlení s tím, že zařízení občanského vybavení
mohou být situována v těchto plochách v souladu se
stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným
způsobem využití. Dále jsou vymezeny plochy pro
systém sídelní zeleně. S ohledem na reálnost využití
rozvojových ploch, je rozsah zastavitelných ploch
redukován. V řešeném území je pro denní rekreaci
obyvatel posilována složka veřejné zeleně a
veřejných prostranství.

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

Plochy pro novou zástavbu pro bydlení byly v platném
ÚP Borek navrženy v poměrně velkém rozsahu, část
lokality byla na západě byla vypuštěna z řešení. Je
tím podpořena snaha o rozvoj bydlení především
v návaznosti na zastavěné území sídla nebo přímo v
něm. Změna č.1 vytváří podmínky pro posílení složky
veřejných prostranství. Navrhované úpravy vyplývají
z potřeb obyvatel i obce.
Změna č.1 Územního plánu bude v souladu se
stavebním zákonem projednána a posouzena,
případně upravena. Změna č.1 upravuje vymezení
veřejně prospěšných staveb a opatření s ohledem na
řešení územně plánovací dokumentace pořizované
krajem – ZÚR Pk.
Již platný Územní plán Borek respektuje kulturní a
civilizační hodnoty území. Respektovány jsou limity
využití území, některé jsou v souladu s poskytnutými
ÚAP aktualizovány. Upřesňuje vymezení skladebných
částí územního systému ekologické stability a
vymezuje je jako veřejně prospěšná opatření. Vymezil
plochy s rozdílným způsobem využití v nezastavěném
území s ohledem na stávající i budoucí způsob jejich
využití ploch a stanovil pro ně podmínky využití. ÚP
maximálně chrání plochy určené k plnění funkcí lesa.
Nové rozvojové plochy jsou Změnou č.1 vymezovány
ve vazbě na zastavěné území, v lokalitách
napojitelných na technickou a dopravní infrastrukturu.
Vyhodnoceno je využití zastavěného území a
zastavitelných ploch vymezených platnou ÚPD.
Do nezastavěného území nenavrhuje územní plán
žádné záměry s výjimkou rozvojových ploch, které
jsou vymezeny vždy ve vazbě na zastavěné území a
ve vazbě na stávající komunikace.
Pro možnost vedení propojovacího plynovodu VVTL
Olešná – Polsko, je vymezen koridor podél východní
hranice řešeného území.
Trasa navrhované cyklotrasy jižně od sídla je
upravena v návaznosti na aktualizaci trasy D35 vč.
souvisejících staveb.
Jihozápadně od D35 je nově navržena plocha pro
novou ČOV (dle podkladů od obce).
Doplněny byly podmínky využití nezastavěného
území především s ohledem na § 18 odst. 5 SZ.

(3) Orgány územního plánování postupem podle
tohoto zákona koordinují veřejné a soukromé záměry
změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a
rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,
včetně
urbanistického,
architektonického
a
archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ
jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a
zajišťuje
ochranu
nezastavěného
území
a
nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a
míru využití zastavěného území.

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

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně
umístit technickou infrastrukturu způsobem, který
neznemožní jejich dosavadní užívání.

Změna č.1 ÚP nemění koncepci technické
infrastruktury stanovenou územním plánem, který se
snaží tento cíl respektovat, nově je vymezen pouze
koridor pro trasu VVTL plynovodu (v souladu s PÚR ,
ZÚR Pk).

ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ
(1) Úkolem územního plánování je zejména:
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty
a podmínky území
c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn
v území, veřejný zájem na jejich provedení,
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem
například na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou
infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
d) Stanovovat urbanistické, architektonické a
estetické požadavky na využívání a
prostorové uspořádání území a na jeho
změny, zejména na umístění , uspořádání a
řešení staveb
e) Stanovovat podmínky pro provedení změn
v území, zejména pak pro umístění a
uspořádání staveb s ohledem na stávající
charakter a hodnoty území
f) Stanovovat pořadí provádění změn v území
(etapizaci),
g) Vytvářet v území podmínky pro snižování
nebezpečí
ekologických
a
přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,
a to přírodě blízkým způsobem
h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování
důsledků náhlých hospodářských změn
i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj
sídelní struktury a pro kvalitní bydlení
j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro
hospodárné
vynakládání
prostředků
z veřejných rozpočtů na změny v území
k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění
civilní ochrany
l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a
rekultivační zásahy do území
m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle
zvláštních
právních
předpisů
před
negativními vlivy záměrů na území a
navrhovat kompenzační opatření, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
n) Regulovat rozsah ploch pro využívání
přírodních zdrojů
o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů
architektury, urbanismu, územního plánování
a ekologie a památkové pěče
(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení
vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního
rozvoje a územního plánu na vyvážený vztah
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro

ŘEŠENÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK
Změna č.1 významným způsobem nemění územním
plánem stanovenou urbanistickou koncepci a
koncepci krajiny. Vzhledem k tomu, že bylo
požadováno vypuštění zpracování územní studie pro
zastavitelné plochy severozápadně a severně od
sídla jako podmínky pro rozhodování v území, Změna
č.1 se zabývá podrobnějším členěním těchto ploch a
vymezuje koridory pro dopravní a technickou
infrastrukturu a plochy veřejné zeleně.
Změna č.1 prověřila prostavěnost vymezených
zastavitelných ploch, část zastavitelné plochy byla
vypuštěna z řešení.
Změna č. 1 vychází z řešení územního plánu, který
rozdělil řešené území do jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití podle převládající
funkce a pro jednotlivé funkční typy stanovil podmínky
využití těchto ploch. Také Změna č.1 stanovuje pro
jednotlivé rozvojové lokality podmínky prostorového
uspořádání, upřesněny jsou s ohledem na konkrétní
lokalizaci – podmínky v lokalitě, limity využití území
apod.
Změna č.1 prověřila vymezení skladebných částí
ÚSES v koordinaci s připravovanými komplexními
pozemkovými úpravami a trasou D35.
Změna č. 1 vymezila pro možnost vedení
propojovacího plynovodu VVTL koridor podél
východní hranice řešeného území.
Změna č. 1 ÚP prověřila vymezení koridorů a ploch
pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, prověřila potřebu uplatnění předkupního
práva. Toto bylo až na výjimku ploch veřejných
prostranství vypuštěno.
Změna č.1 prověřila záměry vlastníků nemovitostí a
obce, prověřila soulad s nadřazenou ÚPD (ZÚR Pk).
Prověřeny byly stanovené podmínky ve vztahu
k platné legislativě, prověřeno bylo vymezení
zastavěného území.

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu)
nebylo zadáním ÚP požadováno zpracování
vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP na životní prostředí
a byl vyloučen významný vliv Změny č.1 ÚP na
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hospodářský rozvoj a soudržnost společenství
obyvatel území (dále jen „vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území“); jeho součástí je posouzení
vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy
k tomuto zákonu a posouzení vlivu na evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán
ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv
nevyloučil.

vymezené evropsky významné lokality. Tudíž nebylo
zpracováno vyhodnocení Změny č.1 ÚP na udržitelný
rozvoj.

Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
e)

Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů

Změna č.1 Územního plánu Borek je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti a č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Změna č.1 ÚP je zpracována přiměřeně v souladu s metodikou MINIS – Minimální standard
pro digitální zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.2.,
v návaznosti na věcný obsah a způsob vyjádření v platné ÚPD.
Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k vyhlášce
č.500/2006 Sb.
Změna č. 1 Územního plánu Borek v souladu se stavebním zákonem prověřila vymezení
zastavěného území, navazuje na platnou ÚPD stanovenou koncepci rozvoje území, urbanistickou
koncepci a dle požadavků na změny v území v souladu se Zadáním územního plánu Borek vymezila
další rozvojové plochy. Navazuje na stanovenou koncepci veřejné infrastruktury, na stanovené
podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které prověřila a v souladu s legislativou
upravila, vymezila v souladu s navrhovaným řešením plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby
a opatření.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o.
f)

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů

Řešení Změny č.1 územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a
jejich ochranné režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.
Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, do jejich manipulačního pásma nejsou
navrhovány záměry, které by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly údržbu vodních toků. (Zákon
č.254/2001 Sb. – vodní zákon).
Změna č.1 ÚP respektuje trasy a ochranná pásma silnic (dálnice II. tř., silnice III. třídy) dle §
30 a § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Tyto budou
respektovány při využívání území i při rozhodování o změnách využití území.
Respektovány budou trasy stávající vodovodní sítě včetně ochranných pásem v rozsahu dle
zákona 247/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
Respektovány jsou přírodní hodnoty území, plochy PUPFL. Vymezeny jsou skladebné části
územního systému ekologické stability včetně ochranného režimu. (Zákon č. 114/1992 Sb., č.
289/1995 Sb.).
Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění. (zákon č.86/2002 Sb.).
Respektovány jsou zájmy památkové péče, respektována je urbanistická struktura sídla, je
respektován zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Celé řešené území je územím
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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s archeologickými nálezy. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací povinnost
záměru stavební činnosti podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
(Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612 00 Brno) a povinnost umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu.
Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, č.44/1988 Sb.
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o
V procesu pořizování Změny č. 1 ÚP Borek nebyl řešen žádný rozpor. Stanoviska krajského úřadu
byla zapracována do kapitoly a) Odůvodnění územního plánu.

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP BOREK – DOTČENÉ ORGÁNY
P.
č.
1.

Dotčený orgán
(DO)
ČR – Státní energetická
inspekce, územní inspektorát
pro Královéhradecký a
Pardubický kraj, Wonkova
1143, Hradec Králové, 500 02

Stanovisko

2.

Hasičský záchranný sbor
Pardubického kraje, Teplého
1526, Pardubice, 530 02
ze dne 30.11.2016
Č.j.: HSPA-15-725/2016-Sh

3.

Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, U Divadla 828,
Pardubice, 530 02
ze dne 14.11.2016
Čj: KHSPA 17975/2016/HOK-

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle
ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne
15.10.2016 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO
a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko
Odůvodnění
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu stanoviska splňuje obsahové
náležitosti uvedené ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým
komunikacím a zdrojům požární vody jakožto veřejně prospěšným stavbám
definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Souhlasné koordinované stanovisko k návrhu územního plánu splňuje
požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva.
Poučení
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.
Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního
architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 17.10.2016,
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále
jen „KHS“), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006
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-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje
žádné požadavky na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace

Pce

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), posoudila předložený „návrh Změny č. 1 Územního
plánu Borek“.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny Územního plánu s
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu
s § 50 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko:
S projednáním „návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek“
souhlasí.
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4
odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených
podmínek:
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše I/Z06 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z provozu na
stávající silnici č. III/29823. V další fázi řízení (územní řízení apod.) bude
KHS požadovat doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku z
provozu na stávající silnici č. III/29823.
Odůvodnění
Dne 17.10.2016 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města Pardubic,
Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp. zn. OHA/43303/2014/Mo ze dne
14.10.2016) ve věci „Společné jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Borek“.
KHS se k návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Borek vyjádřila pod č.j.
KHSPA 13288/2014/HOK-Pce ze dne 1.9.2014, bez podmínek.
Navržené lokality:
I/Z01a – plocha řeší změnu funkčního využití části zastavitelné plochy a.1.
(vymezena platným Územním plánem Borek, dále jen „platný ÚP“, jako plocha
pro rozvoj bydlení v severozápadní části řešeného území). Nově je navrženo
funkční využití PVk (plochy místních obslužných a účelových komunikací, dále
jen „PVk“).
I/Z01b – plocha řeší změnu funkčního využití části zastavitelné plochy a.1.
(vymezena platným ÚP Borek jako plocha pro rozvoj bydlení v severozápadní
části řešeného území). Nově je navrženo funkční využití ZV (plochy zeleně na
veřejných prostranstvích, dále jen „ZV“).
I/Z02a – plocha řeší změnu funkčního využití části zastavitelné plochy a.2.2.
(vymezena platným ÚP Borek jako plocha pro rozvoj bydlení v severozápadní
části řešeného území). Nově nese část plochy funkční vymezení PVk.
I/Z02b a I/Z02c – jedná se o plochy změny funkčního využití části zastavitelné
plochy a.2.2. (vymezena platným ÚP Borek jako plocha pro rozvoj bydlení v
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-projektant doplní do textové části Změny
č.1 pro plochu I/Z06 požadavek podmíněné
přípustnosti z hlediska ochrany před
hlukem z provozu na stávající silnici č.
III/29823 včetně poznámky o doložení
nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z provozu na stávající silnici č.
III/29823

severozápadní části řešeného území). Nově byly pro tyto plochy zařazeny pod
funkční využití ZV.
I/Z05 – jedná se o navrženou zastavitelnou plochu s funkcí ZZ (plochy sídelní
zeleně), která navazuje na plochu I/Z04 (v platném ÚP vymezeny jako plocha
a.2.2. pro rozvoj bydlení v severní části řešeného území). Plocha bude
využívána jako zahrada k zástavbě pro bydlení, která vznikne jižně v
zastavitelné ploše vymezené v platném ÚP Borek.
I/Z06 – jedná se o zastavitelnou plochu s funkcí BV (plochy bydlení v
rodinných domech – venkovské, dále jen „BV“), která navazuje na rozvojovou
plochu pro bydlení ve východním okraji sídla. Navrženou plochou bude
rozšířena zastavitelná plocha a.7., která je vymezena v platném ÚP Borek.
Plocha je ze severu a jihu ohraničena stávající silnicí č. III/29823. KHS
požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše I/Z06 vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z provozu na stávající silnici č.
III/29823. V další fázi řízení (územní řízení apod.) bude KHS požadovat
doložit nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu na
stávající silnici č. III/29823.
I/Z03 a I/Z04 – v souladu se zadáním Změny č. 1 je severozápadně od sídla
zmenšena rozsáhlá plocha pro rozvoj bydlení. Z důvodu lepší přehlednosti byla
zastavitelná plocha a.2.2. (vymezená platným ÚP Borek v severní části
řešeného území) rozdělena na menší zastavitelné plochy pro bydlení s
označením I/Z03 a I/Z04. Nejedná se tedy o nově vymezené zastavitelné
plochy, ale pouze o změnu v označení ploch. Změnou č. 1 byla zrušena
podmínka zpracování územní studie pro plochy a.1. a a.2.2. vymezené
platným ÚP Borek. Došlo k zarovnání hranice plochy I/Z03 s hranicí
stabilizované plochy pro bydlení s označením I/a.
Plocha územní rezervy:
I/R1 – jedná se o část již vymezené zastavitelné plochy s označením a.2.1.,
která je vymezena platným ÚP Borek jako lokalita pro rozvoj bydlení.
Vzhledem k tomu, že v platném ÚP Borek byly vymezeny plochy pro bydlení
ve velkém rozsahu, Změnou č. 1 dochází k jejich redukci – část plochy a.2.1. v
severozápadní části sídla byla tedy vymezena jako územní rezerva (BV).
Pokud bude plocha územní rezervy I/R1 v budoucnu sloužit pro bydlení, KHS
upozorňuje, že bude v další fázi řízení požadováno doložení nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z provozu na navržené komunikaci D35.
Umístění ploch s funkcí bydlení do blízkosti významného liniového zdroje hluku
je vzhledem k hlukové zátěži vzniklé z provozu navržené komunikaci D35
nežádoucí. Úpravy vyplývající z aktualizace zastavěného území:
Níže uvedené lokality byly vyhodnoceny v souladu s údaji evidence katastru
nemovitostí jako zastavěné (stabilizované) stavební pozemky.
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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I/a – stabilizovaná plocha s funkcí BP (plochy bydlení v rodinných domech –
příměstské, dále jen „BP“). Část je zařazena do ploch zeleně na veřejných
prostranstvích – ZV.
I/b – stabilizovaná plocha s funkcí OV (plochy občanského vybavení).
I/c – stabilizovaná plocha s funkcí BP; využívána jako zahrada k rodinnému
domu.
I/d – část stabilizované plochy nese funkci OS (plochy sportovních zařízení),
zbývající území je vymezeno jako NZs (plochy smíšené krajinné zeleně).
Z hlediska dopravního systému byla již v platném ÚP Borek prověřena trasa
rychlostní silnice R35, nově je tato navržená komunikace zařazena do
kategorie dálnic II. třídy a nese označení D35.
4.
5.

6.

Státní veterinární správa,
Husova 1747, Pardubice 2,
530 02
Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor dopravy a
silničního hospodářství,
Komenského 125, Pardubice,
532 11
Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství,
Komenského náměstí 125,
Pardubice, 532 11
ze dne 21.11.2016
Čj: KrÚ 72686/2016/OŽPZ/TI

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: “Společné jednání o
návrhu změny č. 1 územního plánu Borek .“
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných
orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k
předloženému návrhu územně plánovací dokumentace žádné další požadavky
nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Jana Svobodová)
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska zájmů
jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, tj. regionální úroveň systému ekologické stability, přírodní
parky, přírodní rezervace, přírodní památky, evropsky významné lokality, ptačí
oblasti a zvláště chráněné druhy, neuplatňuje na obsah územního plánu žádné
další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

-projektant opraví v textu Změny č.1
označení rychlostní silnice R35 na D35
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-vzato na vědomí

rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů, vyjma nutnosti
zohlednit při návrhu nových rozvojových ploch a při změnách jejich
funkčního využití výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin (viz
nálezová databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR).
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M.
Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm.
a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen
„zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona
vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Borek, změna č. 1, návrh“, s vyhodnocením důsledků
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994
Sb.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 8,0557 ha, z toho:
Lokalita: I/Z06 - rozloha 0,1013 ha. Využití je možné pro bydlení.
Lokalita: I/K01 - rozloha 0,9800 ha. Využití je možné pro technickou
infrastrukturu.
Lokality: I/K1, I/K2, I/K3, I/K4 - rozloha 6,9090 ha. Využití je možné pro
ÚSES.
Lokalita: I/Z05 - rozloha 0,0654 ha. Využití je možné pro zeleň.
ODŮVODNĚNÍ
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č.
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů. Pořizovatel územně
plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami
plošné ochrany zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4
zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně
převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ V
případě, že jsou některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, využil orgán
OZPF § 4 odst. 4 zákona.
U lokality I/K4 (ÚSES) byla shledána převaha jiného veřejného zájmu.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují
ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se
jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. J. Klapková)
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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-projektant prověří a zohlední v návrhu
nových rozvojových ploch a při změnách
jejich funkčního využití výskyt zvláště
chráněných živočichů a rostlin (viz nálezová
databáze Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR)

-vzato na vědomí

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní
zákon), nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického
kraje k předloženému návrhu změny č. 1 územního plánu Borek zásadní
připomínky.
Z textové i výkresové části dokumentace – odůvodnění, kap. n) „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
na pozemky určené k plnění funkcí lesa“ vyplývá, že obsahuje návrh na zábory
pozemků určených k plnění funkce lesa. Jedná se následující plochy s
návrhem nového způsobu využití :
I/K01 - nový způsob využití pro trasu propojovacího plynovodu VVTL :
předpokládaný zábor PUPFL 1,62 ha.
Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace představuje
záměr, který naplňuje ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací dokumentace představuje zábor
lesních pozemků, je dotčeným orgánem ve smyslu stavebního zákona obecní
úřad obce s rozšířenou působností, tj. odbor životního prostředí Magistrátu
města Pardubice, který je místně a věcně příslušný k vydání stanoviska k
záměru. V rámci tohoto stanoviska (souhlasu) orgán státní správy lesů
vyhodnotí, zda jsou zpracovatelem územního plánu splněny podmínky, které
pro ochranu PUPFL stanovuje v §§ 13 a 14 lesní zákon.

-vzato na vědomí

-stanovisko Magistrátu města Pardubic,
odboru životního prostředí je součástí
tabulky vyhodnocení pod položkou č. 9
7.
8.

Magistrát města Pardubic,
odbor dopravy, 17. listopadu
č.p. 303, Pardubice, 530 02
Magistrát města Pardubic,
odbor správních agend,
Pernštýnské náměstí 1,
Pardubice, 530 21
ze dne 24. 11. 2016
Čj: MmP 68161/2016
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Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako
příslušný orgán státní památkové péče, k oznámení Magistrátu města
Pardubic, odboru hlavního architekta, čj. MmP 66063/2016 ze dne 14.10.
2016, o společném jednání návrhu změny č. 1 územního plánu Borek, sděluje
toto stanovisko:
Návrh změny č. 1 územního plánu řeší především zmenšení rozsáhlého
vymezeného území v severní části obce na I/Z03 a I/Z04, zrušení podmínky
územní studie pro plochy v ÚPD označené jako a.1 a a.2.2., vymezení ploch
veřejného prostranství a pro rekreaci a odpočinek pod označením ZV,
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vymezení funkčních ploch I/Z01a, l/Z01b, l/Z02a, l/Z02b, l/Z02c, I/Z05, I/Z06,
I/K01, l/K1-4, l/R1l, l/a-i, prověření ÚSES, úpravu trasování cyklotrasy,
zpřesnění stávajících a navržených inženýrských sítí a prověření VPS.
Změnové požadavky se nedotýkají zájmů státní památkové péče, proto ke
změně č. 1 ÚP Borek nemáme zásadní připomínky.
Ve věci však podotýkáme, že celé řešené území je územím s archeologickými
nálezy. Pro stavebníky z této skutečnosti vyplývá zákonná oznamovací
povinnost záměru stavební činnosti podle ust. § 22 odst. 2 zákona ČNR č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1
nebo Královopolská 147, 612 00 Brno) a povinnost umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu. Tyto povinností, zasahující do
vlastnických práv všech stavebníků, proto je žádoucí je uvádět v textové
části územně plánovací dokumentace (např. v textové části změny č. 1 ÚP
na str. 10 písm. c/, nebo na str. 14 odůvodnění písm. d/ odst. /4/, popřípadě
písm. f/ na str. 16).
Dále upozorňujeme, že v řešeném území se nachází historicky cenný kříž na
návsi. Z hlediska ochrany a evidence válečných hrobů upozorňujeme na
skutečnost, že na hřbitově na pozemku označeném jako pozemková parcela č.
351/2 v kat. území Borek se nachází objekt pietního místa k 1. světové válce
pod ev.č. CEVH CZE5309-30190, 2 válečné hroby s ostatky z 2. světové války
pod ev.č. CEVH CZE5309-67984 a CZE5309-67905 a v parčíku ve středu
obce na pozemku označeném jako pozemková parcela Č. 531/3 v kat. území
Borek se nachází pomník - pietní místo vztahující se k 1. a 2. světové válce.

9.

Magistrát města Pardubic,
odbor životního prostředí,

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu změny č. 1 ÚP
Borek.
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-projektant doplní do textové části Změny
č.1 oznamovací povinnost záměru stavební
činnosti pro stavebníky podle ust. § 22 odst.
2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů,
Archeologickému
ústavu
Akademie věd ČR, v.v.i. (Letenská 4, 118
01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612
00 Brno) a povinnost umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu.

-projektant doplní do textové části Změny
č.1 tyto hodnoty: historicky cenný kříž na
návsi, na hřbitově na pozemku označeném
jako pozemková parcela č. 351/2 v kat.
území Borek objekt pietního místa k 1.
světové válce pod ev.č. CEVH CZE530930190, 2 válečné hroby s ostatky z 2.
světové války pod ev.č. CEVH CZE530967984 a CZE5309-67905 a v parčíku ve
středu obce na pozemku označeném jako
pozemková parcela Č. 531/3 v kat. území
Borek se nachází pomník - pietní místo
vztahující se k 1. a 2. světové válce

Štrossova 44, Pardubice, 530
21
ze dne 7.12.2016
Čj: OŽP/68Q19/20l6/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 námitky k
předloženému návrhu. Mgr. Jaroslava Bakajsová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění nemáme námitek k předložené změně ÚP Borek.
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF je příslušným orgánem státní
správy k uplatnění stanoviska Krajský úřad Pardubického kraje (§ 17a, písm.
a) zákona o ochraně ZPF. Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích nemáme námitky za předpokladu
dodržení deklarovaného rozsahu skutečného záboru PUPFL, tedy pruhu o šíři
8 m v trase koridoru WTL plynovodu. Ing. František Meduna
Oddělení vodního hospodářství:
Z vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat aktualizovaný Plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Otto Sigmund
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není rozhodnutím podle
správního řádu, a proto nelze proti němu podat odvolání. Odbor životního
prostředí si vyhrazuje možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo
nové okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního prostředí.

-vzato na vědomí

-vzato na vědomí

-vzato na vědomí

-vzato na vědomí

-plán PRVK Pardubického kraje je Změnou
č.1 respektován

10.

Ministerstvo dopravy ČR,
odbor dopravní politiky,
mezinárodních vztahů a
životního prostředí, nábřeží L.
svobody 12/22, Praha 1, 110
15
ze dne 14.10.2016
Čj: 820/2016-910-UPR/2

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy
vydává, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2
písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle §
88 odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění
a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k
návrhu změny č. 1 územního plánu Borek.
Silniční doprava
Na území obce nezasahuje námi sledovaná stávající silniční síť.
Z hlediska sledovaných záměrů prochází územím obce trasa koridoru pro
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stavbu dálnice D35 (dle ZUR Pardubického kraje stavba č.D01) v úseku
Opatovice nad Labem - Časy. Na stavbu dálnice D35 v uvedeném úseku bylo
vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci dne 30.10.2012.
K návrhu změny č. 1 UP Borek uplatňujeme následující připomínky:
- V čl.f.1. "Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití", v odst.
"Plochy silniční dopravy - komunikace DSk" nesouhlasíme s formulací: "... po
upřesnění trasy komunikace a souvisejících staveb budou pro plochy, které
nebudou součástí těchto staveb a leží ve vymezeném koridoru….“ K
"upřesněni trasy" dochází již vydáním územního rozhodnutí, nicméně koridor
pro VPS je respektován až do kolaudace stavby. Z uvedených důvodů
požadujeme změnit předmětnou formulaci na: "...po dokončení stavby dálnice
D35 a souvisejících staveb budou pro plochy, které nebudou součástí těchto
staveb a leží ve vymezeném koridoru platit podmínky využití přilehlých ploch s
rozdílným způsobem využití".
Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť
nejsou dotčeny námi sledované zájmy.

11.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku 32,
Praha 1, 110 11
ze dne 19.10. 2016
Čj: MPO 55995/2016

12.

Ministerstvo zdravotnictví,
Palackého nám. 4,
128 01 Praha 2
Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha3

13.
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-projektant upraví v čl.f1 "Podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem
využití", v odst. "Plochy silniční dopravy komunikace DSk" formulaci: " po upřesnění
trasy komunikace a souvisejících staveb
budou pro plochy, které nebudou součástí
těchto staveb a leží ve vymezeném
koridoru….“ na formulaci
po dokončení stavby dálnice D35 a
souvisejících staveb budou pro plochy,
které nebudou součástí těchto staveb a leží
ve vymezeném koridoru platit podmínky
využití přilehlých ploch s rozdílným
způsobem využití".

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby
nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst, 2 stavebního
zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně
plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Borek se nenacházejí
výhradní ložiska nerostných surovin. S návrhem změny územního plánu obce
souhlasíme.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

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

Územní plán Borek - návrh změny č. 1
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka
Pardubice obdržel Vaše oznámení o projednání návrhu změny č. 1 územního

-projektant prověří. „ Studii v katastrálních
územích Bukovina nad Labem, Borek,
Újezd u Sezemic, Rokytno, Choteč u Holic,
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ze dne 25. 10. 2016
Čj: SPU 545908/2016

14.

Ministerstvo životního
prostředí, Vršovická 1442,
Praha, 100 10
ze dne 21. 10. 2016
Čj: 1722/550/16-Hd
71087/ENV/16

15.

Obvodní báňský úřad pro
území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického, Wonkova
1142/1, Hradec Králové,
500 02
ze dne 20.10.2016
Čj: SBS 33689/2016/OBÚ09/1
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Sekce ekonomická a
majetková Ministerstva
obrany. odbor ochrany
územních zájmů a řízení
programů nemovité
infrastruktury se sídlem
Teplého 1899, 530 02
Pardubice
ze dne 15.11.2016
Čj: 57343/2016-8201-OÚZPCE
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plánu obce Borek. K tomu Vám sdělujeme, že v katastrálním území Borek
neproběhly ani zatím nebyly zahájeny pozemkové úpravy, ale byla
vypracovaná firmami Šindlar a GEOŠRAFO s.r.o. „ Studie v katastrálních
územích Bukovina nad Labem, Borek, Újezd u Sezemic, Rokytno, Choteč u
Holic, Dolní Ředice, předcházející komplexním pozemkovým úpravám „ (k
nahlédnutí na pozemkovém úřadě), která toto katastrální území řeší s ohledem
na plánovanou stavbu rychlostní komunikace R35. Na základě této studie
budou v nejbližší době zahájeny komplexní pozemkové úpravy.
K návrhu změny č. 1 územního plánu obce Borek 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 Borek nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a
nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území.

Dolní Ředice, předcházející komplexním
pozemkovým úpravám „ ( k nahlédnutí na
pozemkovém úřadě ), která toto katastrální
území řeší s ohledem na plánovanou
stavbu
rychlostní
komunikace
R35
vypracovanou
firmami
Šindlar
a
GEOŠRAFO s.r.o.
-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje
žádné požadavky na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
zaevidoval dne 17.10.2016 Vaše oznámení zaslané pod č.j. MmP 66063/2016,
o společném jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Borek (dále jen
„návrh změny územního plánu“).
Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, vedené
na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, v úplném znění, neeviduje na řešeném území žádný
dobývací prostor.
Protože návrh změny územního plánu není v rozporu s výše uvedenými
skutečnostmi, nemá k němu Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického žádných připomínek.
Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. o
zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká republika – Ministerstvo
obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11.
září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení
ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla
Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175
zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující stanovisko:
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
ČR-MO, SEM, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,
předány Magistrátu města Pardubic formou vymezených území (§ 175 zákona)
jako příloha pasportních listů.
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje
žádné požadavky na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace
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(OP RLP) – letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 103),
které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu
bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat níže uvedené
podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových
stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být
výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem
a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie
komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému.
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 MO
ČR ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE
budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude
stanovisko k výstavbě VE zamítavé.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že
předem bude s ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI,
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, projednány níže uvedené
stavby (viz ÚAP – jev 119):
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních
operátorů,
větrných elektráren apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic
I., II. a
III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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-jev 103 je již součástí Změny č.1

17.

kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku
a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch
nebo jejich
rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce
objektů na nich;
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna
zařazení apod.;
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným
vymezeným
územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to
vyžádají zájmy resortu MO.
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i grafické části návrhu
územního plánu.
V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro
vymezená území přísnější požadavek nebo jejich souběh.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost
Senovážné nám. 9
110 00 Praha

- územní plán neřeší umisťování staveb

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK – DOTČENÉ ORGÁNY
P.
č.
1.
2.

Dotčený orgán (DO)

Stanovisko

ČR – Státní
energetická inspekce

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526,
Pardubice, 530 02

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s ustanovením §
12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve
smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
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Č.j.: HSPA-166-7/2020
ze dne 09. 04. 2020,
doručeno dne 15. 04.
2020

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený
návrh Změny č. 1 územního plánu Borek, a k výše uvedené dokumentaci
vydává
stanovisko s připomínkami a požadavky.
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v rozsahu
ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Pardubického kraje k závěru, že
návrh Změny č. 1 územního plánu Borek splňuje požadavky civilní
ochrany s následujícími podmínkami:
• nepoužívat v textové ani grafické části územního plánu pojem „zóny
havarijního plánování“ v souvislosti s pásmy kolem železnic, silnic I. a II.
třídy a plynovodů.
Odůvodnění:
HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z těchto
podkladů:
- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v § 12, odstavci
2, písmenu i) opravňuje hasičský záchranný sbor k uplatňování
stanovisek k územním plánům a regulačním plánům.
- Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva, která v § 20 opravňuje hasičský záchranný sbor uplatňovat
požadavky civilní ochrany. Návrh Změny č. 1 územního plánu Borek
splňuje požadavky civilní ochrany definované v této vyhlášce. Pouze u
písmene b) § 20 této vyhlášky - zón havarijního plánování, nepoužívat
tento pojem v souvislosti s pásmy kolem železnic, silnic I. a II. třídy pro
přepravu nebezpečných látek a plynovodů. Tento pojem se používá
pouze v souladu se zákonem 224/ 2015 Sb. o prevenci závažných
havárií, pro objekty zařazené krajským úřadem do skupiny B. V kapitole
d.5 - Požadavky civilní ochrany popsat zóny havarijního plánování takto „V řešeném území se nenachází“. Stejně tak je neuvádět ani v grafické
části dokumentu.
nprap. Tomáš Jirout
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Požadavek dotčeného orgánu, aby se v textové a
grafické části územního plánu nepoužíval pojem
„zóny havarijního plánování“ v souvislosti s
pásmy kolem silnic I. a II. třídy, železnic a
plynovodů bude do Změny č. 1 ÚP Borek
zapracován.
V textové části, v kapitole d.5 - Požadavky civilní
ochrany budou zóny havarijního plánování
popsány následovně: „V řešeném území se
nenachází“.
Dle odůvodnění stanoviska dotčeného orgánu se
tento pojem používá pouze v souladu se
zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií, pro objekty zařazené krajským úřadem
do skupiny B.
Tento pojem se nepoužívá pro pásma kolem
silnic I. a II. třídy pro přepravu nebezpečných
látek a plynovodů.
Projektant na základě výše uvedeného upraví
textovou i grafickou část Změny č. 1 ÚP Borek.
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3.

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích, Mezi
Mosty 1793 Pardubice,
530 02
Č.j.: KHSPA
3446/2020/HOK-Pce ze
dne 25. 02. 2020,
doručeno dne 27. 02.
2020

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, Odboru
hlavního architekta, Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 530 21
Pardubice, doručeného dne 25. 2. 2020, Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako
místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2
písm. i) a j) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), posoudila předložený „návrh Změny č. 1
Územního plánu Borek“ k veřejnému projednání.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1 Územního
plánu k veřejnému projednání s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 52 odst. 3 stavebního
zákona toto stanovisko:
S „návrhem Změny č. 1 Územního plánu Borek“ k veřejnému
projednání
souhlasí.
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas
na splnění stanovené podmínky:
• KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě I/Z07 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na
stávající silnici č. III/29820 a dálnici II. třídy (D35). V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování
pozemků, stavební řízení apod.) bude KHS požadovat doložit
splnění platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající
silnici č. III/29820 a dálnici II. třídy (D35), a to na té hranici plochy
I/Z07, která je nejblíže výše uvedeným zdrojů hluku.

Požadavek dotčeného orgánu, aby byla funkce
bydlení v lokalitě I/Z07 vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem z
dopravy na stávající silnici č. III/29820 a dálnici II.
třídy (D35) bude do Změny č. 1 ÚP Borek
zapracován. Stejně tak projektant do návrhu
Změny č. 1 ÚP Borek zapracuje, že v další fázi
řízení bude KHS požadovat doložit splnění
platných hygienických limitů hluku z dopravy na
stávající silnici č. III/29820 a dálnici II. třídy (D35),
a to na té hranici plochy I/Z07, která je nejblíže
výše uvedeným zdrojům hluku.
Projektant na základě výše uvedeného upraví
textovou část Změny č. 1 ÚP Borek.

Odůvodnění
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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Dne 25. 2. 2020 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu města
Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování,
Štrossova 44, 530 21 Pardubice (s č.j. MmP 21325/2020 ze dne 24. 2.
2020) ve věci „zahájení řízení Změně č. 1 Územního plánu Borek (dále
jen „ÚP Borek“) - veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Borek.“
KHS se k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stéblová ke společnému
jednání vyjádřila stanoviskem pod č.j. KHSPA 17975/2016/HOK-Pce ze
dne 14. 11. 2016, s následující podmínkou:
„KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše I/Z06 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska
ochrany před hlukem z provozu na stávající silnici č. III/29823. V další
fázi řízení (územní řízení apod.) bude KHS požadovat doložit
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu na stávající
silnici č. III/29823. “
Výše uvedená podmínka KHS zůstává i nadále v platnosti.
Navržené zastavitelné plochy s označením I/Z06 (BV), I/Z01a (PVk),
I/Z02a (PVk), I/Z01b (ZV), I/Z05 (ZZ) a I/Z03 (BV + ZV) zůstávají ve
stejném znění. Byly zrušeny zastavitelné plochy s označením I/Z04 (BP),
I/Z02b (ZV) a I/Z02c (ZV).
Nově vymezené zastavitelné plochy:
I/Z07 - jedná se zastavitelnou plochu s navrženým funkčním vymezením
SV (plochy smíšeného bydlení venkovského), která je situována v jižní
části obce Borek, při stávající silnici č. III/29820, cca 180 m od dálnice II.
třídy (D35) a cca 30 m od stabilizované plochy smíšené výroby (VS). V
regulativu pro funkci VS je uvedeno: „ slouží výrobě, výrobním službám,
zemědělské výrobě, stavební výrobě, skladování a manipulaci s
materiály, zpravidla nejsou přípustné v jiných plochách s rozdílným
způsobem využití, mají zvýšené nároky na přepravu, negativními vlivy
svých provozů nepřesahují hranice areálů, resp. výrobních
objektů.“
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě I/Z07 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na
stávající silnici č. III/29820 a dálnici II. třídy (D35). V další fázi řízení
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace pozemků, zasíťování
pozemků, stavební řízení apod.) bude KHS požadovat doložit
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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splnění platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající
silnici č. III/29820 a dálnici II. třídy (D35), a to na té hranici plochy
I/Z07, která je nejblíže výše uvedeným zdrojů hluku.
I/Z03b - jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením ZV (plochy zeleně na veřejných prostranstvích), která je
situována na severním okraji sídla.
I/g.1. - jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním
vymezením TI (plochy technického vybavení), která je situována
jihozápadně od sídla a jižně od dálnice II. třídy (D35). V lokalitě bude
umístěna ČOV.
Ing. Bronislava Pozděnová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

4.

Státní veterinární
správa

5.

Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního hospodářství

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

6.

Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a
zemědělství,
Komenského náměstí
125, Pardubice, 532 11
Č.j.. KrÚ
17409/2020/OŽPZ/Ky
ze dne 19. 03. 2020,
doručeno dne 23. 03.
2020

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k akci: “Veřejné projednání návrhu změny č. 1
územního plánu Borek “.
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas)
Vzhledem k příliš obecné úrovni podrobností předložené koncepce a s
ohledem na skutečnost, že nejsou do území umisťovány konkrétní zdroje
znečišťování ovzduší, neuplatňuje orgán ochrany ovzduší krajského
úřadu Pardubického kraje dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů k akci veřejné
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Borek žádné připomínky
ani další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad
územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále
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též „OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též
„zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k předloženému návrhu změny č. 1
územního plánu Borek (dále též „Návrh“) (ve fázi pro veřejné projednání)
následující stanovisko:
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně přírody, tj. územní
systém ekologické stability (regionální a nadregionální úroveň), přírodní
parky, přírodní rezervace a přírodní památky, evropsky významné
lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,
nejsou k předloženému Návrhu žádné připomínky.
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody:
Podklady pro vydání stanoviska byly:
• Předložený Návrh včetně textových a mapových příloh.
• Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o
evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných
územích apod.).
• Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR).
• Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje Pardubického
kraje.
• Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí.
• Náhled do informačního systému EIA/SEA.
Do řešeného území zasahují následující prvky územního systému
ekologické stability (dále též „ÚSES“) regionální a nadregionální úrovně:
regionální biocentrum Borek a nadregionální biocentrum Bohdaneč Vysoké Chvojno.
Předložený Návrh tyto skutečnosti respektuje. Prvky ÚSES nacházející
se v řešeném území navazují na prvky ÚSES v sousedních obcích
(katastrálních území). Plochy ÚSES byly vymezeny tak, aby byla
umožněna realizace jednotlivých prvků ÚSES v parametrech daných
platnou metodikou. Základní podmínky ploch, do kterých byl ÚSES
umístěn, byly stanoveny tak, aby nebyla ohrožena funkčnost stávajících
prvků ÚSES a aby nebyla znemožněna realizace zatím nefunkčních
částí ÚSES.
V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území (přírodní
památka, přírodní rezervace) ani žádná lokalita soustavy Natura 2000
(evropsky významná lokalita, ptačí oblast).
Krajský úřad nemá ze zájmových ploch (ploch změn) informace o
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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výskytech zvláště chráněných druhů a ani v Nálezové databázi ochrany
přírody nejsou evidovány z těchto území záznamy o zvláště chráněných
druzích, u kterých by mohlo dojít realizací záměrů, jež předložený Návrh
v území připouští ke škodlivému zásahu do jejich přirozeného vývoje
nebo k poškození či ke zničení jejich stanovišť.
OOP posoudil předložený návrh změny č. 1 územního plánu Borek,
jeho cíle, vymezení ploch s rozdílným využitím a dospěl k závěru,
že tento koncepční materiál nebude mít negativní vliv na výše
uvedené zájmy ochrany přírody, a proto neuplatnil k předloženému
návrhu žádné připomínky.
Toto stanovisko je uplatněno výhradně k předloženému obsahu územně
plánovací dokumentace. Jakákoliv zásadní doplnění či změny je nutné
vnímat jako důvody, pro které je nutné opětovně předložit dokumentaci
OOP k vydání nového stanoviska.
OOP upozorňuje na to, že toto stanovisko není uplatněno k případným
konkrétním záměrům, které by mohly být v budoucnu realizovány na
základě předkládaného návrhu (změny) územního plánu.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M.
Boukal, Ph.D.)
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán
státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle
§ 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších
změn (dále jen „zákon"), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení §
5 odst. 2 zákona vydává
SOUHLAS
k uvedené věci ”ÚP Borek, změna č. 1, návrh", s vyhodnocením
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu vyhlášky č.
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění.
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 7,8772 ha, z
toho:
 Lokality: I/Z06, I/Z07 - rozloha 0,2206 ha. Využití je možné pro
bydlení.
 Lokalita: I/g.1. - rozloha 0,6084 ha. Využití je možné pro ČOV.
 Lokality: I/K01, I/K04, I/K05, I/K06 - rozloha 6,8437 ha. Využití je
možné pro ÚSES.
 Lokality: I/Z03b, I/Z05 - rozloha 0,2045 ha. Využití je možné pro
zeleň.
ODŮVODNĚNÍ
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších předpisů.
Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona
povinen řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu,
které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.):
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech,
kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu." V případě, že jsou některé takové plochy
přejímány z platné územně plánovací dokumentace a zároveň je
zachováno i jejich funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4
zákona.
U lokalit č. I/g.1. (ČOV), I/K04, I/K05, I/K06 (ÚSES) nacházejících se na
půdách II. třídy ochrany byla shledána převaha jiného veřejného zájmu.
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se
nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k
pozemkům.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová):
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu
Pardubického kraje k „Veřejnému projednání návrhu změny č. 1
územního plánu Borek" námitek.
Změna navrhuje přímé dotčení (zábor) pozemků určených k plnění
funkcí lesa (dále jen „PUPFL"). Změna č. 1 územního plánu Borek
upravuje koridor dálnice D35, který zahrnuje dle současného územního
plánu zábor 1,506 ha PUPFL a zasahuje do ochranného pásma lesa (do
50 m od okraje lesa). Dále pro trasování koridoru propojovacího
plynovodu VVTL, byl vymezen koridor v šířce ochranného pásma VVTL
plynovodu - tj. 4 m na obě strany od půdorysu. Vyhodnocení záboru
PUPFL koridoru pro trasu VVTL plynovodu odborným odhadem je 1,628
ha (ozn. I/K01 - les). Doporučujeme navržení a zdůvodnění takových
řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí
a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Provést vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení a navrhnout alternativní
řešení. Posouzení podle § 14 odst. 1 lesního zákona přísluší orgánu
státní správy lesů, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu města
Pardubic.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že v rámci základních
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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principů stanovených lesním zákonem je každému stanovena povinnost
počínat si tak, aby nedocházelo k poškozování nebo ohrožování lesů. Z
tohoto důvodu požadujeme v dalších stupních realizace záměru, pokud
bude docházet k přímému dotčení (záboru) PUPFL a záměru kácení
dřevin, zpracovat přehledný návrh případných záborů PUPFL a zároveň
tyto návrhy záborů PUPFL minimalizovat, požadavky na zábor PUPFL
patřičně odůvodnit a především dbát na zachování lesního prostředí.
Lokality I/Z06 a I/g.1 jsou situované částečně v ochranném pásmu lesa a
jsou zastavitelné jen se souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14
odst. 2 lesního zákona, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu
města Pardubic.

7.

Magistrát města
Pardubic, odbor
dopravy

8.

Magistrát města
Pardubic, odbor
správních agend, úsek
památkové péče,
náměstí Republiky 12,
Pardubice, 530 21 Č.
j. MmP 22497/2020 ze
dne 07. 04. 2020,
doručeno dne 09. 04.
2020

Ing. Vlasák Martin
vedoucí odboru
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové
péče, jako příslušný orgán státní památkové péče (dále jen dotčený
orgán), podle ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový
zákon), k oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního
architekta, čj. MmP 21325/2020 ze dne 24. 2. 2020, doručené
dotčenému orgánu dne 26. 2. 2020, o zahájení řízení o změně č. 1
územního plánu Bořek včetně jeho projednání dne 9. 4. 2020 sděluje ve
smyslu ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon), toto
stanovisko:
V řešeném území obce Borek není platná plošná ochrana z hlediska
zájmů státní památkové péče (ochranné pásmo, rezervace, zóna), ani se
zde nenachází žádná nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR. Celé území obce lze považovat za
území s archeologickými nálezy. Pro stavebníky z této skutečnosti
vyplývá zákonná oznamovací povinnost záměru stavební činnosti podle
ustanovení § 22 odst. 2 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR, v.v.i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 612
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správním území obce Borek platná plošná
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(ochranné pásmo, rezervace, zóna), ani se zde
nenachází žádná nemovitá kulturní památka
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00 Brno) a povinnost umožnit provedení záchranného archeologického
výzkumu. Tato povinnost je v textové části změny č. 1 uvedena.
Ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních
místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se v obci na hřbitově
nachází válečné hroby:
- Číslo centrální evidence: CZE5309- 6790, hrob s ostatky, vojín Ruské
armády Andrej Bondarenko,
- Číslo centrální evidence: CZE5309-6798, hrob s ostatky, Josef
Votruba, padl 6. 5. 1945 při květnovém povstání na návsi v Borku,
- Číslo centrální evidence: CZE5309-39080, František Říčař, padl r.
1915 na ruské frontě, Josef Říčař, padl r. 1918 na italské frontě,

zapsaná v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Územní plán obsahuje informaci o
zákonné oznamovací povinnosti záměru stavební
činnosti podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona
ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů.
Dotčený orgán nemá ke Změně č. 1 ÚP Borek
připomínek.

na návsi se nachází válečné hroby, pietní místa:
- Číslo centrální evidence: CZE5309-30190, Pomník obětem 1. a 2.
světové války
- Číslo centrální evidence: CZE5309-27833, Pomník oběti 2. světové
války, Josef Votruba
Ochrana vesnického urbanismu v pohledu veřejného zájmu státní
památkové péče řeší půdorysné i hmotové konfigurace zástavby
negativně neovlivňující krajinný ráz a samostatné působení sídel v
krajině. Vzhledem k tomu by dělící zeleň v dálkových pohledech působila
jako umírnění vnímání stávající a navrhované novodobé zástavby.
Nové zástavby pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu budou
respektovat venkovský charakter okolní zástavby, který bude vymezován
výhradně pro zástavbu individuálního bydlení v rodinných domech. Na
existující zástavbu příměstského i venkovského charakteru navazují
větší rozvojové plochy příměstského charakteru zástavby. Bude se
jednat o ucelené lokality, ve kterých nebude v prostorovém uspořádání
zásadní rozpor s charakterem okolní krajiny a sousedících staveb.
Změna územního plánu řeší solitérní rodinné domy o 1 NP + podkroví,
podélného půdorysu, střechy sklonité, převážně sedlové, v nových
lokalitách bydlení resp. v lokalitách stávajícího bydlení zrealizovaných v
posledních letech se jedná o bydlení příměstského charakteru
(převažující charakter zástavby - izolované rodinné domy o 1 NP +
podkroví, sklonité střechy, výjimečně 2 NP).
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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Z hlediska ochrany kulturních hodnot území, zachování rázu krajiny,
neslévání obcí, historie a tradic dotčený orgán souhlasí s urbanistickou
koncepcí a zachování maximálně možného architektonického
vesnického rázu objektů v řešeném území.
Zdeněk Tobiáš
Referent památkové péče
9.

Magistrát města
Pardubic, odbor
životního prostředí,
Štrossova 44,
Pardubice, 530 21 Č.
j. MmP
OŽP/57547/2020 ze
dne 08. 07. 2020,
doručeno dne 10. 07.
2020

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
předloženému návrhu územního plánu připomínek.
Ing. Monika Löfelmannová

Oddělení odpadů a ovzduší
Dotčený orgán nemá připomínek.

Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme další požadavky a
odkazujeme na naše vyjádření OŽP/68019/2016/Ves.
Ing. František Meduna
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb."), nemáme k návrhu
připomínky.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody,
orgán ochrany zemědělského půdního fondu.
Karel Linhart, DiS.

Oddělení ochrany přírody
Dotčený orgán nemá připomínek. Vyjádření č. j.
OŽP/68019/2016/Ves bylo v rámci vyhodnocení
společného jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP
Borek vzato na vědomí.

Oddělení vodního hospodářství:
Z vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat aktualizovaný
PRVK Pardubického kraje. Zejména upozorňujeme na řešení koncepční
likvidace odpadních vod produkovaných v zástavbě.
Otto Sigmund
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.
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Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

10.

Ministerstvo dopravy
ČR

11.

Ministerstvo obrany
ČR, Sekce nakládání
s majetkem, Odbor
ochrany územních
zájmů, Oddělení
ochrany územních
zájmů Pardubice

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

12.
a)

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku
32, Praha 1, 110 15
Zn.: MPO 19617/2020
ze dne 09. 03. 2020,
doručeno dne 16. 03.
2020

Závazná část:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci
využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko.

Dotčený orgán s návrhem Změny č. 1 ÚP Borek
souhlasí. Ve správním území obce se
nenacházejí žádné dobývací prostory, ložiska
nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů
ani chráněná ložisková území.

S návrhem Změny č. 1 výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory,
ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.

12.
b)

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku
32, Praha 1, 110 15
Zn.: MPO 318606/2020
ze dne 11. 06. 2020,
doručeno dne 16. 06.
2020

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Závazná část:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci
využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko.
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S návrhem Změny č. 1 výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory,
ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

13.

Ministerstvo
zdravotnictví ČR

14.

Ministerstvo životního
prostředí

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.

15.

Ministerstvo vnitra ČR,
Odbor správy majetku,
P.O.BOX 155/OSM,
Praha 4, 140 21
Č.j. MV-40421-5/OSM2020

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV") je dotčeným orgánem ve smyslu §
175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon").
V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona Vám sděluji, že k
předmětnému návrhu změny č. 1 Územního plánu Borek nemáme
připomínky z hlediska zájmů sledovaného jevu 82a (elektronické
komunikační zařízení), pokud bude dodržena ochrana stávajícího
(stávajících) spoje (spojů) MV z hlediska výšky budoucí navrhované
zástavby. RRL spoj je ohraničen prostorovými útvary tzv. Fresnelovými
zónami. Tyto prostorové útvary ohraničují oblasti, ve kterých by neměly
být žádné překážky, na kterých by mohlo docházet k odrazům (ale i
ohybům a rozptylům) ovlivňujícím intenzitu i kvalitu přenášených signálů
RRL spojů.

Dotčený orgán nemá k návrhu Změny č. 1 ÚP
Borek připomínek.

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění,
které by později zasahovaly do perimetru, resp. pásma ochrany
(Fresnelova zóna), požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného
správního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.
Stanovisko je vydávané za organizační složku Ministerstvo vnitra ČR,
IČ0:00007064, Nad Štolou 3, Praha 7, PSČ 170 34.
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16.

Státní úřad pro
jadernou bezpečnost

17.

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový
úřad pro Pardubický
kraj, Pobočka
Pardubice, Boženy
Němcové 231,
Pardubice, 530 02
Zn.: SPU 070954/2020
ze dne 13. 03. 2020,
doručeno dne 13. 03.
2020

Ing. Miroslav Konopecký
vrchní ministerský rada
ředitel odboru správy majetku
v z. Mgr. Josef Vodička
vedoucí oddělení
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.
Na základě oznámení zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu
Borek a veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Borek
doručeného dne 25. 2. 2020 Vám sdělujeme následující:
V řešeném území se nachází stavby vodních děl - hlavní odvodňovací
zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit Státního
pozemkového úřadu (SPÚ), umístěné dle vyznačení v přiložené situaci.

Požadavek dotčeného orgánu, aby byly trasy
hlavních odvodňovacích zařízení a podrobných
odvodňovacích zařízení (POZ) zařazeny do
návrhu Změny č. 1 ÚP Borek, bude zapracován.

Jedná se o tyto stavby HOZ:
název
HOZ
1
2

evidované
pod ID

Odvodnění

1080000139

Bukovina
Holicko II
E.I

11201000
1080000089
11201000

ČHP

druh

1-03-01022

HOZ
otevře
ný

1-03-01022

zakryt
ý

délk
a
1,08
0
0,40
4

rok

Projektant na základě výše uvedeného upraví
návrh Změny č. 1 ÚP Borek.

poříze
1931
1976

Tyto stavby vodních děl HOZ jsou v majetku státu a příslušnosti
hospodařit SPÚ v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél
trubních úseků HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 4 m od osy
potrubí na obě strany a podél otevřených HOZ 6 m oboustranný
manipulační pruh. Do HOZ nebudou vypouštěny žádné odpadní ani
dešťové vody.
Na uvedených vodních dílech HOZ je zajišťována běžná údržba, např.
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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odstranění splavené ornice, sečení porostů a odstraňování náletů dřevin
z průtočného profilu HOZ či v případě trubních úseků opravy trubních
vedení vč. revizních šachet.
Doporučujeme, aby průběh výše uvedených staveb HOZ byl
pořizovatelem územního plánu vzat na vědomí a zejména aby trasy HOZ
byly zpracovatelem územního plánu doplněny do koordinačního výkresu.
Dle dostupných podkladů se v zájmovém území může nacházet
podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Tyto údaje o POZ (investicích do
půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými
historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa
digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje
evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn
(zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map
provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v
letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému
rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke
stažení
na
Portálu
farmáře
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu
shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní
prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv - detail/Meliorace.
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z
titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k vodohospodářským
melioracím).
S pozdravem

18.
a)

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02
Zn.: SBS

Ing. Tomáš Purkrábek
vedoucí oddělení VHS Hradec Králové
Státního pozemkového úřadu
Dne 24. 2. 2020 bylo na Obvodním báňském úřadě pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„OBÚ v Hradci Králové“) zaevidováno pod čj. SBS 07397/2020 Vaše
oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu
Borek pod čj. MmP 21325/2020 ze dne 24. 2. 2020, ke kterému
vydáváme následující stanovisko.

Dotčený orgán neuplatňuje k návrhu Změny č. 1
ÚP Borek žádný požadavek.

OBU v Hradci Králové nemá připomínek k návrhu změny č. 1 územního
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07397/2020/OBÚ-09/1
ze dne 27. 02. 2020,
doručeno dne 27. 02.
2020

plánu Borek, jelikož na pozemcích v dotčeném katastrálním území není
podle evidence vedené zdejším úřadem stanoven žádný dobývací
prostor.
Podle dostupných informací není v předmětném katastrálním území
stanoveno ani chráněné ložiskové území (dále jen „CHLÚ“). Evidenci
CHLÚ vede Ministerstvo životního prostředí ČR, Resslova 1229/2a, 500
02 Hradec Králové.

18.
b)

Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického,
Wonkova 1142/1,
Hradec Králové,
500 02
Zn.: SBS
21425/2020/OBÚ-09/1
ze dne 15. 06. 2020,
doručeno dne 15. 06.
2020

Ing. André M i k s c h
předseda úřadu
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického obdržel dne 8. 6. 2020 Vaše oznámení č.j. MmP
57043/2020 o
„Zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Borek a veřejném
projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Borek“.

Dotčený orgán neuplatňuje k návrhu Změny č. 1
ÚP Borek žádný požadavek.

Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a jejich změn,
vedené na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o
ochraně a využití nerostného bohatství, v úplném znění, neeviduje na
řešeném území žádný dobývací prostor.
Dále zdejšímu úřadu není známo, že by řešené území bylo dotčeno
bezpečnostními pásmy organizace nakládající s výbušninami, z nichž by
vyplývalo omezení výstavby.
Z těchto důvodů nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického k dokumentu „Změna č. 1 územního
plánu Borek“ žádných připomínek, a proto také omlouvá svou neúčast
na veřejném projednávání dne 23. 7. 2020.

19.

Agentura ochrany
přírody a krajiny

Ing. André M i k s c h
předseda úřadu
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.
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STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A NÁVRHU VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK ZMĚNY Č. 1
ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK
V rámci veřejného projednání nebyla uplatněna žádná připomínka.
P.
č.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Dotčený orgán

Stanoviska

Vyhodnocení stanovisek

ČR – Státní energetická Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
inspekce, územní
inspektorát pro
Královéhradecký a
Pardubický kraj
Hasičský záchranný sbor Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
Pardubického kraje,
Územní odbor Pardubice
Krajská hygienická
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
stanice Pardubického
kraje se sídlem
v Pardubicích
Státní veterinární správa
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního hospodářství
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a zemědělství,
Komenského náměstí
125, Pardubice, 532 11,
ze dne 3.12.2020,
č.j. KrÚ
89312/2020/OŽPZ/PI,
doručeno dne 4.12.2020

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 53 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění, odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje k akci: “Návrh rozhodnutí o námitkách,
vyhodnocení připomínek po veřejném projednání návrhu změny č.
1 územního plánu Borek “.
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas)
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje dle § 11
odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a
souvisejících předpisů, nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního
plánu Borek připomínky.

- Dotčený orgán nemá připomínek.

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl)
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Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a krajiny (dále
též „OOP“), v souladu s ustanovením § 77a odst. 4 písm. x) zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též
„zákon o ochraně přírody“), uplatňuje k předloženému návrhu rozhodnutí
o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných po
veřejném projednání k návrhu změny č. 1 územního plánu Borek (dále
též „Návrh“) následující stanovisko:

- Dotčený orgán k předloženým
neuplatňuje žádné připomínky.

Z hlediska zájmů OOP svěřených zákonem o ochraně přírody, tj. územní
systém ekologické stability (nadregionální a regionální úrovně),
významné krajinné prvky, zvláště chráněná území (přírodní rezervace a
přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti, památné
stromy a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, nejsou k
předloženému Návrhu žádné připomínky.
Odůvodnění
Podklady pro vydání stanoviska byly:
• Předložený Návrh včetně textových a mapových příloh.
• Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména podrobné informace o
evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných
územích apod.).
• Nálezové databáze ochrany přírody (garant Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR).
• Územně analytické podklady a Zásady územního rozvoje
Pardubického kraje.
• Platná územně plánovací dokumentace sousedních obcí.
• Náhled do informačního systému EIA/SEA.
OOP posoudil předložený „Návrh rozhodnutí o námitkách,
vyhodnocení připomínek po veřejném projednání návrhu změny č.
1 územního plánu Borek“, způsob jejich vypořádání, vymezení
nových ploch s rozdílným využitím atp. a dospěl k závěru, že tento
koncepční materiál nebude mít negativní vliv na výše uvedené
zájmy ochrany přírody, a proto neuplatnil k předloženému návrhu
žádné připomínky.
OOP upozorňuje na to, že toto stanovisko není uplatněno k případným
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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návrhům

konkrétním záměrům, které by mohly být v budoucnu realizovány na
základě předkládaného návrhu (změny) územního plánu.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr.
Milan Boukal, PhD.)
Z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek a námitek vyplývá, že
jejich vyhodnocením může dojít k novým záborům zemědělské půdy,
nebo ke změnám zastavěného území, nebo ke změnám funkčního
využití ploch, k němuž v režimu projednání dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona nelze uplatnit stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v platném
znění.
K tomuto novému návrhu dalších ploch či změn uplatní orgán OZPF
krajského úřadu jakožto dotčený správní orgán dle § 17a písmene a)
zákona stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona teprve na základě
předložení vyhodnocení konečných předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu
územního plánu v souladu s § 5 odst. 1 zákona a s vyhláškou č.
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění
(včetně tabulek z příloh), tj. po doložení upravené textové, tabulkové a
grafické části.

Ve
svém
stanovisku
č.
j.
KrÚ
17409/2020/OŽPZ/Ky ze dne 19. 03. 2020 orgán
ochrany zemědělského půdního fondu vydal dle
ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlas s
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení
návrhu Změny č. 1 ÚP Borek na OZPF ve smyslu
vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k
zajištění OZPF, v platném znění. Tento souhlas
byl uplatněn v rámci veřejného projednání Změny
č. 1 ÚP Borek. Od řešené doby se návrh Změny
č. 1 ÚP Borek nijak nezměnil.

- Dotčený orgán k předloženým návrhům nemá
námitek.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Sýkorová):
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní správy lesů,
daných krajskému úřadu zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů
chráněných podle téhož zákona, není námitek proti „Návrhu rozhodnutí
o námitkách, vyhodnocení připomínek po veřejném projednání návrhu
změny č. 1 územního plánu Borek".
Koridor dálnice D35 zahrnuje zábor PUPFL a zasahuje do ochranného
pásma lesa (do 50 m od okraje lesa).
Doporučujeme navržení a zdůvodnění takových řešení, která jsou z
hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních
celospolečenských
zájmů
nejvhodnější.
Provést
vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení a navrhnout
alternativní řešení.
V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že v rámci základních
principů stanovených lesním zákonem je každému stanovena povinnost
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počínat si tak, aby nedocházelo k poškozování nebo ohrožování lesů. Z
tohoto důvodu požadujeme v dalších stupních realizace záměru, pokud
bude docházet k přímému dotčení (záboru) PUPFL a záměru kácení
dřevin, zpracovat přehledný návrh případných záborů PUPFL a zároveň
tyto návrhy záborů PUPFL minimalizovat, požadavky na zábor PUPFL
patřičně odůvodnit a především dbát na zachování lesního prostředí.
otisk úředního razítka
Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
7.

Magistrát města
Pardubic, odbor dopravy

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.

8.

Magistrát města
Pardubic, Odbor
správních agend, Úsek
památkové péče, nám.
Republiky 12,
Pardubice, 530 21
ze dne 8.12.2020
Č.j.: MmP 112745/2020,
podáno dne 9.12.2020

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu obce
Borek.

- Dotčený orgán nemá k předloženým návrhům
připomínek.

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové
péče, jako místně příslušný dotčený orgán, Vám podle ust. § 29 odst. 2
písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, k žádosti Magistrátu města Pardubice, odboru
hlavního architekta, oddělení územního plánování, ze dne 10. 11. 2020
pod č.j. MmP 112449/2020, doručené dne 17. 9. 2020, o stanovisko k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu obce Borek, v souladu
s ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, sděluje toto
stanovisko:
Dotčený orgán nemá k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního
plánu obce Borek připomínek, jelikož se nedotýkají nemovitých
kulturních památek ani území s plošnou ochranou ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Zdeněk Tobiáš
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9.

Magistrát města
Pardubic, Odbor
životního prostředí,
Štrossova 44,
Pardubice,
530 21 ze dne
26.11.2020
Č.j.: 113065/2020/Me,
podáno dne 27.11.2020

referent památkové péče
Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu rozhodnutí
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek
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 návrhu
připomínek.
Ing. Monika Löfelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
nemáme k návrhu připomínky.
Ing. František Meduna

- Dotčený orgán nemá k předloženým návrhům
připomínek.

- Dotčený orgán nemá k předloženým návrhům
připomínek.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění (ZOPK), bez námitek.
Pavel Mertelík
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního
fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad Pardubického kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení ochrany přírody,
orgán ochrany zemědělského půdního fondu.
Karel Linhart, DiS.
Oddělení vodního hospodářství:
Bez připomínek.
Otto Sigmund

- Dotčený orgán nemá k předloženým návrhům
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.
Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru životního prostředí
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10.
11.

12.

Ministerstvo dopravy
ČR, odbor infrastruktury
Ministerstvo obrany ČR,
Sekce ekonomická a
majetková, odbor
ochrany územních
zájmů a řízení programů
nemovité infrastruktury
Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Na
Františku 32, 110 15
Praha 1 ze dne
11.11.2020
Zn.: MPO 631683/2020,
doručeno dne
12.11.2020

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 1 Územního plánu
Borek

- Dotčený orgán s předloženými návrhy souhlasí.

Závazná část:
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci
využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní
zákon), ve znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené
územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko.
S návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek
ke Změně č. 1 výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací prostory,
ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno stanovit žádné
podmínky k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.

13.
14.
15.

Ministerstvo
zdravotnictví ČR
Ministerstvo životního
prostředí, Odbor výkonu
státní správy VI
Ministerstvo vnitra

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.
ředitel odboru hornictví
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
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16.

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.

17.

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Pardubický kraj,
Pobočka Pardubice
Obvodní báňský úřad
pro území krajů
Královéhradeckého a
Pardubického, Wonkova
1142/1, Hradec Králové,
500 02
ze dne 13.11.2020
zn.:SBS
43570/2020/OBÚ-09/1,
doručeno dne 13.11.
2020

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.

18.

19.

Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště
Východní Čechy

Vyjádření k žádosti o stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkáchnávrh I. změny Územního plánu Borek

- Dotčený orgán nemá k předloženým návrhům
připomínek.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a
Pardubického obdržel pod č. j. MmP 112449/2020 Vaši žádost o
stanovisko k
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek.
Zdejší úřad nemá k návrhu rozhodnutí žádných připomínek.
Ing. André Miksch
předseda úřadu
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko.
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g) Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Změna č.1 ÚP Borek je zpracována na základě rozhodnutí zastupitelstva obce, na základě
Zadání, jehož součástí jsou pokyny ze schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Borek.
Zpráva byla vyhotovena na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění včetně zákona č. 350/2012 (dále jen stavební zákon) a
schválena Zastupitelstvem obce Borek dne 3.6.2014 pod číslem usnesení 3/2/2014. Zpráva
mapovala cca 4-leté období rozvoje obce od 01/2010 včetně souladu ÚP s nadřazenou ÚPD a
novelou stavebního zákona. Požadavky ze stanovisek dotčených orgánů uplatněných v rámci
projednávání zprávy jsou součástí zadání.
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně podmínek v území a bylo nutné uvést ÚP do souladu
s nadřazenou ÚPD a s novelou stavebního zákona, bylo přistoupeno ke zpracování změny ÚP.
Rovněž obec podala žádost o zapracování požadavků do ÚPD. Zastupitelstvo obce tedy schválilo
pořízení Změny č.1 ÚP usnesením č. 9/2/2014 ze dne 3.6. 2014.
A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a
dostupnosti veřejné infrastruktury v členění na:
A-1) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce:
a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR
 vymezit v území propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod – Změna č.1 vymezuje koridor
pro umístění plynovodu
 chráněny jsou hodnoty území
 Změna č. bude respektovat priority dané PÚR ČR – viz. (Odůvodnění) kap. b)
b) požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
 vymezit v území koridory veřejně prospěšných staveb – v oblasti plynárenství (ozn. P01) –
vymezen koridor pro propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod
 předmětné území je zařazeno do krajiny lesní a lesozemědělské, část západního okraje se
nachází v zemědělské krajině viz. výroková část kap. e) Koncepce uspořádání krajiny…
 Změna č. bude respektovat priority dané ZÚR Pk – viz. (Odůvodnění) kap. b)
c) požadavky vyplývající z ÚAP ORP Pardubice
 Změna č.1 respektuje rozbor udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP – tj. sociální
soudržnost společenství obyvatel, hospodářské podmínky, podmínky pro příznivé životní
prostředí:
 podpořeny a respektovány jsou silné stránky:
o
přírodní hodnoty – doplněny plochy smíšené krajinné zeleně, vodní a lesní
plochy respektovány
o
pro každodenní rekreaci rozšířeny plochy s možností využití pro sportovní
aktivity, nová veřejná prostranství v rámci zastavitelných ploch na SZ, umožnění
prostupnosti do krajiny
o
podpora občanského vybavení v obci – rozšíření ploch kolem stávajícího
obecního úřadu
 ne všechny slabé stránky jsou předmětem řešení této změny ÚP, Změna č.1 vytváří územní
podmínky pro řešení těchto slabých stránek:
o
zmenšuje vymezené zastavitelné plochy pro bydlení (jsou zahrnuty do územní
rezervy pro naznačení možného rozvoje sídla)
o
ke zlepšení dopravní obslužnosti přispěje realizace napojení na D35 u Rokytna
(mimo řešené území, ale bude to mít vliv na dopravní obsluhu Borku)
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Limity využití území jsou respektovány – zohledněny podklady ÚAP ORP Pardubice
Záměry na provedení změn a problémy v území, které nejsou součástí ÚP – vedení VVTL
plynovodu – vymezen koridor pro trasu plynovodu
změna ÚP respektuje rozbor udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP
při vymezení prvků lokálního ÚSES Změna č.1 koordinuje tyto podklady: „Revize lokálního
ÚSES na ORP Pardubice“, zajišťuje návaznost v řešení ÚSES na území sousedních obcí,
respektuje vymezení dle ZÚR Pk.
zastavitelné plochy nejsou vymezeny mimo zastavěné území (kromě dvou drobných ploch –
na severu – plocha pro zahradu, na východě – rozšíření již vymezené zastavitelné plochy pro
bydlení)
Změna č.1 respektuje stávající systém obslužných a účelových komunikací a cest, případně
na něj navazuje a přispívá tak k prostupnosti krajiny pro rekreační využití.

A-2) Požadavky na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území:
a) Rozvoj území je řešen v souladu s principy udržitelného rozvoje území, v souladu
s nadřazenou ÚPD, s ÚPD sousedních obcí, s ÚAP…- Změna č.1 respektuje
b) Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností
Pardubice:
 při řešení byly respektovány hodnoty území stanovené v ÚAP ORP
 Změna č.1 prověřila potřebu zastavitelných ploch – část byla vymezena vypuštěna ze
zastavitelných ploch a nově vymezena jako územní rezerva
c) Další požadavky na rozvoj obce…
 nové zastavitelné plochy – vymezeny v návaznosti na stávající dopravní systém,
v zastavitelných plochách zrušena podmínka pro rozhodování – zpracování územní studie –
proto Změna č.1 vymezuje plochy veřejných prostranství samostatně.
 nové zastavitelné plochy nejsou umisťovány ke zdrojům negativních vlivů (např. hluk,..) –
plocha na východě při silnici III. třídy je vymezena v návaznosti na již vymezené zastavitelné
území tak, aby bylo možné zde realizovat zástavbu – dále od této komunikace
 nové plochy smíšené krajinné zeleně přispějí ke zlepšení retenčních schopností v území
 civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu, požární ochrana – bylo prověřováno a řešeno
v platném ÚP, změna neřeší nové požadavky
 návrh změny č.1 respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty vč. architektonického a
archeologického dědictví, upravuje vymezený ÚSES v návaznosti na nadřazenou ÚPD,
v souladu s dalšími podklady
A.1) Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných
ploch:
a) Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
 Změna č.1 respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách
v území vyplývající ze ZÚR Pk (např. vymezení ploch veřejných prostranství v návaznosti na
stávající urbanistickou strukturu, v souladu s jejím zachováním, vymezeny plochy pro dopravní
obsluhu větších rozvojových lokalit, umožnění prostupnosti do krajiny,…)
b) Další požadavky na urbanistickou koncepci….
 vhodně jsou doplněny koncepce dílčí – veřejné infrastruktury, koncepce uspořádání krajiny…
 respektován požadavek na zařazení pozemku (ppč. 18) ze stabilizované plochy ZV – plocha
zeleně na veřejných prostranstvích na plochu s rozdílným způsobem využití OV – plochy
občanského využití
 další požadavky dle žádostí:
o
úprava vymezení stabilizované plochy využívané pro sportovní aktivity (její
rozšíření), včetně navazující plochy smíšené krajinné zeleně
o
rozšíření již vymezené zastavitelné plochy ozn. a.7. – tak, aby bylo možné
vhodněji umístit plánovanou rodinnou zástavbu
o
rozšíření plochy zahrady v návaznosti na již vymezenou zastavitelnou plochu
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a.2.
vypuštění podmínky zpracování územní studie pro zastavitelné plochy na SZ –
z důvodu urychlení možnosti realizace zástavby, včetně podrobnějšího členění
ploch – nové plochy pro veřejná prostranství a dopravní obsluhu
Změna č.1 vyhodnotila účelné využití zastavěného území i potřeby vymezení zastavitelných
ploch v návaznosti na platný ÚP včetně důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond – součást Odůvodnění změny č.1
nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na zastavěné území, nebo se jedná o
úpravu již vymezených rozvojových ploch dle platného ÚP, nově vymezené plochy jsou
prověřovány na základě konkrétních záměrů žadatelů o změnu využití území
respektovány jsou požadavky plošného a prostorového uspořádání dané platným ÚP,
doplněno vysvětlení pojmů – viz. výroková část změny ÚP
Změna č.1 vymezuje plochy veřejných prostranství (včetně veřejné zeleně) v souladu se
stavebním zákonem (§ 7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území)
plochy izolační a doprovodné zeleně jsou součástí podmínek pro plochy s RZV pro plochy
silniční dopravy - DSk (předpokládá se realizace ploch zeleně jako součást trasy koridoru pro
dálnici II. třídy D35 (pův. R35)
Změna č.1 provedla aktualizaci zastavěného území k datu 05/2017
vymezené plochy s RZV jsou vymezeny v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a se standardem pro zpracování územních plánu v GIS –
MINIS z 04/2010
Pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je využita struktura těchto ploch dle platné
ÚPD, stanovené podmínky byly prověřeny a upraveny v souladu s platnou legislativou
o










A.2) Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné
infrastruktury a možnosti jejích změn:
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
V souladu se ZÚR Pk vymezit koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb (VPS):
 D01 – dálnice II. třídy D35……- vymezeno již v platné ÚPD
 P01 – propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod – Polsko – vymezeno Změnou č.1
 Změna č.1 nevymezuje žádné záměry ve střetu s prvky ÚSES (pouze koridor pro VVTL
plynovod zasahuje lokální ÚSES v jihovýchodní části řešeného území, jedná se však o záměr
liniové stavby nadmístního významu)
 v koridorech pro dopravní a technickou infrastrukturu na řešeném území nejsou vymezovány
žádné zastavitelné plochy











dopravní infrastruktura:
respektován je vymezený koridor pro dálnici II. třídy (D35), koridor pro plynovod VVTL je
koordinován se stavbou D35 na sousedním katastru
vymezení koridoru pro dálnici II. třídyD35 bylo vyjmuto z veřejně prospěšných staveb, u
kterých lze uplatnit předkupní právo
vzhledem k vypuštění podmínky pro rozhodování v území zpracování územní studie - pro
zastavitelné plochy na SZ - jsou nově vymezeny koridory pro dopravní obsluhu těchto ploch
jako samostatná plocha s rozdílným způsobem využití
technická infrastruktura:
respektována je koncepce uspořádání technické infrastruktury stanovená v platním ÚP Borek,
pro nové zastavitelné plochy jsou tyto systémy TI doplněny a rozšířeny tak, aby bylo vhodně
navázáno na stávající urbanistickou strukturu
respektován je aktualizovaný plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
občanské vybavení:
zastavitelné plochy nejsou navyšovány takovým způsobem, který by vyvolal potřebu umístění
objektu občanského vybavení samostatně, toto funkční využití je také umožněno v rámci
stanovení PRZV ploch např. pro bydlení

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

58



změna č. 1 rozšiřuje stabilizovanou plochu občanského vybavení vymezenou v návaznosti na
obecní úřad – s možností rozšíření stávajícího objektu




veřejná prostranství:
dle požadavku obce z územního plánu vypouští plochy veřejných prostranství v návaznosti na
stávající objekt obecního úřadu – využití např. pro veřejnou zeleň je umožněno v rámci
stanovení PRZV pro plochy občan. vybavení
vzhledem k tomu, že pro zastavitelné plochy na severozápadě sídla je dle požadavku
vlastníků pozemků a obce zrušena podmínka pro rozhodování v území - zpracování územní
studie, jsou Změnou č.1 vymezeny plochy veřejných prostranství, veřejné zeleně jako
samostatná plocha s RZV (v souladu s § 7 vyhl. č. 501/20016 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území)






Další požadavky na veřejnou infrastrukturu
respektováno je ochranné pásmo přehledových systémů (OP RLP) – letecká stavba včetně
OP (ÚAP) – zahrnuto ve výrokové části ÚP

A.2) Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umís’tování staveb, zařízení a jiných
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona:
Požadavky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
 prověřeno trasování NRBK K73 Bohdaneč – Chvojno – upravena trasa v souladu se ZÚR Pk,
NRBK vymezen jako veřejně prospěšné opatření (dle ZÚR Pk – ozn. U03)
 respektovány jsou biocentra a biokoridory ÚSES na regionální i nadregionální úrovni jako
nezastavitelné plochy
 trasování dopravní a technické infratsruktury v plochách ÚSES pouze ve výjimečných
případech s minimálním dopadem na jejich funkčnost (např. koriodor plynovodu VVTL, trasa
D35)
 ve výrokové části jsou zahrnuty zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich
v krajinných typech vyskytujících se na řešeném území (lesní, zemědělská a lesozemědělská
krajina)
Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny…
 dopravní obsluha v zastavitelných plochách je vymezena tak, aby byla zachována prostupnost
do krajiny (možné trasování cyklistických tras)
 Změna č.1 zvyšuje podíl trvalých travních porostů v krajině návrhem nových ploch smíšené
krajinné zeleně
 při vymezení ÚSES včetně označení byl zohledněn podklad „Revize lokálního ÚSES pro
území ORP Pardubice“
 zábor PUPFL je navrhován, koridor v šíři OP pro trasu propojovacího plynovodu VVTL
 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je
vypracován v souladu s § 4 zákona č. 344/1992 Sb. a přílohou č.3 vyhlášky MŽP č.13/1994
Sb.


vymezení prvků lokálního územního systému ekologické stability je koordinováno v návaznosti
na ÚSES vymezený v ÚPD okolních obcí

B) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit:
 požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv z PÚR ČR, ZÚR Pk nebo ÚAP
ORP ani dalších nevyplývají
 plocha R1 – územní rezerva pro bydlení byla na základě pokynů po společném jednání
zrušena
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C) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo




Změna č.1 nově vymezuje koridor pro propojovací plynovod VVTL a prověřila již vymezené
VPS a VPO
koridor pro trasu dálnice II. třídy D35 vč. všech souvisejících objektů a staveb včetně MÚK a
napojeními na stávající silniční síť, vč. úprav a přeložek tras sítí technické infrastruktury, je
vyjmuta ze staveb, u kterých je možné uplatnit předkupní právo
u VPS s uplatněním předkupního práva jsou doplněny náležitosti v souladu s platnou
legislativou (např. seznam vlastníků dotčených pozemků dle KN)

D) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie
nebo uzavřením dohody o parcelaci
 požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách
v území podmíněno vydáním RP nebo dohody o parcelaci není ve změně navrhováno
 požadavek na prověření změn územní studií byl na žádost obce ve změně č.1 zrušen,
zastavitelné plochy jsou změnou č.1 podrobněji členěny do různých typů PRZV. Plošné a
prostorové uspořádání těchto ploch je navrženo tak, aby nebyla narušena stávající
urbanistická struktura sídla.
E) Případný požadavek na zpracování variant řešení
 Změna ÚP není řešena variantně.
F) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho
odůvodnění včetně měřítek a výkresů a počtu vyhotovení
 Změna ÚP je zpracována přiměřeně dle metodiky MINIS z 04/2010, v návaznosti na obsah a
formu platného ÚP Borek, který ne zcela odpovídá všem podmínkám této metodiky např. kódy
ploch s rozdílným způsobem využití.
 Celá dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích
předpisů.
 Územní plán je zpracován digitálně nad katastrální mapou.
 Územní plán obsahuje textové a grafické přílohy dle platné legislativy
G) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
 Vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí nebylo požadováno.
 Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území sídla, je možné je
napojit na dopravní a technickou infrastrukturu, respektují kulturní, přírodní i civilizační
hodnoty území. Popis lokalit viz. kap. i) Komplexní zdůvodnění….
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h) Výčet nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.
1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Změna č. 1 ÚP Borek takovéto záměry nevymezuje.
i)

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

Územní plán byl zpracován v souladu s potřebami obce s ohledem na ochranu hlavních složek
životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních i urbanistických hodnot řešeného území.
Změna č.1 Borek prověřuje možnosti dalších záměrů a potřeb, které vzešly z projednaného zadání a
konkrétních požadavků na změnu využití území zejména od vlastníků pozemků.
1)

Vzhledem k velkému množství úprav „výrokové části“ ÚP byla tato část v celém rozsahu
nahrazena novým textem. Provedené úpravy jsou vyznačeny barevně a jsou součástí
odůvodnění Změny č.1.

2)

V rámci Změny č.1 byla aktualizována hranice zastavěného území dle aktuálních údajů katastru
nemovitostí (k datu 10. 1. 2020). V grafických přílohách jsou vyznačeny původní hranice, rušené
části a části nově vymezené. Jedná se o tyto úpravy:
 lokalita I/a - v SZ okraji sídla, zastavěné stavební pozemky a proluky nově zahrnuty do
zastavěného území
 lokalita I/c – v jižní části sídla, zastavěný stavební pozemek – hranice zastavěného území
rozšířena
 lokalita I/d – v severní části sídla – zastavěné stavební pozemky - hranice zastavěného
území rozšířena, zrušena část původně vymezených zastavitelných ploch a.2.2. a b.1.
 lokalita I/j – pozemky vyhodnoceny jako zastavěné stavební pozemky (pod společným
oplocením s pozemkem, na kterém je již zrealizována výstavba nového RD)
 lokalita I/k – v severní části sídla – zastavěný stavební pozemek, zrušena zastavitelná
plocha a.4.
 lokalita I/l – na východním okraji sídla, zastavěný stavební pozemek – hranice
zastavěného území byla rozšířena
Po veřejném projednání byla provedena formální úprava a sjednocen údaj o datu, ke kterému
bylo aktualizováno zastavěné území tak, aby se údaj shodoval v grafických a textových částech
ÚP (hranice je vymezena k datu 10. 01. 2020).

3)

Prověřena byla textová část územního plánu a následně upravena v souladu s platnou
legislativou. Části, které nemohou být (dle stavebního zákona) součástí ÚPD, byly vypuštěny,
některé formulace zásad byly upraveny a upřesněny. Po veřejném projednání byly v souladu
s platnými právními předpisy upraveny názvy kapitol „výrokové části“.

4)

Vzhledem k prověření požadavku na vypuštění podmínky pro rozhodování v území pro
zastavitelné plochy a.1., a.2. (a.2.1. a a.2.2.) – územní studie, bylo Změnou č.1 navrženo
podrobnější členění těchto ploch. V souladu s § 7 vyhl. č. 501/20016 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území byly vymezeny odpovídající plochy veřejných prostranství.
Plochy veřejných prostranství byly vymezeny samostatně – plochy zeleně na veřejných
prostranstvích - a také např. jako součást ploch PVk (pl. místních obslužných a účelových
komunikací)..

5)

Z důvodu souladu ÚPD s platnou legislativou je vypuštěna možnost uplatnění předkupního práva
pro veřejně prospěšná opatření – založení skladebných částí ÚSES. Předkupní právo bylo
vypuštěno i u ostatních veřejně prospěšných staveb a opatření z důvodu, aby nedocházelo
k dlohodobému omezování vlastnických práv majitelů nemovitostí. Možnost vyvlastnění byla u
těchto VPS ponechána. Možnost uplatnění předkupního práva byla ponechána pouze u ploch
veřejného prostranství.

Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP

61

6)

Ve Změně č. 1 byly po společném jednání zapracovány další požadavky ze strany obce.
Vymezení zastavitelné plochy pro plochy smíšené obytné – venkovské v ploše stávající zahrady
s vedlejší stavbou (chatka). Vymezeno jako nová zastavitelná plocha v jižní části sídla.

7)

Podnět k úpravě ve vymezení pozemku p.č.463/15 z ploch BV (bydlení v rodinných domech –
venkovské) do ploch OS – sportovní zařízení. Vzhledem k zohlednění stávajícího stavu, nově
vzniklé zástavby a vlastnických vztahů, nebyl tento podnět řešen. Jedná se o pozemek, který je
užíván jako zahrada sousedící zástavby RD.

Řešené lokality:
Nové záměry, zastavitelné plochy
Severozápadně od sídla se nachází poměrně rozsáhlé území vymezené platným ÚP Borek zejména
pro rozvoj bydlení. V souladu se zadáním Změny č.1 je toto území zmenšeno a dále podrobnějí
členěno. Zastavitelná plocha a.2.2. byla redukována, vzhledem k dostatečnému vymezení
rozvojových ploch v řešeném území a nezájmu vlastníků pozemků o zástavbu, byla její střední část
vymezena jako stabilizovaná – pl. smíšené krajinné zeleně – NZs. Zbývající plocha byla z důvodu
lepší přehlednosti, rozdělena na menší zastavitelné plochy a nově označena dle způsobu
navrhovaného funkčního využití (nejedná se tedy o nově vymezené zastavitelné plochy, původně
vymezené zastavitelné plochy byly zmenšeny a byla navržena změna v označení). Změna č. 1
navrhuje nové členění původně vymezených zastavitelných ploch a.1. a a.2.2. Jedná se o území, pro
které byla jako podmínka pro rozhodování stanoveno zpracování územní studie. Na základě
požadavku obce a vlastníků pozemků, kteří mají v krátkém časovém horizontu zájem o výstavbu RD,
byla Změnou č.1 tato podmínka zrušena. Vzhledem k velké rozloze rozvojového území, Změna č.1
celé území člení na samostatné plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby byla jasně dána
struktura uspořádání zástavby a vhodně navázáno na zastavěné území sídla, zejména na stávající
urbanistickou strukturu. Původně vymezená zastavitelná plocha a.2.1. (BP - pl. bydlení v rodinných
domech – příměstské) byla zmenšena a část vymezena jako nezastavěné území. Původně vymezené
využití pro bydlení v rodinných domech – příměstské je také respektováno v ploše a.2.2.a. Plochy
navazující na nově vymezenou plochu PVk - místní obslužné a účelové komunikace (ozn. I/Z02a)
jsou na základě požadavku vlastníků pozemků vymezeny v plochách BV (pl. bydlení v rodinných
domech – venkovské) – ozn. a.2.2.b a I/Z03a. Východně od zastavitelné plochy I/Z02a je vymezena
zastavitelná plocha ozn. I/Z03, která je rozdělena na dvě funkčně odlišné plochy – I/Z03a (BV) a
I/Z03b (ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích). V ploše I/Z03b byla upravena hranice
zastavitelné plochy – byla rozšířena severním směrem. Tyto plochy zeleně na veř. prostranstvích jsou
vymezeny v souladu s § 7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb..
Změna č.1 také zpřesňuje hranice funkčních ploch v návaznosti na detailnější členění PRZV a
hranice pozemků dle KN.
Vzhledem k rozsahu zastavitelných ploch v této části sídla, byla v souladu se stavebním zákonem (§
7 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) vymezena potřebná veřejná
prostranství s možností rekreačního a odpočinkového využití. Plochy jsou vymezeny jako součásti
systému sídelní zeleně v obci (ZV) – plocha ozn. I/Z03b a I/Z01b. Také šířka nově vymezených ploch
PVk je stanovena tak, aby bylo možné v těchto plochách umístit jak komunikaci, tak veřejnou zeleň.
Vzhledem k tomu, že část území již byla zastavěna, část rozparcelována na jednotlivé pozemky pro
výstavbu RDa část byla vypuštěna z řešení, bylo rozdělení na 1. a 2. etapu také vypuštěno. Realizace
zástavby bude postupovat od sídla směrem severním a SZ do krajiny.
Nově vymezené funkční plochy jsou označeny v návaznosti na původně označené zastavitelné
plochy. V zastavitelné ploše a.1. jsou Změnou č.1 vymezeny tyto samostatné funkční plochy:
 I/Z01a – plocha řeší změnu funkčního využití části zastavitelné plochy a.1., je nově vymezena
pro dopravní obsluhu a trasování technické infrastruktury v lokalitě, která již byla vymezena
v platném ÚP Borek pro rozvoj bydlení. Jedná se o plochy místních obslužných a účelových
komunikací – PVk (plochy veřejných prostranství)
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I/Z01b– plocha změny funkčního využití části zastavitelné plochy a.1. – nové využití – ZV –
plochy zeleně na veřejných prostranstvích
V zastavitelné ploše a.2.2. jsou Změnou č.1 vymezeny tyto samostatné funkční plochy:
 a.2.2.a – plocha respektuje původní funkční vymezení – BP (pl. bydlení v rodinných domech –
příměstské)
 a.2.2.b – plocha změny funkčního využití v části zastavitelné pl. a.2.2. – nové využití – BV –
bydlení v rodinných domech - venkovské
 I/Z02a – plocha řeší změnu funkčního využití části zastavitelné plochy a.2.2., je nově
vymezena pro dopravní obsluhu a trasování technické infrastruktury v lokalitě, která již byla
vymezena v platném ÚP Borek pro rozvoj bydlení. Jedná se o plochy místních obslužných a
účelových komunikací – PVk (plochy veřejných prostranství). Jedná se o trasování
rozšířeného veřejného prostranství.
 I/Z03 – plochy změny funkčního využití části zastavitelné plochy a.2.2 .. – Plocha je členěna
do dvou zastavitelných ploch dle rozdílného funkčního využití – I/Z03a – pl. bydlení
v rodinných domech – venkovské, a I/Z03b – ZV – pl. zeleně na veřejných prostranstvích.
Část této plochy je nově touto Změnou č.1 navrhována jako zastavitelná.
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I/Z05 – zastavitelná plocha navazující na původně vymezenou zastavitelnou plochu dle ÚP označ.
a.2.2. na severním okraji sídla. Tato nová plocha je vymezena na základě konkrétní žádosti vlastníka
pozemku. Jedná se o navrženou plochu zeleně soukromé a vyhražené – ZZ (plochy sídelní zeleně).
Plocha bude využívána jako zahrada k zástavbě pro bydlení, která vznikne jižně v zastavitelné ploše
vymezené již v platném ÚP Borek (tzn. stavební pozemek bude dle platného ÚP).

I/Z06 – zastavitelná plocha navazující na rozvojovou plochu pro bydlení ve východním okraji sídla.
Plocha je vymezena v plochách bydlení v rodinných domech – venkovské – BV. Jedná se o rozšíření
zastavitelné plochy (ozn. a.7.) pro vhodnější možnost umístění objektu rodinného domu. V závislosti
na vymezení nové zastavitelné plochy byla upravena i hranice ochranné zóny NRBK.

I/Z07 – zastavitelná plocha I/Z07, která se nachází v zastavěném území obce. Požadavek na
vymezení vzešel z pokynů k úpravám změny č.1 k veřejnému projednání. Plocha je vymezena jako
SV – plochy smíšeného bydlení venkovského, přiléhá ke stávající komunikaci, je také dobře
napojitelná na technickou infrastrukturu. V současné době je zde zrealizován rekreační objekt.
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I/K01 – koridor pro umístění propojovacího VVTL plynovodu Olešná – Náchod – Polsko (podél
východní harnice řešeného území). Koridor je vymezen v souladu s PÚR ČR 2008 (označ. P5).
Změna č.1 jej vymezuje také jako koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby v oblasti
plynárenství (dle ZÚR Pk VPS ozn. P01). Plocha koridoru je vymezena v celkové šířce 300 m –
vzhledem k tomu, že se jedná o přílož ke stávající trase VTL plynovodu. Trasa plynovodu vede přes
lesní pozemky, proto je rovněž vyhodnocen zábor těchto pozemků. Pro zábor je vymezena plocha
koridoru v šíři OP VVTL plynovodu.
I/K1 – plocha změny v krajině. Jedná se o úpravu na základě požadavku vlastníka pozemku. Plochy
se nacházejí na východě řešeného území. Území je ohraničeno plochou lesa a vodním tokem,
vzhledem k obtížnému přístupu a zemědělskému obhospodařování, je celé území zařazeno do ploch
smíšené krajinné zeleně stejně jako požadovaný pozemek. Změna využití území přispěje ke zlepšení
retenčních schopností krajiny a podpoří její ekologicko stabilizační funkci. Území je vymezeno
v plochách smíšené krajinné zeleně – NZs.
I/K4, I/K5 a I/K6 – plochy změn v krajině. Plochy navržené zeleně jsou Změnou č.1 vymezeny
v návaznosti na úpravu vymezení ÚSES spočívající v úpravě trasování nadregionálního biokoridoru
K73 s ohledem na trasování dálnice II. třídy č. 35 a průchodu NRBK přes tuto silnici (západně od
obce). V souladu s koncepcí uspořádání krajiny danou platným ÚP jsou plochy v ochranném režimu
ÚSES vymezeny jako plochy přírodní zeleně - NP. V rušené trase nadregionálního biokoridoru jsou
vymezeny stabilizované plochy dle stávajícího využití (NZ, NZs).
Územní rezervy:
Vzhledem k vymezeným poměrně rozsáhlým pozemkům pro rozvoj bydlení a na základě
demografického vývoje v obci a zastavěnosti za uplynulé období, byly plochy územní rezervy
vypuštěny z řešení.
Další změny a úpravy územního plánu:
I/a – lokalita přiléhající ze SZ k sídlu. Jedná se o úpravu vyplývající z aktualizace zastavěného území.
Tyto pozemky byly vyhodnoceny v souladu s údaji evidence KN jako zastavěné stavební pozemky,
některé jako proluky a ostatní pozemky obklopené ostatními pozemky zastavěného území. Území je
vymezeno jako stabilizované plochy bydlení v rodinných domech – příměstské. Část, mimo stávající
komunikaci, je zařazena do ploch zeleně na veřejných prostranstvích – ZV. Koridor pro komunikaci a
inženýrské sítě je v majetku obce a již je využíván pro obsluhu sousedících pozemků. Na tyto plochy
severním směrem navazuje navržená sídelní zeleň.
I/b – jedná se o změnu stávajícího využití v centrální části sídla na základě požadavku obce. Plochy
kolem obecního úřadu jsou nově vymezeny jako stabilizované plochy občanského vybavení.
V současné době slouží veřejné zeleni, je zde stanoviště kontejnerů na separovaný odpad, odstavné
plochy apod., obec také plánuje budoucí rozšíření stávajícího objektu (již zpracovaná studie). Nové
vymezení plochy RZV pro občanské vybavení více odpovídá charakteru stávajícího využití. Plochy
stávající veřejné zeleně severně jsou ponechány.
I/c – lokalita v jižní části řešeného území. Úprava funkčního využití vyplývá z aktualizace zastavěného
území. Pozemek je využíván jako zahrada k rodinnému domy a je s ním pod společným oplocením.
Plocha je vymezena jako stabilizovaná – plochy bydlení v rodinných domech – příměstské (stejně
jako navazující území).
I/d - lokalita v severním okraji sídla. Jedná se úpravu ve vymezení ploch v návaznosti na aktualizaci
hranice zastavěného území a požadavků vlastníků pozemků. V současné době je část zastavitelné
plochy ozn. v ÚP b.1. již využívána pro sportovní aktivity – Změna č.1 zde vymezuje stabilizovanou
plochu (OS). Zbývající území bude využíváno stávajícím způsobem – vymezeny plochy smíšené
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krajinné zeleně (NZs) s doplňkovou charakteristikou funkčních ploch – obora, farma. Dále byla v této
části sídla vypuštěna z řešení část zastavitelné plochy a.2.2. (v etapě návrh změny č.1 ke
společnému jednání - vymezena jako pl. I/Z04), protože v současné době je zástavba již
zrealizována, plochy byly vymezeny jako stabilizované.
I/g, I/h, I/i – území na západě k.ú. Borek. Jedná se o změny funkčního využití ploch v rámci úprav ve
vymezení ÚSES, zejména v trasování a plošném vymezení NRBK K 73. Plochy PUPFL, které jsou
součástí ÚSES, byly Změnou č.1 vymezeny jako stávající plochy přírodní krajinné zeleně. V území,
které je dnes zemědělsky obhospodařované a kde změna ÚP nově vymezuje biokoridor, jsou plochy
přírodní krajinné zeleně navrženy. Tam, kde je trasování tohoto biokoridoru rušeno, jsou vymezeny
stabilizované plochy dle stávajícího využití. Trasa NRBK K 73 je upravena v koordinaci
s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami tak, aby biokoridor mohl „projít“ pod trasou
dálnice II. třídy D35 (R35) v navrhovaném průchodu. Nově je navrhováno LBC 75 – západně od sídla.
I/j – na základě požadavků vlastníků pozemků, kteří mají zájem o výstavbu na těchto pozemcích, byly
tyto pozemky prověřeny a v celém rozsahu vymezeny jako stabilizované v plochách BV – plochy
bydlení v rodinných domech – venkovské, v současné době jsou využívány jako zahrady a jsou pod
společným oplocením s pozemkem, na kterém již započala výstavba RD.
I/k – na základě aktualizace zastavěného území obce, byla také vypuštěna zastavitelná plochy a.4.
z důvodu již zrealizované rodinné zástavby (zastavěný stavební pozemek).
I/l – v rámci aktualizace zastavěného území, byly pozemky vyhodnoceny jako zastavěný stavební
pozemek a byly vymezeny jako stabilizované.
I/m – dle požadavku obce byla zrušena zastavitelná plocha pro umístění nové ČOV a vymezena nová
I/g.1. jihozápadně při stávající vodoteči. Dle zpracovávané PD na kanalizaci, by tato ČOV měla být
řešena jako kořenová.

Ostatní úpravy:


Stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití byly prověřeny s ohledem na
platnou legislativu a stav a potřeby pro rozvoj řešeného území. Stanovené podmínky byly dílčím
způsobem upřesněny, doplněny a byla upřesněna terminologie s ohledem na jednoznačnost
podmínek. Upřesněna byla formulace podmíněně přípustného využití.



Doplněny byly podmínky pro změny v krajině lesozemědělské, lesní a zemědělské (v souladu se
ZÚR Pk).



Dle ÚAP byl doplněna plocha migračně významného území – viz. Koordinační výkres.



Změna č.1 prověřila územní systém ekologické stability. Při úpravách bylo zohledněno trasování
nadregionálního biokoridoru K 73 a jeho šířkové vymezení - dle ÚAP, v souladu se ZÚR Pk a
v návaznosti na ÚPD sousedních obcí (např. Bukovina nad Labem, Újezd u Sezemic, Býšť). Dle
pokynů po společném jednání byl zohledněn podklad Státního pozemkového úřadu (pobočka
Pardubice) „Studie v katastrálních územích Bukovina nad Labem, Borek, …předcházející
pozemkovým úpravám“ (zpracoval Šindlar s.r.o., 12/2011), která toto katastrální území řeší
s ohledem na připravovanou stavbu silnice D35. Vzhledem k tomu, že již byly zahájeny práce na
komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Borek, bylo vymezení prvků ÚSES upřesněno a
koordinováno také se zpracovatelem těchto KoPÚ (GAP, Pardubice s.r.o.). Trasa NR biokoridoru
byla koordinována s plánovanou trasou dálnice II. třídy D35 a objektem mostu, který je umístěn
pro průchod účelové komunikace a biokoridoru jihozápadně od sídla. Západně od sídla bylo
doplněno lokální biocentrum – převzato z KoPÚ. Rovněž byl zohledněn podklad „Revize
lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP Pardubice“, v souladu s tímto podkladem bylo
změněno označení lokálních prvků ÚSES. Dále bylo upraveno vymezení LBC 73 na
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západním okraji řešeného území. Prověřena byla také
provázanost ÚSES se sousedícími k.ú..

„Studie v katastrálních územích Bukovina nad Labem, Borek,
Újezd u Sezemic, Rokytno, Choteč u Holic, Dolní Ředice, Časy,
předcházející komplexním pozemkovým úpravám“ (zprac. firma
Šindlar s.r.o.)
Výřez: Návrhová situace řešení s vyznačením registrovaných a
navrhovaných ÚSES a ploch dle užívání (k.ú. Borek, Bukovina
nad Labem, Újezd u Sezemic)

Komplexní pozemková úprava k.ú. Borek (Plán společných zařízení 1/2020)



V návaznosti na upřesněnou trasu dálnice II. třídy D35 včetně souvisejících staveb, bylo
upraveno trasování navržené cyklotrasy, upraveny podmínky pro využití ploch s RZV (plochy
zemědělské – NZ).



Změna č.1 také aktualizovala dle poskytnutých ÚAP stávající trasy technické infrastruktury
(vodovod, kanalizace, plynovod STL, kabelové vedení elektro, TS...). Pro lepší přehlednost jsou
v grafických přílohách zakresleny celé systémy stávajících inženýrských sítí, včetně již nově
vybudovaných větví, které byly v platném ÚP zakresleny jako navržené. Doplněny jsou Změnou
č.1 navržené trasy, které slouží pro napojení nových lokalit severozápadně od obce.
Doplněno bylo zařízení katodové ochrany VTL plynovodu včetně ochranného pásma.



Aktualizovány byly údaje o meliorovaných pozemcích (dle ÚAP) a BPEJ.
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Prověřen byl výčet veřejně prospěšných staveb a opatření:


Vypuštěna byla možnost uplatnění předkupního práva pro VPS a VPO. Z tohoto důvodu bylo
změněno značení ploch a koridorů pro VPS a VPO, kde „W“ bylo nahrazeno „V“.



Doplněn je výčet ploch a koridorů pro VPS o koridor pro vedení propojovacího VVTL
plynovodu (podél východní hranice řešeného území) a navržené - doplněné trasy dopravní a
technické infrastruktury.



Šiře koridoru pro VVTL plynovod je vymezena 300 m (v souladu se ZÚR Pk), šíře koridoru pro
navrženou trasu STL plynovodu je 10 m.



Jako VPS byla vymezena nová plocha pro umístění ČOV a původní byla vypuštěna z řešení.



Z výčtu VPS byly vypuštěny již stávající trasy inženýrských sítí.



V souladu s platnou legislativou byly doplněny údaje dle Přílohy č.7 čl. I. odst. h) Vyhlášky
č.500/2006 Sb..



V grafické části je podél západní strany vymezen celý systém ÚSES jako veřejně prospěšné
opatření s možností vyvlastnění, který v celém rozsahu nahrazuje původně vymezená VPO
s označením WU2, WU4, WU1. Vyznačeny jsou části VPO, které jsou Změnou č.1 vypuštěny.



Jako hodnoty v řešeném území byly uvedeny:
 historicky cenný kříž na návsi
 z hlediska ochrany a evidence válečných hrobů - objekt pietního místa na hřbitově na
pozemku ppč. 351/2 v.ú. Borek se nachází objekt pietního místa k 1. světové válce pod ev.č.
CEVH CZE5309-30190, 2 válečné hroby s ostatky z 2. světové války pod ev. č. CEVH
CZE5309-67984 a CEVH CZE5309-67905 a v parčíku ve středu obce na ppč. 531/3 v k.ú.
Borek se nachází pomník – pietní místo vztahující se k 1. a 2. světové válce.
 Upraveno bylo vymezení území s archeologickými nálezy II. kategorie (dle ÚAP). Původně
vymezené ÚAN bylo vypuštěno z řešení (I. kategorie). Doplněno bylo OP hřbitova.



Dále byla prověřena nutnost zohlednit při návrhu nových rozvojových ploch a při změnách
funkčního využití výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin na území. Jejich výskyt nebyl
součástí ÚAP, ani nebyly předány jiné podklady s těmito údaji. Dle nutnosti bude toto případně
prověřeno v rámci rozhodování o změnách v území.



Další požadavky ochrany obyvatelstva (požadavky MO - ČR):
„Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP ORL) – letecká
stavba včetně ochranného pásma (ÜAP – jev 103), které je nutno respektovat podla § 37 zákona
č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné
respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základových
stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově
omezena nebo zakázána.
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s ČR-MO,
jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice,
projednány níže uvedené stavby (viz. ÚAP – jev 119):
-

výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
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-

stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.);

-

stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;

-

výstavba a rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy
a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM;

-

nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;

-

výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;

-

zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);

-

vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodních toku a ostatní stavby,
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;

-

říční přístavby – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení;

-

železniční tratě, jejich rušení a výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;

-

stavby vyšší než 30 m nad terénem, pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím
MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;

-

veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.

ČR – MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu MO.“


Na základě pokynů pořizovatele byly po veřejném projednání upraveny názvy kapitol v textové
části návrhu změny ÚP v souladu s aktuálním zněním stavebního zákona, zejména vyhl.č.
500/2006 Sb.

j)

Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o
výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo požadováno.

k)

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ)

Stanovisko podle § 50 nebylo požadováno.

l)

Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením
závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj nebylo zadáním požadováno.

m) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
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V následujícím vyhodnocení je vyčísleno, v jakém rozsahu byly vymezeny zastavitelné plochy
v platném územním plánu, jaký podíl ploch je zastavěn (dle údajů katastru nemovitostí) a jaké nové
plochy jsou vymezeny Změnou č.1 ÚP Borek.

BYDLENÍ

Změna č.1

označení
lokality

funkční
využití

výměra
plochy
změny
/ha/

a.1

BP

4,260

a.2.1.

BP

3,340

z toho
zastavěno
dle KN
/ha/
1,021

k zastavění
zbývá /ha/

Zmenšení záboru
vypuštěním části
z řešení ÚP

označení
plochy

funkční
využití

výměra
plochy
změny
/ha/

3,239

0,015

I/Z01a,b

PVk, ZV

0,464

3,34

2,12
I/Z02a,
I/a.2.2.a,b
I/Z03a,
I/Z03b (část)

BV, PVk,
ZV

0,269

a.2.2.

BP

5,880

a.3.

BP

0,108

a.4.

BP

0,112

0,112

a.5.

BP

1,000

0,213

0,787

a.6.

BV

0,800

0,150

0,650

a.7.

BV

0,122

0,122

a.8.

SV

0,530

0,530

bydlení
celkem:

16,152

0,317

2,417

5,563
0,108

1,813

14,339

Změna č. 1
zmenšuje pl.
pro bydlení
o:

4,552

0,733

Platný územní plán vymezil zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu 16,15 ha, z toho je zastavěno
1,813 ha, k zastavění zbývá 14,339 ha. Část zastavitelné plochy a.2.1., a.1 a a.2.2. je Změnou č.1
vypuštěna ze zastavitelných ploch, část lokality a.1. a a.2.2. je Změnou č.1 vymezena pro jiné funkční
využití než bydlení.
Celkem zbývá k zastavění (pro bydlení): 14,339– (4,552 – 0,733) = 10,52 ha
Změna č. 1 vymezuje novou zastavitelnou plochu (I/Z06) pro hlavní funkci bydlení v rozsahu 0,10 ha,
což nedosahuje součtu výměry ploch již zastavěných a ploch vyjmutých z řešení. Jedná se však o
rozšíření již vymezené zastavitelné plochy a.7. z důvodu umístění rodinné zástavby (předpokl. 1RD)
ve vhodnější poloze.
Dále je vymezena nová zastavitelná plocha pro zahradu (I/Z05 – 0,087 ha) – jedná se o rozšíření
původně vymezené zastavitelné plochy pro bydlení označené a.2.2.. Zástavba rodinného domu je již
realizována v ploše vymezené pro bydlení (Změnou č. 1 vymezeno jako součást zastavěného území),
zahrada k tomuto RD bude rozšířena severním směrem v ploše I/Z05.
Změna č.1 vymezuje novou zastavitelnou plochu v jižní části sídla (I/Z07 – 0,1287 ha). Jedná
se o požadavek vlastníka pozemků o změnu využití stávající oplocené zahrady v zastavěném území.
Vzhledem k funkčnímu využití navazujících ploch byla zastavitelná pl. vymezena jako plochy smíšené
obytné – venkovské SV.
Dále byla na základě požadavku obce vymezena nová zastavitelná plocha pro ČOV – jižně od
silnice D35. Obec si nechává zpracovat podrobnější PD kanalizace a prověřuje možnosti způsobu
čištění odpadních vod, uvažuje s možností realizace kořenové ČOV v blízkosti stávající vodoteče –
jižně od D35. Původně vymezená plocha na západní straně sídla byla Změnou č.1 vypuštěna
z řešení. Zastavitelná pl. ozn. I/g.1. – 0,608 ha, vzhledem k tomu, že je uvažováno s kořenovou ČOV,
je její plošné vymezení větší.
Dále je vymezena nová plocha zeleně na veřejných prostranstvích – ozn. I/Z03b. Část této
plochy je součástí již vymezené zastavitelné plochy a.2.2., dochází k jejímu rozšíření o cca 0,076 ha.
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Celková rozloha zastavitelné plochy I/Z03b je cca 0,15 ha. Tato plocha plní zejména funkci veřejného
prostranství v souladu s §7 odst. 2 vyhl. č. 501/2006 Sb.
Platný ÚP Borek vymezil:
 pro plochy občanského vybavení:
 zastavitelná plocha b.1.- 0,54 ha zrealizováno 0,15 ha (Změna č.1 - plocha se nebude
v celém rozsahu prostavovat, zbývající část 0,39 ha je vyjmuta ze zastavitelných ploch –
dle požadavku obce)
Změna č.1 ostatní rozvojové plochy ponechává:
 pro plochy výroby a skladování:
 zastavitelná plocha d.1. - 0,64 ha
 pro plochy sídelní zeleně:
 zastavitelná plocha e.1. - 0,27 ha
 pro plochy dopravní infrastruktury, včetně pl. veřejných prostranství – pl. místních obslužných
a účelových komunikací:
 zastavitelné pl. (f.1. a c.1.) o celkové rozloze - 9,38 ha
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n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a na pozemky určené k plnění funkce lesa
Zemědělský půdní fond:
Tabulka: Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
(katastrální území Borek: 607584)


BV - pl. bydlení v RD - venkovské

plochy bydlení celkem
SV – pl. smíšeného bydlení
venkovského

I/Z07

plochy smíšené obytné celkem
TI – plochy technického
vybavení

I/g.1.

plochy technického vybavení celkem
ZZ – plochy zeleně soukromé a
vyhrazené
ZV – plochy zeleně na veřejných
prostranstvích

I/Z05
I/Z03b

ovoc. sady

orná půda
I/Z06

trvalé
travní porosty

II.

III.

IV.
0,1013

0,1013

0,1013

0,1013

0,1193

0,0237

0,0956

0,0597

0,0596

0,1193

0,0237

0,0956

0,0597

0,0596

0,6084

0,6074

0,6084

0,6084

0,6074

0,6084

0,0694

0,0352

0,2739

0,1351

0,0352

0,0342

zábor celkem

1,1029

0,2601

0,1308

0,6416

0,6074

V.
melior.

melior.

0,0342

pl. sídelní zeleně celkem



I.

0,1013

0,1351



investice
o půdy (ha)

0,1013

0,1351



zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

zahrady

způsob využití plochy

celkový
zábor
ZPF

vinice
chmelnice

označení záboru

nové zastavitelné plochy:

0,0422

0,0272

melior.

0,0514

0,0537

0,0300

melior.

0,0514

0,0952

0,0572

0,1111

0,2561

0,0572

zábor ZPF není vyhodnocen pro zastavitelné plochy I/Z01a, I/Z01b, I/Z02a, I/Z03a - nejedná
se o nový zábor ZPF, bylo vyhodnoceno v rámci platného ÚP Borek, Změna č.1 navrhuje
pouze změnu funkčního využití, plochy byly součástí zastavitelných ploch pro bydlení a.1. a
a.2.2. (dle funkčního využití bylo upraveno označení a.2.2.a a a.2.2.b)
Plocha I/Z04 (původně část a.2.2.) byla z řešení vypuštěna, protože zástavba byla již
zrealizována.
část plochy I/Z03b byla v platném ÚP vyhodnocena jako součást plochy a.2.2. (bydlení)

Vyhodnocení záboru pro koridor pro trasu VVTL plynovodu (liniová stavba technické infrastruktury)
odborným odhadem (ozn. I/K01):
délka osy:
1219 m
délka osy ve III. tř. ochrany
125 m
délka osy ve IV. tř. ochrany 1094 m
Předpokládaná šířka záboru (šíře ochranného pásma VVTL plynovodu): 8 m
celkový zábor pro koridor: 1219 x 8 = 9752 m2 = 0,98 ha
zábor ve III.tř. ochrany:
1000 m2 = 0,1 ha
zábor ve IV. tř. ochrany:
8752 m2 = 0,88 ha
Odůvodnění odnětí ZPF v zastavitelných plochách a ostatních lokalitách: (viz. kapitola i) Komplexní
zdůvodnění navrhovaného řešení)
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Vyhodnocení záboru ZPF pro plochy změn v krajině (např. z důvodu trasování prvků ÚSES):
zábor ZPF podle druhu pozemku (ha)

zahrady

vinice

orná půda

ovoc. sady

způsob využití plochy

chmelnice

označení záboru

celkový
zábor
ZPF (ha)

trvalé travní
porosty

zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
investice do
půdy (ha)
I.

II.

III.

IV.

I/K1

NZs – pl smíšené krajinné
zel.

5,270

5,270

I/K4

NP - pl. přír. krajinné zel.

0,3580

0,3075

0,0505

0,3075

I/K5

NP - pl. přír. krajinné zel.

0,7317

0,7179

0,0138

0,7317

I/K6

NP - pl. přír. krajinné zel.

0,4840

0,4840

0,471

0,005

0,008

0,5483

1,5102

0,005

5,278

zábor pro zeleň celkem:



6,8437

6,2954

5,270

V.
melior.
částečně
melior.
částečně, HOZ
melior.
melior.
částečně

Snížení záborů ZPF v platném ÚP Borek Změnou č.1:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

lokalita a.1. (zábor a.1.-s) – část se v rámci aktualizace hranice zastavěného území ve
Změně č.1 stala součástí zastavěného území – odečet 1,664 ha. Část byla Změnou
č.1 vypuštěna z řešení ÚP – odečet 0,015 ha
lokalita a.2.1. (zábor a.2.1.-s) – část byla Změnou č.1 ÚP vypuštěna z řešení - odečet
1,92 ha
lokalita a.2.2. (zábor a.2.2.-s) - části byly Změnou č.1 ÚP vypuštěny z řešení – odečet
2,72 ha
lokalita a.5. (zábor a.5.-s) – část se v rámci aktualizace hranice zastavěného území ve
Změně č.1 stala součástí zastavěného území – odečet 0,21 ha
lokalita a.4. (zábor a.4.-s) – v rámci aktualizace zastavěného území ve Změně č.1
vzhledem k již realizované zástavbě byla vymezena jako stabilizovaná plocha – odečet
0,112 ha
lokalita a.6. (zábor a.6.-s) – v rámci aktualizace zastavěného území ve Změně č.1 byla
vzhledem k již realizované zástavbě část vymezena jako stabilizovaná plocha – odečet
0,150 ha
lokalita b.1. (zábor b.1.-s) – odečet 0,54 ha (část se v rámci aktualizace hranice
zastavěného území ve Změně č.1 stala součástí zastavěného území, zbývající část
vypuštěna Změnou č.1 z řešení)
lokalita i.2. (zábor i.2.–z1, i.2.–z2) – odečet 1,56 ha (vypuštěné plochy změn v krajině)
lokalita i.1. (zábor i.1.–z1-část) – odečet 0,928 ha (vypuštěné plochy změn v krajině)

Pozemky určené k plnění funkcí lesa:


Řešení Změny č.1 se dotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa v trasování koridoru pro
trasu propojovacího plynovodu VVTL, která vede podél východní hranice řešeného území.
Pro zábor PUPFL byl vymezen koridor v šířce ochranného pásma VVTL plynovodu – tj. 4 m
na obě strany od půdorysu.

Vyhodnocení záboru PUPFL koridoru pro trasu VVTL plynovodu odborným odhadem (ozn. I/K01 –
les)
délka osy (zasahující PUPFL):
2035 m
Předpokládaná šířka záboru (šíře ochranného pásma VVTL plynovodu):
8m
celkový zábor pro koridor: 2035 x 8 = 16.280 m2 = 1,62 ha


Změnou č.1 není vymezována žádná plocha pro zalesnění.
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o) Rozhodnutí o námitkách k návrhu změny územního plánu a jejich odůvodnění
Námitka č. 1
Vodovody a kanalizace, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
námitka podaná dne 30. 03. 2020
Znění námitky:
Předložený návrh změny č.1 ÚP ( N Z1 ÚP) obce Borek :
-nahrazuje textovou část ÚP novým textem
-zastavěné území obce vymezuje k datu 05/2016
-upravuje rozsah zastavitelných ploch včetně funkčního vymezení a podmínek uspořádání lokalit
-stanovuje primární zdroj požární vody v obci, tzn. požární nádrž a stávající vodní plochy a vodotěče
včetně údržby přístupových komunikací k nim
-specifikuje trasu biokoridoru K73
-upravuje podmínky pro využití ploch ( funkční regulace) pro plochy silniční dopravy -vymezuje
veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které je možné práva k pozemkům vyvlastnit - ČOV - plocha
I/g. 1
- koridor pro obslužnou komunikaci a trasy techn. infrastruktury VDT1 - plocha
I/Z03 (ozn.I/Z202a)
- nadregionální biokoridor K73 (VU10)
- lokální biocentrum LBC11 ( VU5) a LBC 75 ( VU9)
- lokální biokoridor LBK 10 (VU7)
K předloženému návrhu sdělujeme následující:
1. Zásobování obce vodou je zajištěno ze stávající vodovodní sítě Skupinového vodovodu Pardubice,
větev Sezemice-Bohumileč-Újezd-Borek, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Úsek vodovodu pro novou zástavbu v obci mezi plochami a.l a a.2.2.a je v majetku obce Bořek (z
r.2012).
Areál bývalého zemědělského družstva využívá vlastní vodní zdroj.
Rozvojové lokality bude možné napojit na stávající rozvody vodovodu pro veřejnou potřebu. Před
napojením nutno každé nové odběrné místo (lokalitu) posoudit a nelze vyloučit potřebu zkapacitnění
některých úseků vodovodního potrubí nebo v rámci výstavby potřebu umístění zařízení k posílení
tlaku v potrubí.
2. Hydrodynamický tlak ve vodovodní šiti v obci se pohybuje na hodnotě cca 30 m vodního sloupce.
3. Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely
požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplněk primárního zdroje. Řešená Změna
č.l ÚP tento zdroj stanovuje. Hydranty nebudou označovány jako požární.
4. Respektovány budou trasy vodovodní sítě včetně ochranných pásem v rozsahu dle zákona
274/2001 Sb , o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
5. Trasy dostavby vodovodu a nové trasy kanalizace požadujeme umisťovat na pozemky s trvalým
využitím jako veřejné prostranství, tzn. zůstanou trvale nezaplocené a přístupné pro techniku
provozovatele (únosnost 25t, rozměrově vyhovující cesty).
6. V textové části čl. d.2 Techn.infrastruktura, vodní hospodářství chybně uvedeno
„Respektováno bude ÚP navržené prodloužení zásobních vodovodních řadů do zastavitelných
ploch a.1, a.2.1 a a.2.2, I/Z03:“ - tyto nové trasy nejsou v grafické příloze I.B2c Veřejná
infrastruktura -vodní hospodářství vyznačeny. V uvedeném výkrese je vyznačen pouze rozsah
stávající vodovodní sítě v obci, tzn. nové trasy nejsou řešeny, nelze je odsouhlasit a budou
navrhovány v PD zástavby jednotlivých lokalit.
7. Soustavný kanalizační systém s likvidací odpadních vod v obci není. Předložený návrh Změny č.1
ÚP stávající systém odvádění a likvidace odpadních vod v obci neuvádí.
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V grafické příloze I.B2c Veřejná infrastruktura -vodní hospodářství je kanalizační systém vyznačen
pouze jako „kanalizace14, tzn. není řešena oddílnost. Trasování souběhu splaškových stok veřejné
kanalizace po obou stranách ulic nedoporučujeme. Dešťové a balastní vody budou likvidovány mimo
systém veřejné kanalizace a nové COV.
8. ÚP po Změně č.1 nebude nahrazovat územní rozhodnutí ani jiné dokumenty pro následnou
výstavbu v kú Borek.
Další připomínky nemáme.
S pozdravem
Podpis:
Ing. Pavel Janoušek
vedoucí PTO
Rozhodnutí o námitce:
Námitka se v bodě 6 zamítá, o ostatních bodech námitky se věcně nerozhoduje.
Odůvodnění:
Společnost Vodovody a kanalizace, a.s., jako oprávněný investor, podala námitku v souladu
s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona.
K bodu 6 námitky:
Návrh Změny č. 1 ÚP Borek řeší pouze navržení prodloužení vodovodního řádu do zastavitelné
plochy I/Z03. Toto navržené prodloužení je zakresleno ve výkresu I.B2c Veřejná infrastruktura - vodní
hospodářství.
Prodloužení vodovodního řádu do zastavitelných ploch a.1, a.2.1 a a.2.2 bylo řešeno v rámci
pořizování Územního plánu Borek.
Již schválené prodloužení vodovodního řádu do zastavitelných ploch a.1, a.2.1 a a.2.2 či v této
změně územního plánu navrhované prodloužení řádu do zastavitelné plochy I/Z03 je zakresleno na
koordinačním výkresu (č. II.B1) návrhu Změny č. 1 ÚP Borek.
Ostatní body námitky oprávněného investora se týkají dokumentací navazujících řízení a o těchto
částech námitky se věcně nerozhoduje.
Použité podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Územní plán Borek, který nabyl účinnosti dne 23. 3. 2010
Spis Změny č. 1 Územního plánu Borek - sp. zn.: 43303/2014
Námitka č.2
GasNet, s.r.o.
námitka podaná dne 02.04.2020
Znění námitky:
Věc:
Řízení o změně č.1 ÚP Borek
Obec: Borek
K.ú. - p.č.: Neuvedeno
Vaše značka: OHA/43303/2014/Mo
Stavebník: Neuvedeno
Účel stanoviska: Neuvedeno
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Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci řízení o změně č.1 územního plánu Borek.
K tomuto sdělujeme následující stanovisko:
V obci Borek se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.:
• vysokotlaké plynovody,
• zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu,
• středotlaké plynovody a přípojky.
V obci nachází stanice katodové ochrany (SKAO), která je součást plynovodu. Pro anodového
uzemnění (AU) tohoto zařízení je nutné dodržet ochranné pásmo (TPG 920 25) 10Om, vrtaná anoda
40m. Pro elektrický kabel 1 m. Skutečné pásmo ovlivněné AU lze přesněji určit na základě změření
rezistivity půdy a zhodnocením dlouhodobého proudového odběru. Toto měření provede a vyhodnotí
na náklady investora Gridservices, s.r.o.
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem zařízení jsou Vám k dispozici na mailové
adrese: gis. data@innogy.com
K návrhu změny územního plánu nemáme žádné námitky.
Pozn.:
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o.,
platných k datu vydání tohoto stanoviska.
Příloha:
Orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1 :18000
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými
předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k
jiným částem stavby.
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku 5001756134 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz
nebo NONSTOP zákaznická linka 80011 33 55.
Podpis:
Ing. Karel Petřík
Technik správy DS-Čechy východ
Odbor správy DS-Čechy východ

Rozhodnutí o

námitce:

O námitce se věcně nerozhoduje.
Odůvodnění:
Uplatněné stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. pořizovatel vyhodnotil jako námitku oprávněného
investora podanou v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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Oprávněný investor nemá k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek námitek.
Upozorňujeme, že poskytovatel údajů o území má podle ustanovení § 27 odst. 3 stavebního zákona
povinnost poskytnout tyto údaje v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění,
přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Údaje o území mohou být použity např.
pro činnost orgánů veřejné správy či pro činnosti projektanta územně plánovací dokumentace.
Použité podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Územní plán Borek, který nabyl účinnosti dne 23. 3. 2010
Spis Změny č. 1 Územního plánu Borek - sp. zn.: 43303/2014
Územně analytické podklady Pardubice, 4. aktualizace, prosinec 2016
Námitka č. 3
NET4GAS, s.r.o.
Zn.:1907/20/OVP/N
námitka podaná dne 16.04.2020
Znění námitky:
Věc: ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK
Okres: Pardubice
k.ú.: Borek
NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

VTL

plynovodu

a

ochranného

pásma

Podpis:
Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy
Rozhodnutí o námitce:
O námitce se věcně nerozhoduje.
Odůvodnění:
Uplatněné vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. pořizovatel vyhodnotil jako námitku oprávněného
investora podanou v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Oprávněný investor nemá k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek námitek.
Upozorňujeme, že poskytovatel údajů o území má podle ustanovení § 27 odst. 3 stavebního zákona
povinnost poskytnout tyto údaje v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění,
přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Údaje o území mohou být použity např.
pro činnost orgánů veřejné správy či pro činnosti projektanta územně plánovací dokumentace.
Použité podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Územní plán Borek, který nabyl účinnosti dne 23. 3. 2010
Spis Změny č. 1 Územního plánu Borek - sp. zn.: 43303/2014
Územně analytické podklady Pardubice, 4. aktualizace, prosinec 2016
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Námitka č. 4
NET4GAS, s.r.o.
Zn.:5476/20/OVP/N
námitka podaná dne 17.07.2020
Znění námitky:
Věc: ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK
Okres: Pardubice
k.ú.: Borek
NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

VTL

plynovodu

a

ochranného

pásma

Podpis:
Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy
Rozhodnutí o námitce:
O námitce se věcně nerozhoduje.
Odůvodnění:
Uplatněné vyjádření společnosti NET4GAS, s.r.o. pořizovatel vyhodnotil jako námitku oprávněného
investora podanou v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona.
Oprávněný investor nemá k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek námitek.
Upozorňujeme, že poskytovatel údajů o území má podle ustanovení § 27 odst. 3 stavebního zákona
povinnost poskytnout tyto údaje v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění,
přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Údaje o území mohou být použity např.
pro činnost orgánů veřejné správy či pro činnosti projektanta územně plánovací dokumentace.
Použité podklady:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Územní plán Borek, který nabyl účinnosti dne 23. 3. 2010
Spis Změny č. 1 Územního plánu Borek - sp. zn.: 43303/2014
Územně analytické podklady Pardubice, 4. aktualizace, prosinec 2016
Zpracoval: pořizovatel
p) Vyhodnocení připomínek
V tabulce níže je zobrazeno vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci společného jednání o
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek. Během řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Borek
dle § 52 stavebního zákona nebyly uplatněny žádné připomínky.
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P.
č.
1.
2.
3.
4.

5.

Sousední obce

Připomínky

Obec Vysoká nad Labem
Vysoká nad Labem 22
50331 Vysoká nad Labem
Obec Býšť
Býšť 133,
533 22 Býšť
Obec Újezd u Sezemic
Újezd u Sezemic 30
53304 Sezemice
Obec Bukovina nad Labem
Bukovina nad Labem 11
53352 Staré Hradiště u
Pardubic
Obec, pro kterou je Změna
ÚP pořizována
Obec Borek
Borek 13
53401 Borek
ze dne 20.4.2017

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky

Vyhodnocení připomínky

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky
Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky

Připomínka č. 1
Jedná se o vypuštění západní části zastavitelné lokality I/Z03 viz. grafická příloha, konkrétně pozemky; cca 1/2 (jižní část)
pozemku parc. č. 131/47 k.ú. Borek, cca l/7(jižní část) pozemku
parc. č. 131/4 k.ú. Borek, cca 1/7 (jižní část) pozemku parc. č.
131/45 k.ú. Borek, cca 1/7 (v jižní části) pozemku parc. č. 131/44
k.ú. Borek, cca 1/3 (severní část) pozemku parc. č.131/42 k.ú.
Borek, střední část pozemku parc.. č. 131/40 k.ú. Borek."
Majitelé pozemku nemají zájem postoupit své pozemky k prodeji a
následné výstavbě rod. domů, proto dalo zastupitelstvo na jejich
požadavky a nebude uvažovat o této lokalitě jako o lokalitě
vhodné k zástavbě.

Připomínka obce Borek byla podána
po řádném termínu dle § 50 odst. 3 zákona
č.183/2006 ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k závažnosti připomínky a ke
skutečnosti, že územní plán je zpracováván
pro obec Borek, se připomínka dodatečně
přijímá. Připomínka byla projednána
v Zastupitelstvu obce Borek a obsahuje
všechny náležitosti řádného podání dle §
37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínka řeší vypuštění západní části
zastavitelné lokality I/Z03 z územního plánu
z důvodu nezájmu vlastníků o výstavbu
rodinných domů v této lokalitě.
Připomínce se vyhovuje
– tzn. připomínka bude prověřena v dalším
stupni projednávání územního plánu – tj. ve
veřejném projednání
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Projektant
vypustí
západní
části
zastavitelné lokality I/Z03 určené pro
bydlení z územního plánu včetně veřejného
prostranství, konkrétně pozemky; cca 1/2
(jižní část) pozemku parc. č. 131/47 k.ú.
Borek, cca l/7(jižní část) pozemku parc. č.
131/4 k.ú. Borek, cca 1/7 (jižní část)
pozemku parc. č. 131/45 k.ú. Borek, cca
1/7 (v jižní části) pozemku parc. č. 131/44
k.ú. Borek, cca 1/3 (severní část) pozemku
parc. č.131/42 k.ú. Borek, střední část
pozemku parc. č. 131/40 k.ú. Borek.
Projektant doplní zbývající část – tj.
východní část zastavitelné lokality I/Z03 o
veřejné prostranství úměrné velikosti
zastavitelné plochy..
Odůvodnění:
Vypuštěním části zastavitelné plochy pro
bydlení vzhledem k dostatečné kapacitě
vymezených zastavitelných ploch územním
plánem, k současnému demografickému
vývoji
v obci
Borek
a
naplněnosti
zastavitelných ploch dochází k příznivému
snížení těchto zastavitelných ploch, které
v současné době cca 2x převyšují potřebu
obce (naplněnost zastavitelných ploch pro
bydlení za uplynulé 4 roky je v obci cca
0,1ha – tj. postaven byl 1RD v zastavitelné
lokalitě; územní plán po úpravách v rámci
Změny č.1 vymezuje zastavitelné plochy
pro bydlení o plošné výměře cca 8,5 ha; při
současné tempu naplnění ploch – tj. 0,1ha
za 4roky jsou navržené zastavitelné plochy
pro bydlení dostačující).
Velikost veřejného prostranství bude
doplněno ke zbývající části zastavitelné
lokality I/Z03 dle platných právních
předpisů.
Změna č.1 ÚP Borek – Odůvodnění ÚP
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6.

Ostatní subjekty

Připomínky

Vyhodnocení připomínek

Vodovody a kanalizace, a.s.
Teplého 2014, 530 02
Pardubice
ze dne 8.11.2016

Připomínka č. 2
Předložený návrh změny č.1 ÚP (NZ1 ÚP) obce Borek upravuje
rozvoj obce stanovený ve vydaném ÚP.
Zásobováni obce vodou je zajištěno ze stávající vodovodní sítě
Skupinového vodovodu Pardubice, která je ve správě společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Rozvojové lokality bude
možné napojit na stávající rozvody vodovodu pro veřejnou
potřebu.
Pro plochy s. původním značením „a.1, a.2.1., a.2.2*, ve Z1
označené „ I/Z01 , I/Z02, I/Z03, I /Z04" požadujeme k územnímu
řízení zástavby v lokalitě zpracovat územní studii (US)
zásobování vodou. ÚS před dokončením schválí VAK a pro další
využití lokality se ÚS stane závaznou.
Nesouhlasíme tedy s vypuštěním potřeby zpracování ÚS, kterou
požadoval schválený ÚP. ÚS rovněž posoudí potřebu a umístění
ATS pro posílení tlaku ve vodovodní sítí v obci a rozvojových
lokalitách.
Pro zajištění požární vody požadujeme přednostně využívat
místních zdrojů v souladu s ČSN EN 805 Vodárenství, příl. AS k
5.3.2 á zákonem č.64/2014, o požární ochraně, §29. Pro zajištění
soběstačnosti v potřebě požární vody je nutné doplnit a udržovat
požární nádrže, vodní plochy a vodní toky. Vzhledem ke
vznikajícímu nedostatku kvalitní pitné vody vlivem sucha
nesouhlasíme s využíváním veřejného vodovodu jako primárního
zdroje pro zajištění požární vody. Na základě výše uvedeného
nesouhlasíme s popisem o zajištění požární vody pro
zájmové území v textové části (str.20), příp.dalších..
Požadujeme v textové části ? čl.d.2. Techn. infrastruktura:
- odstranit znění čtvrtého bodu a nahradit zněním :
Respektovány budou stávající vodovodní řady. Zdrojem vody pro
sídlo Borek je Skupinový vodovod Pardubice, větev SezemlceBohumileč-Újezd-Borek. Areál bývalého zemědělského družstva
využívá vlastní vodní zdroj.
- doplnit další bod
Respektovány budou trasy stávající vodovodní sítě včetně
ochranných pásem v rozsahu dle zákona 274/2001 Sb, o
vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- doplnit další bod

Připomínka společnosti Vodovody a
kanalizace, a.s byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006
ve znění pozdějších předpisů a obsahuje
všechny náležitosti řádného podání dle §
37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínce se částečně vyhovuje.
– tzn. část připomínky bude prověřena
v dalším stupni projednávání územního
plánu – tj. ve veřejném projednání
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Požadavek zpracování územní studie pro
plochy označené „ I/Z01 , I/Z02, I/Z03,
I/Z04"
– v této části se připomínce
nevyhovuje
Odůvodnění:
-územní plán v rámci daných lokalit
navrhuje plochy veřejných prostranství, v
jejichž rámci bude možno vést technickou
infrastrukturu. Dále bude na dané území v
navazujícím
řízení
zpracována
dokumentace pro územní rozhodnutí, kde
bude společnost VAK dotčeným orgánem a
bude mít možnost konkrétní řešení
připomínkovat
Zajištění požární vody a další body
připomínky – v těchto částech se
připomínce vyhovuje
-projektant prověří místní zdroje pro
zajištění soběstačnosti v potřebě požární
vody a upřednostní je před využíváním
veřejného vodovodu jako primárního zdroje
pro zajištění požární vody a upraví
příslušné
texty
týkající
se
dané
problematiky v textové části územního
plánu
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Zabezpečení zastavěných území a zastavitelných ploch požární
vodou bude řešeno mimo vodovod pro veřejnou potřebu, u
zastavitelných ploch bude řešeno v následné dokumentaci, např.
DUR, DSŘ.
Požadujeme v textové části, čl. d.5. Požadavky civilní obrany
odstranit text bodu Požární ochrana a nahradit textem:
Jako primární zdroj vody k hašení bude používána požární nádrž,
která se nachází v centru obce a dále stávající vodní plochy a
vodoteče, které budou pro tento účel udržovány. V zastavitelných
plochách bude potřebu požární vody z místních zdrojů řešit
následná dokumentace (např. DUR, DSŘ). Přístupové
komunikace budou splňovat podmínky pro příjezd a práci požární
techniky a IZS. Vodovod pro veřejnou potřebu nebude primárním
zdrojem požární vody.
Soustavný kanalizační systém s likvidací odpadních vod v obci
není. ÚP popisuje nadále likvidovat odpadní vody individuálně v
septicích a jímkách a N Z1 ÚP toto nemění a ve výhledu uvažuje
s výstavbou oddílné kanalizace a likvidací odpadních vod na
nové ČOV Borek. Dešťové a ostatní balastní vody z území tedy
budou odváděny samostatným systémem dešťové kanalizace a
likvidovány mimo systém kanalizace pro veřejnou potřebu, tzn.
samostatným systémem dešťové kanalizace s vyústěním ve
vhodném místě do vodotečí či příkopů nebo vody využívat přímo
na pozemku, Ve výkrese ,I.B2c Hlavni výkres - vodní
hospodářství" není navržený systém kanalizace ukončen, tzn.
chybí vyznačení ČOV.
Další:
Trasy dostavby vodovodu a nové trasy kanalizace doporučujeme
umisťovat na pozemky s trvalým využitím jako veřejné
prostranství, tzn. zůstanou trvale nezaplocené a přístupné pro
techniku provozovatele ( únosné a rozměrově vyhovující cesty).
Zástavba nově
využívaných území bude respektovat trasy
stávajících rozvodů vodovodu včetně ochranných pásem dle
zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném
znění a jejich přístupnost pro techniku provozovatele. Totéž platí
pro trasy nových vodovodů a kanalizací.
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-projektant doplní textovou část územního
plánu o nutnost údržby požární nádrže,
vodních toků a vodních ploch.
-projektant nahradí stávající text v čl.d.2
bod čtvrtý Techn. infrastruktura textem:
„Respektovány budou stávající vodovodní
řady. Zdrojem vody pro sídlo Borek je
Skupinový vodovod Pardubice, větev
Sezemlce-Bohumileč-Újezd-Borek.
Areál
bývalého zemědělského družstva využívá
vlastní vodní zdroj.“
-projektant dále doplní odst. d.2 textem:
Zabezpečení
zastavěných
území
a
zastavitelných ploch požární vodou bude
řešeno mimo vodovod pro veřejnou
potřebu, u zastavitelných ploch bude
řešeno v následné dokumentaci, např.
DUR, DSŘ.
-projektant doplní do odůvodnění územního
plánu text:
Respektovány
budou
trasy
stávající
vodovodní sítě včetně ochranných pásem v
rozsahu dle zákona 274/2001 Sb, o
vodovodech a kanalizacích v platném
znění.
-projektant nahradí stávající text na str. 20
čl.d.5 Požadavky civilní obrany bod Požární
ochrana textem:
Jako primární zdroj vody k hašení bude
používána požární nádrž, která se nachází
v centru obce a dále stávající vodní plochy
a vodoteče, které budou pro tento účel
udržovány. V zastavitelných plochách bude
potřebu požární vody z místních zdrojů řešit
následná dokumentace (např. DUR, DSŘ).
Přístupové komunikace budou splňovat
podmínky pro příjezd a práci požární
techniky a IZS. Vodovod pro veřejnou
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potřebu nebude primárním zdrojem požární
vody.
-projektant
prověří
návrh
systému
kanalizace včetně jeho ukončení (ČOV)
-projektant zruší a opraví v textové části
pojem „rychlostní silnice" na D35

7.

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Čerčanská 12, Praha 4, 140 00
ze dne 6.12.2016
Čj: 30731-ŘSD-16-11110
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Připomínka č. 3
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plánů Čechy zasílá
následující připomínky k Návrhu Zm.č.1 územního plánu (dále jen
ÚP).Borek.
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem
dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k
nemovitostem tvořícím dálnice a silnice l.třídy, zabezpečuje
výstavbu a modernizaci dálnic a silnic l.třídy, spolupracuje s
příslušnými orgány státni správy včetně orgánů samosprávy,
poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření.
Do správního území obce nezasahuje námi sledovaná stávající
silniční síť.
Z hlediska sledovaných záměrů prochází správním územím obce
trasa koridoru pro stavbu dálnice D35 (dle ZÚR Pk stavba č.D01)
v úseku Opatovice nad Labem - Časy. Na stavbu dálnice D35 v
uvedeném úseku bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím
právní moci dne 30.10.2012. V současné; době je podána žádost
na MŽP o vydání závazného stanoviska EIA a probíhá inženýrská
činnost pro vydání stavebního povolení.
K Návrhu Zm. č.1 ÚP Borek uplatňujeme následující připomínky:
1. Návrh Zm.č.1 ÚP Borek respektuje Zákon č.268/2015 Sb.,

-projektant opraví v čl.f.1. „Podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem
využití", v odst. "Plochy silniční dopravy komunikace DSk" stávající formulaci na
„...po dokončení a kolaudaci stavby dálnice
D35 a souvisejících staveb budou pro
plochy, které nebudou součástí těchto
staveb a leží ve vymezeném koridoru platit
podmínky využití přilehlých ploch s
rozdílným způsobem využití".
Připomínka společnosti Ředitelství silnic a
dálnic ČR byla podána v řádném termínu
dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006 ve
znění pozdějších předpisů a obsahuje
všechny náležitosti řádného podání dle §
37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínce se vyhovuje.
– tzn. připomínka bude prověřena v dalším
stupni projednávání územního plánu – tj.
ve veřejném projednání
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kterým se mimo jiné mění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, který ruší pojem „rychlostní silnice" a dochází k
roztřídění dálnic na dálnice I. a II. třídy. Přesto požadujeme v této
věci kontrolu a opravu textové části Návrhu Zm.č.1 ÚP Borek.
2. V čl.f.1. „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití", v odst. "Plochy silniční dopravy - komunikace DSk"
nesouhlasíme s formulací: „... po upřesnění trasy komunikace a
souvisejících-staveb budou pro plochy, které nebudou součástí
těchto staveb a leží ve vymezeném koridoru K „upřesnění trasy"
dochází již vydáním územního rozhodnutí, nicméně koridor pro
VPS je respektován až do kolaudace stavby. Z uvedených důvodů
požadujeme změnit předmětnou formulaci na: „...po dokončení a
kolaudaci stavby dálnice D35 a souvisejících staveb budou pro
plochy, které nebudou součástí těchto staveb a leží ve
vymezeném koridoru platit podmínky využití přilehlých ploch s
rozdílným způsobem využití".

8.

Připomínkující
připomínka podaná dne 16.11.
2016

Připomínka č. 4
Pozemek parc. č. 131/39 kú Borek částečný převod pozemku na
stavební parcelu venkovského typu (BV) a vyřazení plánovaných
cest z důvodu pozdějšího vybudování malého hospodářství.
Současné využití pozemku – ohrady pro koně.
Důvody a okolnosti žádosti – změna povahy pozemku.

-projektant zruší a opraví v textové části
pojem „rychlostní silnice" na D35

-projektant opraví v čl.f.1. „Podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem
využití", v odst. "Plochy silniční dopravy komunikace DSk" stávající formulaci na
„...po dokončení a kolaudaci stavby
dálnice D35 a souvisejících staveb budou
pro plochy, které nebudou součástí těchto
staveb a leží ve vymezeném koridoru platit
podmínky využití přilehlých ploch s
rozdílným způsobem využití".
Připomínka č. 4 byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006
ve znění pozdějších předpisů a obsahuje
všechny náležitosti řádného podání dle §
37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínka řeší překlopení funkce plochy
s rozdílným způsobem využití a to z BP –
bydlení příměstské na BV – bydlení
venkovské. Dále žádá o vyřazení
navrhovaných
cest vedoucí
přes
předmětný pozemek.
Připomínce se vyhovuje
– tzn. připomínka bude prověřena v dalším
stupni projednávání územního plánu – tj. ve
veřejném projednání
Projektant upraví- změníplochu
s rozdílným způsobem využití a to z BP –
bydlení v rodinných domech příměstské na
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BV – bydlení v rodinných domech
venkovské.
Projektant vypustí z návrhu územního plánu
plánované pozemní komunikace jdoucí
kolmo přes předmětný pozemek.
Odůvodnění:
Vzhledem
k typu
hospodaření
na
předmětném
pozemku
uvedeném
v
připomínce – tj. chov koní včetně
budoucího
vybudování
malého
hospodářství – pořizovatel předpokládá
hospodářství zemědělského charakteru,
současně navrhovaná plocha s rozdílným
způsobem využití – tj. plocha bydlení
v rodinných domech příměstské tento typ
hospodaření neumožňuje. Převedením
pozemku do plochy s rozdílným způsobem
využití BV – bydlení v rodinných domech
venkovské, bude připomínce vyhověno.
Navržená plocha bydlení venkovského
plynule navazuje na současně zastavěné
území z jižní strany a lokalitu a.3, které jsou
taktéž
vymezeny
v ploše
bydlení
venkovského.
Na základě připomínky obce Borek –
připomínka č. 5, která řeší vypuštění
západní části zastavitelné lokality I/Z03,
postrádají
kolmé
komunikace
přes
předmětný pozemek další urbanistické
souvislosti a jsou tedy z návrhu vypuštěny.
9.

Připomínkující
připomínka podaná dne 22.11.
2016
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Připomínka č. 5
Pozemek parcela č. 6/1 k.ú. Borek celoplošná změna parcely na
BV.
Současné využití pozemku – zahrada.
Důvody a okolnosti žádosti – novostavba

Připomínka č. 5 byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006
ve znění pozdějších předpisů a obsahuje
všechny náležitosti řádného podání dle §
37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínka řeší překlopení funkční plochy
v jižní části předmětného pozemku a to
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z plochy s rozdílným způsobem využití ZZ –
plocha zeleně soukromé a vyhrazené na
plochu BV – bydlení v rodinných domech
venkovské za účelem výstavby RD.
Připomínce se vyhovuje.
Projektant překlopí plochu s rozdílným
způsobem využití ZZ na plochu s rozdílným
způsobem využití BV na předmětném
pozemku.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek je v současném
územním plánu ve své severní části
vymezen v ploše s rozdílným způsobem
využití BV a v jižní části v ploše s rozdílným
způsobem využití ZZ. Vzhledem ke
skutečnosti, že předmětný pozemek se
nachází v zastavěném území obce a je pod
jedním společným oplocením, dopravně je
napojen přes pozemek parc. č. 554 k.ú.
Borek a není součástí nezastavěného
území připomínce se vyhovuje. Pozemek
bude tvořit souvislý celek s pozemkem
vedlejším, tj. pozemkem parc. č. 6/3 k.ú.
Borek.
10.

Připomínkující
připomínka podaná dne 22.11.
2016
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Připomínka č. 6
Pozemek parcela č.6/3 v k.ú. Borek celoplošná změna parcely na
BV.
Současné využití pozemku – zahrada.
Důvody a okolnosti žádosti – novostavba

Připomínka č. 6 byla podána v řádném
termínu dle § 50 odst. 3 zákona č.183/2006
ve znění pozdějších předpisů a obsahuje
všechny náležitosti řádného podání dle §
37 správního řádu ve znění pozdějších
předpisů.
Připomínka řeší překlopení funkční plochy
v jižní části předmětného pozemku a to
z plochy s rozdílným způsobem využití ZZ
– plocha zeleně soukromé a vyhrazené na
plochu BV – bydlení v rodinných domech
venkovské za účelem výstavby RD.
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Připomínce se vyhovuje.
Projektant překlopí plochu s rozdílným
způsobem využití ZZ na plochu s rozdílným
způsobem využití BV na předmětném
pozemku.
Odůvodnění:
Předmětný pozemek je v současném
územním plánu ve své severní části
vymezen v ploše s rozdílným způsobem
využití BV a v jižní části v ploše s rozdílným
způsobem využití ZZ. Vzhledem ke
skutečnosti, že předmětný pozemek se
nachází v zastavěném území obce a je pod
jedním společným oplocením, dopravně je
napojen přes pozemek parc. č. 553 k.ú.
Borek a není součástí nezastavěného
území připomínce se vyhovuje. Pozemek
bude tvořit souvislý celek s pozemkem
vedlejším, tj. pozemkem parc. č. 6/1 k.ú.
Borek.

Zpracoval: pořizovatel
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q) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
II. Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Borek
II.A – textová část odůvodnění Změny č.1 územního plánu (88 stran)
II.B – grafická část: II.B1 Koordinační výkres
II.B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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Příloha
TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ
TEXT ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN
(SROVNÁVACÍ TEXT)

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOREK S VYZNAČENÍM ZMĚN (srovnávací text)



Nezastavěné území (dle § 2, odst.1, písm. f) jsou pozemky, nezahrnuté do zastavěného
území nebo do zastavitelné plochy

příloha Odůvodnění návrhu Změny č.1 ÚP Borek



Nežádoucí (negativní) dominanta – nadzemní objekt (stavba), která svou výškou nebo
hmotou nerespektuje charakter a měřítko okolní zástavby nebo krajiny (nezastavěného
území), do kterého je záměr umisťován. Taková stavba např. narušuje urbanistickou
strukturu sídla, narušuje siluetu sídla (panorama) v dálkových pohledech, zakrývá nebo
konkuruje stávajícím dominantám např. kostelu, nerespektuje kulturní hodnoty území.
Taková stavba např. narušuje významné přírodní horizonty, nežádoucím způsobem se
uplatňuje v dálkových pohledech, nerespektuje přírodní hodnoty nezastavěného území
včetně krajinného rázu, narušuje např. horizonty lesního masivu.



Nízkopodlažní a vícepodlažní zástavba – hranici tvoří horní mez podlažnosti rodinných
domů – 2 n.p. s podkrovím (podkroví může obsahovat max. jedno podlaží), t.zn.– výška
nízkopodlažní zástavby - max. 2 n.p. a podkroví



Občanské vybavení – slouží k uspokojení potřeb a zájmů občanů a společnosti v místním i
širším měřítku. Jde o stavby a zařízení sloužící např.:
•
obchodu, veřejnému stravování, ubytování
•
veřejné správě a administrativě
•
školství, kultuře, společenským aktivitám
•
zdravotnictví a sociální péči



Odstavné plochy: plochy pro odstavování vozidel na časově neomezenou dobu



Parkingy, parkovací plochy: plochy pro parkování vozidel; obvykle časově omezeno např.
po dobu zaměstnání, nákupu, naložení vozidla... (krátkodobé a dlouhodobé)



Pobytová rekreace – stavby či zařízení, umožňující vícedenní rekreační pobyt s možností
přenocování, stravování, s hygienickým zázemím.
Dle způsobu užívání jde o rekreační stavby:
• individuální
• sloužící zájmové skupině obyvatel
• komerčně využívané
Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně
nezastavěného nároží, který je určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou
rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů
včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě vhodným objektem při
respektování urbanistických a architektonických zásad a zároveň bude zajištěno nerušené
užívání sousedních staveb a pozemků (nebude snížena pohoda bydlení). Prolukou se
tedy rozumí stavební mezera mezi zastavěnými stavebními pozemky sourodého funkčního
využití (shodné vymezení do ploch s rozdílným způsobem využití).

Vysvětlení pojmů pro účely územního plánu:



Administrativa – úřady a instituce mimo státní správu a samosprávu – správní budovy a
kanceláře firem, samostatných podnikatelů
Drobná stavba – stavba související nebo podmiňující stavbu hlavní, např.:
• stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,
nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani
vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a
hořlavých plynů;
• zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky
• bazény do 40 m2 zastavěné plochy



Drobné hospodářské zvířectvo – drůbež, králíci, holubi ap. a drobná zvířata – psi, kočky,
exotické ptactvo



Garáže – jsou v souladu s názvoslovím užívaným v dopravním projektování členěny takto:
•
garáže (jednotlivé) – nejvýše tři stání s jedním společným vjezdem
• garáže řadové – objekt s více než třemi stáními buď v jedné řadě nebo ve dvou
řadách za sebou
• Jednotlivé a řadové garáže mohou být buď samostatné objekty nebo vestavěné
do objektů sloužících jiným účelům.
• garáže hromadné – objekt, který slouží k odstavování nebo parkování vozidel a
má víc než tři stání a zpravidla jeden vjezd







Koeficient zastavění pozemku (stavebního pozemku) – udává maximální podíl zastavěné
plochy všech objektů a zpevněných ploch nacházejících se na stavebním pozemku
k celkové ploše tohoto pozemku; uvedená hodnota se použije pro pozemky obvyklé
rozlohy (tj. do 800 – 1200 m2) pro ostatní případy bude posuzováno individuálně –
v souladu s charakterem okolní zástavby (hustota) a krajinným rázem. Objekt hlavní – jeho
velikost a měřítko bude respektovat charakter okolní zástavby a krajinný ráz lokality.
Koeficient se použije pro záměry v urbanizovaném území sídel. Pro záměry
v nezastavěném území (např. samoty, rozptýlená zástavba) bude posuzováno
individuálně s ohledem na charakter lokality.
Krajina – část území, tak jak je vnímána obyvatelstvem, a jejíž charakter je výsledkem
činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů (dle Evropské úmluvy
o krajině), pro účely územního plánu může být synonymem nezastavěného území
Krátkodobé shromažďování odpadu – sběr komunálního odpadu do popelnic a kontejnerů,
inertního odpadu do velkoobjemových kontejnerů, recyklovatelného odpadu do speciálních
nádob, se zajištěním pravidelným odvozem na místo dalšího zpracování či odstraňování
(likvidace)



Maloobchod – rozptýlené prodejny, obchodní centra místní i obvodová, nabízející zboží
denní potřeby, specializovaný sortiment přímo spotřebiteli



Nadmístní význam – význam pro širší území, než je území sídla či obce – pro více sídel ve
spádové oblasti, pro region



Negativní dopady na životní prostředí – hluk, prašnost, emise, vibrace ap..... z
provozované činnosti, zatěžující území buď jednotlivě nebo v souhrnu nad limitní
přípustnou mez hygienických předpisů – normovou hodnotu (konkrétní technický
požadavek obsažený v příslušné české technické normě ČSN, jehož dodržení považuje
konkrétní ustanovení za splnění jím stanovených požadavků)
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Služby – nevýrobní i výrobní, sloužící občanům k zajišťování jejich denních potřeb – kromě
řemesel, sezónních a opravárenských služeb také pečovatelské, zdravotní, půjčovny,
poradenství…



Sklonitá střecha – střecha o sklonu větším než 10° (doporučený vhodný sklon 20°- 45°),
např. střecha sedlová, valbová, polovalbová, pultová. Vhodný typ bude zvolen s ohledem
na prostorové uspořádání stávající zástavby v lokalitě a ochranu krajinného rázu.



Stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze ploch (zemědělské půdy) – stavby pro
zajištění zemědělského způsobu využívání krajiny (hospodaření na zemědělské půdě) např. polní hnojiště, silážní žlaby, seníky, sklady slámy apod.



urbanizované území – představuje plochu zastavěného území včetně ploch přestavby,
zastavitelných ploch a ploch související dopravní infrastruktury



Velkoobchod – stavby a plochy, ve kterých je zajišťován pohyb zboží mezi výrobcem a
dodavatelem, resp. mezi dodavateli, bez přímého styku se spotřebitelem



Veřejná správa – veřejné budovy sloužící v místním měřítku potřebám občanů a jejich
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kontaktu se samosprávou a státní správou


Vícepodlažní – více než 2 nadzemní podlaží



Výrobní služby – výroba v malém rozsahu produkce a využívaných ploch, bez velkých
nároků na přepravu (četnost i tonáž vozidel), bez negativních dopadů na životní prostředí,
které nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů. Jde o výrobu
řemeslnou, služby mající charakter výroby, servisní služby ap.



Využívání krajiny – představuje souhrn způsobů využití nezastavěného území, především
lidských činností provozovaných v nezastavěném území, které nejsou provozovány na
základě správních rozhodnutí. Jsou provozovány vlastníky pozemků, nájemci ale i
ostatními uživateli – zemědělství, lesnictví, vodohospodářská činnost, ochrana přírody a
krajiny, rekreace atd.



Zařízení je chápáno jako část objektu či provozovna, využitá pro jinou funkci než
převažující funkce stavby (např. zařízení veřejného stravování v rámci administrativní
budovy)

Vysvětlení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch:


Hlavní využití – stanovuje převažující účel využití plochy, které je blíže specifikováno jeho
charakteristikou



Přípustné využití – otevřený výčet staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností,
kterými je vymezen převládající způsob využití plochy a který je pro tu kterou plochu
charakteristický, dále otevřený výčet staveb, zařízení, způsobu využití a případně činností
(uvedeno jako příklad), které jsou slučitelné s hlavním využitím resp., doplňují a rozšiřují
škálu možností využití plochy, ale budou vždy tvořit jen doplněk k hlavnímu využití,
nebudou samostatně tvořit hlavní využití vymezené plochy



Podmíněně přípustné využití – výčtem staveb, zařízení, způsobu využití a případně
činností jsou vymezeny možnosti využití, které jsou slučitelné s hlavním využitím a jsou
přípustné za předpokladu splnění stanovené podmínky



Nepřípustné využití - funkce, které jsou na plochách, ve stavbách a zařízeních vymezené
plochy s rozdílným způsobem využití nevhodné, škodlivé, způsobující závady na
životním prostředí a neslučují se s funkcí hlavní

a) Vymezení zastavěného území
Územní plán řeší správní území obce Borek, které je tvořeno jedním katastrálním územím –
Borek, jehož celková rozloha činí 522 ha. V řešeném území se nachází sídlo Borek. Obec Borek leží
severovýchodně od Pardubic směrem na Hradec Králové v mírně zvlněné krajině zemědělského
charakteru.
Borek leží asi 5 km jihovýchodně od Opatovic nad Labem, Hradec Králové leží 8 km severně,
Pardubice cca 10 km jižním směrem (měřeno vzdušnou čarou). Jihozápadní částí řešeného území
prochází plánovaná trasa rychlostní silnice R35, v severní části katastrálního území se nachází
rozsáhlé lesní plochy. Samotné sídlo Borek leží na křížení komunikací III. tříd.
Zastavěné území je tvořeno kompaktní zástavbou kolem centrálního prostoru – návse, do
kterého se paprskovitě sbíhají komunikace. Zástavba vznikla kolem této rozsáhlé návsi v téměř
pravidelné struktuře centrálního uspořádání se štíty do prostoru návsi, a dále se rozrůstala
především podél paprskovitě vybíhajících komunikací. Z tohoto historického uspořádání vychází i
urbanistická struktura sídla. Západním směrem vybíhá zástavba podél komunikace k bývalému
rybníku, k jihovýchodnímu okraji sídla přiléhá rozsáhlý areál zemědělské výroby.
Pro vymezení zastavěného území byla výchozím podkladem hranice intravilánu dle map KN.
Další úpravy byly provedeny na základě konfrontace s údaji KN a vlastních průzkumů v terénu
(zjištění skutečného stavu v území).
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Zastavěné území je vymezeno územním plánem k datu 10/2008 05/201610. 01. 2020 a je
zakresleno ve všech grafických přílohách územního plánu (s výjimkou výkresu širších vztahů)
v souladu s platnou legislativou. Hranice zastavěného území v místech, kde nedošlo k podstatným
změnám, většinou kopíruje hranici intravilánu. Úpravy, kde hranice zastavěného území vede mimo
hranici intravilánu, jsou v místech nové obytné zástavby na jižním, západním a severním okraji sídla,
dále byla upřesněna hranice zastavěného území kolem zemědělského areálu na jihovýchodním okraji
obce.

b) Základní Kkoncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány priority a zásady koncepce rozvoje
v řešeném území, cíle ochrany hodnot a jejich rozvoj a budou vytvářeny podmínky :
Hlavními úkoly územního plánu je vytvářet podmínky:
 pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území – bydlení, občanské
vybavení, rekreace a výroba
 pro udržitelný rozvoj sídla – využívány budou územním plánem vymezenévymezovány budou
rozvojové plochy pro hlavní funkce – bydlení, občanského vybavení – sportu, výroby a
technické infrastruktury. Stávající zemědělský areál je respektován.
 pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot v území
 pro ochranu kulturního dědictví (památky místního významu):
o za kulturní hodnoty je považováno např.:
– historicky cenný kříž na návsi
– objekt pietního místa k 1. světové válce na hřbitově
– 2 válečné hroby s ostatky z 2. světové války na hřbitově
–
pietní místo vztahující se k 1. a 2. světové válce, v parčíku ve středu obce
 pro ochranu zájmů archeologické památkové péče
 pro ochranu systému sídelní zeleně
 pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území (turistika – pěší a
cykloturistika)
 pro zachování krajinného rázu, ochranu přírodních hodnot v území
 pro ochranu, obnovu a regeneraci přírodního prostředí, ochranu a posílení ekostabilizačních
funkcí v řešeném území

c) Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
c.1. Urbanistická koncepce
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány zásady urbanistické koncepce platné pro
celé řešené území:
Územní plán stanovil tyto zásady urbanistické koncepce:


Z hlediska funkčního využití bude obec rozvíjena jako sídlo s hlavní funkcí bydlení, bez
rozlišení, zda jde o bydlení trvalé či rekreační.



Nové lokality pro bydlení jsou vymezovány výhradně pro stavby zástavbu individuálního
bydlení v rodinných domech. Respektovány budou charakteristické znaky stávající navazující
zástavby:
o

Původní jedná se především o původní zástavbua je převážně formou bydlení
venkovského charakteru
(izolované rodinné domy o 1 n.p. + podkroví,
podélného půdorysu, střechy sklonité, se sklonem 40o – 50o,, převážně sedlové).
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o

o




V novýchě budovaných lokalitách bydlení resp. v lokalitách stávajícího bydlení
zrealizovaných v posledních letech se jedná o bydlení příměstského charakteru
(převažující charakter zástavby – izolované rodinné domy o 1 n.p. + podkroví,
sklonité střechy, výjimečně 2 n.p.).



Pro zlepšení prostupnosti území budou respektoványvyznačí územní plán turistické i
cyklistické cesty, které procházejí řešeným územím. V tomto smyslu budou dál upravována i
veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně.

Pro zástavbu v ucelené lokalitě bude respektováno Zásadou je architektonické
řešení příbuzného charakteru výstavby vždy pro ucelenou lokalitu.



Respektovány budou vymezenéVymezeny jsou plochy pro skladebné prvky systému
ekologické stability. na podkladu generelu místního SES a dalších podkladů.

Nová zástavbaStavby pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu budeou respektovat
dodržovat venkovský charakter okolní zástavby.–
1 n.p. + podkroví, obdélného půdorysu,
upřednostňovány budou střechy sklonité (např. sedlové, sedlové s polovalbou). Směr
hřebene střechy, materiály, barevnost budou vycházet z poměrů v lokalitě. (Výjimečně 2 n.p.
- jako individuální architektonická řešení příbuzného charakteru vždy pro ucelenou lokalitu.)
Na existující zástavbu příměstského i venkovského charakteru navazují větší rozvojové
plochy příměstského charakteru zástavby. Bude se jednat o ucelené lokality, ve kterých
nebude v prostorovém uspořádání zásadní rozpor s charakterem okolní krajiny a sousedících
staveb.



Respektovány budou Úúzemním plánem vymezené respektuje stávající plochy občanského
vybavení. V souladu se funkčními regulativy stanovenými podmínkami využití je umožněna
integrace občanského vybavení – penziony (penzion pro seniory, agroturistika apod.),
maloobchod, veřejné stravování apod. – do ploch vymezených pro bydlení.



Respektovány a dle potřeby intenzifikovány budou stávající plochy sloužící volnočasovým
aktivitám, sportu a rekreaci. Nové rozvojové plochy pro sportovní využití jsou navrženy
v návaznosti na sportovní areál na severním okraji sídla.



Pro výrobní aktivity bude nadále respektována stávající plocha zemědělského areálu na
jihovýchodním okraji obce., Jelikož je areál na svém severním a západním okraji v přímé
vazbě na obytná území, je vymezen jako plocha s funkčním využitím výroba smíšená.
V těchto plochách budou přípustné výrobní služby a výroba, pokud bude zajištěno, že
nebudou mít negativní dopad na životní a obytné prostředí tzn. takové stavby a činnosti,
jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekročí nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech. Po severní a západní hraně areálu je doplněn pás hygienicky a
prostorově izolační zeleně. Dopravní obsluha areálu bude pokud možno vedena mimo obytné
plochy.



V plochách bydlení bude připuštěna integrace bydlení s drobnými výrobně obslužnými
aktivitami (řemesla, zemědělská výroba), bez negativních vlivů na okolní obytné prostředí.



Před nežádoucí výstavbou bude chráněn centrální prostor návsi, který bude vymezen jako
plocha systému vnitrosídelní zeleně. V plochách navrhované obytné výstavby budou
v dalších navazujících dokumentacích řešeny i plochy pro veřejnou zeleň.



Okraje zastavěného území směrem do krajiny budou pokud možno tvořeny užitkovými a
okrasnými zahradami se stromovou zelení, ty budou vytvářet přirozený rámec sídla
az důvodu posílovatení tak krajinnýého rázu při a dálkových pohledechů vytvářet přirozený
rámec sídla.



Kromě vymezených zastavitelných ploch bude v sídle možnáé realizovat zástavbu výstavba
uvnitř zastavěného území, pokud splní podmínky, že zamýšlený záměr:






je v souladu se stanovenými funkčním regulativempodmínkami využití pro plochu
s rozdílným způsobem využití, ve které je záměr lokalizován
splňuje hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
je v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
je v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
není v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce
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c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
 pro funkci bydlení (a)
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
a.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

Kód plochy
a.2.1

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

Kód plochy
a.2.2Z/I02

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Severozápadní okraj sídla
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4. Součástí rozvojové plochy
budou jsou plochy veřejných prostranství – resp. plochy
zeleně na veř. prostranstvích (ozn. I/Z01a a I/Z01b).,
min. podíl těchto ploch bude 15% (vč. komunikací), min.
plocha veřejných prostranství bez komunikací – 5%
z celkové plochy. Zástavba se bude rozšiřovat směrem
od zastavěného území do krajiny.
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. STL plynovod).

Severozápadní okraj sídla
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4bude stanoven v územní studii.
Součástí rozvojové plochy budou plochy veřejných
prostranství., veřejné zeleně a plochy pro denní
rekreaci resp. sportu. Min. podíl ploch veřejných
prostranství v lokalitě bude 15% (vč. komunikací), min.
plocha veřejných prostranství bez komunikací – 5%
z celkové plochy. Zástavba bude realizována postupně
ve směru od sídla do krajiny.
Prostorové podmínky a organizace území budou
upřesněny v územní studii. Lokalita se nachází v území
s archeologickými nálezy. Respektovány budou trasy a
OP inženýrských sítí (např. STL plynovod).

Severní okraj sídla
I/Z02a – PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací BP – plochy bydlení v rodinných domech příměstské
a.2.2.aI/Z02b - BPV – plochy bydlení v rodinných
domech – příměstskévenkovské
a.2.2.bI/Z02c - BVP – plochy bydlení v rodinných
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domech – venkovsképříměstské
I/Z02d – ZV – plochy zeleně na veřejných
prostranstvích
podmínky prostorového Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
uspořádání, technické
koef. zastavění max. 0,4bude stanoven v územní studii.
podmínky, podmínky
Součástí rozvojové plochy budoujsou plochy veřejných
ochrany krajinného
prostranství (ozn. I/Z02a) a, sídení zeleně (pro
rázulokální podmínky
pobytové a rekreační funkce) a plochy bydlení v RD –
venkovské sídelní zeleně (ozn. Ia.2.2.b/Z02b a I/Z02c)
a příměstské (a.2.2.aI/Z02c). , veřejné zeleně a plochy
pro denní rekreaci resp. sportu. Min. podíl ploch
veřejných prostranství v lokalitě bude 15% (vč.
komunikací), min. plocha veřejných prostranství bez
komunikací – 5% z celkové plochy.
Prostorové podmínky a organizace území budou
upřesněny v územní studii. Zástavba v této lokalitě
bude realizována ve 2. etapě po dokončení min. 70%
zastavění lokalit a.1. a a.2., postup výstavby bude od
západu na východ. V rámci této lokality pro bydlení
bude realizováno i potřebné základní občanské
vybavení (např. obchod, MŠ, apod.), vyhovující nárůstu
počtu obyvatel v zastavitelných plochách a.1., a.2.1 a
a.2.2. Zástavba bude realizována postupně ve směru
od sídla do krajiny.
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. STL plynovod, OSEK).
Kód plochy
a.3.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

Kód plochy
a.4.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

Kód plochy
a.5.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

hygienických limitů hluku z navržené komunikace
rychlostní silnice R35 (D35) na jižní hraně lokality
(objekty pro bydlení nebudou zasaženy negativními
vlivy z provozu na komunikaci R35 – D35). Lokalita se
nachází
v území
s archeologickými
nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. vodovod).

Severní část sídla, uvnitř zastavěného území
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolovaný rodinný dům, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Severní část sídla, uvnitř zastavěného území
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolovaný rodinný dům, 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. vodovod a OSEK).

Jižní okraj sídla, západně od komunikace III. třídy
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Umístění staveb v lokalitě bude podmíněně přípustné
až po umístění a realizaci stavby dálnice II. třídy
D35rychlostní silnice R35 (D35). Před realizací
obytných staveb v lokalitě bude prokázáno dodržení
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Kód plochy
a.6.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

Kód plochy
a.7.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

Kód plochy
a.8.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného
rázulokální podmínky

Kód plochy
I/Z03

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Východní okraj sídla
BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
Izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,3
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Východní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
Izolovaný rodinný dům, 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,43 (pro plochupozemek
a.7.+I/Z065)
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Východní okraj sídla, jižně od komunikace III. třídy
SV – plochy bydlení smíšeného venkovského
Izolované rodinné domy, 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. vrchní vedení elektro VN).

Severní okraj sídla
I/Z03a - BVBP – plochy bydlení v rodinných domech -–
venkovsképříměstské
I/Z03b – ZV – plochy zeleně na veřejných
prostranstvích
podmínky prostorového Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
uspořádání, technické
koef. zastavění max. 0,4.
podmínky, podmínky
Zástavba bude realizována postupně ve směru od sídla
ochrany krajinného rázu do krajiny.
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. STL plynovod, OSEK).

Změna č.1 ÚP Borek – změnový text – příloha Odůvodnění Změny č.1 ÚP Borek

10

Kód plochy
I/Z04

Kód plochy
I/Z06

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

 pro funkce smíšené obytné
Kód plochy Charakteristika území
I/Z07
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu



lokální podmínky
Severní okraj sídla
BP – plochy bydlení v rodinných domech - příměstské
Izolované rodinné domy, max. 1 NP + využité podkroví,
koef. zastavění max. 0,4.
Zástavba bude realizována postupně ve směru od sídla
do krajiny.
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Respektovány budou trasy a OP inženýrských sítí
(např. STL plynovod, OSEK).

 pro funkci veřejných prostranství (c)
Zastavitelné plochy:

Východní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské
rozšíření zastavitelné plochy a.7. pro umístění jednoho
objektu rodinného domu,
Umístění zástavby pro bydlení v této ploše je
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem z
provozu na stávající silnici III. třídy. V další fázi řízení
(územní řízení apod.) bude doloženo nepřekročení
platných hygienických limitů hluku z provozu na
stávající silnici III. třídy.
koef. zastavění max. 0,4 (pro pozemek a.7.+ I/Z065)
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Jižní okraj sídla, východně od komunikace III. třídy
SV – plochy smíšeného bydlení venkovského
Nová zastavitelná plocha pro možné umístění jednoho
objektu rodinného domu.
Umístění zástavby pro bydlení v této ploše je
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem
z dopravy na stávající silnici III. třídy a dálnici II. třídy
(D35). V další fázi řízení (územní řízení apod.) bude
doloženo nepřekročení platných hygienických limitů
hluku z provozu na stávající silnici III. třídy a dálnici II.
třídy (D35), a to na té hranici plochy I/Z07, která je
nejblíže výše uvedeným hlukům.
koef. zastavění max. 0,4
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

pro funkci občanského vybavení (b)
Zastavitelné plochy nejsou vymezovány.
Zastavitelné plochy:
Severní okraj sídla
OS – plochy sportovních zařízení
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Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Kód plochy
I/Z01a

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Kód plochy
I/Z02a

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Kód plochy
f.1.



Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení

Kód plochy
c.1.

Severozápadní okraj sídla
PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací
podmínky prostorového Komunikace zajišťující dopravní obsluhu lokalit a.1 a
uspořádání, technické
a.2.1. Respektován bude volný manipulační pás podél
podmínky, podmínky
vodního
toku.
Lokalita
se
nachází
v území
ochrany krajinného rázu s archeologickými nálezy.
lokální podmínky
Severozápadní okraj sídla
PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací
podmínky prostorového Komunikace zajišťující dopravní obsluhu lokalit a.1 a
uspořádání, technické
a.2.1. a a.2.2. Součástí veřejného prostranství bude
podmínky, podmínky
veřejná zeleň (např. doprovodná zeleň, stromořadí).
ochrany krajinného rázu Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
Severní rozápadní okraj sídla
PVk – plochy místních obslužných a účelových
komunikací
podmínky prostorového Komunikace zajišťující dopravní obsluhu lokalit a.1 a
uspořádání, technické
a.2.1. a I/Z02a.2.2a.2.2.b a I/Z03. Součástí veřejného
podmínky, podmínky
prostranství bude veřejná zeleň (např. doprovodná
ochrany krajinného rázu zeleň, stromořadí). Lokalita se nachází v území
s archeologickými nálezy.

 pro funkci dopravní infrastruktury (f)
Zastavitelné plochy (koridor):

pro funkci rekreace
Zastavitelné plochy nejsou navrhovány.

Kód plochy
b.1.

Objekty přízemní (1 NP) s využitým podkrovím.
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.
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Charakteristika území
lokalita

Mimo sídlo Borek, prochází jižní částí území
jihozápadně od sídla
funkční vymezení
DSk – plochy silniční dopravy – komunikace
podmínky prostorového Plocha koridoru vymezená pro možnost realizace
uspořádání, technické
dálnice II.třídy D35rychlostní silnice R35 .
podmínky, podmínky
Max. šíře koridoru je rovna součtu šíře tělesa
ochrany krajinného rázu komunikace a rozsahu silničního ochranného pásma
lokální podmínky
(50m+2x100m). Vymezení koridoru umožňuje realizaci
komunikace včetně všech jejích objektů a souvisejících
staveb,
včetně
mimoúrovňových
křižovatek
s napojeními na stávající silniční síť, zařízení a
potřebných úprav včetně provázání liniových systémů
v území (např. technická infrastruktura, ÚSES apod.).
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy a
v ochranném pásmu NRBK. Lokální podmínky budou
upřesněny v podrobnější dokumentaci navrhované
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stavby.

funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích
Plochy veřejné zeleně sloužící pobytovým a
odpočinkovým aktivitám.
zástavba bude max. 1NP
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Charakteristika území
lokalita

severozápadní a severní okraj sídla

funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích
Plochy veřejné zeleně sloužící pobytovým a
odpočinkovým aktivitám.
zástavba bude max. 1NP
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Kód plochy
IZ/Z05

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

severní okraj okraj sídla
ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené
Plocha zahrady sloužící funkci hlavní (bydlení), která
navazuje jižním směrem.
(zástavba – např. ploty, přístřešky a altány – max. 1NP)
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

Kód plochy
I/Z03b

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu

severní okraj okraj sídla
ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích
Plochy zeleně sloužící pobytovým a odpočinkovým
aktivitám.
(zástavba – např. ploty, přístřešky a altány – max. 1NP)
Lokalita se nachází v území s archeologickými nálezy.

 pro funkci plochy technické infrastruktury (g)
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
I/g.1.

Charakteristika území
lokalita

Kód plochy
I/Z02b,
I/Z02c

jihozápadně od sídlaZápadní okraj sídla, jižně od silnice
D35komunikace III. třídy
funkční vymezení
TI – plochy technického vybavení
podmínky prostorového Plocha vymezená pro umístění ČOV. včetně přístupové
uspořádání, technické
komunikace.
podmínky, podmínky
Lokalita se částečně nachází v ploše koridoru pro
ochrany krajinného rázu dopravní stavbu, realizace jakékoliv stavby uvnitř
lokální podmínky
koridoru je podmíněna souhlasem Ministerstva dopravy
ČR. Lokalita se nachází v území s archeologickými
nálezy. Respektován bude volný manipulační pás podél
vodního toku.

 pro funkci plochy výroby a skladování (d)
Zastavitelné plochy:
Kód plochy
d.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu
lokální podmínky

Západní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
VDp – plochy drobné výroby a pěstební činnosti
Objekty budou o max. 1 NP + využité podkroví, sklonitá
střecha. Prostorové měřítko, velikost a charakter
zástavby bude vycházet z charakteru sousedící
zástavby pro bydlení.
Respektován bude volný manipulační pás podél
vodního
toku.
Lokalita
se
nachází
v území
s archeologickými nálezy.

c.3. Systém sídelní zeleně


pro funkci smíšenou výrobní
Zastavitelné plochy nejsou navrhovány.



pro funkci plochy systému sídelní zeleně (e)
Zastavitelné plochy:

Kód plochy
e.1.

Charakteristika území
lokalita
funkční vymezení
podmínky prostorového
uspořádání, technické
podmínky, podmínky
ochrany krajinného rázu
lokální podmínky

Kód plochy
I/Z01b

Charakteristika území
lokalita

Při rozhodování o změnách budou respektovány zásady koncepce sídelní zeleně:
o Územní plán respektujeovány budou stávající plochy veřejné resp. vnitrosídelní zeleně v sídle
a chrání je tím, že je vymezuje jako samostatnou funkční plochu – plochy sídlení zeleně –
plochy zeleně na veřejných prostranstvích, plochy zeleně soukromé a vyhrazené, plochy
izolační zeleně.
Významné plochy vnitrosídelní zeleně se nacházejí především v centrálním prostoru
obce – na návsi tvořené dvěma prostranstvími, a také na hřbitově a v jeho okolí. Další výrazné
plochy zeleně, které jsou ovšem zahrnuty do funkční plochy sportovního zařízení, se
nacházejí v prostoru dětského hřiště a koupaliště (požární nádrže) v severní části sídla.
V zastavitelných plochách s hlavní funkcí bydlení a.1., a.2.1, a.2.2 s výměrou nad 2 ha
budou splněny min. výměry ploch veřejných prostranství v lokalitě dle platných právních
předpisů. V rámci územních studií pro lokality a.2.1 a a.2.2 bude pro všechny tyto 3 lokality
společně vymezena plocha, popř. plochy veřejné zeleně o min. celkové ploše 0,6ha.
Respektovány budou územním plánem vymezené plochy zeleně na veřejných prostranstvích
(ozn. I/Z01b, I/Z02b, I/Z02c). Nově je vymezena plocha I/Z03b v severovýchodní části,
rozvojového území plnící funkci veřejného prostranství v souladu s platnými právními
předpisy.
o Plochy veřejné zeleně (např. doprovodná a liniová zeleň, stromořadí) jsou přípustné
v plochách místních obslužných a účelových komunikací – PVk.

Západní okraj sídla, severně od komunikace III. třídy
ZZ – plochy zeleně soukromé a vyhrazené
Plocha zahrady s objekty sloužícími funkci hlavní
(bydlení) – pouze v zastavěném území (ploty, přístřešky
a altány, stavby – max. 1NP)
Respektován bude volný manipulační pás podél
vodního
toku.
Lokalita
se
nachází
v území
s archeologickými nálezy.

severozápadní a severní okraj sídla
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o

o

o

Nedílnou součástí systému sídelní zeleně jsou plochy vyhrazené zeleně (zahrad),
které jsou územním plánem většinou zahrnuty do funkčních ploch bydlení. Pouze na okrajích
sídla, kde se nacházejí větší a významné plochy sadů a zahrad, jsou tyto plochy vymezovány
jako samostatná funkční plocha – plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Plochy zahrad byly
vymezeny i po severní a západní straně zemědělského areálu, kde vytvářejí pohledovou
barieru mezi areálem a obytnými částmi obce. Územní plán navrhuje plochu zeleně soukromé
a vyhrazené (ozn. e.1) na západním okraji sídla mezi stávající zástavbou a navrženou
komunikací (c.1.).
Územní plán Respektovány budou vymezenévymezuje plochy izolační zeleně na
severozápadní hraně zemědělského areálu a podél komunikace na západní hraně areálu jako
bariérau proti negativním vlivům z provozu v areálu.
Změna č.1 rozšiřuje plochy sídelní zeleně – na severním okraji sídla navrhuje novou plochu
zeleně soukromé a vyhrazené ozn. I/Z054.

c.4. Systém krajinné zeleně
Při rozhodování o změnách budou respektovány zásady koncepce krajinné zeleně:
o Respektovány budouÚzemní plán respektuje stávající plochy lesa – především významné
plochy lesa v severní části řešeného území, ale i drobnější lesní plochy v řešeném území. –
tyto plochy jsou územním plánem vymezeny jako funkční plochy lesa.
o při využívání územíÚzemní plánbude respektujeováno jejich „ochranné pásmo“ lesa
(vzdálenost 50m od okraje lesa) nejsou nenavrhuje do něj navrhovány žádné aktivity, které by
s jeho režimem byly v rozporu. Územní plán umožňuje v řešeném území zalesnění (změnu
využití) jako podmíněně přípustné využití na zemědělských plochách a také v ploše koridoru
dopravní stavby po realizaci rychlostní silnice R35 .
o
Respektovány budou Vymezení funkčních plochy přírodní krajinné zeleně, jejichž
vymezení vychází z vymezení skladebných částí
systému ekologické stability, který
respektuje zásady generelu místního SES. Územní plán navrhuje nové plochy přírodní
krajinné zeleně u navržených částí ÚSES - i.1., i.2. a i.3., I/K2, I/K3, I/K4, I/K5 a I/K6 (NRBK
K 73 v západní a severní části řešeného území).
V řešeném území, převážně v nivách vodotečí, na okrajích lesa, ale i jinde, budou plnit plní
své funkce plochy trvalých travních porostů. Aby vlivem intenzivního obdělávání zemědělské půdy
nedošlo k jejich celoplošnému zornění, aby byla zachována a posílena retenční schopnost krajiny,
zachován a posilován krajinný ráz, budou při využívání území respektovány stanovené podmínky
provymezuje územní plán tyto plochy jako plochy smíšené krajinné zeleně. Územní plán navrhuje
rozšíření těchto ploch v souladu s ÚSES - j.1. a j.2. (LBK 13 ve východní části řešeného území). Dále
jsou to plochy I/K1 na východním okraji řešeného území. Plochy smíšené krajinné zeleně jsou
navrženy (jako změna využití) i v prostoru obory a na okraji významných lesních ploch na severu
katastru.
Interakční prvky vymezené v ÚSES budou umístěny v návaznosti na cesty a vodoteče tak,
aby nedošlo ke ztížení obhospodařování nebo narušení organizace ZPF v území.





Všechny rozvojové lokality vymezené návrhem územního plánu jsou dopravně napojitelné
přímo na stávající systém pozemních komunikací a síť místních obslužných komunikací. Stávající
místní obslužné komunikace zajišťující dopravní obsluhu zastavitelných ploch budou dle prostorových
možností rozšířeny na požadované parametry.
Nové místní obslužné komunikace budeou, kromě výše zmíněných samostatně vymezených
ploch, možné navrhovat dále i v zastavitelných plochách v souladu se stanovenými podmínkami pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití. pro bydlení a.1.; a.2.1; a.2.2, a.5.; a.6.. a v ploše
technické infrastruktury g.1..

Železniční doprava:
 Řešené území není železniční dopravou obsluhováno ani dotčeno.
Letecká doprava:
 respektováno bude Celé řešené území se nachází v ochranném pásmuo radiolokačního
zařízení letiště Pardubice, ve kterém se nachází celé řešené území (ochranné pásmo
přehledových systémů – OP RLP). Ochranná pásma letišť do řešeného území nezasahují.
 Řešené území je dotčeno zájmy Ministerstva obrany - ČR.
Doprava v klidu:
 RespektoványÚzemní plán respektuje budou stávající plochy pro dopravu v klidu, nové plochy
nejsou vymezovány.
Pěší a cyklistická doprava:
 Respektovány budouÚzemní plán respektuje stávající značené cyklotrasy a turistické trasy
procházející řešeným územím a navrhuje drobné změny navržené územním plánem:
 cyklotrasa vedoucí oborou severně od sídla bude odkloněna mimo oboru po stávající
místní resp. účelové komunikaci
 cyklotrasa v jižní části řešeného území vedoucí po silnici III. třídy povede po nové
přeložce této silnice
 Trasování komunikací pro pěší je umožněno v rámci stanovených podmínek využítí
plochfunkčních regulativů s rozdílným způsobem využití jednotlivých funkčních ploch.

d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a
koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití
d.1. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava:
 Respektována budeÚzemní plán respektuje a vymezuje stávající silniční síť:
 komunikace III. tříd
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dopravní obsluhu celého řešeného území zajišťujícíe síť kromě státní silniční sítě i síť
místních obslužných komunikací
Respektovány budou Úúzemním plánem vymezenéil:
 komunikace III. třídy vyznačené jako funkční plochau – plochy silniční dopravy –
komunikace - DSk
 důležité místní obslužné a účelové komunikace jakovyznačené jako funkční plochau –
plochy veřejných prostranství – plochy místních obslužných a účelových komunikací –
PVk
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány územním plánem navržené:
 územní plán navrhuje 1 zastavitelnou plochu (koridor) pro dopravní infrastrukturu silniční:
 zastavitelná plocha - ozn. f.1., koridor pro trasu dálnice II. třídyrychlostní silnice R D35 se
všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek
s napojeními na stávající silniční síť, se všemi zařízeními a potřebnými úpravami včetně
provázání liniových systémů v území (vymezeno v plochách silniční dopravy –
komunikace – DSk)
územní plán navrhuje 1 zastavitelnou plochu pro místní obslužnou komunikaci:
 zastavitelná plocha - ozn. c.1., pro dopravní obsluhu lokalit a.1. a a.2.1
 zastavitelné plochy - ozn. I/Z01a a I/Z02a, koridory pro místní obslužné komunikace pro
dopravní obsluhu lokalit a.1., a.2.1, a.2.2. a I/Z03.


15
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Pro vedení turistických tras a cyklotras je využíváno především stávajících pozemních
místních a účelových komunikací. Územní plán nevymezuje nové plochy ani koridory pro
vedení pěších a cyklistických komunikací, ale vytváří podmínky pro navrhuje obnovu
účelových komunikací a cest a doplnění cestní sítě v nezastavěném území.



d.3. Občanské vybavení


d.2. Technická infrastruktura
Vodní hospodářství:
Při rozhodování o změnách v území budou respektovány zásady:
 Územní plán respektuje Respektovány budou stávající vodní plochy a toky v řešeném území
včetně jejich ochranných resp. manipulačních pásem.
 Do ochranného (manipulačního) pásma vodních toků nebudou umisťovány žádné stavby,
které by mohly nežádoucím způsobem ovlivnit odtokové poměry v území nebo znemožnit
možnost opravy koryta.
 Křížení jednotlivých vodotečí s navrhovanou silnicí R35D35 bude řešeno ve stávajících
trasách .
 Územní plán vymezuje a respektuje Respektovány budou stávající vodovodní řady. Zdrojem
vody pro sídlo Borek je Skupinový vodovod Pardubice, větev Sezemice-Bohumileč-ÚjezdBorekdálkový vodovodní řad z Pardubic. Areál bývalého zemědělského družstva využívá
vlastní vodní zdroj.
 Pro zajištění potřeb pitné vody pro zastavitelné plochy bude nutná výstavba automatické
tlakové stanice (ATS) včetně rezervoáru na jižním okraji zástavby před rozvětvením
vodovodního řadu. Respektováno bude ÚP navrženéDále je navrženo prodloužení zásobních
vodovodních řadů do zastavitelných ploch označených a.1., a.2.1 a a.2.2, I/Z03.
 Obec nemá vybudovaný systém veřejné kanalizace. Územní plán přebírá koncepci PRVK
Pardubického kraje Respektována bude navržená koncepce odkanalizování – ÚP navrhuje
(v souladu s PRVK Pardubického kraje), který navrhuje pro sídlo Borek novou oddílnou
(splaškovou) kanalizaci zakončenou v navrhované čistírně odpadních vod v Borku
(jihozápadně od obce), ve vymezené zastavitelné ploše I/g.1..
 Zabezpečení zastavěných území a zastavitelných ploch požární vodou bude řešeno mimo
vodovod pro veřejnou potřebu, u zastavitelných ploch bude řešeno v následné dokumentaci,
např. DÚR, DSŘ.
Energetika
 Územní plán respektuje Respektován bude stávající systém zásobování obce elektrickou
energií, umístění trafostanice a vedení VN včetně jejich ochranných pásem.
 Předpokládaný nárůst spotřeby energie v souvislosti s rozvojovými plochami na
severozápadním okraji sídla (a.1., a.2.1 a a.2.2, I/Z03, I/Z04) bude řešen ze stávající
trafostanice v této části sídlanávrhem nového kabelového vedení VN 35 kV do centra
plánované výstavby, kde bude umístěna nová kompaktní (kabelová) trafostanice - NTS.
Ostatní zastavitelné plochy budou napojeny na stávající NN rozvody.
 Obec Borek je plně plynofikována. Respektována bude stávající plynovodní síť. Východním
okrajem řešeného území prochází trasa VTL plynovodu OC 300, na níž je obec napojena
odbočkou VTL OC 80. RS plynu se nachází na jižním okraji obce.
 Řešeným územím prochází ve směru jihovýchod – severozápad dálkový optický kabel, který
bude respektován. Respektována bude Mmístní přístupová komunikační síť, je vedena
zemními kabely a je napojena z RSU Býšť.
 Změna č.1 vymezuje (dle ZÚR Pk ozn. P01 ) koridor pro trasu plynovod VVTL Olešná –
Náchod – Polsko včetně ochranného pásma – ozn. I/K01.
Nakládání s odpady
 Odstraňování odpadů je zajištěno stávajícím vyhovujícím způsobem. Stejný způsob bude
uplatňován i do budoucna.
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I nadále bude zajišťována separace odpadu, sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.










Územní plán vymezuje v Borku samostatně funkční plochy stávajícího občanského vybavení
(obecní úřad s knihovnou a tělocvičnou, koloniál, hospoda a hasičská zbrojnice) v centrální
části obce. Jako samostatná funkční plocha občanského vybavení je vymezen i hřbitov
východně od sídla.
Územní plán vymezuje samostatné plochy s rozdílným způsobem využití s hlavním využitím
pro občanské vybavení. Do stávajících ploch občanského vybavení jsou zahrnuty: obecní úřad
s knihovnou a tělocvičnou, koloniál, hospoda a hasičská zbrojnice v centrální části sídla.
V plochách samostatných typů jsou vymezeny hřbitov (východně od sídla) a sportovní zařízení
(severně od sídla).
Stavby a zařízení občanského vybavení (maloobchod, služby apod.) jsou přípustné ve
funkčních plochách s hlavní funkcí bydlení, především pak ve smíšených obytných plochách –
venkovských. plochách smíšeného bydlení venkovského.
Zastavitelné plochy pro občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící
například pro vzdělání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu,
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva nejsou samostatně vymezovány. Umístění staveb a
zařízení občanského vybavení umožňují stanovené podmínky využitífunkční regulativy
ostatních funkčních ploch s rozdílným způsobem využíití v urbanizovaném území.
V rámci lokality pro bydlení a.2.2 (2. etapa) bude realizováno i potřebné základní občanské
vybavení (např. obchod, MŠ, apod.), vyhovující nárůstu počtu obyvatel v zastavitelných
plochách.
Územní plán Respektována bude plocha vymezenávymezuje v severní části sídla
zastavitelnou plochu pro plochy sportovních zařízení jako rozšíření stávajícího sportoviště.

d.4. Veřejná prostranství





Územní plán respektuje Respektovány budou významné veřejné plochy v sídle. Tyto plochy
jsou vymezeny jako plochy systému sídelní zeleně (plochy zeleně na veřejných
prostranstvích), resp. plochy veřejných prostranství – plochy místních obslužných a účelových
komunikací.
Územní plán vymezuje jako veřejná prostranství především uliční prostory – místní
komunikační síť, která charakterizuje urbanistickou strukturu v sídle.
Změna č.1 vymezila plochy zeleně na veřejných prostranstvích ozn. I/Z01b, I/Z02b, I/Z02c
v rámci zastavitelných ploch a.1. a a.2.2. Dále je vymezena zastavitelná plocha veřejné zeleně
I/Z03b, severovýchodně od zastavitelné plochy pro bydlení I/Z03.

d.5. Požadavky civilní ochrany
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé povodní
 Obec Borek není vzhledem ke své poloze ohrožena povodněmi.
Zóny havarijního plánování v řešeném území
 V řešeném území se nenachází je vymezeno pásmo havarijního plánování VTL plynovodu na
východním okraji řešeného území.
Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí
 V obci není vybudován stálý tlakově odolný kryt. Krátkodobé ukrytí obyvatel zajistí sklepní
prostory jednotlivých rodinných domů.
Evakuace obyvatel
 V případě evakuace budou obyvatelé obce Borek shromážděni v prostoru před obecním
úřadem na návsi. Část obyvatel bude dočasně ubytována v objektu obecního úřadu.
Zásobování obyvatel vodou
Změna č.1 ÚP Borek – změnový text – příloha Odůvodnění Změny č.1 ÚP Borek
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Obec Borek je zásobovaná pitnou vodou z veřejného vodovodu, v případě havárie vodovodní
sítě bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou. Cisterna bude umístěna na návsi.
Požární ochrana
 Obec je napojena na veřejný vodovod, pro zlepšení poměrů zásobování požární vodou je
navržena nová ATS. Jako primárnídoplňkový zdroj vody k hašení může být použitabude
používána požární nádrž, která se nachází v centru obce a dále stávající vodní plochy a
vodoteče, které budou pro tento účel udržovány. V zastavitelných plochách budeou potřebu
zajištěny zdroje požární vody z místních zdrojů řešit následná dokumentace (např. DUR,
DSŘ)v souladu s právními předpisy (např. hydranty pro odběr požární vody). Přístupové
komunikace budou splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného
záchranného systému. Vodovod pro veřjejnou potřebu nebude primárním zdrojem požární
vody.
Zájmy obrany státu
 Armáda České republiky neuplatnila žádné požadavky.


o


Na západním okraji řešeného území bude respektován stávající způsob využívání krajiny – tj.
charakter zemědělské krajiny.



Při plánování změna a využívání zemědělské krajiny budou respektovány zásady:
o dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu


e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,a
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek
pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozní
opatření, ochranuy před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů ložisek nerostných surovin
a podobně




e.1. Návrh uspořádání krajiny



Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter lesní
krajiny, která se nachází v severní části řešeného území ve vazbě na plochy lesů





Při plánování změna a využívání lesní krajiny budou respektovány zásady:
o lesní hospodářství směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména
velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur



o

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

o

zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech technické a
dopravní infrastruktury

o

eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných
staveb zejména vertikálních a liniových



Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter
lesozemědělské krajiny, která se nachází na většině řešeného území (střední a jižní část)



Při plánování změn a využívání lesozemědělské krajiny budou respektovány zásady:
o lesní hospodářství směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a
eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením
o

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

o

zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech technické a
dopravní infrastruktury

o

chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně
využívaných ploch
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rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny



o

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

o

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

o

zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě

Respektovány budou krajinné hodnoty území – významné plochy lesa v severní části i menší
lesní porosty, břehové porosty kolem vodních ploch a vodotečí, plochy vymezených
skladebných prvků územního systému ekologické stability a veškeré plochy ekologicky
významné (remízky, plochy a linie vzrostlé zeleně, mokřady, trvalé travní porosty apod.).
Chráněna budou všechna krajinářsky a biologicky cenná území, stávající plochy vzrostlé
zeleně v krajině i urbanizovaném území.
Využívání krajiny, včetně rekreačního, bude respektovat podmínky ochrany přírody a krajiny a
ochrany krajinného rázu.
Linie komunikačních systémů včetně účelových cest v krajině budou lemovány doprovodnou
zelení.
Plochy smíšené krajinné zeleně jsou nově vymezeny v ploše obory a na okraji lesních ploch.
Způsob obhospodařování těchto ploch bude přispívat ke zvýšení retenční schopnosti krajiny
(trvalé travní porosty, pastviny apod.).
Systém zemědělského využívání zorněných ploch bude volen tak, aby nedošlo k ohrožení
zastavěného území vodní erozí.
Stavby, zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 odst.5 Stavebního zákona jsou
v nezastavěném území výslovně zakázány, pokud není dále ve stanovených podmínkách
využití pro jednotlivé typy ploch s rozdílným způsobem využití uvedeno a upřesněno jinak.

e.2. Návrh systému ÚSES






Územní plán vymezil a upřesnil skladebné prvky ÚSES, které budou respektovány.
Respektován bude ochranný režim pro ÚSES stanovený územním plánem.
Územní plán navrhuje trasu nadregionálního biokoridoru K 73 (v souladu se ZÚR Pk) od LBC
73 jižním směremmezi lokálními biocentry LBC 7 a LBC 13, dále odbočuje na východ, kde je
navrženo LBC 75. Trasa NRBK K73 pak pokračuje jihozápadně a kříží dálnici II. třídy D35
v místě navrženého průchodu pod touto komunikací.která je protnuta koridorem navrhované
dálnice II. třídy rychlostní komunikací R35 (D35). Při návrhu průchodupřemostění trasy R35
(D35) v západním okraji řešeného území bude zohledněn nejen přechod možný průchod
místní účelové komunikace, ale i přechod nadregionálního biokoridoru K 73 přes dálnici II.
třídykomunikaci R35 (D35) v potřebných parametrech.
Systém ekologické stability doplňují navrhované interakční prvky, doprovázející zejména
komunikace, cesty, příkopy či vodoteče v krajině.

e.3. Protierozní opatření


Územní plán nevymezuje zvláštní plochy pro protierozní opatření v řešeném území.
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f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití (hlavní využití), přípustného, nepřípustného, případně podmíněně přípustného
využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití , nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je
vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5
stavebního zákona) popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a
stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)









Celé řešené území je rozčleněno do ploch jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem
využití podle převládajících funkcí (hlavní využití).
Pro jednotlivé funkční plochy jsou stanoveny podmínky, regulující využití území v členění
přípustné a nepřípustné využití.
 Přípustné využití – funkce, která ve stavbách a zařízeních vymezené funkční plochy
převládá a určuje charakteristiky využití funkční plochy; funkce které doplňují funkci
hlavní tak, aby funkční využití staveb a zařízení bylo optimální.
 Nepřípustné využití – funkce, které jsou ve stavbách a zařízeních vymezené funkční
plochy nevhodné, škodlivé, způsobující závady na životním, resp. obytném prostředí.
Stavby a zařízení, způsob využití ploch resp. činnosti, neuvedené ani v jedné ze stanovených
podmínek využití (přípustné, nepřípustné event. podmíněně přípustné) příslušné plochy
s rozdílným způsobem využití jsou považovány za přípustné za podmínky, že:
Činnosti, resp. stavby a zařízení pro ně využívané, neuvedené ani v jedné ze dvou výše
uvedených kategorií jsou považovány za přípustné za podmínky, že:
 jsou v souladu se stanoveným hlavním využitím plochy s rozdílným způsobem využití,
resp. s přípustným využitím hlavním u ploch smíšených, ve kterých je záměr lokalizován
 splňují hygienické podmínky pro umístění aktivity v lokalitě
 jsou v souladu s charakterem území a požadavky pro ochranu architektonických a
urbanistických hodnot území
 při dostavbě stavebních proluk ve stabilizovaných plochách bude respektována obvyklá
hustota zástavby v lokalitě (neabude docházet k nepřiměřenému zahušťování)
 jsou v souladu s požadavky na veřejnou a technickou infrastrukturu
 nejsou v rozporu se záměry a strategií rozvoje obce
 nenarušují krajinný ráz, dálkové pohledy na sídlo, nenarušují významné horizonty a
pohledové osy
Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a účel
umisťovaných staveb a zařízení, včetně jejich úprav a změn v jejich užívání.

Vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití ploch:
Koeficient zastavění stavebního pozemku – udává maximální podíl zastavěné plochy všech
objektů a zpevněných ploch nacházejících se na pozemku k celkové ploše tohoto pozemku;
uvedená hodnota se použije pro stavební pozemky obvyklé rozlohy (tj. 700 – 1000 m2), pro
ostatní případy bude posuzováno individuelně – v souladu s charakterem okolní zástavby
(hustota) a krajinným rázem
Řešené území je členěno do těchto funkčních typů a podtypů:


Plochy bydlení:
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 Plochy bydlení v rodinných domech – příměstské BP
 Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské BV
Plochy občanského vybavení:
 Plochy občanského vybavení OV
 Plochy sportovních zařízení OS
 Plochy hřbitova OH
Plochy veřejných prostranství:
 Plochy místních obslužných a účelových komunikací PVk
Plochy smíšené obytné:
 Plochy smíšeného bydlení venkovského SV
Plochy dopravní infrastruktury:
 Plochy silniční dopravy – komunikace DSk
Plochy technické infrastruktury:
 Plochy technického vybavení TI
Plochy výroby a skladování:
 Plochy drobné výroby a pěstební činnosti VDp
Plochy smíšené výrobní:
 Plochy smíšené výroby VS
Plochy sídelní zeleně:
 Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV
 Plochy zeleně soukromé a vyhrazené ZZ
 Plochy izolační zeleně ZI
Plochy vodní a vodohospodářské:
 Vodní plochy a toky W
Plochy zemědělské:
 Plochy zemědělsky obhospodařované půdy NZ
 Plochy smíšené krajinné zeleně NZs
Plochy lesní:
 Plochy lesa NL
Plochy přírodní:
 Plochy přírodní krajinné zeleně NP

Podmínky využití jednotlivých funkčních ploch:
Plochy bydlení
P l o c h y b y d l e n í v r o d i n n ý c h d o m e c h – p ř í m ě s t s k é BP
Hlavní využití:
téměř výhradně bydlení, se zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva
bydlení, s okrasnými a užitkovými zahradami
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a
užitkovými
 stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování bez negativních vlivů na
životní a obytné prostředí sídla
 stavby a zařízení přechodného ubytování – penziony
 stávající vícepodlažní obytné domy
 plochy veřejné a izolační zeleně
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 veřejná prostranství
 dětská hřiště, odpočinkové plochy
 místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
 plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
Nepřípustné využití:
 vícepodlažní obytné bytové domy
 stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné
prostředí
 stavby pro reklamu
 stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu
 stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní
prostředí
 stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů
 stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod
 vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
nejsou slučitelné s bydlením
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných
plocháchlokalitách bude vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer
proluk bude respektována uliční čára.
 zástavba budeobjekty budou max. o 2NP – preferováno bude 1NP s využitým podkrovím
– 2NP výjimečně v lokalitách kompaktní zástavby, sklonitá střecha (sedlo, valba),
koeficient zastavění nepřevýší 0,54

Plochy bydlení v rodinných domech – venkovské
BV
Hlavní využití:
převážně bydlení, se zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva, s možností
integrace i drobných výrobních aktivit a služeb
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 rodinné domy s doplňkovými hospodářskými objekty, s okrasnými a užitkovými
zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva a drobných zvířat
 zařízení a stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, které negativně nepůsobí na
životní a obytné prostředí sídla, integrované ke stavbám pro bydlení
 stavby a zařízení pro maloobchod a služby
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku
 stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci
 drobné plochy veřejné zeleně s dětskými hřišti, odpočinkovými plochami
 plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně
 veřejná prostranství
 místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
 odstavné a parkovací plochy sloužící obsluze území
 stavby a zařízení technické infrastruktury
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 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
Nepřípustné využití:
 vícepodlažní (nad 2 n.p.) obytné bytové domy
 stavby a plochy pro smíšenou výrobu
 stavby a plochy pro velkoobchod, stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a
supermarketů
 stavby a plochy pro výrobní služby, podnikatelské aktivity a pro zemědělskou výrobu s
negativními vlivy na životní prostředí
 stavby pro reklamu
 stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
 hromadné garáže
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a
nejsou slučitelné s bydlením
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer proluk bude respektována
uliční čára.
 obytné zástavba pro bydleníobjekty budeou – max. 1NP + využité podkroví, se
sklonitousedlovou střechou (event. polovalba), doplňkové hospodářské objekty – sedlová
střecha, výška římsy max. 4,5 - 5m, koeficient zastavění nepřevýší 0,43

Plochy občanského vybavení
P l o c h y o b č a n s k é h o v y b a v e n í OV
Hlavní využití:
pro občanskou vybavenost místního významu,pro občanské vybavení, tvořenéou převážně
monofunkčními areály, resp. objekty
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro veřejné stravování a přechodné ubytování
 stavby a zařízení pro maloobchod a služby
 stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity, školství, zdravotnictví a sociální
služby
 stavby a zařízení pro administrativu
 místní obslužné a účelové komunikace pro motorová vozidla, pěší a cyklisty
 plochy pro odstavování osobních a zásobovacích vozidel
 manipulační plochy dopravní obsluhy
 garáže pro služební vozidla
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
 veřejná, izolační a doprovodná zeleň
 dětská hřiště
 drobná architektura
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 Nepřípustné využití:
 stavby a zařízení pro výrobu smíšenou
 stavby a zařízení pro výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí
 stavby pro reklamu
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stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
stavby a zařízení dopravní a technické vybavenosti a provozního vybavení s negativními
dopady na životní a obytné prostředí
 řadové garáže, hromadné garáže - s výjimkou integrovaných do objektů s hlavní funkcí
občanského vybavení vybavenosti
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
Zásady prostororvého uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných plochách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních proluk bude respektována uliční
čára.
 zástavba bude respektovat měřítko okolní zástavby, bude umisťována a prostorově
řešena s ohledem na ochranu krajinného rázu





Plochy sportovních zařízení
OS
Hlavní využití:
pro organizovaný i rekreační sport
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 stavby a zařízení pro sport nekryté: např. hřiště, kurty, koupaliště, kluziště apod.
 stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí sportovců i diváků, klubovny,
kanceláře
 stavby a zařízení pro relaxaci
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby a zařízení pro technickou infrastrukturu a technické zázemí sportoviště
 pobytové louky, veřejná zeleň
 dětská hřiště
 místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území
 Nepřípustné využití:
 stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy
 stavby a zařízení pro průmyslovou, smíšenou výrobu a výrobní služby
 stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
 zemědělská rostlinná výroba
 stavby pro reklamu
 stavby a zařízení pro dlouhodobé skladování a odstraňování odpadů
 stavby a zařízení, které nesouvisí s hlavním využitím
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav bude vycházet z charakteru lokality.
Zástavba budeObjekty budou navrhovánay tak, aby nenarušovalay krajinný ráz obce a
dálkové pohledy.
 objekty budou max. o 1 NP se sklonitou střechou
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P l o c h y h ř b i t o v a OH
Hlavní využití:
pro občanskou vybavenost místního významu i jako veřejná zeleň, která je součástí venkovského
prostředí
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 v ploše hřbitova:
• hroby a hrobky
• urnové háje, kolumbária
• rozptylové a vsypové louky
• pomníky a pamětní desky
• sakrální stavby (např. kaple)
• plochy pro krátkodobé shromažďování odpadu
stavby a zařízení provozního zázemí hřbitova
 parkový mobiliář -– např. lavičky, odpadkové koše
 dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů
 trvalé travní porosty
 vodní plochy, vodní prvky
 stavby, plochy a zařízení technické vybavenosti infrastruktury a provozního zázemí
 pěší stezky
 místní obslužné a účelové komunikace
 parkovací a odstavné plochy pro osobní automobily
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu

Plochy veřejných prostranství
P l o c h y m í s t n í c h o b s l u ž n ý c h a ú č e l o v ý c h k o m u n i k a c í PVk
Hlavní využití:
jako veřejně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které sloužící místní dopravě
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 místní silniční doprava pozemní komunikace sloužící průjezdu a přímé obsluze staveb a
zařízení
 místní, obslužné a účelové komunikace
 odstavování a parkování vozidel na místech určených silničními pravidly
 doprovodná a izolační zeleň, plochy veřejné zeleně
 komunikace pro pěší a cyklistický provoz (např. chodníky, cyklostezky)
 obratiště, manipulační plochy, autobusové zálivy
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
 stavby pro reklamu

Plochy smíšené obytné

Změna č.1 ÚP Borek – změnový text – příloha Odůvodnění Změny č.1 ÚP Borek

26

Plochy smíšeného bydlení venkovského
SV
Hlavní využití:
není stanoveno
(slouží převážně bydlení, se zahradami a chovem hospodářského zvířectva, s možností integrace i
výrobních aktivit)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 rodinné domy včetně drobných staveb, s doplňkovými hospodářskými objekty, s
okrasnými a užitkovými zahradami a chovem hospodářského zvířectva
 stávající vícepodlažní bytovéobytné domy
 stavby a plochy pro výrobní služby bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí
sídla, integrované ke stavbám pro bydlení
 stavby a zařízení pro veřejnou správu, společenské a kulturní aktivity
 stavby a zařízení pro služby a maloobchod
 stavby a zařízení pro veřejné stravování
 stavby pro ubytování v soukromí, agroturistiku
 stávající objekty sloužící individuální pobytové rekreaci
 drobné plochy veřejné, izolační a doprovodné zeleně
 místní obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky
 plochy pro parkování a odstavování vozidel sloužící obsluze území
 stavby a zařízení technického vybaveníinfrastruktury
 stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
 Nepřípustné využití:
 vícepodlažní obytné bytové domy
 stavby a plochy pro průmyslovou a smíšenou výrobu
 stavby a plochy pro výrobní služby a pro zemědělskou výrobu s negativními vlivy na
životní prostředí
 stavby a zařízení pro skladování a odstraňování odpadů
 stavby občanského vybavení komerčního typu hyper a supermarketů
 stavby pro velkoobchod, skladování a manipulaci s materiály a zbožím
 stavby pro reklamu
 hromadné garáže
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 veškeré stavby, zařízení a činnosti, které svým provozováním a technickým zařízením
narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího
území
 Zásady prostorového uspořádání:
 struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude
vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer proluk bude respektována
uliční čára
 obytné objekty obytná zástavba budebudou max. o 2 NP s využitým podkrovím,
preferováno bude 1NP + podkroví, se sklonitou střechou (doplňkové hospodářské
objekty – sedlová střecha, výška římsy max. 4,5 - 5 m, výška hřebene 7-7,5 m, koeficient
zastavění nepřevýší 0,6


zástavba zejména v okrajových lokalitách bude umisťována a prostorově řešena
s ohledem na ochranu krajinného rázu tak, aby nevytvářela negativní dominanty zejména
při dálkových pohledech na sídlo
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Plochy dopravní infrastruktury
P l o c h y s i l n i č n í d o p r a v y - k o m u n i k a c e DSk
Hlavní využití:
doprava (pro provoz vozidel po pozemních komunikacích)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 pozemní komunikace, silniční pozemky komunikací
 plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy a stavby a zařízení – mosty,
dopravní značení a technická opatření související s provozem na pozemních
komunikacích
 plochy pro parkování vozidel na místech určených silničními pravidly
 stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (např. zálivy, zastávky)
 plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby a zařízení řešící křížení liniových systémů – dopravní stavby s např. systémem
ekologické stability, s technickou infrastrukturou apod.
 plochy doprovodné a izolační zeleně
 plochy sloužící provozu a údržbě komunikace
 pro plochu koridoru: po dokončení stavby dálnice D35upřesnění trasy komunikace a
souvisejících staveb budou pro plochy, které nebudou součástí těchto staveb a leží ve
vymezeném koridoru, platit podmínky využití přilehlých (navazujících) ploch s rozdílným
způsobem využití
 Podmíněně přípustné využití pro navržené koridory dopravních staveb:
 Nově zakládané plochy zalesnění a mimolesní zeleně za podmínky výsadeb až po
realizaci dopravní stavby
 Plochy přírodní zeleně (zakládané skladebné části SES) za podmínky souladu s řešením
navrženým v projektové dokumentaci dopravní stavby (dokumentace k územnímu resp.
stavebnímu povolení)
 Vodní plochy a toky (např. přeložky a úpravy vodních toků v souvislosti s realizací
dopravní stavby) za podmínky souladu s řešením navrženým v projektové dokumentaci
dopravní stavby (dokumentace k územnímu resp. stavebnímu povolení)
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a zařízení nesouvisící s přípustným využitím
 stavby pro reklamu

Plochy technické infrastruktury
Plochy technického vybavení
TI
Hlavní využití:
Technická infrastruktura
(slouží pro umisťování staveb a zařízení sloužících přenosu, transformaci či úpravám medií technické
infrastruktury a provozu těchto zařízení. Jedná se o zásobování pitnou vodou, elektrickou energií,
zemním plynem, o přenos a zpracování dat a informací (telekomunikace a radiokomunikace), dále o
stavby a zařízení sloužící provozu kanalizace, čištění odpadních vod a nakládání s kaly).
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 stavby a zařízení sloužící zásobování pitnou vodou
 stavby a zařízení sloužící zásobování energiemi
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 stavby, zařízení a plochy pro telekomunikace a radiokomunikace
 stavby a plochy zařízení sloužících odvádění, čištění a odstraňování produktů čištění
 stavby a zařízení pro ukládání a manipulaci s organickým odpadem
 stavby a zařízení provozního vybavení
 stavby a zařízení technické infrastruktury a technického vybavení
 parkovací plochy osobních a nákladních automobilů, speciálních vozidel
 účelové komunikace, komunikace pro pěší
 izolační zeleň
Nepřípustné využití:
 stavby pro bydlení
 stavby a zařízení pro občanské vybavení
 stavby a zařízení pro zemědělství
 stavby a zařízení pro sport a rekreaci
 stavby pro reklamu
 čerpací stanice pohonných hmot
 stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou
 stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat
 veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím








Plochy smíšené výrobní

Plochy výroby a skladování
Plochy drobné
Hlavní využití:

výroby

a pěstební

činnosti

VDp

(slouží drobnéá řemeslnéá výroběa a výrobním službámy v malém rozsahu produkce i využívaných
ploch, produkcie okrasné a užitkové zeleně a dřevin. Plochy nemají velké nároky na přepravu,
negativní důsledky provozu nepřesahují hranice jednotlivých areálů, resp. výrobních objektů.)
Podmínky využití:
 Přípustné využití :
 stavby a zařízení výrobních služeb a řemeslné výroby, jejichž negativní vlivy nezasahují
sousední obytné plochy
 pěstební plochy a plochy školek
 skleníky a fóliovníky
 stavby a zařízení pro úpravu a prodej výpěstků
 stavby a zařízení pro skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, manipulační
plochy
 stavby a zařízení pro administrativu a obchod
 stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců
 stavby a zařízení pro nakládání s odpady
 místní obslužné a účelové komunikace, manipulační plochy, komunikace pro pěší
 plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů a speciálních
vozidel
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 veřejná a izolační zeleň
 drobná architektura
 Nepřípustné využití:
 stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na životní prostředí,
přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace,
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
 stavby a zařízení pro výrobu průmyslovou a lehkou
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stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy
stavby a zařízení pro občanské vybavení
stavby a zařízení pro sport a rekreaci
stavby pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu
stavby a zařízení pro zemědělství
stavby pro reklamu
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P l o c h y s m í š e n é v ý r o b y VS
Hlavní využití:
Výroba a skladování
(slouží výrobě, výrobním službám, zemědělské výrobě, stavební výrobě, skladování a manipulaci s
materiály. Zpravidla nejsou přípustné v jiných funkčních plochách s rozdílným způsobem využití, mají
zvýšené nároky na přepravu, negativními vlivy svých provozů nepřesahují hranice areálů, resp.
výrobních objektů.)
Podmínky využití:
 Přípustné využití :
 stavby, zařízení, plochy a činnosti zemědělské výroby v ploše současného
zemědělského areálu, jejichž negativní vlivy nezasahují sousední obytné plochy
 stavby pro zpracování zemědělských produktů, potravinářský průmysl
 stavby a zařízení pro výrobní služby a lehkou výrobu, jejichž negativní vlivy nezasahují
sousední obytné plochy
 stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby
 stavby a zařízení pro stavební výrobu a činnost, stavební dvory, výroba drobných
stavebních prvků
 stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako součást
výrobního areálu
 stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy
 stavby a zařízení pro administrativu
 stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců, stravování
 stavby a zařízení pro nakládání s odpady
 místní obslužné a účelové komunikace, komunikace pro pěší
 plochy pro odstavování a parkování osobních a nákladních automobilů a speciálních
vozidel
 garáže služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel a techniky
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 veřejná a izolační zeleň
 drobná architektura


Nepřípustné využití:
 stavby pro výrobu a výrobní služby a jiné činnosti s negativními vlivy na životní prostředí,
přesahujícími hranice areálů (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo otřesy, vibrace,
prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov)
 stavby pro průmyslovou výrobu
 stavby pro bydlení s výjimkou bytů pohotovostních, bytů správce nebo obsluhy
 stavby pro školství, sociální péči, zdravotnictví a kulturu
 stavby pro reklamu
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Plochy sídelní zeleně



Plochy zeleně na veřejných prostranstvích
ZV
Hlavní využití:
veřejným plochám a zeleni, které jsou veřejná zeleň jako součástí prostředí venkovského sídla
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 veřejná prostranství – plochy zpevněné, zatravněné, plochy okrasné zeleně
 parkové porosty okrasné a přírodní
 dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů, i travních porostů,
liniové sadovnické a břehové porosty
 vodní plochy
 trvalé travní porosty
 dětská hřiště, herní mobiliář
 drobné sakrální stavby
 odpočívadla, altány, městský mobiliář
 komunikace pro pěší a cyklisty
 plochy pro parkování osobních automobilů
 plochy a zařízení dopravní infrastruktury (např. zálivy, zastávky hromadné dopravy,
vjezdy apod.)
 drobná architektura, vodní prvky
 plochy pro krátkodobé shromažďování separovaného odpadu
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, nesouvisející s přípustným využitím
 veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
 stavby pro reklamu
P l o c h y z e l e n ě s o u k r o m é a v y h r a z e n é ZZ
Hlavní využití:
sídelní vyhrazená zeleň
(slouží produkci okrasné a užitkové zeleně, krátkodobé rekreaci, většinou plní doplňkovou funkci
bydlení)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 plochy okrasných, rekreačních a užitkových přírodních kultur
 pěstební plochy pro samozásobitelský rozsah produkce, sady
 izolační a doplňující přírodní plochy zeleně
 trvalé travní porosty
 dřevinné porosty skupinové, solitérní a liniové
 ploty, přístřešky a altány, stavby sloužící funkci hlavní – pouze v zastavěném území
 účelové komunikace
 vodní prvky, např. jezírka
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím
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veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé
exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních
komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené
v příslušných předpisech
stavby pro reklamu

Plochy izolační zeleně
ZI
Hlavní využití:
Zeleň
(zeleň sloužící jako izolace mezi plochami různých funkcí, resp. proti zdrojům znečištění (hluk, prach,
eroze), zeleň lemující liniové prvky v území (např. podél komunikací))
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 vegetační úpravy, plochy a prvky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy
s ohledem na místní souvislosti
 dřevinné porosty skupinové a liniové s podrostem keřů a travních porostů
 pěší komunikace
 cyklistické stezky
 technické stavby, sloužící obsluze či ochraně území
 stavby a zařízení technického infrastruktury
 drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby nesouvisející s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz
Plochy vodní a vodohospodářské
Vodní plochy a toky W
Hlavní využití:
jako plochyVodní plochy a toky plnící funkce vodohospodářské, ekologicko stabilizační, estetické a
krajinotvorné jako významný krajinný prvek, případně i rekreační
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 vodní toky a plochy přirozené, upravené i umělé, sloužící vodnímu hospodářství,
ekologické stabilizaci, tvorbě krajinného rázu
 vodní toky a plochy sloužící rekreaci a sportu
 technické stavby, sloužící obsluze či ochraně vodního díla
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 účelové komunikace
 pěší a cyklistické stezky
 Podmíněně přípustné využití:
 pokud nejsou v rozporu s podmínkami ochrany přírody, zachování krajinného rázu a
podmínkami stanovenými provozním řádem vodního díla
 zařízení pro rekreaci
 Nepřípustné využití:
 veškeré stavby, které nesouvisí s funkcí hlavní
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
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z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)




Plochy zemědělské



P l o c h y z e m ě d ě l s k y o b h o s p o d a ř o v a n é p ů d y NZ
Hlavní využití:
zemědělská půda
(slouží hospodaření na zemědělské půdě, pěstování zemědělských plodin, chovu hospodářských
zvířat)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 orná půda
 intenzivně využívané travní porosty – louky a pastviny
 trvalé kultury – např. sady, chmelnice, vinice apod.
 související dopravní infrastruktura, účelové komunikace
 pěší a cyklistické komunikace, jezdecké stezky
 liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí),
dle územních systémů ekologické stability (např. biokoridory, interakční prvky)
 stavby sloužící zemědělské výrobě – obsluze územíploch, jejichž umístění v krajině je
funkčně odůvodnitelné, pokud jsou zabezpečeny proti průsaku a smyvům. U polních
hnojišť může být vhodnost umístění podmíněna doložením hydrogeologického posudku.
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky a napáječky pro pasoucí
se hospodářská zvířata – ovce, koně apod., seník, ohradníky)
 drobná architektura, drobné sakrální stavby (např. křížky, kapličky, boží muka apod.)
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody
a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a ohrožení a pro
odstraňování jejich důsledků
 Podmíněně přípustné využití
 zalesnění pozemků za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a
konkrétní lokalitě příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany
přírody (možnosti zalesnění budou dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních
případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz apod.) za
podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že
konkrétní záměr v konkrétní podobě a lokalitě není v rozporu se zájmy ochrany
zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a nenarušuje krajinný ráz (možnosti
mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny
např. biologickým hodnocením, posouzením vlivu na krajinný ráz apod.):
o zalesnění
 zařízení pro posílení cestovního ruchu a turistiky (např. rozhledna)
o Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona
v rozsahu mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a
odpadkové koše, na odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod.
 stavby a zařízení nadřazené dopravní infrastruktury za podmínky, pokud bude
prokázáno, že záměr je v souladu s projektovou dokumentací stavby dálnice II. třídy D35


Nepřípustné využití
 veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
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stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz
z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Případná zástavba (pro zemědělství) bude vždy řešena jako přízemní. Vysoké stavby,
zařízení a konstrukce vytvářející negativní dominanty v krajině (např. sila, velké seníky /nad
200 m2 zastavěné plochy a nad 8 m výšky/, stáje, výkrmny a související provozy), jsou ve
vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány. S ohledem na
charakter území a krajinný ráz stavby pro zemědělství typu areály zahradnictví se skleníky či
fóliovníky, farmové a oborové chovy zvěře a hospodářských zvířat s trvalým oplocením
bránícím průchodnosti krajiny, jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona
výslovně zakázány.

Plochy smíšené krajinné zeleně
NZs
Hlavní využití:
Není stanoveno
(plochy převážně trvalých travních porostů a luk, rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí
mimo les), je jedním ze základních systémů krajinného prostředí a její rozvoj je ovlivněn především
uplatněním přirozených procesů a mechanizmů)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 trvalé travní porosty – louky, pastviny
 stabilizované travnaté porosty, květnaté louky
 extenzivně využívané plochy ZPF (např. sady a zahrady mimo zastavěné území,
pěstební plochy – „záhumenky“)
 mokřady a prameniště
 přirozené dřevinné porosty skupinové a solitérní s podrostem bylin a keřových porostů
 břehová a doprovodná vegetace vodotečí
 stabilizační vegetace svahů
 liniová zeleň podél komunikací a cest
 pěší, cyklistické a jezdecké stezky
 související dopravní infrastruktura, účelové komunikace
 vodní plochy do 0,3 ha, vodní toky
 technické stavby sloužící obsluze a ochraně území
 drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka), drobná architektura (mobiliář informační tabule, lavičky, odpadkové koše)
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, vodní hospodářství, pro ochranu přírody
a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a ohrožení a pro
odstraňování jejich důsledků
 v plochách vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře (obory a farmy):
o stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství (např. přístřešky a napáječky
pro pasoucí se hospodářská zvířata /např. ovce, koně/, seník, ohradníky),
které nebudou vytvářet negativní dominanty v krajině, zejména při dálkových
pohledech na sídlo
 Podmíněně přípustné využití
 zalesnění pozemků za podmínky odsouhlasení konkrétního záměru v konkrétní podobě a
konkrétní lokalitě příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany
přírody (možnosti zalesnění budou dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních
případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz apod.)za
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podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že
konkrétní záměr v konkrétní podobě a lokalitě není v rozporu se zájmy ochrany
zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a nenarušuje krajinný ráz (možnosti
mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody v konkrétních případech prověřeny
např. biologickým hodnocením, posouzením vlivu na krajinný ráz apod.):
o zalesnění
o zařízení pro posílení cestovního ruchu a turistiky (např. rozhledna)
o Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely
rekreace a cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona
v rozsahu mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a
odpadkové koše, na odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod.
Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a využití ploch nesouvisící s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)
 stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, která snižují nebo ohrožují přírodní
hodnoty území a jsou zdrojem negativních vlivů na životní prostředí – např. stavby pro
ustájení hospodářských zvířat, stavby a zařízení, které jsou výškově a hmotově
dominantní – např. halové objekty pro zemědělskou techniku, skladování např. hnojiv,
krmiv, plodin apod.
 stavby a zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
 výškové a liniové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz, kompaktní lesní horizont
a dálkové pohledy zejména na sídlo (např. větrné elektrárny, zařízení technické
infrastruktury apod.)

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Případná zástavba (pro zemědělství) bude vždy řešena jako přízemní. Vysoké stavby,
zařízení a konstrukce vytvářející negativní dominanty v krajině (např. sila, velké seníky
/nad 200 m2 zastavěné plochy a nad 8 m výšky/, stáje, výkrmny a související provozy),
jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány.
S ohledem na charakter území a krajinný ráz stavby pro zemědělství typu areály
zahradnictví se skleníky či fóliovníky, jsou ve vazbě na ustanovení § 18 odst.5 Stavebního
zákona výslovně zakázány.
 Stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství budou svým rozsahem minimalizovány
na nezbytně nutnou míru pro zajištění provozních a hospodářských potřeb.

Pro specifikaci ploch smíšené krajinné zeleně v souladu s navrhovaným konkrétním využitím byla
stanovena doplňková charakteristika – plochy obory, farmy








Nepřípustné využití:
 veškeré stavby a využití ploch, které nesouvisí s přípustným využitím
 stavby a zařízení pro reklamu
 stavby a činnosti s negativním vlivem na životní prostředí a na přírodní kvality území
 nové stavby pro individuální rekreaci
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře)
 stavby a zařízení pro zemědělství
 stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů
 výškové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz, kompaktní lesní horizont a dálkové
pohledy především na sídlo v řešeném území (např. větrné elektrárny, zařízení technické
infrastruktury apod.)

Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Případná zástavba bude vždy řešena jako přízemní, v odůvodněných případech přízemní
s podkrovím.
 Veškeré stavby s výjimkou staveb pro lesnictví, ochranu přírody a krajiny, podzemních
staveb technické infrastruktury a staveb pro snižování nebezpečí ekologických a
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků jsou ve vazbě na ustanovení § 18
odst. 5 Stavebního zákona výslovně zakázány.
 Stavby, zařízení a jiná opatření pro lesní hospodářství budou svým rozsahem
minimalizovány na nezbytně nutnou míru pro zajištění provozních a hospodářských
potřeb.

Plochy přírodní

Plochy lesní

P l o c h y p ř í r o d n í k r a j i n n é z e l e n ě NP
Hlavní využití:
chráněné přírodní lokality, skladebné části ÚSES, významná zeleň v krajině a ostatní přírodně cenné
lokality
(slouží zachování a obnově přírodních a krajinných hodnot území, skladebných částí ÚSES)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 činnosti zajišťující uchování druhového bohatství rostlinné a živočišné sféry
 činnosti vedoucí ke zvyšování ekologické stability území s příznivým působením na
okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny

Plochy lesa
NL
Hlavní využití:
Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
(Slouží pěstování lesních porostů hospodářských, ochranných, nebo lesů zvláštního určení.)
Podmínky využití:
 Přípustné využití:
 lesní porosty pro hospodářské a rekreační využití
 lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
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související dopravní infrastruktura, účelové komunikace pro obsluhu území a lesní
hospodářství
 vodní toky a stávající vodní plochy, revitalizační opatření na vodních tocích
 stavby a zařízení sloužící obsluze lesních ploch
 stavby a zařízení pro potřeby myslivosti (posedy, krmelce apod.)
 stavby a zařízení technické infrastruktury
 drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
Podmíněně přípustné:
pokud bude prokázáno, že záměr není v rozporu s podmínkami ochrany přírody a negativně
neovlivní krajinný ráz:
 Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu mobiliáře např.
informační tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na odpočinkových místech
jednoduché přístřešky apod.
 opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny
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do ploch přírodní zeleně jsou zahrnuty zejména:
 významné krajinné prvky
 prvky územního systému ekologické stability včetně interakčních prvků
 zvlášť chráněná území a nejcennější přírodní lokality
 stabilizované travnaté plochy – trvalé travní porosty, pastviny
 prvky důležité pro ekostabilizační funkci krajiny a ochranu krajinného rázu
 pozemky určené k plnění funkcí lesa
 související dopravní infrastruktura, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy
 Podmíněně přípustné využití:
 pokud bude prokázáno, že záměr není v rozporunejsou v rozporu s podmínkami ochrany
přírody a negativně neovlivní zachování krajinnýého rázu, za podmínky souhlasu orgánu
ochrany přírody a ochrany ZPF
 malé vodní plochy do 0,3 ha
 stavby a zařízení související technickéá infrastrukturya, technické stavby a
opatření sloužící obsluze a ochraně území
 drobná architektura, drobné sakrální stavby (křížky, kapličky, boží muka apod.)
 Stavby a zařízení, které zlepší podmínky pro využití území pro účely rekreace a
cestovního ruchu s ohledem na § 18 odst.5 Stavebního zákona v rozsahu
mobiliáře např. informační tabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše, na
odpočinkových místech jednoduché přístřešky apod.
 Nepřípustné využití:
 stavby a zařízení pro reklamu
 intenzivní formy hospodaření na zemědělské půdě
 rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
 terénní úpravy většího rozsahu, těžba nerostných surovin, nakládání s odpady,
především skladování a zneškodňování
 jakákoliv stavební činnost, která nesouvisí s prokazatelně nezbytnou obsluhou území
 stavby a činnosti s negativním vlivem na přírodní a hygienické kvality území a krajinný
ráz
 z důvodu zachování prostupnosti krajiny je nepřípustné oplocování pozemků (s výjimkou
ploch vymezených pro chov a pastvu hospodářských zvířat a zvěře, nebo krátkodobé
ochrany v zájmu péče o zachování přírodních lokalit, výsadeb atp. v zájmu ochrany
přírody)




Základní podmínky ochrany krajinného rázu:
 Veškeré stavby s výjimkou staveb pro ochranu přírody a krajiny jsou ve vazbě na ustanovení §
18 odst.5 Stavebního zákona výslovně zakázány.
 Stavby, zařízení a jiná opatření budou svým rozsahem minimalizovány na nezbytně nutnou
míru pro zajištění provozních a hospodářských potřeb.

Doplňková charakteristika funkční plochy:
Ve střední části řešeného území severovýchodně od sídla byly vymezeny plochy smíšené
krajinné zeleně, pro jejich specifikaci v souladu s navrhovaným konkrétním využitím byla stanovena
doplňková charakteristika – plocha obory, farmy.

umisťování staveb
terénní úpravy většího rozsahu s výjimkou realizace revitalizačních opatření a opatření
ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové dokumentace, v souladu
s principy ochrany přírody a krajiny
 úprava vodních toků a změna vodního režimu s výjimkou realizace revitalizačních
opatření a opatření ke snížení ohrožení území erozí a povodní dle projektové
dokumentace, v souladu s principy ochrany přírody a krajiny
 těžba nerostů
 změna kultur pozemků na kultury ekologicky méně stabilní, rozšiřování ploch orné půdy a
redukce ploch lesa
 rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů
 zneškodňování odpadů, hnojení chemickými i přírodními hnojivy a tekutými odpady
(Konkrétní omezení určuje orgán ochrany přírody. Upřesňující omezení jsou různá dle
specifických místních podmínek, určených orgánem ochrany přírody ve spolupráci s orgánem
územního plánování, orgány ochrany vod aj.)



f.2. Limity využití území včetně stanovených záplavových území, ostatní omezující vlivy
Výraznou regulací využití území, neodvislou od funkce, jsou limity využití území, které omezují
případně zamezují využití ploch v lokalitách dotčených těmito limity:
 silniční ochranná pásma
 ochranná pásma vedení a zařízení elektrizační soustavy
 ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení
 ochranná pásma elektronických komunikací
 trasa RR paprsku
 ochranná pásma vodovodu
 ochranná pásma kanalizace
 ochranné pásmo ČOV (dle použité technologie)
 manipulační (ochranné) pásmo vodních ploch a toků
 pásmo (50m) od hranice pozemků určených k plnění funkcí lesa
 ÚSES – nadregionální, regionální a lokální
 kvalita zemědělské půdy
 meliorace
 území s archeologickými nálezy
 objekt lokální historické a architektonické hodnoty
 trasa (koridor) rychlostní silnice R35
 ochranné pásmo radiolokačního zařízení letiště Pardubice
f.23. Podmínky prostorového uspořádání
Viz kapitola c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby, kde jsou jednotlivé
zastavitelné plochy charakterizovány včetně podmínek prostorového uspořádání (podlažnost,
koeficient zastavění stavebního pozemku, event. lokální podmínky).

Ochranné režimy
Ochranný režim ploch vymezených pro systém ÚSES:
 plochy, graficky vymezené jako systém ÚSES lze využívat pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekostabilizační funkce. Zásahy, které
by mohly vést k ohrožení či oslabení ekostabilizační funkce jsou zejména:
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f.34. Základní podmínky ochrany krajinného rázu
Ochrana krajinného rázu
Dle zákona o ochraně přírody a krajiny je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a
historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu.
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Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny
pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem, které by mohly snížit nebo změnit
krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany krajinného
rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným předpisem.
V krajině bude udržována a obnovována tradice solitérních stromů, liniových výsadeb a
případně skupin stromů (orientační body v krajině).
Doplňována bude mimolensí zeleň – remízky. Využívány budou hůře zemědělsky
obdělávatelné, zbytkové plochy zemědělské půdy a ostatní (nezemědělské) druhy pozemků.

Významné krajinné prvky (VKP)
Dle platné legislativy, jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením.
Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce.
Při rozhodování o změnách v území a využívání budou respektovány zásady:
a) využití VKP je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení
nebo oslabení jejich stabilizační funkce
b) K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo
ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy
zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků
a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví
ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
c) Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, bude jejich
umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit
Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, bude jejich
umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana
vymezených ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílí vlastníci pozemků, obce i stát.
Pozemky určené pro ochranu a tvorbu ÚSES jsou nezastavitelné a nelze na nich měnit
stávající kulturu za kulturu nižšího stupně ekologické stability, ani jiným způsobem narušovat jejich
ekologicko – stabilizační funkce.
Vzhledem k výše uvedeným zásadám je třeba konstatovat, že jak krajina, tak sídlo si i přes
některé stavební závady uplynulých let (zemědělský areál) zachovaly svůj osobitý charakter. Proto
územní plán stanovuje poměrně podrobné podmínky prostorového řešení zastavitelných ploch, které
jsou lokalizovány především na okrajích stávající zástavby, aby si sídlo tyto hodnoty zachovalo a
rázovitost řešeného území byla ochráněna.
g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva
k pozemkům a stavbám vyvlastnit
g.1. Veřejně prospěšné stavby:

WVP1, VP2, VP4, VP5, VP6, VP7 – WP7 - vybudování plynovodu
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WVV1, VV2, VV3, VV6, VV7, VV8, VV9 – WV9 - vybudování vodovodu
WVK1VT4 - čistírna odpadních vod (ozn. I/g.1.) ; k.ú. Borek - p.č. 186/1
WVK2, VK3, VK4, VK5, VK6, VK7, VK8, VK9, VK12, VK13, VK14, VK15, VK16 – WK16
- vybudování splaškové kanalizace

Pozn.: pro veřejně prospěšnou stavbu čistírny odpadních vod WK1 lze kromě vyvlastnění
uplatnit i předkupní právo ve prospěch obce Borek.
dopravní infrastruktura:
 VDWF1 - koridor (ozn. f.1.) pro veřejně prospěšnou stavbu - trasu dálnice II.
třídyrychlostní silnice R35 ( D35) se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně
mimoúrovňových křižovatek a napojeními na stávající silniční síť, včetně úprav a
přeložek tras sítí technické infrastruktury
Podkladem pro vyvlastnění bude územní rozhodnutí, ve kterém budou pozemky, resp. jejich
části, podléhající vyvlastnění přesně specifikovány. Konkrétní trasy přeložek a dalších úprav
technické infrastruktury, případně vodotečí, úpravy skladebných prvků ÚSES (NRBK) a jejich
křížení s trasou komunikace apod. budou upřesněny v podrobnější dokumentaci –
dokumentaci k územnímu resp. stavebnímu řízení. V rámci této podrobnější dokumentace
bude řešena trasa NRBK jako VPO.
Dotčené pozemky dle mapy KN (k.ú. Borek): p.č. 182/2, 182/4, 182/1, 486/5, 186/8, 176/3,
186/2, 486/1, 176/2, 186/7, 178/1, 186/2, 530/5, 186/1, 186/4, 484/1, 186/6, 484/6,
186/5, 192/1, 192/2, 203/1, 205, 203/37, 190/15, 207/1, 190/16, 190/1, 207/2, 203/1,
207/1, 203/38, 207/3, 207/5, 190/17, 203/47, 203/45, 203/44, 203/54, 203/52, 203/51,
203/48, 203/50, 203/49, 203/46, 212/3, 492/1, 203/40, 530/2, 217/21, 217/42, 217/20,
493/1, 493/6, 493/4, 217/51, 217/7, 217/50, 203/41, 493/7, 233/1, 493/5, 493/2, 493/3,
233/2, 233/3, 233/4, 495/3, 495/4, 495/6, 495/2, 217/22, 217/2, 233/5, 235/5, 235/4,
252/3, 252/5, 235/7, 235/8, 235/1, 252/2, 235/6, 495/7, 495/5, 217/62, 217/61, 269,
252/7, 252/6, 252/4, 252/1, 252/10, 252/11, 495/1, 217/63, 279/18, 279/16, 279/13,
279/15, 252/9, 252/8, 279/14, 248/1, 248/2, 248/3, 249, 279/5, 279/7, 279/11, 498/7,
498/8, 498/5, 498/6, 498/2, 498/4, 246/4, 246/1, 246/3, 498/1, 498/3.
Pozn.: dle nadřazené dokumentace (ZÚR Pardubického kraje, ÚP VÚC Pardubického kraje) je
dálnice II. třídyrychlostní komunikace R35 (D35) zařazena do veřejně prospěšných staveb (D
1 – stavba rychlostní silnice R35 (D35) se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně
mimoúrovňových křižovatek s napojeními na stávající silniční síť) s vymezeným koridorem.
Územní plán koridor R35 (D35) respektuje a přesně vymezuje. Komunikace R35 (D35) je
veřejně prospěšnou stavbou s možností vyvlastnění. i uplatnění předkupního práva ve
prospěch ČR.


VDWF2 - obslužná komunikace (ozn. c.1.) napojující zastavitelné plochy a.1 a a.2.1;

k.ú. Borek - p.č. 187/8, 187/5, 131/28, 131/27, 168/7, 168/8, 165/2, 131/94,
131/95, 131/26, 164/8, 152/4, 152/6, 131/96, 164/9, 131/97

Pozn.: pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury WF2 lze kromě vyvlastnění
uplatnit i předkupní právo ve prospěch obce Borek.
Změna č.1 vymezuje koridor pro společné umístění VPS dopravní a technické infrastruktury:
 VDT1 – koridor pro obslužnou komunikaci a trasy technické infrastruktury pro napojení
rozvojové lokality a.1.,a.2.2. a I/Z03 (ozn. I/Z02a)
Změna č.1 vymezuje koridor pro umístění VPS technické infrastruktury:
 VT1 – koridor (VPS dle ZÚR Pk ozn. P01) pro trasu propojovacího VVTL plynovodu
Olešná – Náchod – Polsko (ozn. I/K01)
 VT2 – koridor pro realizaci stavby technické infrastruktury – navrženého plynovodu STL

technická infrastruktura:
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Změna č.1 vymezuje koridor pro umístění VPS dopravní infrastruktury:
VD1 – koridor pro obslužnou komunikaci zajišťující prostupnost do krajiny – mezi
lokalitami a.2.1. a a.2.2. (část zast. pl. I/Z02a)
VD2 – koridor pro obslužnou komunikaci zajišťující prostupnost do krajiny – mezi
lokalitami a.2.2. a I/Z03 (část zast. pl. I/Z02a)
g.2. Veřejně prospěšná opatření:
územní systém ekologické stability:
o

o

o

plochy pro založení prvků ÚSES – nadregionální
 nadregionální biokoridor K 73 (západní část řešeného území) - WVU1 (k.ú. Borek p.č.
185, 484/3, 484/1, 186/3, 186/2, 186/8, 176/2, 486/4, 486/7, 486/3, 486/5, 182/4, 182/5,
182/1, 186/7, 486/1, 530/1, 486/2, 131/19, 131/18, 131/17, 131/15, 169/2, 169/1, 147/2,
147/1, 144/2, 131/21, 131/61, 523/14, 523/34, 523/33)
 nadregionální biokoridor K 73 (severní část řešeného území) – WVU2 (k.ú. Borek p.č.
135/10, 135/5, 135/3, 135/2, 135/1, 93/3, 91/1, 91/12, 468/11, 468/12, 468/10, 468/9,
468/8, 468/4)
 nadregionální biokoridor K 73 (jihozápadně od sídla) – VU10
plochy pro založení prvků ÚSES – regionální
 regionální biocentrum RBC 1759 – WVU3 (k.ú. Borek p.č. 468/4, 468/13, 468/5, 526,
468/1)
plochy pro založení prvků ÚSES – lokální
 lokální biocentrum LBC 7313 – WVU4 (k.ú. Borek p.č. 135/8, 135/6)
 lokální biocentrum LBC 11 – WVU5 (k.ú. Borek p.č. 468/1)
 lokální biocentrum LBC 7414 – WVU6 (k.ú. Borek p.č. 279/3, 306/2, 303)
 lokální biokoridor LBK 10 – WVU7 (k.ú. Borek p.č. 468/1)
 lokální biokoridor LBK 5113 – WVU8 (k.ú. Borek p.č. 468/4, 523/2, 378/46, 378/1, 470/1,
378/44, 378/26, 378/3, 378/22, 470/4, 470/5, 378/47, 507/2, 506/11, 353/33, 507/6,
378/42, 353/32, 378/41, 407, 404/3, 353/23, 378/38, 378/40, 404/2, 391/11, 391/9,
391/10, 378/39, 353/31, 378/36, 391/1, 353/26, 353/1, 373/37, 391/8, 378/35, 353/25,
378/2, 391/6, 353/40, 353/18, 378/34, 391/5, 391/4, 391/15, 378/43, 353/41)
 lokální biocentrum LBC 75 – VU9

dopravní infrastruktura:
 WF1 - koridor pro trasu rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími
stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek a napojeními na stávající silniční síť,
včetně úprav a přeložek tras sítí technické infrastruktury
(seznam dotčených pozemků – viz. předchozí kapitola).
Územní plán vymezuje 2 veřejně prospěšné stavby, pro které lze (kromě možnosti
vyvlastnění) uplatnit i předkupní právo ve prospěch obce Borek:
technická infrastruktura:
WK1 – čistírna odpadních vod (seznam dotčených pozemků – viz. předchozí kapitola)
dopravní infrastruktura:
WF2 – obslužná komunikace (seznam dotčených pozemků – viz. předchozí kapitola)
Územní plán vymezuje tato veřejná prostranství, pro která je možno uplatnit předkupní právo ve
prospěch obce Borek:
VPZ1 – plocha pro veřejnou zeleň na veřejných prostranstvích
předkupní právo bude zřízeno na těchto pozemcích: k.ú. Borek ppč. 131/44
VPZ2 - plocha pro veřejnou zeleň na veřejných prostranstvích
předkupní právo bude zřízeno na těchto pozemcích: k.ú. Borek ppč. 131/44
Územní plán nevymezuje plochy, pro které je možno uplatnit předkupní právo.
i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Územní plán nestanovuje kompenzační opatření.

ji) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně
podmínek pro jeho prověření
Územní plán nevymezuje 1 plochyu územních rezerv.y: pro bydlení:
bydlení:rezerva R.1. – na severním okraji sídla navazující na navrhovanou zastavitelnou
plochu a.2.2
Změna č. 1 vymezuje plochu územní rezervy:
 I/R01 – pro plochy přiléhající k SZ okraji sídla – pro možnost rozšíření ploch pro
bydlení (BP)

g.3. Stavby k zajišťování obrany státu:
k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
dohodou o parcelaci

Územní plán takové stavby nevymezuje.
g.4. Asanace a asanační úpravy:

Územní plán Borek takové plochy nevymezuje.

Územní plán nenavrhuje asanace ani asanační úpravy.

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze
uplatnit předkupní právoVymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství,
pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo
zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů
podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona
Územní plán vymezuje veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze (kromě možnosti
vyvlastnění) uplatnit i předkupní právo ve prospěch ČR:
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lj) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využitíVymezení ploch a koridorů, ve kterých
je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studií, stanovení
podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence
územně plánovací činnosti
Územní plán vymezil plochy, kde bude nutné prověřit možnost jejich využití územní studií.
Jedná se o plošně větší zastavitelné plochy pro funkci bydlení. Územní studie by měla prověřit
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možnosti organizace a prostorového uspořádání území (struktura zástavby, zásady dopravní a
technické infrastruktury a stanovit podmínky prostorového uspořádání).
Jedná se o zastavitelné plochy a.2.1 a a.2.2 na severozápadním okraji zastavěného území.
Územní studie bude pořízena, schválena pořizovatelem a zastupitelstvem obce a vložena do
evidence před zahájením územního řízení pro stavby v lokalitě.
Územní studie bude pořízena, schválena a vložena do evidence před zahájením územního
řízení pro stavby v lokalitě resp. do roku 2014.
Územní plán Borek takové plochy nevymezuje.

mk) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou
pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu Vymezení ploch a
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního
plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat
o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení
přiměřené lhůty pro jeho vydání
Územní plán nevymezuje plochy, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o jejich využití.

nl) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
I. Územní plán
I.A – textová část (počet stran: 30xx)
I.B – grafická část:
I.B1
Výkres základního členění území
I.B2a Hlavní výkres – urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny
I.B2b Hlavní výkres – veřejná infrastruktura – energetika, doprava
I.B2c Hlavní výkres – veřejná infrastruktura – vodní hospodářství
I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000
1:5000

II.A – textová část (počet stran: 29xx)
II.B – grafická část:
II.B1 Koordinační výkres
II.B2 Výkres širších vztahů
II.B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5000
1:5000
1:5000

Změna č.1 ÚP Borek – změnový text – příloha Odůvodnění Změny č.1 ÚP Borek

43

Poučení
Proti Změně č.1 Územnímu plánu Borek vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

………………………...................………
Tomáš Beran
místostarosta obce Borek

……………………..................................
Jana Bednářová, DiS
starostka obce Borek

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173, ods. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní
řád, účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

