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II.A ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST  

II.A.a) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH, HLAVNÍ C ÍLE 
ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE 

 a1) ÚVOD, ÚDAJE O ZADÁNÍ A PODKLADECH 

Návrh územního plánu (ÚP) Starý Mateřov je zpracován podle smlouvy o dílo (SOD) ze 17. 10. 2008. 
Podkladem pro jeho zpracování byl upravený koncept řešení územního plánu obce Starý Mateřov (ÚPN 
obce), který byl zpracován v říjnu 2006 a doplňující průzkumy a rozbory v rozsahu dle územně analytických 
podkladů a zadání schválené 18. 6. 2008 zastupitelstvem obce. Pořizovatelem ÚPD obce Starý Mateřov je 
obecní úřad Starý Mateřov, zajišťující tyto činnosti na základě smlouvy s fyzickou osobou, která splňuje 
kvalifikační požadavky dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb.  
 

Důvodem pro pořízení  územního plánu obce je především platnost nové legislativy a to zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který značně obce bez územního plánu omezil, dále 
je zde snaha reagovat na rozvoj území s ohledem na jeho stávající využití, urbanistickou strukturu a další 
možnosti rozvoje obce a tvorbu krajiny. 
   

Návrh na pořízení územního plánu obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 09.01.2006 
usnesením č. 1/2006                                         

Za výchozí stav je možno považovat skutečnosti v r. 2008. Případné dílčí úpravy řešení ÚPN je 
možno provádět formou změn, které musí být zadány a projednány podle platných legislativních předpisů                
a schváleny obecním zastupitelstvem. V případě, že dojde k zásadním změnám v předpokládaném rozvoji 
obce, bude nutno vypracovat nový územní plán.  

Mapovými podklady  pro zpracování návrhu ÚP Starý Mateřov jsou : 

- katastrální mapa - digitální 

- letecké snímky k. ú. Starý Mateřov  

  

Územní plán (ÚP) Starý Mateřov je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územně 
plánovací dokumentaci a stavebním řádu (nový stavební zákon), a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Dalšími podklady pro zpracování návrhu ÚP byly : 

1. Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009; 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, vydané usnesením zastupitelstva kraje 
Z/170/10 dne 29. 4. 2010  

2. Koncepční dokumenty Pardubického kraje : 

• Program rozvoje Pardubického kraje - pořídil Krajský úřad Pardubického kraje (KÚ P kraje), 
schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 21. 9. 2006.    

• Generel cyklodopravy Pardubického kraje  

• Regionální surovinová politika - Pardubický kraj   

• Plán regionálního ÚSES Pardubického kraje  

• Via REGIA, ED-CIII european development corridor  

• Územní energetická koncepce Pardubického kraje - 11 /2003  

• Koncepce protipovod ňové ochrany Pardubického kraje   

• Plán rozvoje vodovod ů a kanalizací Pardubického kraje 

• Koncepce ochrany p řírody Pardubického kraje 

• Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje  

• Plán odpadového hospodá řství Pardubického kraje 

• Krajská koncepce hospoda ření s odpady 
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• Koncepce zem ědělské politiky a rozvoje venkova Pardubického kraje 
  

3. Další použité územně analytické a rezortní podklady : 

- Urbanistická studie obce Starý Mateřov - Atelier AURUM s.r.o., Pardubice, prosinec 2000  
- Komplexní pozemkové úpravy Starý Mateřov (zpracovatel fy GAP Pardubice s.r.o., březen 2001), 

z ní vycházející projektové dokumentace lokálního biokoridoru č.5 (zpracovatel fy GAP Pardubice 
s.r.o., srpen 2004) a  č.7 – (zpracovatel fy GAP Pardubice s.r.o. , březen 2005)  

- Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Mateřov vydané ČR – 
OkÚ Pardubice, referátem okresního pozemkového úřadu ze dne 15.05. 2002 , č.j. OKÚ – 
956/99  

- Přibližovací a vzletové roviny, vodorovné a kuželové roviny vč. přechodných ploch letiště 
Pardubice  - Ministerstvo obrany ČR, odbor vojenského letectví 

- Seznam nemovitých kulturních památek  
- Vymezení řešených území – k.ú. Starý Mateřov – mapový podklad digitální forma DKM, včetně 

průběhu BPEJ  - poskytnuta Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj 
- Obecně závazná vyhláška č. 1/2002  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů na území obce Starý Mateřov, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem 

- Zákres ploch evidovaných jako odvodněné systematické trubní drenáže (Zemědělská 
vodohospodářská správa, Oblast povodí Labe – Pracoviště Pardubice) 

- Trasy průběhu jednotlivých inženýrských sítí 
- Mapa širších vztahů – dopravní síť  
- Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 – Kraj Pardubický (vydaný ŘsaD 

Praha) 
- Výpis údajů z katastru nemovitosti – rejstřík vlastníků a jiných oprávněných  
- Výsledky sčítání lidu v roce 2001  
- Podklady stávajících staveb –  přehled vydaných stavebních povolení  
- Platná územní rozhodnutí – nejsou žádná omezující  
- Podklady a informace o stavu území - záměr obce, ostatní ohrožení – nejsou známa 
- Inventář OÚ Starý Mateřov 1959, Pardubice, 
- Obecní kronika – kniha č.1 OÚ Starý Mateřov 
- Publikace Pardubicko – Holicko – Přeloučsko, Fr. S.K. Rossůlek, Pardubice 1909 – III. díl 

místopis 

 a2) HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ, POSTUP PRÁCE 

Cílem pořízení Územního plánu Starý Mateřov je zpracování územně plánovací dokumentace, která 
bude vyhovovat současným potřebám rozvoje obce v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
formulovanými v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový 
stavební zákon).  

Při řešení Územního plánu Starý Mateřov se vychází z konceptu řešení Územního plánu obce Starý 
Mateřov z října 2006, ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územních plánů sousedních obcí. Při 
jeho zpracování jsou však zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně. 

Cílem zpracování ÚP Starý Mateřov je pořízení územně plánovací dokumentace, která bude 
zahrnovat aktuální rozvojové záměry obce pro zabezpečení jeho dlouhodobé prosperity.     

Zpracování návrhu ÚP Starý Mate řov zahrnuje tyto díl čí etapy prací : 

1. etapa - zpracování ÚP Starý Mateřov, veřejnoprávní projednání návrhu ÚP Starý Mateřov, vyhodnocení 
stanovisek, námitek a připomínek k ÚP Starý Mateřov.  

2. etapa - vyhotovení čistopisu ÚP Starý Mateřov.  

 a jeho vydání zastupitelstvem obce formou opatření obecné povahy.  
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 a3) ZHODNOCENÍ DŘÍVE ZPRACOVANÉ A SCHVÁLENÉ ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE 

Obec Starý Mateřov nemá schválenou územně plánovací dokumentaci.  

Území obce Starý Mateřov je součástí území Pardubického kraje, ORP Pardubice, který je řešen 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje. ÚP Starý Mateřov respektuje konkrétní záměry a úkoly 
vyplývající z návrhu závazné části této dokumentace, případně je upřesňuje s ohledem na podrobnost a 
měřítko řešení územního plánu – viz kapitola II.A.b). 
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II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HL EDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU PARDUBICKÝM KRAJEM 
  

Obec Starý Mateřov leží v jihozápadní části okresu Pardubice. 

Starý Mateřov dosud těžil z blízkosti 3 městských center, zejména krajského centra Pardubic. Obec 
se tak dostala do pozice obce příměstského charakteru skýtajícího dobré předpoklady pro bydlení s 
potřebnou technickou i nejzákladnější občanskou vybaveností. Místní nástroje kulturního, sociálního a 
občanského rozvoje však chybí a tím se zbrzdil i ekonomický rozvoj. Jakékoliv rozvojové záměry by proto 
měly směřovat k obohacení příležitostí k ekonomickým aktivitám, a tím rozvinout kulturní, občanské i spor-
tovní aktivity a v závislosti na sousedních obcích. Je nutno nastoupit cestu rozvoje bydlení a souvisejího 
občanského vybavení a podnikání, dokud obci nehrozí blok způsobený všeobecným stárnutím populace. 

Širší vztahy území a návaznost na politiku územního  rozvoje ČR 

Sídelní struktura širšího regionu, druh a intenzita vazeb, přirozená dělba funkcí sídel do značné míry 
předurčují jak rozvoj celého regionu, tak i vlastního řešeného území.   

Obec Starý Mate řov pat ří mezi obce, které jsou stabilní sou částí sídelní struktury regionu.  
Obec je součástí přirozeného spádového obvodu města Pardubice, zejména vlivem pohybu za prací              
a za vzděláním.  

Převažujícími funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, částečně obslužná a omezeně výrobní 
či dopravní. Obyvatelstvo obce vykazuje tradičně značnou sociální soudržnost, projevující se i v kulturním 
životě a spolkové činnosti. Otázkou je nakolik se na území obce mohou projevit suburbanizační tendence 
měst v okolí v kombinaci s novými zdroji pracovních příležitostí. 

Pro hodnocení širších vztahů a sídelní struktury regionu je nutno vnímat základní vymezení a definice 
rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých region ů, jak je 
provedeno v Politice územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR).  

Vlastní řešené území je součástí rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec 
Králové/Pardubice , kde se jedná o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských města Hradec 
Kraálové a Pardubice přo spulupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se o silnou dvojjadernou 
koncentraci obyvatel a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní význam. Rozvojově 
podporujícím faktorem je poloha Pardubic na trasách významných dopravních staveb.  
 
Vymezení rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice zp řesňují Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje a stanovují tyto zásady pro usm ěrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území:  
a) zlepšit vazby Pardubic na stávající D11 novou trasou I/36 a na budoucí R35 ve směrech:  

I/37 (Opatovice nad Labem) – Hradec Králové;  
I/36 (Časy) – Holice;  
II/322 (Dašice).  

b) zlepšit vazby Pardubic jižním směrem - Chrudim – Slatiňany;  
c) zlepšit vazby Pardubic západním směrem – Přelouč (- Kolín);   
d) zlepšit novými stavbami železniční spojení Slatiňany – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové pro 
aglomerační hromadnou dopravu;  
e) rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici a silnice nadřazené sítě, přístav a 
letiště;  
f) orientovat ekonomické aktivity na plochy brownfields;  
g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající 
sociální infrastrukturou;  
h) rozvíjet rekreační zónu Oplatil;  
i) zlepšit propojení v koridoru I/36 (severozápadním směrem) Pardubice – Lázně Bohdaneč (-Dobřenice);  
j) zlepšit propojení v koridoru I/36 (severovýchodním směrem) Pardubice – Holice (- Kostelec nad Orlicí);  
k) rozvíjet veřejné mezinárodní letiště Pardubice, vč. jeho napojení na silniční a železniční infrastrukturu;  
l) rozvíjet nový přístav Pardubice v souvislosti s prodloužením Labské vodní cesty novým stupněm Přelouč; v 
tomto prostoru též rozvíjet veřejné logistické centrum;  
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m) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;  
n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability.  
 
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR, zejména napojení areálu přístavu na silnici I/36 (obchvat 
Lázní Bohdaneč);  
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy 
dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny;  
c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou komunikační síť, sledovanou v ZÚR – I/2, 
I/36, R 35, I/37;  
d) respektovat požadavky na ochranu městské památkové rezervace Pardubice; městských památkových 
zón Chrudim, Dašice, Heřmanův Městec a národních kulturních památek Slatiňany (zámek Slatiňany) a Ráby 
(zřícenina hradu Kunětická hora);  
e) respektovat požadavky na ochranu ptačích oblastí Bohdanečský rybník a Komárov; evropsky významných 
lokalit Heřmanův Městec, Orlice a Labe, Buky u Vysokého Chvojna, Bohdaneč-ský rybník a rybník Matka, 
Černý Nadýmač, Kunětická hora, Pardubice, Chrudimka v Pardu-bicích; chráněné krajinné oblasti Železné 
hory; národní přírodní rezervace Bohdanečský ryb-ník a rybník Matka; přírodních památek Hrobka, Hrozná, 
Labiště pod Opočínkem, Meandry Struhy, Mělické labiště, Na skalách, Nemošická stráň, Ptačí ostrovy, 
Přesypy u Malolánské-ho, Tůň u Hrobic; přírodních rezervací Baroch, Buky u Vysokého Chvojna, Habrov, 
Přesypy u Rokytna, Žernov, Mazurovy chalupy a přírodního parku Heřmanův Městec;  
f) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za pod-mínek 
stanovených odst. (112):  

f.1) nadregionálních biocenter Bohdaneč a Vysoké Chvojno;  
f.2) nadregionálních biokoridorů K71, K72, K73, K74;  
f.3) regionálních biocenter 911 Palác, 912 Presy, 914 Meandry Chrudimky, 916 Pardubické La-be, 917 
Labiště pod Černou, 918 Meandry Struhy, 921 Slavíkovy ostrovy, 967 Halda, 968 Žernov, 969 Hrozná, 
971 Libišanské louky, 976 Sopřečský rybník, 1748 Loučná, 1750 Břehy, 1752 U Buňkova, 1753 Nadýmač, 
1755 Rohoznice,1757 Časy, 1758 Kuněticko, 1759 Borek, 1762 Odmezený, 1949 Nemošice Drozdice, 
1950 Habrov, 9006 Kopanina, 9007 Neratov, 9013 Cerhov;  
f.4) regionálních biokoridorů 9904 Cerhov-Palác, 9905 Labiště pod Černou-Cerhov, 9910 Libišanské louky 
- NRBK Bohdaneč, Vysoké Chvojno, 1274 Lhotáček-Roudnice, 1276 Sopřečský rybník-Nadýmač, 1277 
Nadýmač-U Buňkova,1281 Loučná-Halda, 1330 Le-decká obora-Meandry Struhy, 1331 Meandry Struhy-K 
72, 1339 Platěnsko-Loučná, 1340 Pardub. Labe-Nemošice, Drozdice, 1341 Nemošice, Drozdice-Meandry 
Chrudim-ky,1342 Meandry Chrudimky-Habrov,1343 Habrov-Presy, 1344 Presy-Slavická obora, 1345 
Palác-Hrbokov, 1346 Meandry Chrudimky-Dvakačovická stráň;  

g) v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě na budoucí MÚK na R35 a I/37 s cílem snížit 
zatížení obytného území sídel;  
h) v územních plánech obcí ověřit možnosti využití ploch souvisejících s těžbou štěrkopísků pro rekreaci.  
 
PLOCHY A KORIDORY DOPRAVY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje:  

a) zlepšit propojení krajského města Pardubic s krajskými městy sousedních krajů silnicemi I. tří-dy, 
resp. silnicemi vyšší kategorie (D, R);  

- ve směru na hl. m. Prahu s využitím stávajících a rozestavěných úseků D11 a R35, vyu-
žitím nové trasy I/36 (na D11) a využitím přestavěné trasy I/2;  

- ve směru na Hradec Králové – využitím silnice I/37;  

- ve směru na Jihlavu a České Budějovice – využitím silnice I/37;  

- ve směru na Olomouc - využitím silnice R35;  

b) prověřit územní a technické možnosti územních rezerv staveb na vybrané silniční síti nadmístního 
významu ve vymezených koridorech při respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území;  

c) koridory pro územní rezervy na vybrané silniční síti nadmístního významu neměnit způsobem, který 
by znemožnil nebo podstatně snížil budoucí realizaci staveb, tedy zejména zde neumís-ťovat 
významné stavby technické infrastruktury a nové rozvojové plochy nadmístního významu.  

ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách:  

- pro rychlostní silnice koridor v šířce 600 m  
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- pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m  

- pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180 m  

- v případě, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, koridor se vymezuje v poloviční šířce  

b) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru 
daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu;  

- v šířkách koridorů nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní 
infrastruktury.  

 
SILNICE I. TŘÍDY 
 
 - koridor pro umístění stavby D18 - přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat;  
 
SILNICE II. TŘÍDY 
 
 - koridor pro umístění stavby D44 - přeložka silnice II/341 Staré Čivice;  

 Požadavky na koordinaci územn ě plánovací činnosti obcí.  

ZÚR na území Pardubického kraje stanovují požadavky na upřesnění dále uvedených jevů vymezených ZÚR 
v územních plánech obcí a jejich koordinaci s jinými jevy a záměry. Jedná se o tyto jevy:  

 rozvojové oblasti a rozvojové osy;  
 centra osídlení;  
 specifické oblasti;  
 přírodní, kulturní, krajinné a civilizační hodnoty území;  
 plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb a ploch a koridorů pro veřejně prospěšná 

opatření;  
 územní rezervy.  
  
Vyhodnocení: 
Pro ÚP Starý Mate řov je možné uplatnit ze zásad ZÚR: 
g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s odpovídající 
sociální infrastrukturou;  
k) rozvíjet veřejné mezinárodní letiště Pardubice, vč. jeho napojení na silniční a železniční infrastrukturu;  
m) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;  
n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability.  
Pro ÚP Starý Mate řov je možné uplatnit z úkol ů pro územní plánování ze ZÚR: 
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR 
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy 
dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny;  
c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou komunikační síť, sledovanou v ZÚR – I/2, 
I/36, R 35, I/37;  
Pro ÚP Starý Mate řov je možné uplatnit v rámci vymezování ploch a kor idor ů nadmístního významu 
ze ZÚR: 

b) prověřit územní a technické možnosti územních rezerv staveb na vybrané silniční síti nadmístního 
významu ve vymezených koridorech při respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území;  

c) koridory pro územní rezervy na vybrané silniční síti nadmístního významu neměnit způsobem, který 
by znemožnil nebo podstatně snížil budoucí realizaci staveb, tedy zejména zde neumís-ťovat 
významné stavby technické infrastruktury a nové rozvojové plochy nadmístního významu.  

 

d)  ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách:  

- pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m  

- pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180 m  
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- v případě, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, koridor se vymezuje v poloviční šířce  

e) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na podmínkách průchodu koridoru 
daným územím s ohledem na jeho hodnoty a konfiguraci terénu;  

- v šířkách koridorů nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě ploch dopravní 
infrastruktury.  

 
SILNICE I. TŘÍDY 
 
 - koridor pro umístění stavby D18 - přeložka silnice I/2 Pardubice; jihozápadní obchvat;  
 
SILNICE II. TŘÍDY 
 
 - koridor pro umístění stavby D44 - přeložka silnice II/341 Staré Čivice;  

 
Pro ÚP Starý Mate řov je možné uplatnit v rámci požadavk ů na koordinaci územn ě plánovací činnosti 
obcí ze ZÚR: 
Požadavky na vymezení:  

 rozvojové oblasti   
 plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb a ploch a koridorů pro veřejně prospěšná 

opatření;  
 
Celkové zhodnocení:  

Vše výše uvedené je v návrhu územního plánu Starý Mateřov respektováno, řešeno a vymezeno.  
Největší rozvojová plocha pro bydlení Z9 souvisí v rámci širších vztahů s okolními katastry a obcemi, ale 

její řešení je podmíněno zpracováním územní studie, která bude řešit i vzájenné interakce ve vztahu 
s okolními sídly tak, aby byla naplněna podmínka kvalitní veřejné dopravy a sociální infrastruktury, která bude 
tvořena i v samotné lokalitě.  

Nejexponovanější oblastí je z hlediska nadřazené ÚPD vymezení koridorů pro dopravní infrastrukturu a to 
vymezení koridoru pro umístění stavby D18 – přeložky silnice I/2 Pardubice ve vztahu ke stanoviskům 
ministerstva dopravy, ministerstva obrany, civilního letectví, tak aby bylo řešení územního plánu 
akceptovatelné ze všech hledisek. V tomto směru je návrh řešení v ÚP Starý Mateřov kompromisní.  

V ÚP je také vymezena trasa pro umístění stavby D44 – přeložku silnice II/341 Staré Čivice, která 
zasahuje do severní části katastru Starého Mateřova.  

Z výkresu širších vztahů je pak patrné, že území obce leží v rozvojové oblasti OB4, je v blízkosti 
veřejného mezinárodního letiště a s ním souvisejícími ochrannými pásmy a je vymezeno v území 
s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. 
 
 
 Další sledované složky:  

Doprava 

Z hlediska širších dopravních vazeb je v území nejvýznamnější komunikací silnice I/2, resp. koridor 
její přeložky. Na ni navazují silnice II. a  III. třídy. Dále řešenou obec ovlivňují ochranná pásma letiště 
Pardubice. Celý katastr obce zasahují ochranná pásma s výškovým omezením – nadmořské výšky omezení 
jsou uvedeny v mapě širších vazeb. Do severní části zástavby obce  OP s omezením vzdušných vedení VN a 
VVN. 

Vodní hospodá řství 

Potřeba pitné vody pro obec Starý Mateřov je zajištěna bez omezení i pro výhled ze skupinového 
vodovodu Chrudim – Pardubice  
    V obci Starý Mateřov je vybudovaná jednotná kanalizační síť. Přívalové dešťové odpadní vody jsou 
odlehčovány do Mateřovského potoka. Veškerá kanalizační síť je svedena k severnímu okraji obce, odkud se 
odpadní vody přečerpávají výtlakem na ČOV Třebosice. 



ÚP STARÝ MATEŘOV  II.A – ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST 
II.A.b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HL EDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ VČETNĚ SOULADU 

S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU PARDUBICKÝM  KRAJEM  

12 

 

Energetika 

Obec Starý Mateřov je v současné době napájena elektrickou energií rozvodným systémem 35 kV – 
vrchním vedením VN 843 ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4. V katastrálním území 
obce je vybudováno 5 trafostanic.  

Spoje 

V roce 1996 byl přiveden do obce nový telekomunikační kabel z telekomunikační ústředny Staré 
Čívice a provedeno rozvedení telekomunikační sítě v obci Starý Mateřov. U objektu obecního úřadu a 
hasičské zbrojnice byl vybudován hlavní sdružovací bod /SR/. 

 

Závěrem: 

Řešení Územního plánu Starý Mateřov vytváří územní předpoklady k zabezpečení trvalého souladu 
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zlepšování péče o životní a přírodní prostředí a 
tím i k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje v návrhovém období územního plánu, které je orientačně 
stanoveno min. do r. 2020, a v rámci správního území obce.     
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II.A.c) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 c1) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Zadání územního plánu Starý Mateřov zpracované pořizovatelem – Obecním úřadem Starý Mateřov 
(kvalifikovanou osobou pro výkon územně plánovacích činností Ing. Martinou Miklendovou), tak jak bylo 
schváleno zastupitelstvem obce dne 18. 6. 2008 bylo návrhem ÚP obce Starý Mateřov splněno.  
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II.A.d) PŘÍRODNÍ, DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY, KULTURN Í                   
A URBANISTICKÉ HODNOTY ÚZEMÍ, LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

 d1) CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Z HLEDISKA PŘÍRODNÍCH 
PODMÍNEK  

GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE 

Geologické pom ěry 

Katastrální území obce Starý Mateřov je součástí České křídové tabule. Podloží tvoří slínovce a 
vápenité jílovce (opuky) středního turonu, překryté říčními štěrkopískovými terasami na severu a místy silně 
vápenitými sprašemi na jihu. Uvnitř současně zastavěného území Starého Mateřova se nachází těleso 
čediče, které je překryté naplaveninami a na povrchu není patrné. 

GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 

Řešené území je součástí Pardubického úvalu. Nadmořská výška se pohybuje od 224 m do 238 m. 
Území je rovinaté, mírné svahy jsou v jižní části území směrem k Dubanům. Nejmenší nadmořská výška 224 
m je v severním výběžku na hranici katastru se Starými Čívicemi u Čívické svodnice. Nejvyšší nadmořská 
výška 238 m je v lokalitě u Duban. 

PEDOLOGIE 

V řešeném území se nacházejí půdy vytvořené na sedimentech kvartéru – hnědé půdy hlinitopísčité, 
na jihu černozemě, hnědozemě a slinovatky, u potoků výrazně oglejené. Tyto půdy jsou převážně hlinité, 
hluboké. 

Půdním typem jsou : 
- černozemě  
- hnědozemě  
- rendziny 
- hnědé půdy 
- drnové půdy 
- nivní a lužní půdy 

KLIMATOLOGIE 

Z hlediska klimatických poměrů leží území v klimatickém regionu T 3. Klimatická oblast teplá, okrsek 
A 3, teplý, mírně suchý, s mírnou zimou. V dané klimatické oblasti je dlouhé, teplé a suché léto, velmi krátké 
přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi 
suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.  
 

Průměrné roční teploty                        8 – 9°c 
Průměrný úhrn srážek                       599 mm 
Průměr mrazivých dnů v roce                     104 
Průměrný počet letních dnů v roce                    47 
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou                40 

RADONOVÝ INDEX GEOLOGICKÉHO PODLOŽÍ 

Geologické podloží České republiky je z více než ze dvou třetin tvořeno metamorfovanými                           
a magmatickými horninami. Z toho vyplývá, že radonu pocházejícímu z geologického podloží a odtud 
pronikajícímu do objektů je nutno věnovat zvýšenou pozornost. 

Na základě geologické mapy (1 : 50 000 list 13-42  Pardubice, redaktor O. Holádek ČGÚ 1989) je 
převažující kategorií radonového rizika z geologického podloží – převážně nízké a střední radonové riziko 

Převážně nízké radonové riziko 

26-34  - mezozoikum - křídové sedimenty 
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Převážně nízké až st řední radonové riziko 

1-24     - kvartér – sedimenty 

 

Přírodní radionuklidy 

Většina prvků v přírodě má stabilní jádra, která se dále nepřeměňují na další prvky. Kromě toho 
existuje skupina prvků, jejichž jádra jsou nestabilní a jejich rozpadem vznikají nové prvky. Tento  proces  se  
nazývá  radioaktivní přeměna a probíhá u prvků, které se nazývají přírodní radionuklidy.Jedním z přírodních 
radionuklidů, který se běžně vyskytuje ve všech horninách, je uran 238U. Radioaktivní přeměnou se z něho 
stává radium 226Ra a z něj radon 222Rn. Z radonu potom vznikají tzv. dceřiné produkty, což jsou izotopy 
polonia a vizmutu. Ty jsou na rozdíl od plynného radonu kovové povahy, vážou se na částice aerosolu a s 
nimi vnikají do plic, kde přispívají k vnitřnímu ozáření organismu. Z toho je patrné, že radon, který vzniká v 
přírodě radioaktivní přeměnou z uranu, se v přírodních podmínkách neustále vytváří a že uran je z hlediska 
délky lidského života v podstatě stabilním zdrojem radonu.  

Přírodní radionuklidy, zejména radon, přispívají ozáření lidského organismu přibližně 55 %. 

Mapa radonového rizika z geologického podloží  

Mapa radonového rizika z geologického podloží byla sestavena na základ ě výsledk ů 
Radonového programu České republiky, realizovaného od r. 1990 ve spolupr áci s Meziresortní 
radonovou komisí ČR a Asociací Radonové  Riziko, která sdružuje firmy , zabývající se m ěřením 
radonu v podloží a v objektech.  
Podklad mapy vyjadřuje radonové riziko klasifikované třemi základními kategoriemi (nízké, střední a vysoké 
riziko) a jednou přechodnou kategorií (nízké až střední riziko pro nehomogenní kvartérní sedimenty). 
Převažující radonové riziko v geologických jednotkách je stanoveno na základě statistického zhodnocení 
8000 měřených ploch v terénu (v průměru 15 bodů na každé ploše), prováděných jak Českým geologickým 
ústavem, tak firmami sdruženými v Asociaci Radonové Riziko. Členské firmy Asociace Radonové Riziko 
poskytují údaje o měření radonu do databáze zdarma a jsou jejich majiteli. Všechna měření byla provedena 
jednotnou metodikou, schválenou hlavním hygienikem ČR v r. 1992. Měření radonu v podloží jsou prováděna 
přístroji kalibrovanými v radonové komoře Ústavu pro expertízy a řešení mimořádných situací v Kamenné a 
metodika odběru půdního plynu z hloubky 0,8 m je v terénu testována na referenčních plochách. Kategorie 
radonového rizika z geologického podloží, uvedená v mapě v měřítku 1 : 50 000, vyjadřuje statisticky 
převažující kategorii v dané geologické jednotce. Výsledky měření radonu na konkrétních lokalitách se proto 
mohou od této kategorie odlišovat, především díky rozdílům mezi regionální a lokální geologickou situací. 

 

Využití map radonového rizika z geologického podloží 

Radonové riziko z geologického podloží určuje míru pravděpodobnosti, s jakou je možno očekávat 
úroveň objemové aktivity radonu v určité geologické jednotce. Hlavním zdrojem radonu, pronikajícího do 
objektů, jsou horniny v podloží stavby.  

Vyšší kategorie radonového rizika z podloží v určité geologické jednotce proto určuje i vyšší 
pravděpodobnost výskytu hodnot radonu nad 200 Bq.m-3 v existujících objektech (ekvivalentní objemová 
aktivita radonu). Zároveň indikuje  i míru  pozornosti,  jakou  je  nutno  věnovat  opatřením  proti pronikání 
radonu z podloží u nově stavěných objektů. Převažující kategorie radonového rizika neznamená, že se v 
určitém typu hornin při měření radonu na stavebním pozemku setkáme pouze s jedinou kategorií radonového 
rizika. Obvyklým jevem je, že přibližně  20 % až 30 % měření objemové aktivity radonu v daném horninovém 
typu spadá do jiné kategorie radonového rizika, což je dáno lokálními geologickými podmínkami měřených 
ploch. Je tedy zřejmé, že určení kategorie radonového rizika na jednotlivém stavebním pozemku není možno 
provádět odečtením z mapy jakéhokoliv měřítka, ale pouze měřením radonu v podloží na konkrétním místě 
tak, aby byly zohledněny lokální, mnohdy velmi proměnlivé geologické podmínky. 

Podrobné posouzení radonového rizika v řešeném území vyžaduje přímá měření objemové aktivity 
radonu v detailním měřítku. 

Požadavky při výstavbě : 

zák. č. 18/97 Sb. (atomový zákon), v platném znění zák. č. 13/2002 Sb. a dále vyhlášky č.307/2002 
Sb. 

Při výstavbě nebo přestavbě budov bude postupováno tak, aby  byly splněny směrné hodnoty ozáření 
osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb : 
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hodnota 200 Bq/m3 pro objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší obytné nebo pobytové 
místnosti, tato hodnota se vztahuje na průměrnou hodnotu při výměně vzduchu obvyklé při užívání. 

- 0,5 µSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové 
místnosti. 

Pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení přírodního ozáření ze stavebních materiálů a 
z dodávané vody jsou stanoveny směrné hodnoty hmotnostní aktivity ve stavebním materiálu a směrné 
hodnoty objemových aktivit v dodávané vodě uvedené v tabulkách příloh vyhlášky č. 307/2002 Sb. Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany. 

 d2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

Znečištění ovzduší je obvykle nejvýraznějším problémem z hlediska  ochrany životního prostředí. 
Značný vliv na kvalitu ovzduší v obci mají velké zdroje znečištění v regionu a částečně i místní malé zdroje 
znečištění, eventuálně doprava.  

Malé zdroje zne čišt ění - Rodinné domy a objekty občanské vybavenosti (nezařazené do středních a 
velkých zdrojů znečištění) 

Střední zdroje zne čišt ění - Firma Triton. 

Velké zdroje zne čišt ění -  zdroje velkého znečišťování se v řešeném území nenachází. 

Pro Pardubický kraj je zpracován program zlepšení kvality ovzduší (PZKO) – srpen 2006 byl 
aktualizován. 

Globálním cílem PZKO je zajistit na celém území Zóny Pardubický kraj kvalitu ovzduší splňující 
zákonem stanovené požadavky (imisní limity a sílové imisní limity) a přispět k dodržení závazků, které česká 
republika přijala v oblasti omezování emisí znečisťujících látek do ovzduší ( národní emisní stropy). 

Údaje převzaté z programu zlepšení kvality ovzduší : 

V následující tabulce jsou uvedena aktualizovaná emisní data pro hlavní znečišťující látky, srovnaná 
s doporučenými hodnotami krajských emisních stropů, kterých by mělo být dosaženo v roce 2010. 

 

Látka 20001 2001 2002 2003 2004 Strop 2010 

Tuhé znečišťující 
látky 

 

3,16 
 

3,56 
 

3,77 
 

4,69 
 

4,56 
 

 

 Oxid siřičitý 18,92 21,03 18,72 21,69 16,95 21,1 

Oxidy dusíku 
 

14,08 
 

23,36 
 

22,39 
 

24,07 
 

22,29 
 

19.3 
 Oxid uhelnatý 

 
14,37 

 
31,56 

 
24,60 

 
25,74 

 
25,46 

 
 

Amoniak 
 

 
1,43 

 
4,77 

 
6,11 

 
6,22 

 
5,0 

 VOC 
 

3,852 
 

7,364 
 

11,57 
 

11,36 
 

11,02 
 

12,7 
 Zdroj : ČMHÚ, MŽP (5 Stav ŽP v jednotlivých ratajích ČR v roce 2004) 

1 REZZO 1 až 3 (registr zdrojů znečištění ovzduší, 1 – velký zdroj znečištění, 2. střední zdroj, 1 – malý zdroj) 
2 CxHy (organické uhlovodíky) 
3 REZZO 1 až 2 
4 TOC celkový organický uhlík 

Pro případy výstavby nových zdrojů znečištění ovzduší, popř. jejich provozování platí pro jednotlivé 
investory nebo provozovatele povinnosti  ze zákona 86/2002., Zákon o ovzduší, a prováděcích vyhl. částky 
127 z roku 2002. 

Pro stávající zástavbu a pro výstavby dalších investičních aktivit je upřednostněno vytápění na plyn. 

 

f)  Znečišt ění vod  

Kvalita povrchové vody se říčním systému řešeného území pravidelně ani dlouhodobě nesleduje                   
a měření se neprovádí. Popis současného stavu v problematice odvádění, čištění a likvidace odpadních vod 
v řešeném území je součástí kapitoly II.7.5 b) a popis odtokových poměrů v řešeném území je součástí 
kapitoly II.7.5 c) této textové části.   
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 d3) SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

OBYVATELSTVO, ZAM ĚSTNANOST 

Charakteristika obce regionu 

Obec Starý Mateřov je úpravná, uspořádaným dojmem působící lokalita. Stávající zástavba je 
tvořena vesměs rodinnými domy, dobře udržovanými, se zahrádkami, v nichž jsou vzrostlé stromy i další 
zeleň. Centrum obce má vzhled i úpravu udržovaného parku s hojným stromovím. Jednotlivé části obce Jsou 
propojeny místními komunikacemi, které navazují na silnice do okolních obcí. 

Krajinné prostředí je stejné jako v celé, této jihozápadní části pardubického regionu, jehož charakter 
je dán rozsáhlou polabskou nížinou s množstvím luk protkaných malými ostrůvky různých dřevin a zářezy 
polí, případně lesíky. 

Obec má dobré silniční spojení se všemi okolními obcemi a se všemi blízkými městy regionu. 
Nejhustší spojení je s Pardubicemi, další spoje vedou do Chrudimi a přilehlé chrudimské oblasti, další do 
Heřmanova Městce a směrem na Seč. Jediný tovární objekt /Triton/ leží na okraji obce. Katastrální výměra 
celého území obce je 302,42 ha; z toho je 239,84 ha zemědělských pozemků, orné půdy 216,38 ha, zahrady 
12,42 ha, sady 0,60 ha, trvalé travní porosty 010,48 ha. Vodní plochy zabírají 4,60 ha, zastavěných ploch je 
9,51 ha, ostatních ploch je 46,76 ha, lesní půdy je 1,7 ha. Obec není rozčleněna na místní časti. 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel od roku 1971 je patrný z následující tabulky. 

Tab. Dlouhodobý vývoj po čtu obyvatel 

 skutečnost prognóza 

rok 1971 1981 1991 2001  2008 2015-2020 

Starý Mateřov 771 722 335 316 474 cca 2000 

 

Podle údajů (ČSÚ) bylo v na začátku r. 2008 v obci dosaženo počtu 474 trvale bydlících obyvatel . 
Vývoj počtu obyvatel v řešeném území je možno z hlediska obecných demografických podmínek považovat 
za příznivý.  

Tab. Vývoj po čtu obyvatel v posledních letech  

začátek roku 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Starý Mateřov 332 336 340 354 408 427 474 

Zdroj: ČSÚ 

Území obce poskytuje atraktivní bydlení,  především díky své příměstské poloze. Omezujícím 
faktorem rozvoje obce jsou podmínky zaměstnanosti vzhledem ke zdrojům pracovních příležitostí  

Dětí do 15 let je v obci 71. Znamená to více než dvojnásobný  počet ve srovnání s počtem při 
posledním sčítání lidu, kdy prakticky ve stejné kategorii /děti do 14 let/ bylo zaznamenáno 30 dětí. Do 18 let 
je v obci 83 osob. Osob nad 60 let věku je 73  a vykazují průměrný věk 72 let. Z údajů je patrné, že v obci  
počet  dětí a mládeže převyšuje počet seniorů, což je příznivý jev, neboť většinou dnes je tomu naopak. 

Průměrný věk v celém průřezu všech obyvatel je 38 let. Z toho ženy mají podobně jako v celé 
populaci průměrný věk o 1,54 roku delší než muži. Věkové složení obyvatel se od posledního sčítání lidu v 
obci dost výrazné mění směrem k většímu podílu mladších skupin obyvatelstva, což je zřejmě dáno 
zvýšenou natalitou, která se ve srovnaní s celkovým stavem ve státě, v obci příznivě prosazuje za intervence 
řady příznivých ukazatelů (optimální migrace, dobré životní podmínky, civilizační a kulturní zázem atd.). A 
přirozený přírůstek (nově narozených) se rok od roku mění, v současné době odpovídá průměrné roční 
hodnotě 23 novorozenců, což je ve srovnání s většinou obcí obdobné velikosti stav jednoznačně příznivý. 
Přirozený úbytek (úmrtí) za pohledních 5 let je v průměru 4 úmrtí ročně. Celkově přirozenou cestou v 
současnosti dochází  k minimálnímu úbytku (1 až 2 osoby) obyvatel během roku. Bohatě je to vyrovnáváno 
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kladným efektem migrace : 23 (10 M, 13 Ž) příchodů, proti 7 odchodům (4 M, 3 Ž). I s tímto kladným efektem 
v migraci nutno spojovat celkový příznivý stav a vývoj obce. 

Polovina dospělého obyvatelstva žije v rodinném prostředí jako manželé. Ve sčítání lidu je 
vykazováno 76 úplných rodin, s toho 28 se závislými dětmi, dále 15 neúplných rodin, z toho 9 se závislými 
dětmi, Dalších 39 domácností tvoří jednotlivci nebo 2 nerodinné domácnosti. Podle aktuálních údajů obce se 
počet neúplných rodin radikálně snížil. V současné době jsou uváděny 4, většinou se 2 dětmi. Dvě děti v 
rodině representuje současný průměr počtu dětí v rodinách obce, což je ve vztahu k srovnatelným obcím 
nejen pardubického regionu velmi příznivý ukazatel, neboť v mnoha podobných, ale i menších obcích, nebo 
naopak i ve městech se často vyskytuje stav méně než 1 dítě na rodinu. 

 

Podle současné věkové struktury se obyvatelstvo obce člení takto : 

- v předproduktivním věku  je   39 % dětí 

- v produktivním věku     43 % obyvatel   

- v poproduktivním věku     18 % osob 
 

Podle současnosti  je v obci :  

- 71   dětí ve věku       do 15 let 

-  83   osob ve věku     do 18 let 

-  172   osob       nad 18 let 

- 73   osob       nad 60 let 
 

Vzdělanost  

Mezi obyvateli nad 15 let je  30 %  se základním vzděláním,  

          50 %  je vyučených nebo s nižším středním vzděláním,  

          9 %  je středoškoláků,  

          7,6%  je vysokoškoláků nebo s vyšším odborným vzděláním,  

    3,4%  je nezjištěno 

Struktura obyvatelstva nad 15 let věku podle vzdělání dosvědčuje příznivý stav, přestože v obci 
samotné nejsou hojnější pracovní příležitosti v  oborech s nárokem na  vyšší vzdělání.          

BYDLENÍ  
Ve Starém Mateřově je podle současných dat obecního úřadu 159 domů. V době sčítání lidu a domů 

v r.2001 bylo v obci 125 domů. Vykazovaný přírůstek 34 domů svědčí o rozmachu výstavby v obci i o jejím 
směru. Jde vesměs o rodinné domy, což vzhledem k současnému charakteru obce nutno považovat za 
příznivý ukazatel. Svědčí to o přitažlivosti obce v regionu i o příznivých jejích vyhlídkách. 

V údajích z r. 2001 jsou všechny domy vedené jako rodinné, pouze 2 jako bytové. Jeden objekt byl 
uváděn ve vlastnictví obce (státu), všechny ostatní jako soukromé vlastnictví. Převážná část domů (80%) 
byla v obci postavena do r. 1980, zbytek do současného počtu byl postaven během dalšího čtvrtstoletí a v 
době stupňujícího se úsilí v posledních 5 letech. Průměrné stáří domů je kolem 40 let. Údaje ze sčítání lidu a 
domů uvádějíce 85% domů je obydlených, rodinné domy až na dva všechny. Většina domů má 1 až 2 
podlaží, 1 dům má více než 2 podlaží. V domovním fondu je vykazováno v r.2001 144 bytů, podle obcí 
evidovaného počtu domů v současnosti nutno počítat s nárůstem počtu bytů cca o 50 jednotek. Statisticky 
údaj z r. 2001 uvádí obydlených 84% z celkového počtu bytů. Cca polovina bytového fondu je využívána k 
rekreaci nebo k přechodnému ubytování. 

Z úhrnu vykazovaných domů jsou téměř všechny  napojeny na vodovod, z poloviny na kanalizační 
síť. Více než 3/4 bytů je připojeno na plynovod, stejný podíl bytů má ústřední nebo etážové topení. Téměř 
všechny mají splachovací záchod stejné jako mají k dispozici koupelnu. 

Průměrná obytná plocha na byt je 63 m2, průměrný počet obytných místností na byt je 3 až 4 
místnosti. Na osobu vychází průměrně 23 m2. Je zřejmé, že bydlení v obci skýtá dostatečné pohodlí, tím 
spíše, že z 80% bydlí ve vlastním. Pouze 9 bytů disponuje  jednou místností, tři čtvrtiny bytů mají 2 až 5 
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místností. I to potvrzuje dobrou úroveň bydlení, neboť z vykazovaného vybavení vyplývá, že se jedná 
převážné o byty I. kategorie. Mimo obytné objekty je v provozu jeden větší objekt tovární. Po ukončeném 
zemědělském družstevním hospodaření nejsou v obci další funkční objekty.  

 d4) EKONOMICKÉ PODMÍNKY  
Ekonomicky aktivních je přibližně polovina z celkového počtu obyvatel, což lze považovat za poměrně 

příznivý ukazatel podobně jako průměrný věk obyvatel, který se ustálil na 38 letech věku. U ekonomicky 
aktivních občanů je pochopitelně ještě nižší. Minimálně je vykazována práce v zemědělství (1 pracovník 
začleněný v družstvu sousední obce). Naopak největší počet obyvatel je zaměstnán v průmyslu (36%), dále 
ve stavebnictví (12,5%). V obchodě, v dopravě a ve službách nebo podnikatelsky pracuje 34% osob, ve 
veřejné správě a v jiných veřejných institucích včetně školství, zdravotnictví nebo v sociální sféře pracuje 
15% ekonomicky aktivních.  

Mezi ekonomicky činnými jsou vedeni 2 pracující důchodci, průměrně 1 žena na mateřské dovolené, 
dále 11 uchazečů o zaměstnání, evidovaných úřadem práce.  

Míra nezaměstnanosti je v současnosti 6,8%  a od r. 2001 klesla o 2 procentní body. Poněkud méně 
příznivé je zjištění, že osob v produktivním věku (15 - 60 let) je 1,4 x více, než je vykazováno osob 
ekonomicky aktivních. Je to však racionálně korigováno vcelku odpovídajícím souladem, když mezi osoby v 
produktivním věku počítáme pouze dospělé osoby (19 - 60 let). Vzhledem k tomu, že v obci je málo 
pracovních příležitostí, většina (celkem 86%) zaměstnaných osob vyjíždí za prací. Z  toho asi 10 % dojíždí v 
blízkosti obce. Převážné dojíždění je v rámci okresu, do jiného kraje jezdí 4 osoby. Denně vyjíždí mimo obec 
70% pracovníků. Mimo obec denně dojíždějí také žáci základních a středních škol. Cílem žákovského 
dojíždění jsou vesměs Pardubice, Heřmanův Městec či Chrudim. 

V obci poskytuje hodně pracovních příležitostí výrobní podnik Triton, který převážně na export vyrábí 
různé druhy rozvaděčů a podobných přístrojů a zaměstnává asi 250 lidí. Další blízké, ale nepříliš hojné, 
pracovní příležitosti jsou v družstvu v sousední obci, v místě pak v obchodu, hostinci a ve službách. 

Nabízí se úvaha zda by Starý Mateřov, který má příznivé dopravní spojení a celkem příznivou 
základnu a skladbu obyvatelstva, neměl mít ve výhledu svého rozvoje řešení, které by v obci rozšířilo 
pracovní příležitosti i pozvedlo sociálně - kulturní rozvoj a úroveň života v obci. 

Technická a občanská vybavenost, doprava 

Obec je plně elektrofikována, polovina domů je napojena na kanalizační síť, prakticky všechny domy 
jsou napojeny na vodovod. 80% domů má přívod plynu, 75% má ústřední topení. V obci je 1 obchod se 
smíšeným zbožím, 2 hostince, sportovní hřiště, dětské hřiště. Obecní knihovna nevykazuje velkou aktivitu. 
Sály pro kulturu  
a zábavu jsou k dispozici v obou hostincích. Dopravní spojení je uspokojivé a je obstaráváno prostřednictvím 
MHD a soukromého autobusového podniku. K dispozici je také nákladní doprava. 

Ze škol je v obci pouze mateřská škola. Další školy jsou k dispozici v blízkých městech (Pardubice, 
Heřmanův Městec,Chrudim) či v blízkých obcích se základní školou.  Na lékařskou péči či sociální zaopatření 
jsou obyvatelé odkázáni opět v sousedních městech. Také obchodní výběr, nákup je podmíněn dopravou. 
Obec nemá ve svém vlastnictví žádný disponibilní pozemek vhodný k podnikání nebo k jinému soukromému 
využití. Asi 3 ha k možnému pronájmu jsou v soukromém vlastnictví. 

V obci je činný Sbor dobrovolných hasičů, fotbalový klub, Červeny kříž a ochotnický soubor. 
Chovatelé jsou zapojeni na spolek v Popovicích.  

  

 d5) PŘÍRODNÍ HODNOTY 

V řešeném území je nutno respektovat tzv. významné krajinné prvky. 

Významný krajinný prvek  (podle zákona č. 114/1992 Sb. § 3 písm. b) je ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení 
její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, 
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé 
i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 
historických zahrad a parků. 
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 d6) KULTURNÍ HODNOTY  

Starý Mateřov leží v rovinatém území s minimem lesních pozemků, s většinou pozemků zemědělský 
obhospodařovanými. Na severním okraji katastru protéká územím říčka Bylanka s přítoky Dubankou, 
Mateřovským potokem a bezejmennými přítoky protékající zastavěným územím obce. Jádro obce tvoří 
původní zástavba u rybníka s doprovodnou zelení, charakteristická venkovská náves s návazností na 
původní tvrz, později statek a plochou kolem křížku a dřevěné zvoničky – nemovitou kulturní památkou. 
Původní obytná zástavba svědčí o charakteru vesnice s typickými vesnickými staveními s menšími statky a 
usedlostmi, dodnes užívány k bydlení. 

V severozápadní části obce na tzv. Spálavě vznikla na přelomu 18.a 19. století druhá náves – 
travnatá plocha s požární nádrží doplněná vzrostlou zelení lip různého stáří a smrků. Určující linií řešeného 
území je průtah silnice III/32228, která prochází celým katastrem od severu k jihu, zastavěné území obce 
přímo nezasahuje. Obec je ovlivňována vlivy sousedního průmyslového města Pardubice, především 
dopravními a ekologickými poměry -  provozem pardubického letiště. 

Správní území obce náleží do území s archeologickými nálezy. Jádro obce v kategorii UAN I, ostatní 
urbanizované území v kategorii UAN II  a zbytek katastru  v UAN III. Stavební činnost v území bude zatížena 
povinností dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/87 Sb., v platném znění již od doby přípravy staveb na území  
s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (Letenská 4, Praha 
1) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčené území záchranný archeologický výzkum. 

Za kulturní nemovitou památku je v obci vyhlášen objekt - Areál zvoni čky – d řevěná zvoni čka a 
dřevěný k říž, rejst řík číslo 15360/6 – 2154.  

Dne 28. 6. 2007 udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obci Starý 
Mateřov (Č.j.: 6106/07) znak a vlajku. Udělené znaky odpovídají následujícímu popisu : 

Znak : V červeném štítě se zeleném trojvrším stojící stříbrný chrt se zlatou zbrojí a obojkem, pod 
ním položená zlatá lipová větévka s třemi listy a plodenstvím. 

Vlajka : Červený list uprostřed stojící bílý chrt se žlutou zbrojí a obojkem, provázaný dvěma 
lipovými větévkami, u žerďového okraje kosmou, u vlajícího okraje šikmou, každá se 
třemi listy a plodenstvím, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

 

 d7) LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ  

Územní plán Starý Mateřov musí respektovat, ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,                            
o územně plánovací dokumentaci a stavebním řádu (nový stavební zákon), a podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, prvky limitující využití území vyplývající z právních předpisů a správních rozhodnutí a ze ZÚR 
Pardubického kraje. V grafické části dokumentace, která je zpracována na podkladě digitální katastrální 
mapy v měřítku 1 : 5 000, jsou zobrazeny: 

HRANICE ÚZEMNÍCH JEDNOTEK  
- hranice obce (shodná s hranicí katastrálního území) 

VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Způsob využití území je zobrazen podle aktuálního stavu a podle záměrů na jeho změny podle správních 
rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení), platných v době zpracování tohoto územního plánu                       
a podle návrhu ÚP Starý Mateřov: 

Hranice zastav ěného území  - je vymezena podle stavebního zákona – stav k 30. 9. 2008.  

Hranice zastavitelných ploch  – vymezují plochy navržené v rámci tohoto ÚP Starý Mateřov k zástavbě                           
a vyhodnocené z hlediska dopadů na ZPF a PUPFL, včetně územní rezervy pro přeložku komunikace I/2.  

Plochy s rozdílným zp ůsobem využití - funkční využití území podle tohoto návrhu ÚP pro území města 
Starý Mateřov v tomto rozsahu :  

a) plochy zastav ěné a zastavitelné  

plochy bydlení: 
- bydlení individuální – příměstského, satelitního typu         BI 

- bydlení individuální – venkovského typu              BV    
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plochy ob čanského vybavení: 
- občanské vybavení – komerčního typu               OK 
- občanské vybavení – sociálního typu              OV 

plochy rekreace: 
-    území rekreace a sport                 RS 

plochy ve řejných prostranství:     
- veřejná prostranství                    PV 

plochy dopravní infrastruktury: 
- dopravní infrastruktura – silniční                D 

plochy technické infrastruktury:    
- technické infrastruktury                  TI 

plochy výroby a skladování: 
- výroba a lehký průmysl                  VL 

plochy smíšené výrobní 
- plochy smíšené výrobní                  VS 

b) plochy nezastavitelné   

plochy systému sídelní zelen ě:  
- zeleň – na veřejných prostranstvích              ZV 
- zeleň – soukromá a vyhrazená              ZS 
- zeleň – přírodního charakteru                ZP 

plochy vodní a vodohospodá řské: 
- vodní plochy a toky                   VP 

plochy zem ědělské: 
- zemědělské pozemky                    Z  

plochy lesní: 
- pozemků určených k plnění funkcí lesa            L  

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
Komplexní pozemkové úpravy Starý Mateřov (zpracovatel fy GAP Pardubice s.r.o., březen 2001), z ní 

vycházející projektové dokumentace lokálního biokoridoru č.5 (zpracovatel fy GAP Pardubice s.r.o., srpen 
2004) a  č.7 – (zpracovatel fy GAP Pardubice s.r.o. , březen 2005)  

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Mateřov bylo vydáno ČR – 
OkÚ Pardubice, referátem okresního pozemkového úřadu dne 15.05. 2002 , č.j. OKÚ – 956/99  

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
(podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírod a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky                       
č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
obecná ochrana  
Územní systém ekologické stability : 

- biokoridory lokální 
- biocentra lokální 

Další instituty obecné ochrany s charakterem limitu využití území : 
- významný krajinný prvek ze zákona – lesy, vodní toky a plochy a údolní nivy    
- kostra ekologické stability, navržená generelem ÚSES a komplexní pozemkovou úpravou, ve smyslu 

kontinuity jednotlivých prvků a linií 

-    z hlediska využitelnosti území je limitem i kvalita zemědělské půdy, vyhodnocená dle metodického 
pokynu MžP čj. OOLP /1064/96 ze dne 1.10.1996 ve smyslu přílohy ze dne 12.6.1996 – půdy třídy 
ochrany I. a II. Jsou vysoce chráněné – ze ZPF odejmout lze jen výjimečně 

OCHRANA LESA   
(podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů - lesní zákon, v  platném 
znění)  

- pásmo 50m odstupu od kraje lesa (pozemků sloužících k plnění funkcí lesa)  

OCHRANA NEROSTNÝCH SUROVIN   
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(podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství - horní zákon v platném znění, 
zákres proveden podle podkladu MŽP ČR) 

- chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, dobývací prostory a stará důlní díla se na 
území obce nenacházejí. 

OCHRANA PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ, ZDROJŮ PŘÍRODNÍCH MINERÁLNÍCH VOD                       
A PŘÍRODNÍCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ     
(podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon),                      
ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů) 
Do řešeného území nezasahuje. 

OCHRANA POZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD   
(podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů) 

- Provozní pásma pro údržbu vodních toků v šířce 6 m od břehové hrany. 

OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI   
(podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování 
záplavových území, a nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, 
státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání). 

- Záplavová území na území obce nejsou stanovena.  

OCHRANA STAVEB   

- vyhlášená ochranná pásma se na území obce nenacházejí. 
 (podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) 

- hlukové pásmo letiště 

 

OBRANA STÁTU     
Omezení civilní výstavby je řešeno územním rozhodnutím č.j. ÚSO 975/98/Chu vydaném Magistrátem města 
Pardubice dne 9.9.1998  

- ochranná pásma vzletových a přistávacích prostorů letiště Pardubice 
Omezení civilní výstavby je řešeno vydaným územním rozhodnutím č.j. ÚSO 4444/98/vg, vydaném 
Magistrátem města Pardubice dne 25.06.1998 

- ochranné pásmo roviny návěstidel 
Omezení civilní výstavby je řešeno vydaným územním rozhodnutím č.j. ÚSO 1422/99/Chu/ro, vydaném 
Magistrátem města Pardubice dne 29.06.2006 
Respektovat  trasu vojenského elektrického a spojovacího kabelu 

OCHRANA PAMÁTEK   
(zákon č. 20/1987 sb., o státní památkové péči v platném znění) 

- nemovité kulturní památky  (zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek) 

- stavební činnost v území je zatížena povinností dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/87 Sb., , v platném 
znění  

OCHRANA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  

zásobování vodou   

Limitem pro řešení návrhu ÚPN města Starý Mateřovv oblasti zásobování vodou jsou :  

- ochranná pásma vodovodních řadů v rozsahu 1,5 m (pro profily do DN 500 mm včetně ) až  2,5 m 
(pro profily nad DN 500) plynoucí ze zákona č. 274/2001 Sb.  
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Tato ochranná pásma nejsou v grafických přílohách vyznačena s ohledem na použité měřítko a přehlednost 
výkresů. 

odvád ění a čišt ění odpadních vod   

Limitem pro řešení návrhu ÚPN města Starý Mateřovv oblasti odvádění a čištění odpadních vod jsou :  

- ochranná pásma kanalizačních stok v rozsahu 1,5 m (pro profily do DN 500 mm včetně) plynoucí ze 
zákona č. 274/2001 Sb.,  

Tato ochranná pásma nejsou v grafických přílohách vyznačena s ohledem na použité měřítko                             
a přehlednost výkresů. 

ENERGETIKA 

Ochranná  a bezpečnostní pásma energetických zařízení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. resp. 
zákonem č. 670/2004 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon).  

Ochranná a bezpečnostní pásma zařízení energetiky jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků 
případných havárií zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti 
osob, lze zřizovat stavby v těchto pásmech pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické 
osoby, která odpovídá za provoz příslušného zařízení. 

zásobování elektrickou energií   

Limitující prvky zařízení pro zásobování elektrickou energií tvoří ochranná pásma tras stávajících 
nadzemních vedení VN - 22 kV, včetně distribučních trafostanic napojených z nadzemní sítě VN - 22 kV.  

Ve výkresu limitů využití území jsou pro vedení VN znázorněny koridory ochranných pásem.  

Ochranná a bezpečnostní pásma zobrazených limitů jsou následující : 

Ochranná pásma nadzemních elektrických vedení (vzdálenost od krajního vodiče) : 

        vedení VN 22 kV nadzemní  (vodiče bez izolace)   7 (10) m 

   vedení VN 22 kV nadzemní  (izolované vodiče)       2 m 

   distribuční trafostanice stožárová           7 (10) m od zařízení 

         distribuční trafostanice zděná            2 m od zařízení 

Poznámka : údaje v závorce platí pro vedení postavená před datem účinností energetického zákona,  
tj. rokem 1995. 

zásobování plynem   
Limitující prvky zařízení pro zásobování plynem na území obce představují STL plynovody jejichž ochranným 
pásmem je prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1 m od jejich půdorysu. 
Tato ochranná pásma nejsou v grafických přílohách vyznačena s ohledem na použité měřítko                             
a přehlednost výkresů. 

zásobování teplem  
Limitující prvky zařízení pro zásobování teplem se na území obce nenacházejí.  

zásobování jinými produkty  

Limitující prvky zařízení pro zásobování jinými produkty se na území obce nenacházejí.  

SPOJE  

telekomunikace  
V grafických přílohách jsou zobrazeny trasy dálkových optických kabelů, které jsou významným 
komunikačním prvkem v území. Trasy podzemních komunikačních vedení jsou chráněny ochranným 
pásmem ve smyslu zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., tj. 1,5 m po stranách krajního 
vedení, ve kterém je bez souhlasu vlastníka nebo stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní 
úpravy, zřizovat stavby či umísťovat konstrukce vysazovat trvalé porosty.  

ODPADY  
Na území obce se skládky odpadu nenacházejí. 
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OCHRANA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Limitem využití území je ochrana : 

pozemních komunikací   
Ochranné pásmo dálnic, silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy  mimo souvisle 
zastavěné území (dle zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.) 
- silnice III. třídy a ostatní místní komunikace II. třídy – 15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního 

pásu.  
- Rozhledová pole křižovatek silnic a místních komunikací I. a II. třídy (dle zákona č. 13/1997 Sb.,                      

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). 

letecké dopravy 

Ochranné hlukové pásmo vyhlášeno územním rozhodnutím stavebního úřadu Mm Pardubic pod č.j. 
ÚSO 975/98/Chu ze dne 9.9.1998.  

Ochranná pásma VPP letiště byla vyhlášena týmž úřadem pod č.j. ÚSO 444/98/Vg ze dne 25.6.1998 

Těmito územními rozhodnutími byla vymezena tato ochranná pásma : 

- hluková pásma jednotlivých zón 85, 90 a 95 dB 

- přibližovací a vzletové roviny, vodorovné a kuželové roviny vč. přechodných ploch 

- ochranné pásmo provozní plochy letiště 

- ochranné pásmo proti nebezpečným klamavým světlům  

- ochranné pásmo omezení vzdušných vedení VN a VVN 

- ochranné pásmo ornitologické vnitřní 

- ochranné pásmo ornitologické vnější 

Pro posuzování nových objektů v zájmovém prostoru letiště a v prostoru vymezeném ochrannými 
pásmy platí v plném rozsahu ustanovení předpisu Ministerstva dopravy a spojů L14OP. Současně platní 
omezení činnosti v OP podle § 40 zákona č. 49/97 Sb., jejichž rozsah vymezilo ve svém výkladu MDS ČR 
v tomto smyslu: 

V OP letišť či leteckých staveb se mohou provádět činnosti jen se souhlasem ÚCL, které mohou rušit 
funkci leteckých palubních přístrojů a leteckých zabezpečovacích zařízení. Zejména se jedná o zařízení 
průmyslových závodů, vedení vysokého a velmi vysokého napětí, činnosti stavební, činnosti energetických 
zařízení a vysílacích zařízení a vysílacích stanic, dále dálkově řízené modely,  radioamatérská činnost, 
pouštění draků, letecké a raketové modelářství, ohňostroje a jiné světelné efekty, velké ohně, hustý dým, 
vypouštění meteorologických balonů. 

V případě instalace leteckých zabezpečovacích zařízení je přímo provozovatelem zařízení stanoven 
zvl. režim, který omezuje činnosti v jednotlivých sektorech a jeho okolí. 

Nové stavby a zařízení, které jsou umísťované na území chráněném OP, příp. rekonstrukce staveb 
stávajících zařízení musí být z hlediska zájmu civilního a vojenského letectví co do umístění a výškového 
řešení projednané ve stádiu přípravné dokumentace s Úřadem pro civilní letectví a s Vojenskou ubytovací a 
staveb.správou Pardubice. 
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II.A.e) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

 e1) MOŽNOSTI ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Možnosti dalšího územního rozvoje Starého Mateřova souvisejícího s potřebou výstavby nových bytů 
a vytvářením pracovních příležitostí, jsou dány založenou urbanistickou koncepcí (dřívějším urbanistickým 
vývojem) a jsou limitovány zejména následujícími okolnostmi : 

• stávající a výhledovou dopravní kostrou a založenou technickou infrastrukturou 

• vedeními a zařízeními technické infrastruktury (hlavní řady vodovodu a kanalizace, elektrické 
vedení VN, plynovody) 

• vymezením prvků místního systému ekologické stability 

Pro novou výstavbu rodinných domů navrhujeme přednostně využít volných ploch uvnitř zastavěného 
území obce. Těchto ploch však již není mnoho, vzhledem k charakteru stávající zástavby a proto navrhujeme 
i využití volných ploch, které ne přímo navazují na zastavěné území obce. 

 
Území západně od komunikaci Staré Čívice - Heřmanův Městec a severně od silnice k Barchovu je 

určeno individuální bydlení příměstského  typu. Vzhledem na návaznost Hladíkov ( bývalý zámeček na k.ú. 
Barchov) a předpokládané možné funkční propojení aktivit typu individuálního bydlení i ze strany Barchova je 
možné podpořit zástavbu území i jako kombinaci bydlení a služeb. Toto území navrhujeme k dalšímu 
prověření územní studií. Je nutné toto území citlivě začlenit do urbánní struktury vhodnými prostorovými 
regulacemi, které vycházejí z hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. 

Navrhujeme dovybavit obec o další sportovně rekreační zařízení, a to dostavbou stávajícího hřiště 
pro kopanou, o sportovně rekreační zařízení.  

Výrobní aktivity jsou soustředěny v bývalém areálu ZD a to formou opravárenství  fy AGRO TRADE 
s.r.o., Staré Čívice 252 a forma dřevovýroby -  výroba dřevěných palet. Objekt hospodářské části statku čp. 1 
je využívána pro funkci občanské vybavenosti s malým podílem výroby. Nový výrobní areál fy TRITON s.r.o., 
je situován ve východní části obce jižně od silnice III/32226 na hranici katastru. Plochy technické vybavenosti 
– regulační stanice plynu a přečerpávací stanice kanalizační soustavy Starý Mateřov jsou situovány 
v severovýchodní části obce – při soutoku Mateřovského potoka a bezejmenné vodoteče. V severní části 
katastru se nachází areál určený pro zvláštní účely. V současné době je plocha areálu letiště Pardubice 
využívána pro obchodní a skladovací činnost. V obci je několik drobných  provozoven výrobních služeb 
v objektech bydlení. Tyto drobné provozy nemají rušivé účinky na své okolí a jsou součástí obytné zóny 
vesnického charakteru.   

Územní plán komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Tím vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu 
všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a 
na ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší. Vymezení zastavitelných ploch především v 
návaznosti na zastavěné území, ale také v nových směrech a v prolukách mezi stávající zástavbou, mimo 
území v zájmu ochrany přírody omezuje negativní dopad dalšího rozvoje obce na životní prostředí. Rozsah 
zastavitelných ploch pro výstavbu bytů a občanské vybavenosti odpovídá předpokládanému demografickému 
vývoji v řešeném území, přičemž u ploch pro výstavbu bytů je vytvořen převis nabídky, který umožňuje rozvoj 
výstavby i v případě, že některé pozemky nebudou z důvodu vlastnických vztahů využity. Rozvoj 
zastavitelných ploch pro výstavbu sportovních a rekreačních zařízení byl vymezen tak, aby vyhovoval 
požadavkům na každodenní relaxaci obyvatel obce a současně podporoval hlavní funkce obce. Vytváření 
pracovních míst v řešeném území je podpořeno vymezením ploch pro rozvoj výrobních aktivit především 
v přestavbových plochách (drobné průmyslové výroby, drobné řemeslné výroby a služeb). Návrh řešení 
komunikační sítě je vázán především na vymezené zastavitelné plochy, kromě návrhu úprav na nadřazené 
komunikační síti. Návrh sítí technické infrastruktury je řešen ve vazbě na stávající stavby a navržené 
zastavitelné plochy. Vymezení zastavitelných ploch v rozsahu jak jsou vymezeny, bylo potřebné a důvodné 
pro celkový další rozvoj území obce. 

 

 e2) ZÁKLADNÍ ROZVRŽENÍ FUNKCÍ 

Při respektování podmínek a předpokladů rozvoje obce popsaných v předchozích kapitolách 
navrhuje územní plán možnosti a limity dalšího rozvoje obce Starý Mateřov. 
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Funkční využití území plně odpovídá charakteru sídla vesnického charakteru na  historickém 
půdorysu. Částečně je zástavba  užívána k rekreaci. Novodobá zástavba má charakter obytné vesnické 
zástavby. V obci jsou v provozu základní složky občanské vybavenosti. 

Bytová výstavba 

Obytná zástavba obce je tvořena převážně nízkopodlažní zástavbou  izolovaných rodinných domů a 
má charakter rodinné bytové zástavby vesnického charakteru – menší usedlosti s hospodářskými stavbami. 
V okrajových částech zástavby při silnici III/32226 a v jižní části  při silnici směrem na Třebosice vznikly 
rodinné domy spíše předměstského charakteru. 

 

Občanská vybavenost 
Základní občanská vybavenost obce je tvořena následujícími zařízeními : 

V obci je obecní úřad a v centru obce mateřská škola. 
Základní obslužná vybavenost - prodejní vybavenost je tvořena  prodejnou smíšeného zboží, hostincem. 
V centrální části obce je situována požární zbrojnice. 

Rekreace 
Na území obce je několik objektů sloužících individuální rekreaci – chalupáři vesměs 

v rekonstruovaných objektech původní zástavby. V jihozápadní části obce při Mateřovském potoku je 
situováno sportoviště - fotbalové hřiště. Rozvoj ploch pro sport a rekreaci se jeví jako nejvhodnější rozšíření 
stávajícího sportoviště v jihozápadní části obce při silnici III/32226 

Výroba 
Aktivity jsou soustředěny v bývalém areálu ZD a to formou opravárenství  fy AGRO TRADE s.r.o., 

Staré Čívice 252 a forma dřevovýroby -  výroba dřevěných palet. Objekt hospodářské části statku čp. 1 je 
využívána pro funkci občanské vybavenosti s malým podílem výroby. Nový výrobní areál fy TRITON s.r.o., je 
situován ve východní části obce jižně od silnice III/32226 na hranici katastru. 

Zemědělská: 
Malý areál ve středu obce slouží jako bažantnice není vzhledem k občasnému využití považován za 

hygienickou závadu (v tendenčních návrzích je počítáno zahrnutí této plochy do ploch venkovského bydlení). 
Rozvoj nových ploch pro podnikání či nové výrobní plochy je podpořen v jihovýchodní části k.ú. 

v návaznosti na již stávající a dále se jeví alternativně reálný i v jihozápadní části obce v prostoru západně 
mezi silnici III/32226 a III/32228 a bezejmenným tokem.  

 
Zeleň 
Předpokládaný návrh ploch vnitrosídelní zeleně je v západní části obce rozšiřující biokoridor podél 

Mateřovského potoka. Plocha je součásti výše uvedené obytné zástavby s možnosti aktivit pro denní rekreaci 
a sportovišť pro děti. Podstatné plochy rozšiřující vnitosídelní zeleň se uvažují v  návaznosti na plochy 
stávající zeleně za mateřskou školou, které jsou součásti LBK 5 a při rozvojových plochách sportu a rekreace 
v jihozápadní části obce při silnici III/32228 s doplněním izolační zeleně. Doplňující soukromou – užitkovou 
zeleň při silnici III/32228 v západní části obce se jeví jako vhodná izolační zeleň (izolační pás vůči negativním 
vlivům z dopraní zátěže ze silnice III/32228)  mezi výše uvedenou silnicí a předpokládanými plochami bytové 
zástavby.  
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 e3) NÁVRH ČLENĚNÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ 

Výsledkem návrhu urbanistické koncepce je členění území obce do funkčních ploch s rozdílným 
způsobem využití s návrhem způsobu využití území v těchto plochách pomocí funkční a urbanistické                           
regulace v Hlavním výkrese v měř. 1 : 5 000 a podle tabulek regulace jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití v návrhu. Rozsah navržených funkčních ploch i návrh způsobu zástavby v rámci 
vymezených funkčních ploch s rozdílným způsobem využití ploch a regulační prvky, schválené v návrhu ÚP, 
mají závazný charakter.  

Celé řešené území je rozděleno na plochy zastavěné a zastavitelné a plochy nezastavitelné :  

a) plochy zastav ěné a zastavitelné  zahrnují : 

plochy bydlení: 

- bydlení individuální – p říměstského, satelitního typu      (BI) 

Plochy zahrnují území s převládající nebo dominantní funkcí bydlení. V těchto zónách je možno 
umisťovat rodinné domy, výjimečně nízkopodlažní bytové domy (do 2 NP, včetně možnosti realizace 
obytného podkroví).Jsou to plochy, v nichž výstavba, zřizování nebo vestavby s jinou funkcí, nesmí 
narušovat hlavní funkci plochy, kterou je bydlení. 

- bydlení individuální – venkovského typu          ( BV) 

Plochy zahrnují území s převládající nebo dominantní funkcí bydlení tvořené nízkopodlažní 
zástavbou rodinných domů nebo zemědělských usedlostí, případně s doplňujícími funkcemi 
hospodářskými a rekreačními a nezbytnou technickou vybaveností. Jsou to plochy, v nichž výstavba, 
zřizování nebo vestavby s jinou funkcí, nesmí narušovat hlavní funkci plochy, kterou je bydlení. 

plochy ob čanského vybavení: 

- občanské vybavení – komer čního typu          (OK) 

Zařízení mající vyhrazené urbanistické plochy s převládající funkcí občanského vybavení komerčního 
typu. Funkce bydlení může mít v těchto plochách pouze doplňkovou funkci. Funkce bydlení, případně 
další funkce mohou mít v těchto plochách pouze doplňkovou funkci. 

- občanské vybavení – sociálního typu            (OM) 

Zařízení mající vyhrazené urbanistické plochy s převládající funkcí občanského vybavení sociálního 
typu. Funkce bydlení, případně další funkce mohou mít v těchto plochách pouze doplňkovou funkci. 

plochy ve řejných prostranství:     

- veřejných prostranství                (PV)  

V Starého Mateřova je představují plochy podél stávajících i navržených komunikací. Jedná se o 
veřejné prostory, na které by měla být zaměřena pozornost z hlediska úpravy, údržby, zejména 
v prostoru vlastního centrálního území obce.  

plochy rekreace:    

- území rekreace a sport                (RS)  
Plochy zahrnují území s převládající nebo dominantní funkcí rekreace individuální a sportovního 
využití (hřiště) 

plochy dopravní infrastruktury  : 

- dopravní infrastruktura - silni ční             (DS) 

V Starého Mateřova je představují plochy stávající a navržené silniční sítě, včetně zastávek a navržených 
úprav. Je to veřejný prostor určený pro silniční dopravu včetně chodníků pro pěší a případných samostatných 
cyklistických pruhů, výhyben, točen a veřejných parkovacích ploch a zařízení pro dopravu. 

plochy technické infrastruktury    

- technické infrastruktury               (TI) 

V Starého Mateřova je představují plochy staveb a zařízení technické infrastruktury.  
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plochy výroby a skladování : 

- výroby a lehkého pr ůmyslu              (VL) 

- Zahrnuje stávající objekt Lesů ČR – revíru Starý Mateřov.    

 

b) plochy nezastavitelné   

plochy systému sídelní zelen ě :  

- zeleň - na veřejných prostranstvích            (ZV) 

Ve Starém Mateřově ji představujíplochy veřejně přístupné zeleně v centru obce. 

- zeleň - soukromá a vyhrazená             (ZS) 
Ve Starém Mateřově ji představují samostatné územně stabilizované plochy zahrad. Jsou to soukromé plochy 
zeleně sloužící pouze majitelům.  

- zeleň – přírodního charakteru              (ZP) 
Ve Starém Mateřově ji představují plochy doprovodné břehové zeleně, zeleně významných krajinných prvků a 
dalších významnějších ploch zeleně situované mimo lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkcí lesa).   

plochy vodní a vodohospodá řské : 

- vodní plochy a toky                 (VP) 
Jsou představovány vodními plochami a plochami vodních toků. 

plochy zem ědělské : 

- zemědělské                    (NZ)  
Představují je ucelené plochy tvořené zemědělským půdním fondem. Je to zóna, kde dominující je zemědělská 
výroba a kde obytná zástavba, kromě výstavby zemědělských farem, dostaveb a rekonstrukcí na vlastních 
pozemcích, případně další účelová výstavba, v rámci zastavěného území, vymezeného tímto ÚP,                               
je nepřípustná. Rovněž je zde obecně nepřípustné budování drobných staveb a oplocování pozemků mimo 
zastavěného území, vymezeného tímto ÚP s výjimkou pastvinářského oplocení a staveb nezbytných pro 
zemědělství a nezbytných liniových vedení (komunikace, sítě technické infrastruktury). 

plochy lesní : 

- pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa          (L)  
Plochy zahrnují pozemky určené k plnění funkcí lesa – pozemky lesní půdy podle aktuální katastrální mapy, 
poskytnuté pořizovatelem pro zpracování ÚP. Hospodaření na pozemcích v těchto plochách, které jsou 
zároveň součástí územního systému ekologické stability, musí být prováděno takovým způsobem, aby nebyla 
narušena jejich ekologická stabilita. Stavební zásahy do těchto zón jsou nepřípustné, kromě budování 
turistických a cyklistických cest a jejich doprovodných zařízení (lavičky, odpočívky apod.) nebo zařízení pro 
lesní výrobu a myslivost. 
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 e4) URBANISTICKÁ KOMPOZICE 

Vývoj urbanistické struktury obce je patrný a doložitelný z katastrálních map od roku 1839.  Sídlo se 
vyvíjelo při křížení cest od Duban na Popkovice či Starých Čívic a od Starých Jesenčan do Barchova. 
Významným prvkem ovlivňující urbanismus sídla v Polabské nížině je i tok Mateřovského potoka, 
levostranného přítoku Bylanky, s hojnými strouhami z okolních polí. Vývoj zastavění se odvíjel převážně 
v severojižním směru. Tato tendence je patrná až do vzniku pardubického letiště v Popkovicích, kdy dochází 
k odklonu severojižní komunikace západně mimo sídlo - západní tangenta. Tím získává na významu rozvoje 
zastavění východozápadní směr.  

Zastavění obce se rozvíjelo převážně ulicově podél komunikací s výraznou návsí čtvercovou na 
severozápadu. Její tvar se dochoval dodnes, i když s postupem času ztratila na dominantním významu, právě 
vzhledem ke své excentrické poloze a také vzhledem ke křížení komunikací a rozvoji  výstavby podél cesty 
od Barchova. Rovněž bez výrazného rozvoje je i část ulicové zástavby při cestě k Dubanům. V posledním 
období dochází k výraznému nárůstu výstavby v severovýchodní  a východní části Mateřova. Sídlo je 
z většiny tvořeno obytnou zástavbou vesnického charakteru. Zemědělská výroba v útlumu se nachází 
v jihovýchodní části a severovýchodně od centra obce (bažantnice). Nový výrobní podnik (Triton) je situován 
při východní katastrální hranici.  

Výrazným prvkem Mateřova je zeleň se vzrostlými alejemi  a dále voda v podobě dvou rybníků a 
Mateřovského potoka a to především při cestě od Barchova. 

Severní část katastru zaujímají odstavené objekty letiště dnes využívané soukromými subjekty. Jejich 
dopravní  napojení je z komunikace z Čívic na Heřmanův Městec a tím není vyvoláno další dopravní zatížené 
obce.  

Při návrhu způsobu zástavby nových ucelenějších ploch rodinných domů bude vhodné volit ulicové 
formy zástavby. Navržená výstavba by měla vycházet z tradičních principů. 

 Pro umisťování staveb platí legislativně platné obecně závazné předpisy (v současné době vyhláška 
č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu), ve znění pozdějších předpisů. Pro 
zabezpečení urbanisticko architektonické koncepce a kompozice zejména navržených ploch                   
pro výstavbu bude vhodné dodržovat tyto směrné prvky prostorové regulace, kterými jsou : 

• silniční ochranná pásma - určují minimální odstup objektů od silnice III. třídy;    

• bezpečnostní ochranná pásma - vyznačují minimální odstup staveb od vedení a zařízení technického 
vybavení; 
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II.A.f)  NÁVRH KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH FUNK ČNÍCH 
SLOŽEK    

 f1) BYDLENÍ  

V řešeném území předpokládáme během návrhového období (to je asi do r. 2020) realizaci většího 
počtu bytů v obytných domech (lokalita Z9) a v rodinných domech. Rozsah a kapacita nově navržených ploch 
v územním plánu by však měla být min. o 50% (lépe však o 100%) vyšší než je předpokládaný rozsah nové 
výstavby, a to proto, že vzhledem k efektivnímu fungování trhu s pozemky je žádoucí, aby nabídka 
stavebních ploch převyšovala potencionální poptávku. Tím se vytváří převis nabídky, sloužící regulaci cen 
pozemků. 

Kapacita navržených ploch dává dostatečnou rezervu pro případ, že některé plochy                         
nebudou dostupné z hlediska neochoty vlastníků poskytnout je pro novou výstavbu. 

 f2) OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

ZÁSADY A ZPŮSOB ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Občanské vybavení je v dnešních podmínkách tržní ekonomiky jednou z oblastí, v níž probíhají 
nejdynamičtější změny. Při řešení problematiky občanského vybavení jsme vycházeli ze „Zásad a pravidel 
územního plánování“ (VÚVA Brno, 1983), dále jen „Zásady“, které je možno považovat za dosud jediný 
komplexní a vhodný materiál zabývající se touto problematikou. Jsme si ovšem vědomi, že tyto „Zásady“ jsou 
do jisté míry poplatné době svého vzniku a systému centrálního plánování. Proto jsme oblast občanského 
vybavení rozdělili do tří hlavních skupin : 

A -  Zařízení základní  - nezbytně nutná 

a) pro rozvoj člověka a představují ho obory : 
 I  Školství 
 IV  Zdravotnictví 
 V  Sociální pé če 

b) pro zajištění chodu a fungování obce a představuje ho,  kromě některých druhů služeb (WC, hřbitovy, 
požární  ochrana), obor XII Zařízení správy a řízení. 

Jsou to zařízení, která musí zajišťovat přímo stát prost řednictvím obce, nebo bude iniciovat případně 
dotovat  soukromé iniciativy (soukromé, církevní školy, soukromé  ordinace lékařů, lékárny, ústavy apod.) 

B -  Zařízení doporu čená (v navržené skladbě a kapacitách pro  obec) kde jsme zařadili obory : 
 II  Kultura a osv ěta 
 III  Tělovýchova a sport 

Jde o zařízení, která rovněž slouží rozvoji člověka, jejichž  existence v obci není nezbytně nutná. Tato 
zařízení bude zřejmě zčásti zajišťovat obec, ale hlavní iniciativu lze očekávat od soukromých osob 
(sponzorů), organizací a spolků. 

U zařízení skupiny A a B je proveden rozbor a návrh kapacit zařízení včetně jejich lokalizace                
a to u skupiny A jako závazný a u skupiny B jako směrný. 

C -  Zařízení ostatní , zahrnující ostatní obory občanského vybavení, která se již budou vyvíjet na čistě 
tržním principu bez ohledu, zdali jsou podle dřívější metodiky zařazeny do tzv. základního vybavení sídel 
nebo vyššího. Obec však může stimulovat žádoucí rozmístění a strukturu zejména základní vybavenosti 
odstupňovanou pozemkovou nebo daňovou politikou. 

U zařízení skupiny C není provedeno porovnání současného stavu, co do druhovosti a kapacit,               
s ukazateli ze "Zásad" a konkrétní lokalizace těchto zařízení má pouze směrný charakter. 
 
Členění občanského vybavení do jednotlivých oborů jsme převzali ze "Zásad" : 

I. Školství 
II. Kultura a osvěta 
III. Tělovýchova a sport 
IV. Zdravotnictví 
V. Sociální péče 
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VI. Maloobchod 
VII. Velkoobchod 
VIII. Ubytování 
IX. Veřejné stravování 
X. Nevýrobní služby 
XI. Výrobní a opravárenské služby 
XII. Správa, řízení a poradenská činnost 
XIII. Politická a zájmová činnost 

 

Získat hodnověrné údaje o dnešní skladbě a kapacitách občanského vybavení, zejména skupiny C,       
je velmi obtížné a nemá prakticky význam porovnávat kapacity občanského vybavení této skupiny s ukazateli, 
které vycházejí z průměrů za Českou republiku a každá obec má specifickou poptávku danou svou polohou. 
Turistická atraktivita obce má vliv na nárůst poptávky, která však je časově nevyrovnaná. 

Z grafické části dokumentace je patrné vymezení urbanistických ploch a rozmístění vybraných druhů 
občanského vybavení. 

Údaje o současných kapacitách občanského vybavení byly zjišťovány v terénu, na Obecním úřadě        
v Starého Mateřova, případně z posledního statistického šetření, které bylo prováděno v r. 1987. 
 

ŘEŠENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

A - Základní za řízení 

ŠKOLSTVÍ A VÝCHOVA 
Při posuzování kapacit školských zařízení byla provedena demografická rozvaha předpokládaného vývoje 
počtu dětí v příslušných věkových skupinách pro mateřské a základní školy do r. 2020, na základě které je 
možno usuzovat, že nedojde ke zvýšení potřeby předškolních ani školních zařízení.  

• Mateřská škola - je umístěna v centru obce   

SOCIÁLNÍ PÉČE 

• Zařízení sociální pé če - bude nutno řešit rovněž další požadavky na zajištění sociálních služeb pro 
starší občany - zejména zajištění pečovatelské služby. S ohledem na kvalitní přírodní a životní 
prostředí v obci doporučujeme zvážit výstavbu dalšího nového případně rekonstrukci některého 
stávajícího objektu jako domova nebo pensionu pro důchodce, který by mohl sloužit pro širší 
spádové území. 

NEVÝROBNÍ SLUŽBY 

• Zařízení požární ochrany  - v centru obce je situována hasičská zbrojnice, která potřebám obce 
vyhovuje.  

 

SPRÁVA A ŘÍZENÍ 

• Obecní ú řad - je situován v objektu, který  potřebám obce naprosto nevyhovuje vzhledem 
k technickému stavu budovy, proto ÚP navtrhuje plochu pro výstavbu nového obecního úřadu.  

 

B. Zařízení doporu čená 

TĚLOVÝCHOVA A SPORT 

• Hřišt ě - v souladu se záměry obce je navržena plocha pro dostavbu dalšího víceúčelového hřiště 
(házená, košíková, tenisový kurt apod.). Maloplošná hřiště a drobnější koupaliště jsou rovněž 
žádoucí. 

 

C - Zařízení komer ční sféry 
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Do této skupiny jsme zařadili veškerou vybavenost provozovanou na komerčním základě: maloobchod, 
veřejné stravování, ubytování, služby opravárenské, výrobní apod. Z těchto zařízení je v obci 
provozována prodejna potravin. 
V rámci szávajících objektů je možno realizovat činnosti v oblasti výrobních a opravárenských služeb 
bez negativních vlivů na okolí. (drobná výroba, montáž, instalatérství apod.). 
Za širší nabídkou vybavenosti, zejména ve sféře obchodu a služeb dojíždějí obyvatelé obce zejména 
do Pardubic. 

 f3) VÝROBA 

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA 

Z pedologického hlediska se v řešeném území nacházejí půdy vytvořené na sedimentech kvartéru – 
hnědé půdy hlinitopísčité, na jihu černozemě, hnědozemě a slinovatky, u potoků výrazně oglejené. Tyto půdy 
jsou převážně hlinité, hluboké. 

Řešené území je zařazeno do zemědělské oblasti řepařské.   

Oblast je vhodná pro rostlinnou výrobu pro pěstování cukrovky, pšenice, ječmene a všech druhů 
zeleniny. 

Většina pozemků orné půdy byla odvodněna systematickou drenáží v letech 1921 – 1931 a částečně 
v roce 1970. Hlavními odvodňovacími otevřenými vodotečemi jsou Mateřovský potok a meliorační kanál od 
dvora Hladíkov. Tyto jsou udržované a průtočné. Rozsáhlejší poruchy na odvodnění systematickou drenáží 
nebyly zjištěny, údržba se však neprovádí. Potřeba dalšího odvodnění se nejeví jako nutná. Většina 
zájmového území je pod závlahou, která však není nyní využívána. 

Organizace zem ědělské výroby 

V řešeném území není žádné výrobní středisko pro zemědělskou výrobu. Chov hospodářských zvířat 
u soukromých chovatelů je jen pro vlastní potřebu. 

 
Plocha v křižovatce silnic III/32228 a III/32226 – místně „Zapastevské“ – plocha původně sloužící pro 

sezónní uskladnění zemědělských produktů, dnes již pozbyla svého účelu – navrhuje se využití pro komerční 
účely. 

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
V k.ú. Starý Mateřov se nachází 0,72 ha lesní půdy v severovýchodní části katastru v blízkosti 

soutoku Bylanky a Mateřovského potoka.  Tento pozemek je součástí lokálního biocentra č. 3. 
 

Z hlediska geobiocenologické typizace (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) patří lesy  do 
STG  2AB4 - Qerceta roboris  - svěží březová doubrava ostřicová na plošinách a rovinách, 
s původními dřevinami. 

 
Pozemků určených k plnění funkce lesa se návrh územního plánu nedotýká. 

PRŮMYSLOVÁ VÝROBA, SKLADY 
 

Výrobní aktivity jsou soustředěny v bývalém areálu ZD a to formou opravárenství  fy AGRO TRADE 
s.r.o., Staré Čívice 252 a forma dřevovýroby -  výroba dřevěných palet. Objekt hospodářské části statku čp. 1 
je využívána pro funkci občanské vybavenosti s malým podílem výroby. 

Nový výrobní areál fy TRITON s.r.o., je situován ve východní části obce jižně od silnice III/32226 na 
hranici katastru. 

V severní části katastru se nachází areál určený pro zvláštní účely. V současné době je plocha areálu 
letiště Pardubice využívána pro obchodní a skladovací činnost. V obci je několik drobných  provozoven 
výrobních služeb v objektech bydlení. Tyto drobné provozy nemají rušivé účinky na své okolí a jsou součástí 
obytné zóny vesnického charakteru.   
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 f4) REKREACE, CESTOVNÍ RUCH 

KRÁTKODOBÁ REKREACE KAŽDODENNÍ 

Každodenní krátkodobá rekreace slouží k zotavení obyvatel po skončení zaměstnání nebo výuky     
(cca 1-6 hod. denně). Odehrávat se má ve volném přírodním prostředí mimo vlastní obydlí a má mít 
charakter procházek, sportování, v létě koupání se sluněním, zahrádkaření a pod. K posledně jmenované 
aktivitě mají obyvatelé Starého Mateřova (kde je převaha rodinných domů) dostatek příležitostí na vlastních 
pozemcích. Obyvatelé bytových domů mohou tyto aktivity rozvíjet v rámci stávajících zahrádek. K 
provozování rekreačních aktivit slouží především sportovně rekreační areály, ostatní sportoviště, parky a 
zeleň ve volné krajině. Možnosti rekreace obyvatel Starého Mateřova jsou dostatečné v rámci vlastního 
katastrálního území nebo v bezprostředním okolí.  Z toho důvodu posuzování rekreační kapacity území obce 
nepovažujeme za účelné, neboť jak z rozboru sportovně rekreačních zařízení, tak i s ohledem na přírodní 
podmínky daleko překračuje předpokládané nároky na rekreaci vlastních obyvatel. 

V jihozápadní části obce při Mateřovském potoku je situováno sportoviště - fotbalové hřiště. 

KRÁTKODOBÁ REKREACE VÍKENDOVÁ 

Porovnání nároků obyvatel Starého Mateřova a kapacitních možností oblastí, ve kterých by měly být 
tyto nároky uspokojeny, je nad rámec územního plánu. Za oblasti zájmu obyvatel obce z hlediska víkendové 
rekreace je možno považovat okruh dostupnosti do 90 min. hromadnou dopravou nebo 50-80 km v případě 
použití individuální dopravy. 
 

DLOUHODOBÁ REKREACE 

Představují ji prázdninové pobyty a dovolené, které se odehrávají na území celého státu, zejména              
v oblastech cestovního ruchu, ale podle finančních možností obyvatel i mimo území České republiky. 
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II.A.g) NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKÉHO VYBAVEN Í A 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

 g1) DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZA ŘÍZENÍ  

Do katastru obce zasahují: 
1. ochranná pásma a provoz letiště Pardubice 
2. stávající a výhledové trasy silnic I. až III. třídy 
3. zastavěnou částí obce prochází pouze silnice III/32226, která začíná na silnici I/2 (mezi Valy a 

Kokešovem), vede obcemi Bezděkov – Barchov –  Starý Mateřov – Ttřebosice – Staré Jesenčany – 
silnice I/17 (u Dražkovic) 

4. Železniční doprava  v obci není.  Nejbližší zastávka je ne trati č. 238 Pardubice – Chrudim ve Starých 
Jesenčanech 

 
Silni ční doprava 

V katastrálním území obce jsou silnice  III. třídy, místní obslužné a zklidněné komunikace. 

Dopravně nejvýznamnější je silnice III/32228 , vedoucí mimo zastavěnou část obce (vzdálenost 
parcel RD cca 20 m, zástavba cca 35 m). Silnice začíná  na styčné křižovatce se silnicí I/2 a končí 
v Heřmanově Městci na průsečné křižovatce se silnicí I/17. Na křižovatce pak pokračuje silnice II/341 na Seč.  

V katastru řešené obce silnici III/32228 kříží  silnice III/32226 , která začíná na silnici I/2 (mezi Valy a 
Kokešovem), vede obcemi Bezděkov – Barchov –  Starý Mateřov – Ttřebosice – Staré Jesenčany – silnice 
I/17 (u Dražkovic).  

Stávající průsečná křižovatka silnic III/32228 s III/32226 je na vedlejších větvích silnice III/32226 
opatřena DZ P6 „STOP“. V rozhledu brání stromořadí a neupravený terén, křižovatka je rozlehlá bez 
vodorovného DZ. Povrch silnice III/32226, hlavně směrem do obce je ve špatném stavu (propadlé a 
vyspravované kraje zpevnění). 

Na této křižovatce je navržena přestavba na malou okružní křižovatku (MOK), kterou připravuje SÚS 
Pardubice. Doporučuji upravit i přilehlé úseky silnice III/32226.  

 
Plánovaná výstavba silni ční sít ě. 

Severně od řešené obce, mezi letištěm a zástavbou obce je plánována přeložka silnice I/2 v kategorii 
S 11,5/80, na kterou byla zpracována vyhledávací studie v rámci přípravy VI. změn ÚPM Pardubice. Trasa 
kříží silnici III/32228 (plánuje se její přeřazení na II/341), kde je navržena okružní křižovatka.  

Dle vyhledávací studie se předpokládá intenzita v rozmezí 8 až 8,5 tisíce voz../24 hodin (z toho 1,8 
tisíc nákladních vozidel). Nejbližší zástavba řešené obce bude chráněna protihlukovou stěnou. 

Poloha trasy je dána ochrannými pásmy letiště – hlavně ochranným pásmem „proti nebezpe čným 
klamavým sv ětlům“ , které ke pro komunikaci vedoucí v přibližně v souběhu se vzletovou a přistávací 
dráhou letiště nepřekro čitelné.   

Ostatní komunikace v obci jsou navrženy funkční skupiny D1 – „obytné zóny“ dle ČSN 73 6110, 
tab.1. Některé jsou takto označené DZ, na některých označení chybí. Protože se jedná o komunikace 
v zástavbě rodinných domů je toto upořádání vhodné. Většina má asfaltový povrch v dobrém stavu. V nově 
realizované zástavbě na severovýchodě řešené obce jsou navrženy „obytné zóny“ s rozdělením povrchu na 
asfaltový a dlážděny pro zvýšení pocitu bezpečí pěších. 

Napojení většiny „obytných zón“ na silnici III/32226, nebo místní obslužné komunikace není 
provedeno v souladu ČSN 736110, čl. 10.2.4 přes snížený obrubník s „chodníkovým přejezdem“, 
zpomalovacím prahem dle ČSN 73 6110, čl.15.3. Rovněž je na některých napojeních na silnici III/32226 je 
omezený rozhled. Některé komunikace jsou slepé, při délce přes 100 m chybí obratiště. 

Na navržené plochy pro novou bytovou výstavbu v obci budou rovněž dopravní obsluhu zajišťovat 
zklidněné komunikace, funkční skupiny D1. Pro občanskou výstavu a drobnou výrobu kde se předpokládá 
dopravní obsluha nákladními auty navrhuji místní obslužné komunikace dle ČSN 73 6110, obr. 18, 19, 22,  
které musí navazovat na stávající obslužné komunikace, nebo silnici III/32226. 
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Místní komunikace 

Ostatní komunikace v obci jsou navrženy funkční skupiny D1 – „obytné zóny“ dle ČSN 73 6110, 
tab.1. Některé jsou takto označené DZ, na některých označení chybí. Protože se jedná o komunikace 
v zástavbě rodinných domů je toto upořádání vhodné. Většina má asfaltový povrch v dobrém stavu. V nově 
realizované zástavbě na severovýchodě řešené obce jsou navrženy „obytné zóny“ s rozdělením povrchu na 
asfaltový a dlážděny pro zvýšení pocitu bezpečí pěších. 

Napojení většiny „obytných zón“ na silnici III/32226, nebo místní obslužné komunikace není 
provedeno v souladu ČSN 736110, čl. 10.2.4 přes snížený obrubník s „chodníkovým přejezdem“, 
zpomalovacím prahem dle ČSN 73 6110, čl.15.3. Rovněž je na některých napojeních na silnici III/32226 je 
omezený rozhled. Některé komunikace jsou slepé, při délce přes 100 m chybí obratiště. 

Na navržené plochy pro novou bytovou výstavbu v obci budou rovněž dopravní obsluhu zajišťovat 
zklidněné komunikace, funkční skupiny D1. Pro občanskou výstavu a drobnou výrobu kde se předpokládá 
dopravní obsluha nákladními auty navrhuji místní obslužné komunikace dle ČSN 73 6110, obr. 18, 19, 22,  
které musí navazovat na stávající obslužné komunikace, nebo silnici III/32226.  

Hromadná doprava 

Řešená obec je obsluhována jednak městskou hromadnou autobusovou dopravou – provozuje 
DPmP – linka č. 24 Starý Mateřov – Popkovice – Teplého ulice – nádraží ČD v Pardubicích. Zastávka je 
v centru obce, provoz v pracovní dny (spoje cca každou hodinu) i v sobotu a neděli (spoje cca jednou za 3 
hodiny).  

Na společné zastávce jsou linky autobusové příměstské i dálkové dopravy Hromadná autobusová 
doprava je v obci zajišťována 3 - mi linkami : 

linka č. 650 720 Pardubice – Choltice – Sovolusky – Nový Dvůr – Heřmanův Městec  - zastavuje 7 + 7 
spojů pouze v pracovní dny, 

linka č. 240 042 Čáslav – Pardubice – Hradec Králové          - zastavuje 3 + 
1 spojů pouze v pracovní dny, 

linka č. 650 710 Pardubice – Heřmanův Městec – Seč – Hoješín – Klokočov    - zastavuje 4 
+ 3 spojů v pracovní dny a 4 (5) + 1 (2) spoje v So (Ne) 

Dopravní obsluhu hromadnou dopravou obce lze hodnotit  jako dobrou. Docházková vzdálenost 500 
m zasahuje celou obec. 

Zastávky jsou umístěny na jízdních pruzích v blízkosti napojení místních komunikací na silnici 
III/32226 a směrovém oblouku silnice. Doporučuji zastávky posunout do přímého úseku před restauraci. 
Zastávky doporučuji upravit dle ČSN 73 6425 v zálivech s nadvýšením nástupní hrany min. 200 mm. 

 

Doprava v klidu 

Protože obec je převážně zastavěna rodinnými domy, kde parkování a odstavování vozidel je řešeno 
na pozemcích RD, nebo v garážích, není nutné zřizovat samostatné plochy. 

Pro novou občanskou vybavenost  a obytnou výstavbu je nutné na jejím pozemku zřídit potřebná 
parkovací stání pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 dle ČSN 73 6110, čl. 14.1.   

 

Pěší a cyklistická doprava 

Trasy samostatných cyklistických a pěších stezek jsou vedeny na Popkovice a Dubany. Jejich 
propojení v obci je po místních komunikacích – „obytných zónách“, nebo polních cestách. Podél silnice 
III/32226 jsou  vybudovány převážně jednostranné  chodníky pro pěší, které jsou ve špatném stavu. 
Doporučuji pro pěší vybudovat souvislé chodníky podél silnice III/32226 v zastavěné části, oboustranné. 

 

 

Letišt ě Pardubice 
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Řešenou obec ovlivňují ochranná pásma letiště Pardubice. Celý katastr obce zasahují ochranná 
pásma s výškovým omezením – nadmořské výšky omezení jsou uvedeny v mapě širších vazeb. Do severní 
části zástavby obce  OP s omezením vzdušných vedení VN a VVN. 

Podle „Studie hluku z vojenského leteckého provozu“ z roku 1995 (zpracoval TECHSON Praha) 
vyhlásil Magistrát města Pardubic dne 25. 6. 1998 rozhodnutí o ochranném pásmu VPP letiště Pardubice a 9. 
9. 1998 bylo vydáno územní rozhodnutí o ochranném pásmu. 

Vnější hranice OP „A“ 85 dB je  ve vzdálenosti min. 220 m od okrajové zástavby obce.  

Těmito územními rozhodnutími byla vymezena tato ochranná pásma : 

- hluková pásma jednotlivých zón 85, 90 a 95 dB 

- přibližovací a vzletové roviny, vodorovné a kuželové roviny vč. přechodných ploch 

- ochranné pásmo provozní plochy letiště 

- ochranné pásmo proti nebezpečným klamavým světlům  

- ochranné pásmo omezení vzdušných vedení VN a VVN 

- ochranné pásmo ornitologické vnitřní 

- ochranné pásmo ornitologické vnější 

 

Ostatní ochranná pásma 

Pro silnice je stanoveno ochranné pásmo zákonem MDaS č. 13/1997 Sb. § 30 mimo souvisle 
zastavěné území. Pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace II. třídy je vzdálenost od osy silnice 15 m.  

Vechna ochranná pásma jsou ve výkresové části vyznačena.  

 

 g2) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Zásobování vodou 

  S t á v a j í c í  s t a v 
  Potřeba pitné vody pro obec Starý Mateřov je zajištěna bez omezení i pro výhled ze skupinového 
vodovodu Chrudim – Pardubice. Zdroji tohoto skupinového vodovodu jsou jednak podzemní zdroje 
v Podlažicích (6 aktivních vrtů) a jednak údolní nádrž Křižanovice, odkud je povrchová dopravována do 
úpravny vody Monako. Zde je upravována dvoustupňovou filtrací a následně hygienicky zabezpečena 
plynným chlórem.  Smíšená podzemní a upravená povrchová voda je akumulovaná ve vodojemu 
Slatiňany objemu 5000 m3 a odtud převáděna přívodním řadem z oceli DN 700 mm a 600 mm do 
vodojemu v Mikulovicích objemu 15000 m3, který je již ve správě VAK Pardubice. Z vodojemu 
Mikulovice je přiveden k obci páteřní řad z PVC DN 315 mm, který dále pokračuje přes Barchov a Luhy 
až do skupinového vodovodu Přelouč. Vodovodní řad prochází obcí podél komunikace III/32226 a po 
trase na něj navazují jednotlivé zásobní řady z PVC profilu 110 a 90 mm. Z významnějších řadů 
uvádíme řad „B1“ z PVC profilu 110 mm, který je protažen až do obce Dubany. Dalšími řady jsou „A0“ 
– „A3“, „B2“ a řady „C“ – „C2“. Provozovatelem vodovodu je VAK Pardubice, a. s.  
   Tlak ve vodovodní síti v obci je daný polohou vodojemu Mikulovice s min. hladinou 272,00 m 
n. m. a max. hladinou 277,00 m n. m. Při poloze obce v rozmezí nadmořských výšek 229,00 m n. m – 
234,00 m n. m., vychází hydrostatický tlak v obci v rozmezí 38 – 48 m. To znamená, že provozní 
hydrodynamický tlak v síti by ani v době denních odběrových špiček neměl spadnout pod normou 
stanovený minimální tlak 15 m a maximální tlak by neměl ani v době minimálních odběrů (noc) 
přesáhnout normou stanovených 60 m. 
Jednotlivé objekty individuální zástavby jsou připojeny na veřejné řady přípojkami z PE profilu 32 a 40 
mm. 

  
N a v r h o v a n ý  s t a v  

Profily stávajících vodovodních řadů bezpečně zajistí vykrytí nejen vypočtené hodinové potřeby 
vody současné zástavby, ale i navrženého výhledového rozšíření obce, včetně potřeby zásobení 
požární vodou. Protipožární zajištění je tvořeno po trase vysazenými podzemními hydranty s tím, že 
hydranty osazené na koncích jednotlivých řadů zároveň slouží jako vzdušníky resp. kalníky. 
K protipožárnímu zajištění obce je však možné využít i tři vodní nádrže, které se nacházejí uvnitř obce 
a to hlavně plošně největší nádrž nacházející se  v centru obce za mostem. V neposlední řadě je 
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podmíněně možné využít i vodu z Mateřovského potoka a to v konkrétním místě u mostu, kde je 
naakumulován zvýšený stav pomocí jezu. 

 

g3) ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 
S t á v a j í c í  s t a v   
 V obci Starý Mateřov je vybudovaná jednotná kanalizační síť z betonového potrubí (původní řady ) 
a korugovaného, plastového potrubí DN 250 - 300 mm. Na kanalizační síti jsou dvě odlehčovací 
komory a to jedna v centru obce a druhá je součástí čerpací stanice na severovýchodním okraji obce. 
Pomocí těchto odlehčovacích komor jsou přívalové dešťové odpadní vody odlehčovány do 
Mateřovského potoka. Některé úseky jednotlivých kanalizačních sběračů jsou, vzhledem poměrně 
rovinatému charakteru území, navrženy v minimálních spádech, čímž je limitována jejich celková 
kapacita. 
Veškerá tato kanalizační síť z původní zástavby obce je svedena k severnímu okraji obce, odkud se 
odpadní vody přečerpávají výtlakem z PVC DN 110 mm na ČOV Třebosice, typu HYDROVIT 500 S 
(společná ČOV pro Třebosice, Starý Mateřov, Čepí a Dubany). Dle sdělení zástupce provozovatele 
této ČOV – VAK Pardubice, a. s. tato čistírna momentálně vyhovuje látkovému přínosu znečištění, ale 
napjatá začíná být situace, co se týká objemového přínosu odpadních vod. To je způsobeno 
zatěžováním ČOV nejen splaškovými vodami, ale i určitým podílem dešťových a balastních vod. Proto 
se výhledově připravuje přebudování celého systému na převádění splašků přes Třebosice (nová ČS), 
Starý Mateřov  a Staré Čívice až do ČOV Pardubice – Semtín. Nová zástavba RD na severovýchodním 
okraji obce má také jednotnou kanalizaci, která je svedena do vlastní čerpací stanice odpadních vod, 
umístěné při okraji lokality „Z 3“. Tato čerpací stanice je připojena na hlavní výtlak, který prochází 
bezprostředně kolem ní. Přívalové dešťové vody jsou pak odlehčeny samostatným potrubím do 
Mateřovského potoka. 
 
N a v r h o v a n ý  s t a v  
 Pokud se týká nových rozvojových ploch k výstavbě, vzhledem k téměř vyčerpané kapacitě 
stávajících řadů a jejich podlimitním spádům, bude nutno další kanalizace navrhovat jako striktně 
oddílné s tím, že dešťové vody budou svedeny do nejbližší vodoteče a splaškové vody budou 
přečerpávány pomocí nových čerpacích stanic do stávajícího kanalizačního systému. Také by bylo 
žádoucí do budoucna, vzhledem k plánované změně systému dopravy odpadních vod, přebudovat 
stávající jednotnou kanalizační síť na oddílnou, neboť přečerpávání, byť je části dešťových vod, 
neúměrně zatěžuje provozní náklady čerp. stanic.     

 
 
 

Závěr 
Pokud se však týká návrhu odkanalizování, zde považujeme za nutné se ještě zmínit o určitých 

skutečnostech, které budou finální řešení vždy konkrétní lokality ovlivňovat. V případě hlavně velkých 
okrajových lokalit se jedná o zásadní rozhodnutí, zda pro likvidaci odpadních vod navrhnout jednotnou 
či oddílnou kanalizaci. U lokalit uvnitř obce je tato situace zjednodušena tím, že navazující stávající 
kanalizace je vždy jednotná a proto i zde novou kanalizaci navrhujeme řešit jako jednotnou. Určitý 
problém by mohl nastat ve volné kapacitě stávajících kanalizačních řadů „A“ a „A 2“, do kterých bude 
nově přiváděna odpadní voda z poměrně rozsáhlé lokality „P 3“. V jejím řešení jsou navržena opatření 
na snížení množství přívalových dešťových vod, ale přesto zde navíc doporučujeme provést 
hydrotechnické přehodnocení těchto řadů vhodným PC modelem a navíc provést kamerové prohlídky 
fyzického stavu těchto řadů. U okrajových lokalit a to hlavně „Z 2“, „Z 3“, „Z 6“ je při rozhodování o 
konkrétním způsobu (jednotná či oddílná) nutno odpovědně zvážit určitá kriteria, která se pokusíme 
nyní shrnout. Při řešení jednotnou kanalizací budou, vzhledem k jednomu potrubí, menší pořizovací 
náklady na řady, ale vyšší pořizovací náklady na stavební a technologickou část čerpací stanice a 
případné odlehčovací komory a posléze i vyšší provozní náklady na přečerpávání určitého podílu 
dešťových vod. Na druhou stranu oddílná kanalizace sebou nese vyšší pořizovací náklady na dvojí 
řady, ale nižší pořizovací náklady na čerpací stanici a nižší náklady provozní na přečerpávání podílu 
dešťových vod. Důležitým faktorem, který ale zřejmě rozhodování o druhu kanalizace také významně 
ovlivní, bude návrh spádů potrubí, které limituje poměrně ploché území. Zde je ryze splašková 
kanalizace oproti jednotné znevýhodněna nutným vyšším spádem pro zaručení unášecí rychlosti. 
Navíc vzhledem k tomu, že v lokalitě „Z 2“ byly již nově vybudovány jednotné řady, bude zřejmě i další 
výstavba směřovat tímto směrem.                  
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g4) VODNÍ PLOCHY A TOKY 

Popis sou časného stavu 

 Kmenovou vodotečí obce Starý Mateřov je Mateřovský potok, který pramení nedaleko obce 
v extravilánu, zhruba ve středu čtverce tvořeného obcemi Barchov, Jezbořice, Čepí a Starý Mateřov. 
Mateřovský potok protéká středem obce a je levostranným přítokem potoka Bylanky, do které se vlévá 
v km 4,7. Číslo hydrologického pořadí Mateřovského potoka je 1 – 03 – 04 – 015  a jeho celková délka 
je 2. 764 m. Správcem Mateřovského potoka je Zemědělská vodohospodářská správa. V obci má 
Mateřovský potok ještě svůj vlastní bezejmenný levostranný přítok o délce 1. 575 m, který začíná 
nad Hladíkovem a protéká severním okrajem obce. Tato vodoteč je vedena jako HMZ a správce není 
uveden. Severní okraj obce (území letiště) leží v povodí potoka Bylanka - číslo hydrologického pořadí 1 
– 03 – 04 – 016. Potok Bylanka je ve správě Povodí Labe s. p. a jeho celková délka je 22. 892 m.  
Nezastavěné území obce je intenzivně zemědělský  obhospodařované a převážná část tohoto území 
je meliorována. S ohledem na malou svažitost terénu a malé povodí místních vodotečí, protékajících 
zastavěným územím, nebyly v obci zjištěny problémy v souvislosti s n-letými průtoky na těchto 
vodotečích.  
Jihozápadně od křižovatky komunikací III/32228 a III/32226 se dle vodohospodářské mapy a evidence 
nachází vodní zdroj. Zdroj patří bývalému ZD, je v současnosti mimo provoz a nemá ani vyhlášené 
OP. Totéž platí o hydrologickém vrtu, ležícím na jihovýchodním okraji zástavby. Jiné zdroje včetně 
jejich OP se na katastru obce nenachází.     
Potok má prakticky v celém intravilánu obce přírodní koryto, stabilizované břehovými porosty (olše, 
vrba). 
V obci Starý Mateřov se také nacházejí celkem tři vodní plochy. Dvě jsou ve středu obce a jedna na 
jejím severozápadním okraji. 
Podél vodotečí a zatrubněných úseků ve správě Zemědělské vodohospodářské správy je třeba 
ponechat volný oboustranný manipulační pruh o šíři 6,0 m. 

Meliorace a závlahy 

V katastru obce Starý Mateřov jsou provedena meliorační a závlahová opatření – podzemní 
rozvody z osinkocementu (vlastník soukromý subjekt Říha – Boháč). Při jakýchkoliv stavebních zásahů 
musí být uvedená zařízení na pozemcích respektována. 

g5) ENERGETIKA 
Zásobování elektrickou energií 
Zhodnocení současnému stavu 
Primérní rozvod 
Obec Starý Mateřov je v současné době napájena elektrickou energií rozvodným systémem 35 kV – 
vrchním vedením VN 843 ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4. 
V katastrálním území obce je vybudováno 5 trafostanic.  
Jedná se o ocelové příhradové (2 ks), betonové stožárové (2 ks) a betonové monolitické (1 ks). 
Přehled stávajících trafostanic VN/NN 
Jedná se o tyto stanice :   
 

Číslo 
trafostanic
e 

Stanovišt ě trafa v obci Typ Výkon Vlastník 

. TS  č.   233 Starý Mateřov - obec betonová stožárová – typ B2 do 250kVA ČEZ Distribuce, a.s. 

. 
    

TS  č. 1008 
Starý Mateřov - Spálov ocelová příhradová –  typ PTS3 do 250kVA ČEZ Distribuce, a.s. 

. TS  č. 1009 Starý Mateřov - bytovka ocelová příhradová – typ PTS3 do 250kVA ČEZ Distribuce, a.s. 

. TS  č. 1144 Starý Mateřov - nová 
výstavba 

kabelová BETONBAU – typ 
UK1700-23 

do 630kVA ČEZ Distribuce, a.s. 

. TS  č. 1063 TRITON betonová stožárová – typ BTS630 do 630kVA Cizí - TRITON 
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Venkovní vedení VN 35 kV je provedeno vodiči AlFe na betonových stožárech v rovinném 
uspořádání vodičů.  
Před TS jsou do vedení vsazeny úsekové odpojovače. Kabelová TS má svislý odpojovač osazen na 
betonovém lomovém stožáru ve vzdálenosti 16 m.    

Distribuční rozvod NN  

Rozvodná siť NN v obci je provedena : 

Vrchním vedením z vodičů AlFe, částečně Cu, v uspořádání vvs i vps. Upevněny jsou na betonových 
podpěrách, střešnících a stěnových konzolách. V některých místech jsou ještě dřevěné sloupy. Jedná se o 
lokality s původní zástavbou rodinnými domy a kolem zemědělského střediska. Některé přípojky jsou 
provedeny závěsnými  kabely AYKY. 

Kabelovým vedením 1kV s použitím celoplastových kabelů AYKY, uložených v zemi. Pojistkové 
skříně a pilíře jsou od firem EKOPLAST Staněk, s.r.o. a DCK Holoubkov Bohemia, a.s.  

Na zasíťovaném pozemku pro výstavbu v severovýchodní části obce jsou použity skříně a pilíře od 
firmy ESTA, spol. s r.o. Ivančice. 

Rozvod VN 35kV  

Pro zásobování el. energií nově navrhovaných lokalit dojde k rozšíření vrchního vedení VN 35kV 
včetně vybudování nových TS. Předpokládá se použití betonových jednosloupových TS do 250 kVA. 

Distribuční rozvod 

Nové rozvody 1 kV budou provedeny kabelovým vedením v zemi podle rozsahu a potřebného 
příkonu rozvojových lokalit. Požadavky na zokruhování se stávajícím rozvodem NN jsou individuální. 

Zásobování elektrickou energií 

Čtyři z energetických zařízení, která jsou nebo s postupem výstavby budou využívána pro pokrytí 
distribučních odběrů, jsou ve vlastnictví obchodní společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8. Pátá trafostanice č. 1063 u závodu TRITON, spol. s r.o. je cizí a nelze ji pro distribuci využít. 

 

Vliv na životní prost ředí 

Pro eliminaci vlivu energetických zařízení na životní prostředí (hluk TR, elektromagnetické pole vedení), k 
zajištění jejich spolehlivého provozu, k ochraně života, zdraví a majetku osob je nutno respektovat ochranné 
pásmo vedení 22 kV. Ochranné pásmo nadzemního vedení VN - 22 kV je vymezeno Zákonem                 č. 
458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení na obě jeho strany: 

u napětí nad      1 kV do 35 kV včetně - pro vodiče bez izolace            7 m  (10 m) 

                     - pro vodiče s izolací základní   2 m 

                     - pro závěsná kabelová vedení   1 m  

                     - pro podzemní kabelová vedení    1 m 

Poznámka :  Údaj v závorce platí pro zařízení postavená před platností 1. energetického zákona tj. před 
rokem 1995. 

  

Zásobování plynem 

S t á v a j í c í  s t a v  

Severně od obce prochází trasa VTL plynovodu DN 300 a DN 500 (tzv. středočeská magistrála). 
Z VTL potrubí DN 300 je přípojkou DN 80 napojena stávající regulační stanice pro obec Starý Mateřov, 
situovaná na severním okraji obce, vedle čerpací stanice odpadních vod kanalizace obce. Zásobovací síť 
STL o provozním tlaku 0,3 MPa, v dimenzích d 160, 63 a 50 je v současné době dokončena. Podklady o 
stávající plynofikaci obce  poskytly VČP Pardubice. 

 

BILANCE  SPOTŘEBY  PLYNU 
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S t á v a j í c í  s t a v  

157 RD            x  2,8 m3/h  =         440 m3/h 

                         x  3000 m3/rok  =    471 000 m3/rok 

11 BJ               x   2,1  m3/h  =           23 m3/h 

                        x  2000 m3/rok  =      22 000 m3/rok               

NEBYTOVÉ PROSTORY                       120 m3/h    =    160 000 m3/rok 

CELKEM                                              483 m3/h   =     653 000 m3/rok 

 

 

POTŘEBA  PLYNU  CELKEM  :   cca          1 420,0 m3/h   =          2 250 000 m3/rok 

CELKEM  NÁRŮST POTŘEBY PLYNU   

Potřeba plynu celkem                        Phod =          1 420 m3/h          Prok =   2 250 000 m3/rok 

Koeficient současnosti  0,7                Phod =             994 m3/h 

Plynofikace – odhad max. 85%       Phod =              845  m3/ h   

                                     Prok  =    1 912 000  m3/rok 

 

Zásobování teplem 

Zhodnocení současnému stavu 

Klimatická charakteristika  

Nadmořská výška                                                       250 m 

Nejnižší venkovní výpočtová teplota                         - 12°C 

Počet dnů topného období ( do  + 13  C )                  224dnů 

Oblast s větry                                                                  intenzivní větry     

Ukazatele potřeby  tepla 

Na 1 rodinný dům                                                    18,0 kW/h 

                                                                                   25 000 kWh/rok  

Na 1 bytovou jednotku                                                     8,0 kW/h 

                                                                                    15 000 kWh/rok 

Nebytové prostory  :  80 – 105 W/m2 užitné plochy + 10%  TVU a VZT 

Vytápění objektů  

TEPLO  Zásobování teplem a teplou vodou užitkovou z předávacích stanic horkovodu  v  obci nepřipadá 
v úvahu. 

PLYN        Plynem je vytápěna převážná část obce (cca 75%), místa možné budoucí zástavby lze napojit 
ze stávající STL sítě. 

ELEKTRO V části stávajících RD v obci je vytápění  a ohřev TVU elektřinou. Ve výhledu lze uvažovat o 
části RD s el. vytápěním. 

ALTERNATIVNÍ ZDROJE V nové zástavbě je třeba doporučovat, vzhledem k ochraně životního prostředí a 
zvyšovaní cen energií, vytápění objektů a  ohřev TVU pomocí tepelných 
čerpadel a slunečních kolektorů. 

 

BILANCE  SPOTŘEBY  TEPLA 

S t á v a j í c í  s t a v  
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157 RD             x 18 kW/h     =    2 826 kW/h 

                         x 25 Mwh/rok    =    3 925 MWh/rok 

11 BJ                x  8  kW/h     =        88 kW/h 

                         x 15 Mwh/rok   =      165 MWh/rok  

NEBYTOVÉ PROSTORY 

 cca 10 000 m2   x  100 W/m2    =      1 000 kW/h     =    1 300 MWh/rok 

CELKEM                                            3 914 kW/h    =     5 390 MWh/rok 

 

POTŘEBA  TEPLA  

N a v r h o v a n ý  s t a v  

POTŘEBA  TEPLA  CELKEM                                                       cca  11,81 MW   

Vliv na životní prost ředí 

Znečišťování ovzduší spalovacími procesy v bytově - komunálním hospodářství a průmyslu způsobuje stále 
vyšší zatížení ovzduší cizorodými látkami s vážnými důsledky dlouhodobého působení těchto látek na 
vyvolání řady rizikových onemocnění. Navržené rozšíření využití zemního plynu, el. energie, spolu  využitím 
dřevní hmoty, bude další výraznou změnou v palivo - energetické bilanci obce, která zlepší kvalitu životního 
prostředí a příznivě ovlivní ekologické vztahy v území. Využitím ušlechtilých paliv dojde                              k 
podstatnému snížení pevných i plynných exhalací a polétavé prašnosti v topném období, přičemž odpadne 
znečištění výfukovými plyny při rozvozu pevného paliva a odvozu popela. Výrazně se sníží také nároky                      
na skladování pevného domovního odpadu. 

V této souvislosti upozorňujeme na platnost zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.,                      o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů), který kromě jiného umožňuje nařízením obce zakázat 
některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečištění a stanovit podmínky pro spalování nebo jiný způsob 
likvidace suchých rostlinných materiálů. (§ 50, odst. g) a h)). 

 

g6) SPOJE 

TELEKOMUNIKACE 

Zhodnocení sou časného stavu 

V roce 1996 byl přiveden do obce nový telekomunikační kabel z telekomunikační ústředny Staré 
Čívice a provedeno rozvedení telekomunikační sítě v obci Starý Mateřov. U objektu obecního úřadu a 
hasičské zbrojnice byl vybudován hlavní sdružovací bod /SR/. Po obci byla rozvedena zemní sekundérní síť 
zakončena účastnickými rozvaděči /UR/. Přípojky k jednotlivým účastníkům byly provedeny jako přílože k  
sekundérní síti zemním kabelem, zbývající vzdušným samonosným kabelem. V současné době je SR 
obsazen na 90 procent své kapacity, UR na cca 80 až 90 procent kapacity. UR byly navrženy na cca 90 
procent stávající zástavby s dalším rozvojem výstavby nebylo uvažováno. 
 

NÁVRH 
V zájmových lokalitách plánované výstavby bude nutné systematické připojení do centrálního 

sdružovacího bodu /SR/. Připojení budoucích jednotlivých RD a výrob-ních objektů je nutné připojit 
účastnickou přípojnou sítí, která bude vyhovovat současným technickým podmínkám pro provoz 
telekomunikační sítě. 
Jednotlivé RD a výrobní objekty budou připojovány podle požadavků po telekomunikačních službách. 
 
 

g7) LIKVIDACE KOMUNÁLNÍCH ODPAD Ů 

Obec Starý Mateřov má vydanou obecně závaznou vyhlášku o stanovení sytému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem č.1/2002. 
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Likvidace odpadů TKO probíhá svozem, který zajišťuje pro obec týdenním svozem SOP (Sdružení 
obcí Přeloučska). Sběr komunálního odpadu mimo recyklovaného a nebezpečného odpadu je prováděn do 
sběrných nádob (popelnice a kontejnery) s vnitřním objemem 110l a 1.100 l nebo vekoobjemovým 
kontejnerem s vnitřním objemem 34 m3 – určený pro odkládání zejména objemového odpadu. 

Ostatní sběr tříděného odpadu - plasty a sklo je prováděn prostřednictvím sběrných nádob na 
využitelný odpad, svoz provádí fy SOP Přelouč. Sběr železného šrotu je prováděn několikrát ročně místními 
hasiči do připravených kontejnerů fy ESO – Kovošrot. 

K odkládání vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu slouží mobilní kontejner, který je 
v provozu 2 x ročně. Sběr vyřazených léků provádí všechny lékárny nejbližší v Pardubicích.  

Stavební a demoliční odpad lze ukládat na řízenou skládku ve Chvaleticích. 
 

Povinnosti původců odpadů vyplývají z ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. 

Na území obce v současnosti neexistují záměry z hlediska odpadového hospodářství, které by se 
promítly do územně plánovací dokumentace, nároků na nové plochy.  

 

 

II.A.h) VYMEZENÍ PLOCH PŘÍPUSTNÝCH PRO DOBÝVÁNÍ LOŽISEK 
NEROSTŮ A PLOCH PRO JEHO TECHNICKÉ ZAJIŠT ĚNÍ  

 

Do území Starého Mateřova nezasahují ložiska nerostných surovin ani zde neexistuje záměr na 
povrchovou těžbu nerostných surovin. 
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II.A.i) NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY  

ÚVOD 

Ochrana ÚSES vychází ze zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny a č. 284/1991, o pozemkových úpravách. Podrobnější pokyny k vytváření systémů 
ekologické stability určuje vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

 Do praxe jsou ÚSES a jejich vymezení prosazovány orgány státní správy : 

a) jako součást územně plánovací  

b) jako součást lesních hospodářských plánů 

c) jako součást komplexních pozemkových úprav 

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 
(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou 
existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna bez 
výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po 
narušení se vracet ke svému původnímu stavu (tj. ekologickou stabilitu). Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí 
ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových 
podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a 
kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny 
velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v 
podobných životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocénů 
(STG).  

Hierarchicky je ÚSES členěn na lokální (nejnižší) úrove ň, regionální a nadregionální . Součástí 
lokálního ÚSES jsou i všechny prvky vyšších systémů. Hierarchicky nižší stupeň ÚSES nemůže existovat bez 
trvalých "dotací" z hierarchicky vyššího stupně. 

Základními prvky ÚSES jsou biocentra a biokoridory: 

Biocentrum  je segment krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje 
dlouhodobou (trvalou) existenci a reprodukci společenstev rostlin a živočichů. Význam biocentra je závislý   
na zachovalosti (přirozenosti) segmentu, na jeho rozloze, poloze a reprezentativnosti. 

Biokoridor  je krajinný segment, který propojuje mezi sebou biocentra a umožňuje tak migraci 
organismů a šíření genetických informací. Je to dynamický prvek, který ze sítě izolovaných biocenter vytváří 
vzájemně se ovlivňující systém. Biokoridory jsou tvořeny zpravidla zbytky přírodních lesních porostů v 
zemědělské krajině, liniemi stromů a keřů podél vodních toků, nádrží, komunikací apod. 

O rozmístění a rozsahu ÚSES na všech úrovních rozhoduje pět základních kritérií, z nichž především 
při zpracování územního plánu lze optimálně uplatnit kritérium společenských záměrů a limitů při vymezování 
ÚSES v krajině, tj. upřesnění navrhovaného místního ÚSES v konfrontaci a následně v koordinaci se 
stávajícími i předpokládanými funkcemi a zájmy v řešeném území. 

Na jednotlivé prvky místního ÚSES zapracovaného do ÚPN je nutno pohlížet diferencovaně.                
Na souvisle zastavěných a navazujících územích obce má rozhodující stanovisko k vymezení ÚSES územní 
plán, který má nejvíce informací o stávajícím a potencionálním využití prostoru. Vymezení prvků ÚSES na 
lesní půdě a prvků navrhovaných k založení na zemědělské půdě není jednoznačné, ale více či méně 
orientační (pokud jejich vymezení není předurčeno urbanistickým řešením). Další upřesnění vymezení těchto 
prvků ÚSES bude provedeno v případě provádění komplexních úprav nebo projektu ÚSES (na zemědělské 
půdě) a na oblastním plánu rozvoje lesa, lesním hospodářském plánu či inventarizačních osnovách (na lesní 
půdě). 
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ZÁKLADNÍ PODKLADY 

Základními podklady pro zapracování ÚSES do návrhu územního plánu obce Starý Mateřov byly : 

• Návrh regionálního ÚSES České republiky - ÚTP pro Ostravskou oblast (Společnost pro životní 
prostředí Brno, 1996); 

• Generel lokálních systémů ekologické stability - koncept 1 : 5 000 (ing. J. Stanovský, 1994); 

• ÚAP ORP Pardubice 

 

NÁVRH PRŮBĚHU MÍSTNÍHO ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

Ekologicky významným prvkem v území je remíz na soutoku Mateřovského potoka s Bylankou 
v severní části území – LBC 3. Z tohoto biocentra vychází podél Bylanky lokální biokoridor LBK 2a – Bylanka 
od remízu Starý  Mateřov až po Čívickou svodnici - šířka 20 m.  Dále severním směrem vede podél vodoteče 
LBK 1 – Čívická svodnice – šíře opět 20 m.  

V jižní části katastru se pod fotbalovým hřištěm nachází další remíz, který vytváří základ 
navrhovaného lokálního biocentra LBC 6 – Remíz při Mateřovském potoku. Remíz má i funkci větrolamu. 

Z jihu vede k biocentru biokoridor LBK 7, jehož realizace je projekčně zpracována.  Výsadby jsou 
navrženy levostranně podél Mateřovského potoka v šíři 5,5 m. 

Lokální biokoridor LBK 5 –  Mateřovský potok od remízu na jihu St. Mateřova po soutok s Bylankou, 
z části funkční – je též projekčně zpracován jako  výsadba zeleně po pravém břehu vodoteče v šíři 6 m a 
ochranné zatravnění po levém břehu v šíři 3 m. 

Lokální biokoridor LBK 4 – Odvodňovací příkop je v západní části vlevo od komunikace III. třídy nově 
vysázen a funkční, východním směrem je navržen s cílem doplnit pás zeleně a ochranné zatravnění. 

V řešeném území jsou stávající interakční prvky 1, 2, 3, a 5 a dále jsou navrženy interakční prvky IP 
4 – na jihozápadě obce podél vodoteče tvořící hranici katastru,IP 5 – podél pěší a cyklistické stezky – Starý 
Mateřov – Dubany a IP – vedený ve směru sever – jih při nové západní hranici katastru. 

 

Hlavní požadavky na lokální ÚSES 
- respektovat vyšší úroveň ÚSES a ÚTP regionálních a nadregionálních systémů 
- posílit liniovou zeleň podél komunikací a vodních toků 
- propojit plochy lesů a nízké krajinné zeleně se zastavěným územím obce 
- při budování inženýrských sítí a jejich zařízení omezit v místech prvků ÚSES zásahy na minimálně nutné 

průchody včetně náhrady zasažené zeleně 

 

STŘETY A BARIÉRY PRVK Ů ÚSES 

V území Starého Mateřova nejsou zásadní bariéry mezi prvky ÚSES, není zde vedení velmi 
vysokého napětí ani významné frekventované komunikace. 

 

VELIKOST SKLADEBNÝCH SOU ČÁSTÍ ÚSES A MINIMALIZACE PRVK Ů  

Požadované velikosti základních prvků ÚSES (výměra biocenter, délka a šířka biokoridorů) se liší dle 
jednotlivých úrovní, vegetačního stupně a cílového společenstva. V minimálních rozměrech jsou většinou 
vymezeny pouze části mimo stávající dřevinné porosty (na zemědělské půdě). 

Regionální biocentrum 20–50 ha a na úrovni lokální je minimální výměra biocentra 3–5 ha. 

Maximální délka nepřerušovaného úseku lokálního biokoridoru je 20 m. Minimální nutná šířka 
u lokálního biokoridoru je stanovena na 15 m. 
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HOSPODAŘENÍ NA PLOCHÁCH VYMEZENÝCH PRVK Ů 

Cílovými lesními porosty ÚSES by měly být bučiny, jedlodubové bučiny, jedlobukové smrčiny, a 
jasanové olšiny. Jde o území ovlivněná hospodařením člověka a proto je přesnější určení klimaxových dřevin 
v daných podmínkách složité. K realizaci ÚSES proto doporučujeme použít širší dřevinnou skladbu 
specifikovanou detailněji v projektech ÚSES podle druhového složení podrostů a půdních map. 

V lesních prvcích ÚSES by ve vymezených porostech mělo být preferováno minimálně podrostní 
hospodaření nebo výběrné hospodářství. Při nedostatku zmlazených cílových dřevin tyto uměle vnášet. 
Obmýtí a obnovní dobu je možno ponechat beze změny, zvýšit by se mělo zastoupení cílových dřevin tak, 
aby v průměru bylo dosaženo zastoupení minimálně 50 %, tzn., aby porosty tvořící biokoridor byly hodnoceny 
stupněm ekologické stability 4. Pro lokální biocentra vymezená na lesní půdě by mělo platit, že u 
jedlobukových porostů by měl být dodržován požadavek podrostního hospodaření s předsunutými prvky pro 
umělé zalesnění chybějícími dřevinami přirozené druhové skladby, především tedy buku jako hlavní dřeviny a 
dále přimíšeně a vtroušeně klenu, modřínu. Stávající smrkové porosty obnovovat holosečně, popřípadě 
rovněž podrostně. U porostů, které nejsou kvalitní a u nichž není žádoucí další zmlazení uvažovat i o 
případném snížení obmýtí o 10 roků. Při clonné obnově smrkových porostů by do čistých náletů měl být 
uměle vnášen buk, popř. ostatní cílové listnáče zejména jako dřeviny zpevňující a meliorační, ale jen 
autochtonní. Ideálním cílem hospodaření v porostech tvořících lokální biocentra je les s druhovou a věkovou 
skladbou blízkou přirozené. 

Při zakládání prvků ÚSES na orné nebo jiné nezalesněné půdě využít ve velké míře meliorační 
dřeviny - keře a stromy. 

Při přeměnách druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mělo platit, že sazenice mají být 
nejen odpovídající druhové skladby, ale i místní provenience a z odpovídajícího ekotopu. 

Hospodaření v lesních biokoridorech navržených mimo lesní půdu a v břehových porostech podél 
potoků je dáno především jejich malou šířkou, a proto je zde nutné počítat s obnovou pouze přirozenou, 
popř. jednotlivým nebo skupinovým výběrem. 

Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové hospodaření, které by 
nezhoršilo stávající stav, tzn., že na pozemcích vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby, 
trvalé travní porosty měnit na ornou půdu, odstraňovat nárosty nebo jednotlivé stromy a pod. Přípustné jsou 
pouze ty hospodářské zásahy, mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu 
(např. zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění). 
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II.A.j) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

 j1) Vyhodnocení vliv ů Územního plánu Starý Mate řov na životní prost ředí 

Pro návrh Územního plánu Starý Mateřov bylo v lednu 2009 zpracováno dle zákona č. 100/2001 Sb. 
a přílohy k § 19, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., osobou oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. 
(Aquatest a. s., Geologická 4, 150 00 Praha 5, RNDr. Jaroslav Skořepa, CSc.) zpracována „Dokumentace 
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)“, která je nedílnou součástí návrhu ÚP Starý Mateřov. 

  

 j2) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE 
VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEV Ů OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností (ORP) Pardubice pořízené 
Magistrátem města Pardubice, stavebním úřadem, oddělením územního pánování v prosinci 2008 obsahují 
v závěru určení problémů k řešení v ÚPD z nichž se území obce Starý Mateřov týká následující: 

 

Závady v urbanistické struktu ře a využití zastav ěného území  

U15 Nevhodné sm ěry rozvoje obcí – rozvoj obytné zástavby směrem k frekventovaným komunikacím a 
železnicím, nevhodné výběžky zastavěného území do volné krajiny, satelity 

 

Závady hygienické  

ZH Hluková zátěž z provozu letiště Pardubice 

 

Problémy a st řety zám ěrů na provedení zm ěn v území 

P3 Neúměrný nárůst bydlení bez občanského vybavení a práce, (v příměstském prostoru Pardubic vliv 
suburbanizace * přináší narušení sociálních vazeb v obcích, problémy v dopravě v Pardubicích a 
v okolí a další negativní vlivy) 

Lze konstatovat, že návrh ÚP Starý Mateřov všechny tyto problémy a úkoly k řešení v ÚPD 
formulované v rámci rozboru udržitelného rozvoje řeší na úrovni odpovídající územnímu plánu. 

 

 j3) PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁN EK, 
SLABÝCH STRÁNEK, P ŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ 

Vymezení zastavitelných ploch není v kolizi se zájmy ochrany přírody a krajiny i zájmy ochrany 
nemovitých kulturních památek. Rozvoj obytné zástavby neohrozí atraktivitu bydlení. U plochy Z9 vymezené 
v ÚP bude nezbytné realizovat zástavbu až po zpracování podrobnější dokumentace – územní studie, 
v rámci které budou podrobněji posouzeny možnosti využívání ploch ve vazbě na okolní zástavbu, na 
dopravní obsluhu území, řešení technické infrastruktury, ochranu přírody apod. 

Vhodným využitím zastavitelných ploch dojde k posílení stabilizace počtu obyvatel, pracovních 
příležitostí a případně i k posílení sociálních vazeb snížením podílu migrace obyvatel za prací, případně                  
za dostupným bydlením. 
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 j4) VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLN ĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Obsahem této kapitoly má být popis míry a způsob naplnění priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území schválenými v zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. 

(01)  Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení 
sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 
základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při 
rozhodování o změnách ve využití území.  

(02)  Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů stanovených v 
Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných krajských záměrů, 
které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Pardubického kraje 
(aktualizace 2005/2006).  

(03)  Vytvářet podmínky pro přeměnu a rozvoj hospodářské základny v území regionů se soustředěnou 
podporou státu vymezených dle Strategie regionálního rozvoje České republiky, kterými jsou na území 
Pardubického kraje:  

II. hospodářsky slabé regiony: území okresu Svitavy;  
III. regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností: území obce s rozšířenou působností Králíky.  
Pro tato území prověřit a stanovit možnosti zajištění odpovídající dopravní a technické 

infrastruktury.  
 

(04)  Vytvářet podmínky pro zachování a rozvíjení polycentrické struktury osídlení kraje založené na 
městech Pardubice, Chrudim, Svitavy a dvojměstích Česká Třebová-Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto-
Choceň. Posilovat význam ostatních center osídlení, zejména ORP: Moravská Třebová, Hlinsko, Lito-
myšl, Lanškroun, Přelouč, Holice, Žamberk a Králíky.  

 
(05)  Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení dopravní 

dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:  
       koridoru I/2 Pardubice – Přelouč – Chvaletice (- Kolín);  
       napojení ostatních center osídlení k regionálním centrům Pardubice, Chrudim, Vysoké Mý-to, Ústí nad   

Orlicí, Česká Třebová a Svitavy.  
 
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se 

soustředit zejména na:  
      zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny;  
      ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;  
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c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny;  
d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké 
zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod vyu-žívaných ke koupání.  
 

(07)  Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve 
vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména 
na:  
• posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a 

architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství 
a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení 
dostatečné prostupnosti krajiny;  

• vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celist-vosti 
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a prefe-rovat 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;  

• intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;  
• rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 

strategických služeb (znalostní ekonomika);  
• uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby 

prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekolo-gickou stabilitu 
krajiny a eliminujících erozní poškození;  

• uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem umožnit 
intenzivnější rekreační a turistické využívání území;  

• rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a 
vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský 
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.  

 
(08)  Vytvářet podmínky pro řešení specifických problémů ve specifické oblasti kraje při zachování 

požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území. Navrhovat v území specifické oblasti takové formy 
rozvoje, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a neohrozí zachování 
jeho hodnot.  

 
(09)  Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů, zejména Králové-

hradeckého, Středočeského a Olomouckého, s cílem optimalizovat dostupnost obslužných funkcí i 
přes hranice kraje (odstraňování administrativních bariér).  

 
(10)  Podporovat zlepšení vazeb prostoru Králicko na sousední region Polské republiky (Klodzko).  

 

Shrnutí:   

V územním plánu Starý Mateřov jsou uplatněny takové nástroje územního plánování, které přispívají 
k rozvoji Pardubického kraje, zejména s ohledem na poptávku po kvalitním bydlení v blízkosti města 
Pardubice a využití potenciálu obce Starý Mateřov. Polycentrická struktura města Pardubice není návrhem 
ÚP dotčena. Územní plán přebírá rozvojové záměry dopravní infrastruktury obsažené v zásadách 
územního rozvoje. Územní plán využívá stávajících ploch v rámci zastavěného území, jako ploch 
přestavby pro rozvoj bydlení a drobného podnikání. Rozvíjí dopravní a technickou obsluhu daného území. 
Pro plochu Z9, která svým umístěním vybočuje z jakéhosi pojetí urbanistické celistvosti sídla je stanovena 
podmínka zpracování územní studie a samotný územní plán v této rozsáhlé ploše navrhuje plochy 
veřejných prostranství. Tato plocha bude svým potenciálem využita pro kvalitní bydlení, je 
charakterizována jako ekologický projekt navazující na sousední obec Barchov s využitím ekologických 
prvků a adekvátním návrhem občanské vybavenosti, která bude doplňovat stávající chybějící občanskou 
vybavenost v obci (např. mateřskou školu). Územní plán nenarušuje vazby s územím sousedních krajů. 
Navrhuje se takové řešení, které vyhoví potřebám hospodářského a sociálního využívání území a 
neohrožuje hodnoty v daném území.  
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 j5) VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 

 5.1   Vyhodnocení vliv ů územního plánu na vyváženost podmínek pro p říznivé životní 
prost ředí, pro hospodá řský rozvoj a pro soudržnost spole čenství obyvatel území, jak 
byla zjišt ěna v rozboru udržitelného rozvoje území   

S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (širší antropogenní podmínky) a přírodní 
podmínky, je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území přiměřené posílení funkce obytné, 
rekreace každodenní a současné posílení funkce hospodářské při minimalizaci dopadů na životní 
prostředí. 

Silnou stránkou správního obvodu ORP Pardubice je jeho stabilita sociální a ekonomická, kterou 
prozatím výrazně neohrožují některé nové negativně se projevující tendence spojené s růstem 
ekonomických aktivit a s požadavky na bydlení. Historicky vzniklá sídelní struktura poskytuje při vhodném 
řízení jejího vývoje dobré předpoklady dalšího růstu. Hodnotné historické soubory sídel a přírodní prvky 
jsou dosud chráněny před významným narušením nebo znehodnocením. To vytváří dobré předpoklady 
pro identifikaci prostředí, pro jeho budoucí plné využití, mimo jiné i pro cestovní ruch.  

Vnitřními problémy obvodu jsou především tendence, které není možné s hlediska udržitelného 
rozvoje území dlouhodobě akceptovat: poměrně rozsáhlý suburbanizační proces soustředěný zejména do 
okraje měst a sídel s důsledky v oslabování jejich jádra, v záboru chráněné zemědělské půdy, v redukcí 
přírodních ploch včetně zeleně nezbytné pro rekreaci a pohyb ve volné krajině. Zřetelné prostorové 
vymezení urbanizovaného území sídla a očištění příměstské krajiny od aktivit narušujících její obraz je 
podmínkou pro její každodenní rekreační využití - kapacita tohoto území pro denní rekreaci neodpovídá 
potřebám obyvatel. 

Mezi hlavní příležitosti proto patří zejména rozvíjení procesů regenerace a revitalizace, a to jak 
urbanizovaného území - zejména jeho jádra a brownfields, tak i krajiny s cílem zajistit vysokou komplexní 
kvalitu a atraktivitu prostředí pro život a vytvořit podmínky pro příznivý vývoj sociální struktury a 
soudržnosti obyvatel, zejména mladší a kvalifikované části populace. 

Pro tyto cíle a pro cestovní ruch a jeho očekávaný kulturní a ekonomický přínos je vhodné využít 
specifických kvalit území – kulturních památek a dalších architektonických hodnot, fenoménu řek a jejich 
niv v sídlech i mimo ně, četných vodních ploch a přírodních prvků krajiny včetně rozvoje v tomto regionu 
tradičního  jezdectví, cyklistiky nebo agroturistiky. 

Tyto cíle mohou být negativně ovlivněny tlaky na nevhodné využití území, které přináší pouze 
krátkodobý ekonomický efekt, a které snižují nebo zcela vylučují plné využití historicky vzniklých hodnot 
území. Další překotné rozpínání měst („urban sprawl“) podřízené pouze uspokojení potřeb bydlení bez 
vztahu k dlouhodobému organickému růstu sídel  a bez realizace optimální občanské infrastruktury 
(včetně veřejných prostranství) nemůže dlouhodobě uspokojit rostoucí požadavky na kvalitu života a může 
se stát ekonomicky i sociálně limitujícím faktorem dalšího rozvoje území – při poklesu zájmu o takto 
utvářené prostředí a preferenci jiných, které novým požadavkům vyhovují. 

Území ORP Pardubice má dobré podmínky pro hospodářství a zemědělství, má rozvinutou 
dopravní a technickou infrastrukturu, je dobře dostupné a má výhodnou polohu v České republice. Existují 
zde stabilní průmyslová odvětví, především chemický a elektrotechnický průmysl.  

Naproti tomu  dochází v území, i přes příznivé podmínky, k útlumu zemědělské výroby. Je zde 
přetížená silniční síť, zvláště v okolí měst, což je, spolu s jejich technickým stavem, největší slabou 
stránkou. Rozvoj nových technologií a vědeckotechnického výzkumu, budování obchvatů měst, rozvoj IDS 
a budování ČOV a kanalizací představuje příležitosti pro další rozvoj. Významnými hrozbami pro území je 
oddalování výstavby silničních obchvatů měst, nevyužití „brownfields“, nárůst silniční dopravy a negativní 
dopravní vlivy suburbanizace. 

ORP Pardubice náleží dle průměrné hodnoty koeficientu ekologické stability (KES) ke krajinnému 
typu krajina plně antropogenizovaná. Tuto krajinu lze charakterizovat jako životní prostředí, které splňuje 
pouze základní potřeby člověka. Převažuje zde rovinatá, silně urbanizovaná a zemědělsky využívaná 
krajina nad přírodě blízkými územími. Postupně došlo k oslabení autoregulačních pochodů 
v ekosystémech a tím k snížení jejich ekologické stability.  

Další snižování ekologické stability již dnes nestabilního území povede k vodní a větrné erozi 
půdy, zvýšenému riziku povodní z důvodu neschopnosti krajiny akumulovat dešťové srážky, poškozování 



ÚP STARÝ MATEŘOV  II.A – ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST 
II.A.j) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO  ŘEŠENÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

50 

lesů z důvodu jejich roztříštěnosti a ke kalamitním stavům na lesních plochách, zvýšenému výskytu 
škůdců atd.  

V ORP Pardubice je vysoké procento nefunkčních prvků lokálního ÚSES. Za téměř stoprocentně 
nefunkční lze označit ÚSES v jihovýchodní části území. Podíl ploch zvláště chráněných území v ORP 
Pardubice je, vzhledem k celorepublikovému průměru, značně podprůměrný. Tlak na zábor 
nezastavěných i nezastavitelných ploch (zemědělské, lesní půdy a zbytků přírodně hodnotných území) pro 
potřeby dopravních, průmyslových staveb a zařízení pro občanskou vybavenost a bydlení je stále značný 
a není úměrný stavu prostředí. 

K tomu, aby se stala krajina tohoto území plně vyhovujícím životním prostředím, vyžaduje jednak 
důslednou ochranu zbytků území s vyšší přírodní hodnotou a jednak rekonstrukci záměrným 
urbanistickým, krajinotvorným zásahem. Za nejúčinnější se jeví vytvoření kvalitní sítě ÚSES – ochrana a 
dotváření stávajících prvků a především tvorba nových, návrhových prvků. Vytvořením sítě ÚSES na 
odpovídající úrovni dojde k zvýšení ekologické stability krajiny a tím k posílení udržitelného rozvoje území, 
k zvýšení hodnoty krajinného rázu. Krajina se stane prostupnou, obyvatelnou, využitelnou pro krátkodobou 
rekreaci obyvatel, celkově se  zvýší  atraktivnosti krajiny pro obyvatele Pardubicka. Stejné cíle je nutno mít 
na zřeteli při  územně plánovací činnosti a při projektování nové výstavby. Nové rozvojové plochy musí být 
začleněny do okolní krajiny, s důrazem na řešení hranice zastavitelného a nezastavitelného území.  

Sociální a ekonomický pilíř jsou přibližně vyrovnané a jsou na relativně dobré úrovni. Oba spolu 
velmi úzce souvisí. Na jejich dobrém hodnocení se podílí především stabilní ekonomická situace a 
existence tradičních a perspektivních průmyslových oborů, se kterou souvisí také stabilita sociální, 
charakterizovaná mimo jiné také dobrou vzdělaností, rostoucím počtem obyvatel (nejen ve městech ale i 
v menších obcích) a poměrně dobrou věkovou strukturou obyvatel. V regionu je také vyhovující úroveň 
bydlení a jeho technického vybavení. Problémy má správní obvod s vhodným a kapacitním silničním 
napojením na nadřazený dopravní systém. 

Socioekonomické podmínky správního obvodu výrazně nevybočují z celorepublikových průměrů a 
jsou vázány především na zdroje  vygenerované v regionu a na způsoby jejich alokace. Užití těchto 
vnitřních, ale i některých vnějších zdrojů, ne vždy respektuje požadavky na udržitelný rozvoj území. 
Nejslabším článkem z hlediska požadavků na udržitelný rozvoj území je, jak ukazují výše uvedené 
analýzy, stav přírodního prostředí, stupeň a způsob jeho využití. S tím souvisí, mimo změn v krajinném 
prostředí, především problémy na hranicích urbanizovaného a neurbanizovaného území (tj. v území, které 
trvale snižuje svou kvalitu) a také problémy v úrovni urbanistického řešení vnitřních částí sídel v procesu 
jejich přestavby nebo dostavby, který v mnoha případech skutečnou regenerací není. Jedná se převážně 
o problémy řešitelné v rámci regionu, k řešení ostatních nepříznivých vlivů, se zdroji mimo území obvodu, 
je možné přispět územně plánovací činností jen částečně. Patří k nim zejména důsledky klimatických 
změn, stárnutí populace, zajištění energetických zdrojů a globalizační vlivy. 

Enviromentální pilíř je hodnocen jako velmi slabý. Jeho současný stav se vyvíjel dlouhodobě. 
Úrodné Polabí bylo svojí polohou a podmínkami předurčeno k zemědělství a převážná část území byla 
v minulosti přeměněna na zemědělskou půdu. S nástupem industrializace se krajina postupně změnila 
v zemědělsko průmyslovou oblast, která dnes pro člověka zajišťuje pouze základní existenční funkce, tj. 
obživu a bydlení. Přírodní složka byla silně potlačena, krajinu tvoří rozsáhlé plochy orné půdy s fragmenty 
zeleně. V území je nejnižší podíl lesů a travních porostů v kraji, krajina je ekologicky nestabilní, hluboko 
pod republikovým průměrem. Dlouhodobě se tu projevují výrazně negativní tendence, které tuto situaci 
ještě zhoršují. Jde především o tlaky na zábory zemědělské půdy nejvyšší kvality, lesní půdy a posledních 
zbytků přírodně hodnotných území. Stav krajiny se projevuje v minimální turistické návštěvnosti regionu, 
což zároveň ovlivňuje pilíř ekonomický i sociální. 

Cílem pro územní plánování je v první etapě zastavení trendu zhoršování a v další etapě 
postupné zvyšování ekologické stability území. 

 

5.2   Shrnutí p řínosu územního plánu k vytvá ření podmínek pro p ředcházení zjišt ěným 
rizik ům ovliv ňujícím pot řeby sou časné generace obyvatel řešeného území                            
a předpokládaným ohrožením podmínek života generací bud oucích 

Územní plán komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje 
výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Tím vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu 
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všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní 
prostředí              a na ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.  

Vymezení zastavitelných ploch především v návaznosti na zastavěné území, v prolukách mezi 
stávající zástavbou, mimo území v zájmu ochrany přírody omezuje negativní dopad dalšího rozvoje obce        
na životní prostředí.  

Rozsah zastavitelných ploch pro výstavbu bytů a občanské vybavenosti odpovídá 
předpokládanému demografickému vývoji v řešeném území, přičemž u ploch pro výstavbu rodinných 
domů je vytvořen převis nabídky, který umožňuje rozvoj výstavby i v případě, že některé pozemky 
nebudou z důvodu vlastnických vztahů využity.  

Vytváření pracovních míst v řešeném území je podpořeno vymezením ploch pro rozvoj výrobních 
aktivit (drobné průmyslové výroby, drobné řemeslné výroby a služeb).  

Návrh řešení komunikační sítě je vázán především na vymezené zastavitelné plochy, kromě 
návrhu úprav na nadřazené komunikační síti.  

Návrh sítí technické infrastruktury je řešen ve vazbě na stávající stavby a navržené zastavitelné 
plochy.  

Vymezené zastavitelné plochy obsahují i opatření k jejich minimalizaci negativních vlivů na 
krajinný ráz řešeného území. 

Územní plán jako nástroj pro řízení územnětechnické činnosti na území obce Starý Mateřov má 
eliminovat jak zjištěná rizika ovlivňující potřeby současné generace obyvatel, tak předpokládané ohrožení 
podmínek života budoucích generací.  
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II.A.k) NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 
 

Návrh řešení požadavků civilní ochrany byl zpracován na základě požadavků na obsah územního 
plánu obce stanovených § 2 písm. l) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 570/2001 Sb.   

 

 k1) PODKLADY PRO ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CO  

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů   

- Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. 

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie ionizujícího záření a o změně 
některých zákonů   

- Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování  

- Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních 
úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících  

- Vyhláška č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování                 
a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými 
nebezpečnými látkami a chemickými přípravky  

- Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 
systému 

- Příručka pro budování protiradiačních úkrytů svépomocí obyvatelstva (Naše vojsko, 1977) 

- Příručka pro protiradiační úkryty budované svépomocí (Naše vojsko) 

- Předpis CO-6-2 Projektování a výstavba úkrytů CO 3., 4. a 5. třídy odolnosti   

- Předpis CO-6-3 Navrhování úkrytů  CO 3., 4. a 5. třídy odolnosti 

 

 k2) ZÁKLADNÍ POJMY A VYSV ĚTLIVKY  

Civilní ochranou se rozumí především varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva         
a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku v případě mimořádných událostí.  

Civilní ochrana je v současné době zabezpečována Hasičským záchranným sborem České 
republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému. Připravenost obce           
na mimořádné události zajišťují orgány obce a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací           
a na ochraně obyvatelstva - zajišťují varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, hospodaří 
s materiálem civilní ochrany a vedou evidenci a provádějí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb 
dotčených požadavky civilní ochrany v obci.  

K plnění těchto úkolů je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Z hlediska ochrany obyvatel 
je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a územním řízení.   

Stálé úkryty jsou budovány v době míru a zajišťují ukrytí obyvatelstva v trvalých ochranných 
prostorech v podzemních částech staveb nebo ve stavbách samostatně stojících. Člení se na stálé tlakově 
odolné úkryty (STOÚ) a stálé tlakově neodolné úkryty.  

Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti všem účinkům zbraní 
hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu ve válečném stavu.  

Stálé tlakově neodolné úkryty se využívají proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé 
radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení         
a válečného stavu.  
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Improvizované úkryty jsou budovány v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu              
a v době válečného stavu ve vytipovaných (v době míru) prostorech podzemních nebo nadzemních částí 
budov anebo jiných vhodných prostorech upravovaných svépomocí obyvatelstva s využitím materiálů 
z místních zdrojů. Budují se v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Improvizované 
úkryty poskytují ochranu před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 
radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. 

Koncové prvky varování jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. sirény.  

Sklady materiálu pro obyvatele jsou objekty nebo části objektů užívané pro uskladnění materiálu 
civilní ochrany a humanitární pomoci jako jsou např. lícnice, filtry, dozimetry, faciometry apod.  

Záplavová území jsou území vymezená kolem vodních toků ohrožená stoletými vodami. Jsou 
vymezena vodohospodářskými orgány zpravidla na základě návrhu správců vodních toků.  

 

 k3) POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY K ÚZEMNÍMU PLÁNU OBC E  

(dle vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) 

Návrh řešení požadavků civilní ochrany by se měl zabývat řešením jednotlivých problémů 
stanovených v § 20 vyhlášky pro potřeby :  

a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní, 

b) zón havarijního plánování, 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události, 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci,  

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná 
území obce, 

g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události, 

h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území, 

i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.    

Výše uvedené požadavky stanovené vyhláškou musí vyplývat z  havarijního plánu kraje, vnějšího 
havarijního plánu a krizového plánu kraje. Tyto materiály nejsou zpracovateli územního plánu Starý 
Mateřovk dispozici a řešení proto odpovídá úrovni dodaných podkladů.  

 

a) Ochrana území p řed průchodem pr ůlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, k jejímuž vzniku může dojít za mimořádných provozních situací 
na vodních dílech. Podle příčiny vzniku a charakteru této situace jsou rozeznávány tři základní typy zvláštních 
povodní (ZP) dle Metodického pokynu MŽP zveřejněného  ve Věstníku MŽP, červenec 2000 : 

.1 ZP narušením hráze vodního díla  

.2 ZP poruchou funkce výpustních zařízení a nemožností jejich uzavření s následkem neřízeného odtoku  

.3 ZP zapříčiněná nouzovým řešením kritické situace bezpečnosti VD vypouštěním akumulovaných vod.  

Z hlediska rozsahu možných škod způsobených ZP na zasaženém území a na samotných vodních 
dílech je nejkritičtější a pro rozhodování povodňových orgánů zásadní zvláštní povodeň typu 1. Dopad ZP 
typů 2 a 3 na území pod vodními díly je dán maximální kapacitou jejich výpustných zařízení. Jde o řádově 
menší povodňové události s omezeným rozsahem.  

V současné době se problematika zvláštní povodně řešeného území netýká - obec neleží na toku, na 
kterém by byla situována nad zástavbou obce vodní nádrž.  

 

b) Zóny havarijního plánování  

Netýká se řešeného území; tyto zóny na území obce nejsou vymezeny.  

c) Ukrytí obyvatelstva v d ůsledku mimo řádné události  
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(ukrytí obyvatel rodinných a bytových domů, ukrytí zaměstnanců a návštěvníků zařízení občanské 
vybavenosti) 

Obecné požadavky z hlediska CO  

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádná zákonná norma či předpis, doporučuje se        
v rámci nové výstavby rodinných a bytových domů upřednostňovat realizaci 1. PP (podsklepení) využitelného 
pro zřizování improvizovaných úkrytů v době přímého ohrožení státu nebo jiných mimořádných událostí.  

Ukrytí zaměstnanců a návštěvníků zařízení občanské vybavenosti by mělo být zajištěno v rámci 
podzemních prostor těchto objektů – jde zejména o objekt MŠ.  

Urbanistické požadavky na z řizování improvizovaných úkryt ů   

Při zřizování improvizovaných úkrytů je potřeba dodržet tyto podmínky :  

• Úkryty slouží pro obyvatelstvo, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.  

• Úkryt musí být navržen v souladu s plánem ukrytí obyvatelstva v dosažitelných doběhových 
vzdálenostech. 

• Úkryty je potřeba umisťovat nejlépe do podzemních prostorů částečně zapuštěných pod úroveň 
terénu, pokud možno se vstupem do úkrytu z budovy. Je vhodné, aby obvodové zdivo úkrytu bylo               
co nejtlustší a mělo co nejmenší počet oken a dveří s minimálním množstvím prací nutných                   
pro úpravu.  

• V úkrytu je nutno počítat s 1,5 m2 na jednu ukrývanou osobu, doporučuje se počítat s ukrytím                   
max. 50 osob.  

• Úkryt je potřeba materiálně zabezpečit ke zpohotovění prkny, plechem, pískem, popř. cihlami, 
spojovacím a těsnícím materiálem (hřebíky, fóliemi a tmely). Materiál je určen především k utěsnění 
sklepních oken a výrobě větracích komínků.   

Zprovozn ění úkryt ů  

Nouzové úpravy úkrytů v případě ohrožení, pořízení nebo skladování nádob na vodu, nouzových 
záchodů, lehátek, židlí a jiného vnitřního vybavení úkrytů, strategie přemísťování ukrývaných v době ohrožení 
nebo mimořádných událostí apod. řeší krizové a havarijní plány obce a nejsou předmětem územního 
plánování, které řeší pouze umístění úkrytů a stanovuje regulativy pro jejich vznik a zachování. 

Urbanistické požadavky na z řizování STOÚ  

Protože neexistují žádné finanční zdroje pro novou výstavbu potřebných stálých tlakově odolných 
úkrytů, není v návrhovém období s touto výstavbou v územním plánu počítáno. Pro případné úvahy                            
o výstavbě nových STOÚ však uvádíme některé základní parametry pro jejich navrhování : 

• V úkrytech je potřeba počítat s 0,5 m2 podlahové plochy včetně uliček pro jednu ukrývanou osobu.           
Pro těhotné a kojící ženy a děti do 7 let je potřeba počítat s 1 m2 při předpokládaném procentuálním 
zastoupení 10% těchto osob.  

- Úkryt musí být zvolen v blízkosti místa pobytu ukrývaných, aby jej mohlo být v případě ohrožení včas 
dosaženo. Doběhová vzdálenost musí být max. 500 m. Doběhovou vzdálenost je nutno zkracovat 
s ohledem na výšku budov, kde je třeba započítat vzdálenost, kterou musí pasant překonat ve vnitřních 
prostorech budov (schodiště, chodby).  

• Prostory úkrytů je potřeba umísťovat především v podzemních místnostech zcela zapuštěných nebo 
částečně zapuštěných pod úrovní terénu, nejlépe se vstupem do úkrytu z budovy.  

• STOÚ se nesmí umísťovat v záplavových územích.  

• Úkryt musí být min. 100 m od zásobníků prchavých látek a plynů s toxickými účinky, které by mohly 
ohrozit bezpečnost ukrývaného obyvatelstva.  

• Úkryty je potřeba navrhovat jako dvouúčelové, tj. i s mírovým využitím, přičemž stabilní zařízení mírového 
využití úkrytu nesmí zaujímat více než 40% celkové podlahové plochy úkrytu.  

• Úkrytem nesmějí být vedeny tranzitní inženýrské sítě nebo přípojky, které s ním nesouvisejí.  

• Úkryty je nutno vybavit inženýrsko – technickým zařízením pro zásobování vodou, elektrickou energií, 
vzduchotechnickým, kanalizačním a spojovacím zařízením. Systémy a prvky inženýrsko – technických 
zařízení úkrytu je nutno navrhnout tak, aby je bylo možno využít i za mírového provozu. Na přípojkách 
inženýrských sítí, které slouží krizovému použití úkrytu, je nutno před jejich prostupem obvodovou 
konstrukcí instalovat kompenzační zařízení, které vylučuje možnost poškození přívodu při otřesech             
a posuvech úkrytu a okolního terénu.  
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• Světlá výška úkrytů musí být alespoň 2,3 m.  

 

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 

Obec Starý Mateřov nemá v současnosti zpracovány samostatné podklady pro případnou evakuaci 
osob.  

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitár ní pomoci 

Materiály CO  v obci nejsou skladovány, skladují se centrálně v rámci Moravskoslezského kraje. 
Starý Mateřovnemá určená místa pro skladování humanitární pomoci.  

 

f) Vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek mimo sou časně zastav ěné území a zastavitelné 
území obce  

Na území obce nejsou v rámci známých havarijních plánů vymezena ani zde nejsou vytipována 
vhodná místa pro uskladnění nebezpečných látek v případě krizové situace.  

 

g) Záchranné, likvida ční a obnovovací práce pro odstran ění nebo snížení škodlivých ú činků 
kontaminace  vzniklých  p ři mimo řádné události  

Na území obce nejsou v rámci známých havarijních plánů vymezeny ani zde nejsou vhodné plochy 
pro zajištění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací.  

 

h) Ochrana p řed vlivy nebezpe čných látek skladovaných v území  

Objekty skladující nebezpečné chemické látky (zák. 157/1998 Sb., o nakládání s nebezpečnými 
chemickými látkami a nebezpečnými chem. přípravky) se na území obce Starý Mateřov nenacházejí.  

 

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektric kou energií  

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou bude zajištěno ze soukromých studní, cisternami,                
či  dodávkami balené vody. Nouzové zásobení elektrickou energií zajistí dodavatel dle vlastního 
eskalačníhoplánu. 
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II.A.l) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ              
NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ 
K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

ÚVOD 

Vyhodnocení  je zpracováno podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění zákona 231/1999 Sb., vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR (čj.OOLP/1067/96) k odnímání půdy ze ZPF 
a zákona č.289/96 Sb., o lesích a o změně a o doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
 

Jako podklad ke zpracování sloužily situace řešeného území v měřítku 1 : 5 000 s vyznačenými 
hranicemi jednotlivých lokalit záboru a údaje z katastru nemovitostí včetně hodnot BPEJ. 

 

Dle tabulky zastoupení půdního fondu lze k.ú. Starý Mateřov Charakterizovat takto :  
K. ú. Starý Mate řov celková vým ěra  je 302,4237ha, zem ědělská p ůda celkem 239,8425 ha většinou 
orné půdy  mimo současně zastavěné území obce. 
 
-  z toho : 
     

KULTURA ROZLOHA (ha) 

Orná půda                   216,3832 
Zahrady 12,4211 
Sady 0,6050 
Trvalé travní porosty 10,477 
Lesy  1,7059 
Rybníky - 
Vodní plochy  4,6022 
Zastavěné území  9,5175 
Ostatní plochy 46,7556 

V k.ú. Starý Mateřov se nacházejí následující bonitní třídy 
 

BPEJ POČET VÝMĚRA TŘÍDA OCHRANY 
ZPF 

3.19.01 35 123224 III 
3.19.11 10 11846 III 
3.20.01 8 11846 IV 
3.21.10 80 291064 IV 
3.21.12 24  88465  IV 
3.22.10  216  822317 IV 
3.23.10 9 63132 IV 
3.51.11  32 332382 IV 
3.56.00 34 119922 I 
3.60.00 188 602560 I 
3.61.00   20 58821  II 

 
V nejsevernější a nejjižnější části k.ú. jsou zastoupeny kódy 3.60.00, nad obcí je 3.21.10, východně 3.21.11 a 
jižně 3.22.10. 
Nejlepší  bonitní třídy v katastru jsou BPEJ 3.56.00 a 3.60.00, které patří do I. třídy ochrany ZPF a 3.61.00, 
která  patří do II. třídy ochrany zemědělské půdy. Do I. třídy ochrany ZPF jsou zařazeny bonitně nejcennější 
půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, kde je 
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možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekolog.stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, 
které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu 
k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování 
jen podmíněně zastavitelné.  
 
Většina pozemků orné půdy byla odvodněna systematickou drenáží v letech 1921 – 1931 a částečně v roce 
1970. Hlavními odvodňovacími otevřenými vodotečemi jsou Mateřovský potok a meliorační kanál od dvora 
Hladíkov. Tyto jsou udržované a průtočné. Rozsáhlejší poruchy na odvodnění systematickou drenáží nebyly 
zjištěny, údržba se však neprovádí. Potřeba dalšího odvodnění se nejeví jako nutná. Většina zájmového 
území je pod závlahou, která však není nyní využívána. 
Územní plán ve vztahu  k zemědělské půdě řeší zástavbu rodinnými domy, občanskou vybavenost, lehkou 
výrobu a komerční objekty – novou výstavbu i přestavbu stávají zástavby, dále přeložku komunikace I/2 
v severní části řešeného území. Dále je předmětem zeleň v kategoriích veřejná zeleň, zeleň přírodní, která 
má zároveň úlohu izolační vůči komunikacím a  výrobě, dále zeleň s rekreačním sportem a zeleň soukromá , 
kde se jedná o pás zahrad, které plní zároveň izolační funkci a které nebudou vyjímány ze ZPF.  
 
Podrobný přehled  o struktuře dotčeného půdního fondu je patrný z tabulkové části. 
 

L o k a l i t a 
Č.parc
ely 

Výměra Zábor 
BPEJ 

Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

Z 1     

 BI + VS – celková vým ěra 1,897 ha 
801 10921  10921 32110 orná půda  10921 
811 18141 8049 32110 orná půda  8049 
473/34 1 964 1 964 32210 orná půda   1 964 

celkem  31026 20934       20934 

Z 2 
 

RD - celková vým ěra 3,7512 ha 
459/10 6 001 6 001 31901 Trv. travní   6 001 
459/11 3 330 3 330 31200 Trv. travní   3 330 
459/11 2 254 2 254 31200 Trv. travní     
      31901 Trv. travní   2 254 
459/12 1 201 1 201 31901 Trv. travní   1 201 
459/11 990 990 31901 Trv. travní   990 
459/11 990 990 31901 Trv. travní   990 
459/11 989 989 31901 Trv. travní   989 
439/11 8 194 8 194 31200 orná půda     
      31901 orná půda   8 194 
459/15 901 901 31200 orná půda   901 
459/11 6 865 6 865 31200 Trv. travní   6 865 
459/11 5 001 5 001 31200 Trv. travní   5 001 
459/15 796 796 31200 Trv. travní   796 

celkem   37 512 37 512       37 512 
 

L o k a l i t a Č.parce
ly 

Výměra Zábor  

BPEJ Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

Z 3 

RD - celková vým ěra 4,279 ha 

459/145 447 447 31901 orná půda   447 

459/146 448 448 31901 orná půda   448 

459/147 446 446 31901 orná půda   446 
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459/148 446 446 31901 orná půda   446 

459/149 445 445 31901 orná půda   445 

459/150 442 442 31901 orná půda   442 

459/151 441 441 31901 orná půda   441 

459/152 491 491 31901 orná půda   491 

459/153 413 413 31901 orná půda   413 

459/102 10 073 10 
073 

31901 orná půda     

902 20 365 20365
365 

31901 orná půda     

   31200 orná půda  20365 

901 3200 3200 31901 orná půda   

   31200 orná půda  3200 

459/109 65 65 31901 orná půda   65 

459/106 608 608 31901 orná půda   608 

459/105 396 396 31901 orná půda   396 

459/104 358 358 31901 orná půda   358 

359/103 405 405 31901 orná půda   405 

459/107 292 292 31901 orná půda   292 

459/108 436 436 31901 orná půda   436 

459/137 435 435 31901 orná půda   435 

459/138 434 434 31901 orná půda   434 

459/139 811 811 31901 orná půda   811 

459/140 374 374 31901 orná půda   374 

459/141 369 369 31901 orná půda   369 

459/142 155 155 31901 orná půda   155 

459/143 449 449 31901 orná půda   449 

459/144 448 448 31901 orná půda   448 

celkem   42 790 42 790      42 790 
 

L o k a l i t a 
Č.parc
ely 

Výměra Zábor 
BPEJ 

Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

Z 4 

RD  - celková vým ěra 2,616 ha 
48/11 277 277 3221

0 
zahrada 277   

48/7 112 112 3520
1 

zahrada 112   
48/2 3 667 3 667 3221

0 
ovocný sad 3 667   

891 4 359 4 359 3190
1 

orná půda     
      3520

1 
orná půda   4 359 

892 4 640 4 640 3120
0 

orná půda     
      3190

1 
orná půda     

      3520
1 

orná půda   4 640 
893 16 163 10 343 3120

0 
orná půda     

      3190
1 

orná půda     
      3520

1 
orná půda   10 343 

43/3 2931 2931  Trvalý tr.p. 2931  

celkem   29 218 23 398   4 056 19342 
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L o k a l i t a 
Č.parc
ely 

Výměra Zábor 
BPEJ 

Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

Z 5 

RD - celková vým ěra 0,9675 ha 
918 3 524 3 524 3511 orná půda   3 524 
      3211 orná půda     
914 6 151 6 151 3511 orná půda   6 151 
      3221 orná půda     
      3211 orná půda     

celkem   9 675 9 675     9 675 
 

L o k a l i t a 
Č.parc
ely 

Výměra Zábor 

BPEJ 
Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

Z 6 
 

RD + OK + ZV - celková vým ěra 8,6679 ha 
928 8 282 8 282 3221 orná půda     
      3511 orná půda   8 282 
929 7 432 7 432 3221 orná půda     
      3511 orná půda   7 432 
930 6 052 6 052 3221 orná půda   6 052 
931 5 945 5 945 3220 orná půda   5 945 
932 14 120 14120 3220 orná půda   14 120 
936/3 11 809 10056 3221 orná půda     
      3511 orná půda   10056 
937 17 941 16157 3221 orná půda     
      3511 orná půda   16157 
938 20 083 18635 3221 orná půda     
      3511 orná půda   18 635 

celkem   91 664 86679     86679 
 
 

L o k a l i t a Č.par
cely 

Výměra Zábor 

BPEJ Druh 
pozemku 

Současně zastavěné 
území 

m2 m2 uvnitř mimo 

Z 8 
 

VL - celková vým ěra 3,055 ha 
473/7 4 114 4 114 31901 orná půda     
      32210 orná půda   4114 
903 10 642 10 642 31200 orná půda     
      32210 orná půda   10642 
904 15 794 15 794 32210 orná půda     
       orná půda   15794 

celkem   30 550 30 550     30 550 

Z 9     

BI - celková vým ěra 23,8878 ha 

616 26315 
23887
8 3511 orná půda   238878 

celkem   26315 23887
8 

    238878 
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Z 11 
KOMUNIKACE - PŘELOŽKA I/2 

přeložka I/2 - celková vým ěra 5,4932 ha 
608 34 675 3 653 31901 orná půda     
      32110 orná půda   3 653 
610 11 790 3 280 32110 orná půda   3 280 
876 6 381 2 513 32110 orná půda   2 513 
874 3 950 1 472 32110 orná půda     
      32210 orná půda   1 472 
873 8 374 2 741 32110 orná půda     
      32210 orná půda   2 741 
872 9 740 2 480 32110 orná půda     
      32210 orná půda   2 480 
870 19 000 3 850 32110 orná půda     
      32210 orná půda   3 850 
868 9 320 1 518 32110 orná půda     
      32210 orná půda   1 518 
867 4 775 729 32110 orná půda     
      32210 orná půda     
      35201 orná půda   729 
866 5 800 859 32210 orná půda     
      35201 orná půda   859 
865 10 775 1 645 32210 orná půda     
      35201 orná půda   1 645 
864 6 690 868 32210 orná půda     
      35201 orná půda   868 
885 21 518 2 294 35201 orná půda     
      35800 orná půda   2 294 
896 38 059 1 437 31200 orná půda     
      35301 orná půda   1 437 

celkem   190 847 54 932     54 932 
 

L o k a l i t a 
Č.parc
ely 

Výměra Zábor 
BPEJ 

Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

Z 12 
RD - celková vým ěra 1,9737 ha 
923 11 008 11008 3511 orná půda   11008 

 
924 7781 7781 3511 orná půda  7781 
925 34130 948 3511 orná půda  948 

celkem    19737     19737 
 
 

L o k a l i t a Č.par
cely 

Výměra Zábor 

BPEJ Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

P 1 
 

OK - celková vým ěra 0,564 ha 
43/2 5 640 5 640 3221 Trv. travní 5 640   

celkem   5 640 5 640   5 640   

P 2 

OK - celková vým ěra 0,9447 ha 
65 663 663 3221 zahrada 663   
71/8 1 057 1 057 3221 zahrada 1 057   
63/3 148 148 3221 zahrada 148   
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celkem   1 868 1 868   1 868   

P 3 + P 4 
 
 

RD + OK- celkový vým ěra 6,2026 ha 
473/33 1 214 1 214 3221 Trv. travní   1 214 
473/28 5 673 5 673 3221 Trv. travní   5 673 
473/34 9 532 9 532 3221 orná půda   9 532 
473/31 15 308 9 040 3221 orná půda     
      3190 orná půda   9 040 
473/17 6 724 5 552 3221 orná půda   5 552 
473/20 3 742 3 742 3221 orná půda   3 742 
473/23 8 667 3 498 3221 orná půda   3 498 
904 15 794 1 294 3221 orná půda   1 294 

celkem   95716 58185      58185 
 

L o k a l i t a Č.par
cely 

Výměra Zábor 

BPEJ Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

ZP 

sever - celková vým ěra 6,9954 ha 

616 263 157 5 200 35111 orná půda   35246 

876 6 381 3 096 32110 orná půda   3 096 

874 3 950 2 352 32110 orná půda     

      32210 orná půda   2 352 

873 8 374 4 665 32110 orná půda     

      32210 orná půda   4 665 

872 9 740 5 897 32110 orná půda     

      32210 orná půda   5 897 

870 19 000 10 875 32110 orná půda     

      32210 orná půda   10 875 

868 9 320 3 007 32110 orná půda     

      32210 orná půda   3 007 

867 4 775 1 169 32110 orná půda     

      32210 orná půda     

      35201 orná půda   1 169 

866 5 800 1 438 32210 orná půda     

      35201 orná půda   1 438 

865 10 775 2 065 32210 orná půda     

      35201 orná půda   2 065 

864 6 690 144 32210 orná půda     

      35201 orná půda   144 

celkem   347 962 39 908       69954 

ZP sever - celková vým ěra 7,4196 ha 
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896 38 059 26 109 31200 orná půda     

      35301 orná půda     

      31901 orná půda     

      35201 orná půda   26 109 

897 12 942 12942 31200 orná půda     

      31901 orná půda     

      35301 orná půda   12 942 

893 23 972 8 331 31200 orná půda     

      31901 orná půda     

      35201 orná půda   8 331 

889 14 017 14 006 32210 orná půda     

      35201 orná půda   14 006 

890 12 808 12 808 31901 orná půda     

      35201 orná půda   12 808 

celkem   101 798 74 196     74 196 

ZP 

západ - celková vým ěra 1,9182 ha 

925 34 130 13 638 35100 orná půda   13 638 

924 7 781 3 267 35100 orná půda   3 267 

celkem   41 911 16 905     16 905 

 
 

L o k a l i t a Č.parc
ely 

Výměra Zábor 

BPEJ Druh 
pozemku 

Současně 
zastavěné území 

m2 m2 uvnitř mimo 

ZP 

jih - celková vým ěra 1,8823 ha 
473/34 9 532 3 867 32210 orná půda   3 867 
473/31 15 308 6 292 32210 orná půda     
      31901 orná půda   6 292 
473/17 6 724 1 172 32210 orná půda   1 172 
903 10 642 2 735 31200 orná půda     
      32210 orná půda   2 735 
904 15 794 4 757 32210 orná půda     
       orná půda   4 757 

celkem   58 000 18 823     18 823 

ZS 

západ - celková vým ěra 4,2523 ha 
936/3 11809 6168 32210 orná půda     
616 263 24663 35111 orná půda   24663 
      35111 orná půda   6 168 
937 17941 6016 32210 orná půda     
      35111 orná půda   6 016 
938 20083 5676 32210 orná půda     
      35111 orná půda   5 676 

celkem   49 833 17 860     42523 
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Zábor ZPF celkem   74,6643    1,1623 73, 502 

 
Výši odvodů za odnímanou zemědělskou půdu vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze 
orientačně na základě zákona – část VI, § 11. Konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím. Základ výpočtu 
se provádí dle sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF zákona č. 231 /1999 Sb. 
 
Dle zákona č. 231/1999 Sb. § 9 2b2 souhlas  orgánu ochrany ZPF není třeba pro umístění stanic 
nadzemního a podzemního vedení. Dle § 9 (2) a) 3. a 4. souhlasu orgánů ZPF není třeba, má-li být ze ZPF 
odňata půda na pozemcích,  které jsou účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti … a 
nebo jsou určeny pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce. Dle § 11 3a se nepředepisují 
odvody za půdu trvale odnímanou pro stavby zemědělské prvovýroby, zemědělské komunikace, chovné 
rybníky …, 3b pro výstavbu objektů na čištění odpadních vod, 3c za komunikace, nádvoří, zpevněné plochy a 
zeleň při bytové výstavbě a pro výstavbu občanského a technického vybavení. 
 
bb3)   VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH D ŮSLEDKŮ NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 
LESA 
Dle  zákona o lesích a  o změně a doplnění některých zákonů č. 289/95 Sb. § 14 odst. 1 je povinností 
zpracovatele územně plánovací dokumentace určitého území vyhodnotit pozemky určené k plnění funkce 
lesa v tomto řešeném území.   
V k.ú. Starý Mateřov se nachází 0,72 ha lesní půdy v severovýchodní části katastru v blízkosti soutoku 
Bylanky a Mateřovského potoka.  Tento pozemek je součástí lokálního biocentra č. 3. 
 
Z hlediska geobiocenologické typizace (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada) patří lesy  do STG  2AB4
 - Qerceta roboris  - svěží březová doubrava ostřicová na plošinách a rovinách, s původními dřevinami. 
 
Průměrné celkové zastoupení jednotlivých dřevin na katastru je následující : 
 

DRUH 
DŘEVINY 

PRŮMĚRNÉ ZASTOUPENÍ (%) 

SM    10 
DB    70 
BR    20 
OS  - 

 
Půdní typ je mělce výrazný oglejený  podzol, půda mírně kyselá. 
Půdní druh – půda písčitá až hlinitopísčitá, hluboká, vlhká. 
   



ÚP STARÝ MATEŘOV  II.A – ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST 
II.A.n) VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů, SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, ZÁKON Ů A VYHLÁŠEK 

64 

II.A.m) VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM Ů, SEZNAM POUŽITÝCH 
ZKRATEK, CITOVANÝCH ZÁKON Ů A VYHLÁŠEK 

Základní pojmy  stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,                   
ve znění pozdějších předpisů) :   

Zastav ěné území   
tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Hranici jednoho zastavěného 
území tvoří čára vedená po hranici parcel, ve výjimečných případech ji tvoří spojnice lomových bodů 
stávajících hranic nebo bodů na těchto hranicích.  

Do zastavěného území se zahrnují pozemky v intravilánu, s výjimkou vinic, chmelnic, pozemků zemědělské 
půdy určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby (zahradnictví) nebo pozemků přiléhajících 
k hranici  intravilánu navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků, a dále pozemky vně intravilánu,               
a to :    

a) zastavěné stavební pozemky       
b) stavební proluky 
c) pozemní komunikace nebo jejich části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného 

území 
d) ostatní veřejná prostranství  
e) další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území, s výjimkou pozemků 

vinic, chmelnic a zahradnictví.    

Zastavitelné plochy  
tvoří plochy vymezené k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Jeho vymezení je 
dáno hranicí zastavitelného území.   

Plochy p řestavby  
tvoří plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově jeho opětovnému využití znehodnoceného 
území, příp. ke změně funkce – na území obce nejsou vymezeny.   

Limity využití  území  
omezují změny v území z důvodu ochrany veřejných zájmů; vyplývají z právních předpisů nebo jsou stanoveny 
na základě zvláštních právních předpisů, příp. vyplývají z vlastností území.   

Další použité pojmy : 

Komunikace funk ční skupiny B – sběrné komunikace obytných útvarů, spojnice obcí, průtahy silnic 
I., II. a III. třídy a vazba na tyto komunikace – na území obce nejsou navrženy.  

Komunikace funk ční skupiny  C – obslužné komunikace ve stávající i nové zástavbě; mohou jimi 
být průtahy silnic III. třídy a v odůvodněných případech i II. třídy.  

Komunikace funk ční skupiny D – komunikace se smíšeným provozem, případně  s vyloučením 
motorového provozu; rozdělují se dále na komunikace funk ční skupiny D 1 -   pěší a obytné zóny a 
komunikace funk ční skupiny D 2 – stezky, pruhy a pásy určené cyklistickému provozu, stezky pro 
chodce, chodníky, průchody, schodiště a ostatní komunikace nepřípustné provozu silničních 
motorových vozidel, pokud nejsou součástí komunikací funkčních skupin B a C.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

BP   - bezpečnostní pásmo  

ČHMÚ       -  Český hydrometeorologický 
ústav  

ČOV   -    čistírna odpadních vod  

ČSÚ   -    Český statistický úřad  

DTP   - dolní tlakové pásmo  

HTP   - horní tlakové pásmo  

CHOPAV  - chráněná oblast přirozené 
akumulace vod  

k. ú.           -  katastrální území 

LHP   - lesní hospodářský plán  

MK            -  místní komunikace 

NN            - nízké napětí 

NRBC  - nadregionální biocentrum  

NRBK  - nadregionální biokoridor  

NTL   - nízkotlaký (plynovod) 

OP   - ochranné pásmo  

PHM  - pohonné hmoty  

PPk   - přírodní park  

PR   - přírodní rezervace  

RBC   - regionální biocentrum  

RBK   - regionální biokoridor  

RD            -  rodinný dům 

RKS   - radiokomunikační středisko  

RS   - regulační stanice (plynu) 

RSU          - remote subscriber unit – 
vzdálený účastnický blok  

ŘSaD  - Ředitelství silnic a dálnic 

S    - silnice 

STG   - skupina typu geobiocénu  

SÚ   - sídelní útvar  

TKO   - tuhé komunální odpady 

TP   - technická památka  

TPM  - tržní produkce mléka  

TR            - trafostanice 

TS   - transformační stanice  

TTO          -  tranzitní telefonní obvod 

TTP   - trvalé travní porosty  

TÚ    - telefonní ústředna  

TUV   - teplá užitková voda  

ÚK         - účelová komunikace 

ÚP          -  územní plán (obce, SÚ, 
ZÚR) 

ÚP          -  územní plán (podle nového 
stavebního zákona) 

ÚPS   - účastnická přístupová síť  

ÚSES        - územní systém ekologické 
stability 

UTO         - uzlový telefonní obvod 

ÚTP   -  územně technický podklad  

ÚV   - úpravna vody  

VKP   - významný krajinný prvek  

VN             - vysoké napětí 

VPS   - veřejně prospěšná stavba 

VTL   - vysokotlaký (plynovod) 

VVN          - velmi vysoké napětí 

VVTL  - velmi vysokotlaký   

ZPF   - zemědělský půdní fond  

ŽP   - životní prostředí 
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PŘEHLED CITOVANÝCH ZÁKON Ů A VYHLÁŠEK 

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozd ějších 
předpis ů; 

- vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci                           
a způsobu evidence plánovací činnosti; 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;  

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;  

- zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností; 

- vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným 
obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností; 

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (památkový zákon), ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd ějších p ředpis ů;  

- vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,                         
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozd ějších p ředpis ů; 

- zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozd ějších 
předpis ů;  

- vyhláška MŽP č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registrace; 

- zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon); 

- vyhláška Státního ú řadu pro jadernou bezpe čnost  č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění 
radiační ochrany; 

- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů; 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod;  

- nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod                      
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod  povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech;  

- nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních 
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod;    

- vyhláška MZe č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění 
činností souvisejících se správou vodních toků;  

- nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv                       
a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech; 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší), ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování 
stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší; 

- nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 

- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích                 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozd ějších p ředpis ů;  

- zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů; 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd ějších 
0předpis ů; 
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- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
ve znění pozd ějších p ředpis ů;  

- vyhláška č. 452/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon                             
o oceňování majetku), ve znění pozd ějších p ředpis ů;  

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti  ochrany ZPF; 

- vyhláška č. 546/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika 
bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci; 

- zákon č. 366/2003 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu                  
na jiné osoby (úplné znění zákona č. 95/1999 Sb., o převodu zemědělských a lesních pozemků na jiné 
osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů); 

- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozd ějších p ředpis ů; 

- vyhláška č. 108/2003 Sb., o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích 
za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu; 

 



ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÝ MATE ŘOV 

ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 
 

1. Postup p ři po řízení územního plánu  
 

Územní plánování je důležitým nástrojem, který vytváří předpoklady pro výstavbu 

a pro udržitelný rozvoj území, tj. zajišťuje trvalý soulad 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. 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. Vzhledem k tomuto a ve vztahu k nové právní úpravě, se zastupitelstvo obce 

Starý Mateřov rozhodlo pořídit Územní plánu Starý Mateřov. Na základě hodnocení 

využitelnosti a dosažitelnosti ploch v územním plánu reaguje navrhované řešení na 

aktuální potřeby rozvoje obce Starý Mateřov. 

 

Zadání územního plánu bylo zpracováno a projednáno v období březen až květen 

2008. Zastupitelstvo obce na základě výsledků projednání vzalo na vědomí 

důvodovou zprávu k projednanému zadání a zadání územního plánu schválilo na 

svém zasedání dne 18. 06. 2008. 

 

Návrh Územního plánu Starý Mate řov byl zpracováván od června 2008 do 

prosince 2008 a Vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí SEA bylo zpracováváno 

paralelně s návrhem ÚP, kdy probíhala vzájemná komunikace mezi oběma 

zpracovateli a jednotlivé výsledky prací byly průběžně konzultovány i s obcí Starý 

Mateřov.  

 

Spole čné jednání  s dotčenými orgány bylo svoláno podle § 50 odstavce 2 zákona č.  

183/2006 Sb. v termínu 15. 01. 2009. Oznámení o konání společného jednání byla  

zaslána dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, sousedním 

obcím a byla vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Starý Mateřov. Dotčené 

orgány a sousední obce byly vyzvány k uplatnění stanovisek a připomínek do 30 ti 

dnů od dne společného jednání.  

 



Na základě výsledků projednání bylo na 2. 4. 2009 svoláno dohodovací jednání 

s přítomnými Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 

Stavební úřad – oddělení územního plánování, Magistrát města Pardubic, Městský 

obvod Pardubice VI., Kostnická 865, 530 06 Pardubice, Ministerstvo dopravy, Ing. 

Jožka Beneš, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, VUSS Pardubice, Teplého 

1899, 530 02 Pardubice, Ředitelství silnic a dálnic, správa Pardubice, Ing. Jedlička, 

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice, Transconsult s.r.o., Ing. Jiří Shejbal, Nerudova 

37, 500 02 Hradec Králové, Ing. Martina Miklendová a zástupci obce, kde se jednalo 

o trasách a variantách trasy obchvatu Pardubic, tedy přeložky komunikace I/2 ve 

vztahu k ÚP Starý Mateřov. Výsledek tohoto jednání vyvolal další sled jednání 

především na úrovni ministerstva obrany, nakonec bylo dosaženo souhlasu se sevrní 

variantou přeložky. Dále bylo jednáno s dotčeným orgánem na úseku ZPF, se kterým 

bylo také v říjnu roku 2010 dosaženo dohody. Výsledky všech jednání byly 

promítnuty do řešení ÚP.  

 

16. 2. 2009 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství pod č. j. 422-2/2009/OŽPZ/PI k návrhu územního plánu Starý Mateřov 

včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko s podmínkami 

kdy podmínky jsou obecného charakteru a jejich dodržování vyplývá ze zvláštních 

právních předpisů a bude kontrolováno v navazujících řízeních příslušnými správními 

orgány. 

 

Následně pořizovatel zpracoval zprávu o projednání návrhu územního plánu 

podle § 51, odstavce 1 zákona 183/2006 Sb. a § 12 vyhl. č. 500/2006 Sb., a požádal 

žádostí ze dne 15. 11. 2010 krajský úřad o vydání stanoviska dle § 51 stavebního 

zákona. Krajský ú řad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje a 

evropských fond ů vydal dne 19. 11. 2010 stanovisko se záv ěrem , že byly 

naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy a nadřazenou územně plánovací dokumentaci.   

Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Starý Mateřov veřejnou 

vyhláškou bylo oznámeno 22. 11. 2010 s tím, že dokumentace bude vystavena 

k veřejnému nahlédnutí v termínu 7. 12. 2010 až 06. 01. 2011 a dne 06. 01. 2011 

ve 14.00 hod. se uskuteční veřejné projednání podle § 52, odstavce 1. Zároveň bylo 

ve veřejné vyhlášce upozorněno, že nejpozději na tomto veřejném jednání může 

každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby (vlastníci dotčených pozemků) námitky 

(s odůvodněním podle § 52 odstavce 3 stavebního zákona). Dotčené orgány uplatní 



na závěr veřejného jednání své stanovisko k podaným připomínkám a námitkám. 

Veřejná vyhláška je vyvěšena na úřední desce obce a pozvánka na veřejné jednání 

zaslána se zákonným předstihem 30 dní dotčeným orgánům, sousedním obcím a 

dotčeným osobám. V rámci veřejného projednání obdržela obec námitky a 

připomínky k ÚP Starý Mateřov, o kterých je rozhodnuto při vydání územního plánu a 

které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.  

  

2. Vyhodnocení  souladu  s politikou územního rozvo je  a 
územn ě plánovací  dokumentací vydanou krajem, 
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztah ů 

 

Návrh Územního plánu Starý Mateřov je v souladu s Politikou územního 

rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády ČR ze dne 20. 7. 2009 č. 929. 

Politika územního rozvoje (PÚR ČR) vymezuje rozvojové oblasti národního 

významu a rozvojové osy mezinárodního významu, řešené území je součástí 

rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice , kde se 

jedná o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských města Hradec Kraálové 

a Pardubice přo spulupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se o silnou 

dvojjadernou koncentraci obyvatel a ekonomických činností, z nichž značná část 

má mezinárodní význam. Rozvojově podporujícím faktorem je poloha Pardubic na 

trasách významných dopravních staveb.  

Územní plán Starý Mateřov svým řešením respektuje vazby v rámci této 

rozvojové oblasti. Z hlediska republikových priorit vymezených v PÚR 2008 je 

možné konstatovat, že návrh ÚP Starý Mateřov chrání přírodní, civilizační a 

kulturní hodnoty území s ohledem na potřeby ekonomického a sociálního rozvoje 

a s ohledem na principy udržitelného rozvoje. Řešení územního plánu je 

komplexní a neuplatňují se zde jednostranná hlediska, které by zhoršovaly stav a 

hodnoty území. Je zde navrženo hospodárné využívání zastavěného území a 

únosná míra využití území nezastavěného. Rozvojové záměry jsou umístěny do 

méně konfliktních lokalit, případně byly konflikty minimalizovány. Jsou vytvářeny 

podmínky pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravbí a technické 

infrastruktury. Jsou navržena opatření na ochranu území před účinky hluku 

z pozemní dopravy. 

Vymezení rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice zp řesňují 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje a stanov ují zásady pro 



usm ěrňování územního rozvoje a rozhodování o zm ěnách v území, kdy 

v řešení ÚP Starý Mate řov bylo z tohoto hlediska uplatn ěno a respektováno: 

g) rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s 

vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou;  

k) rozvíjet veřejné mezinárodní letiště Pardubice, vč. jeho napojení na silniční a 

železniční infrastrukturu;  

m) respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;  

n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability.  

 

Z úkol ů pro územní plánování stanovený v ZÚR bylo respekto váno: 

a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR 

b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s 

ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje 

území a ochranu krajiny;  

c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou komunikační 

síť, sledovanou v ZÚR – I/2, I/36, R 35, I/37;  

 

Pro ÚP Starý Mate řov bylo uplatn ěno v rámci vymezování ploch a koridor ů 

nadmístního významu ze ZÚR: 

b) prověřit územní a technické možnosti územních rezerv staveb na 

vybrané silniční síti nadmístního významu ve vymezených koridorech při 

respektování přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území;  

c) koridory pro územní rezervy na vybrané silniční síti nadmístního 

významu neměnit způsobem, který by znemožnil nebo podstatně snížil 

budoucí realizaci staveb, tedy zejména zde neumísťovat významné 

stavby technické infrastruktury a nové rozvojové plochy nadmístního 

významu.  

d)  ZÚR vymezují koridory pro dopravní stavby v níže uvedených šířkách:  

- pro silnice I. třídy koridor v šířce 300 m  

- pro silnice II. (III.) třídy koridor v šířce 180 m  

- v případě, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, koridor se 

vymezuje v poloviční šířce  

e) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  



- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v závislosti na 

podmínkách průchodu koridoru daným územím s ohledem na jeho 

hodnoty a konfiguraci terénu;  

- v šířkách koridorů nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě 

ploch dopravní infrastruktury.  

• SILNICE I. TŘÍDY 

 - koridor pro umístění stavby D18 - přeložka silnice I/2 Pardubice; 

jihozápadní obchvat;  

 

• SILNICE II. TŘÍDY 

 - koridor pro umístění stavby D44 - přeložka silnice II/341 Staré Čivice;  

 

Pro ÚP Starý Mate řov je možné uplatnit v rámci požadavk ů na koordinaci 

územně plánovací činnosti obcí ze ZÚR: 

Požadavky na vymezení:  

- rozvojové oblasti   

- plochy a koridory pro umístění veřejně prospěšných staveb a 

ploch a koridorů pro veřejně prospěšná opatření;  

Celkové zhodnocení:  

Největší rozvojová plocha pro bydlení Z9 souvisí v rámci širších vztahů 

s okolními katastry a obcemi, ale její řešení je podmíněno zpracováním územní 

studie, která bude řešit i vzájemné interakce ve vztahu s okolními sídly tak, aby 

byla naplněna podmínka kvalitní veřejné dopravy a sociální infrastruktury, která 

bude tvořena i v samotné lokalitě.  

Nejexponovanější oblastí je z hlediska nadřazené ÚPD vymezení koridorů pro 

dopravní infrastrukturu a to vymezení koridoru pro umístění stavby D18 – 

přeložky silnice I/2 Pardubice ve vztahu ke stanoviskům ministerstva dopravy, 

ministerstva obrany, civilního letectví, tak aby bylo řešení územního plánu 

akceptovatelné ze všech hledisek. V tomto směru je návrh řešení v ÚP Starý 

Mateřov kompromisní.  

V ÚP je také vymezena trasa pro umístění stavby D44 – přeložku silnice II/341 

Staré Čivice, která zasahuje do severní části katastru Starého Mateřova.  

Z výkresu širších vztahů je pak patrné, že území obce leží v rozvojové oblasti 

OB4, je v blízkosti veřejného mezinárodního letiště a s ním souvisejícími 



ochrannými pásmy a je vymezeno v území s předpokládanou vyšší mírou 

urbanizace. 

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že návrh územního plánu Starý 

Mateřov je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací a to 

Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, které  vydalo zastupitelstvo 

kraje usnesením č. Z/170/10 dne 29. 4. 2010.  

 

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plán ování  
 

1. Územní plán je koncipována v souladu s cíly územního plánování, tj. vytváří 

předpoklady pro výstavbu a zároveň udržitelný rozvoj území, spočívající ve 

vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a 

soudržnost společenství obyvatel.  

2. Navržený územní rozvoj obce respektuje jeho dochovanou urbanistickou 

strukturu a dále ji rozvíjí. 

3. Navržené řešení respektuje architektonicko-urbanistické hodnoty území – 

nemovité kulturní památky, památky místního významu. 

4. Navržené řešení respektuje přírodní hodnoty v území.  

5. Jsou respektovány významné krajinné prvky – lesy, rybníky, vodní toky, nivy 

toků. Jsou respektovány zdroje vody, jejich ochranná pásma – tedy přírodní 

prostředí a přírodní zdroje. 

6. Vymezením územního systému ekologické stability a návrhem založení jeho 

chybějících částí je vytvořen územní předpoklad pro zachování ekologické 

stability krajiny. 

7. Je respektována stávající veřejná zeleň v zastavěném území obce. 

8. Dostatek navržených ploch pro bydlení přispěje k posílení sídelních funkcí, 

stabilizaci osídlení. 

9. Rozšíření tras plynovodů, vodovodů a kanalizace zvýší atraktivitu pozemků 

určených k zástavbě a nepřímo přispěje k hospodářskému rozvoji obce. 

10. Návrh rozvojových ploch a ploch přestavby pro výrobu, občanskou vybavenost 

a podnikání vytvoří územní předpoklad pro zvýšení počtu pracovních 

příležitostí a posílení hospodářského rozvoje obce. 

11. Dá se očekávat, že čistota podzemních i povrchových vod se díky 

navrženému systému odvádění a čištění odpadních vod do zastavitelných 

ploch zlepší. 



12. Je možno očekávat, že čistota ovzduší v obci se díky obchvatu Pardubic – 

nezhorší. Imise do území pocházející především z širšího okolí však úplně 

ovlivnit nelze. 

 

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákon a a 
jeho provád ěcích právních p ředpis ů 
 

Pořizovatel podrobně přezkoumal návrh územního plánu a to jak z hlediska 

stavebního zákona, tak skladby dle prováděcích předpisů, zejména pak vyhlášky č. 

500/2006 Sb., a vyhlášky č. 501/2006 Sb., tak i co do úplnosti projednání a neshledal 

žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a návrhem Územního plánu Starý Mateřov. 

 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních 
právních p ředpis ů - soulad se stanovisky  
dotčených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, 
pop řípadě s výsledkem řešení rozpor ů 

 

Toto vyhodnocení tvoří samostatnou přílohu č. 1 tohoto odůvodnění.    

 

6. Vyhodnocení spln ění zadání  
 

Viz text architekta. 

 

7. Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení  
 

Viz text architekta. 

 

8. Vyhodnocení  vliv ů  na  udržitelný  rozvoj   území   a  
informace, jak bylo  respektováno stanovisko k 
vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 
 

Dne 16. 2. 2009 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 

pod č. j. 422-2/2009/OŽPZ/PI k návrhu územního plánu Starý Mateřov včetně 

vyhodnocení vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko s podmínkami, kdy 

podmínky jsou obecného charakteru a jejich dodržování vyplývá ze zvláštních 

právních předpisů a bude kontrolováno v navazujících řízeních příslušnými 

správními orgány. 



 

9. Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného 
řešení na zem ědělský p ůdní fond a  
na pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa  

 

Viz text architekta. 

 

10. Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
 

Viz příloha odůvodnění č. 2 

 

11. Vyhodnocení p řipomínek  
 

Viz příloha odůvodnění č. 3 
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu ÚP Starý Mateřov 
 
Vyhodnocení projednání dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), v platném znění v souladu s požadavky § 53 stavebního zákona. 
 
Bylo osloveno celkem 25 subjektů s těmito výsledky: 
 
1. Byli osloveni, ale nezaslali své požadavky či podněty: 
Dotčené orgány: 

1. Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Odbor 
kultury a památkové péče a Odbor dopravy a siln. hosp. 

2. Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha1  
3. Krajská veterinární správa Pardubice, Husova 1747, 530 02 Pardubice 
4. AOPK ČR – středisko Pardubice, Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice 

Sousední obce: 
5. Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
6. Obec Barchov, Barchov 68, 530 02 Barchov 
7. Obec Jezbořice, Jezbořice 67, 530 02 Pardubice 2 
8. Obec Čepí, Čepí 79, 533 32 Čepí 
9. Obec Dubany, Dubany 23, 530 02 Dubany 
10. Obec Třebosice, Třebosice 12, 530 02 Pardubice 

 
2.  Byli osloveni a zaslali tyto svá stanoviska + vyhodnocení: 
 

Č. 
AUTOR A STRUČNÝ OBSAH 

VYJÁDŘENÍ 
DRUH CHAR. VYHODNOCENÍ 

1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 
Senovážné náměstí 9, Praha 1 – 19. 1. 
2009 č. j. SÚJB/OPZ/1408/2009 
Nemáme dalších připomínek. 

 
 
 
 

1 Bere se na vědomí. 

2. Hasičský záchranný sbor – Pardubického 
kraje – 4. 2. 2009 č. j. HSPA-34-
2176/PR-2008-Sh 
Na základě provedeného posouzení HZS 
Pardubického kraje vydává souhlasné 
stanovisko. 

 
 
 
 
 

1 Bere se na vědomí. 

3. ČR – státní energetická inspekce – 6. 1. 
2009 č. j. 12/09/53.100/Hvi  
Návrh ÚP Starý Mateřov a vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území není 
v rozporu s námi sledovanými a 
chráněnými zákony. 

 
 
 
 
 

1 Bere se na vědomí. 

4. Krajská hygienická stanice Pardubického 
kraje – 9. 2. 2009 č. j. 7061/08/HOK-
Pce/211 
S návrhem souhlasí – za splnění 
následujících podmínek: 
1. U lokalit Z3, Z9 a Z10 musí být 
v dalších fázích (územní řízení, regulační 
plán) prokázáno dodržení hygienických 
limitů hluku ze silničních komunikací a 
leteckého provozu. 
2. V další fázi (územní řízení, regulařní 
plán, EIA) musí být doloženo hlukové 

P 3 

Problematika hluku z dopravy 
je v návrhu ÚP řešena formou, 
která přísluší řešení územně 
plánovací dokumentace, tedy 
návrhem protihlukových 
opatření, jakými jsou pásy 
zeleně navrhované u 
komunikací, další podmínky se 
vztahují k navazujícím řízením 
vedeným u příslušných 
správních orgánů, které jsou 
povinny dle zvláštních zákonů 
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posouzení z dopravy navržené přeložky 
komunikace I/2 s případným návrhem 
protihlukových opatření na hranici 
stávajícího venkovního chráněného 
prostoru. 

tuto problematiku řešit. 

5. Magistrát města Pardubic – Úsek 
památkové péče – 26. 1. 2009 č. j. MmP 
4799/2009 
Návrh ÚP Starý Mateřov vychází 
z posouzeného zadání, proto nemáme 
další připomínky. 

 
 
 

1 
 
Bere se na vědomí. 
 

6. Ministerstvo životního prostředí ČR – 
odbor péče o krajinu – 12. 1. 2009 č. j. 
7889/610/08 
Sdělujeme, že v katastrálním území Starý 
Mateřov se nenachází skladebná část 
nadregionálního ÚSES.  

 1 Bere se na vědomí. 

7. Povodí Labe, státní podnik – 28. 1. 2009 
č. j. PVZ/08/42113/Fr/0 
V platnosti zůstává i nadále stanovisko ze 
dne 7. 5. 2008. 
 

 1 
Bylo respektováno, bere se na 
vědomí. 

8. Ministerstvo zdravotnictví ČR – 28. 1. 
2009 č. j. 443/2009 
Nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy 
z hlediska výstavby zdravotnických 
zařízení. 
 

 
 

1 Bere se na vědomí. 

9. Městský obvod – Statutární město 
Pardubice, Městský obvod Pardubice VI 
– 6. 2. 2009  
Souhlasí s návrhem územního plánu 
Starý Mateřov, přeložka silnice I/2 je ve 
shodě s návrhem ŘSD a návrhem VI. 
změn ÚP města Pardubice. 

 1 Bere se na vědomí. 

10. Obvodní báňský úřad v Trutnově 7. 1. 
2009 č. j. 4780/08/Ši/Lá 
Nemá připomínky k návrhu územního 
plánu obce a vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí. 

 
 

1 Bere se na vědomí. 

11. Úřad pro civilní letectví – 6. 1. 2009 č. j. 
18441/09-720 
Nemá připomínky za předpokladu 
respektování ochranných pásem letiště 
Pardubice 

P 4 
V návrhu ÚP jsou ochranná 
pásma vymezena. 

12. Ministerstvo zemědělství, pozemkový 
úřad Pardubice – 16. 1. 2009 č. j. 
MZEPU-2572/2008 
V roce 2003 byly dokončeny komplexní 
pozemkové úpravy. Součástí KPÚ byl 
plán společných zařízení (polní cesty, 
biocentra, biokoridory…), který je nutné 
zpracovatelem územního plánu 

P 4 

Návrh ÚP respektuje navržená 
společná zařízení a komplexní 
pozemkové úpravy byly jedním 
z podkladů pro jeho zpracování.  
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respektovat. 
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13. Pardubický kraj – krajský úřad, odbor životního prostředí a 
zemědělství – 16. 2. 2009 č. j. 422-2/2009/OŽPZ/PI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
Není předmětem řešení ÚPD. 
 
Není předmětem řešení ÚPD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bere se na vědomí, stanovisko 
z hlediska vlivů bylo vydáno 
ve fázi zadání ÚP. 
 
 
 
 
Bylo doplněno a níže je 
uvedeno konečné stanovisko 
orgánu ochrany ZPF k návrhu 
ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 Odůvodnění 
 

Stránka 5 z 9 
 

   

 
 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
 
 
 
Bere se na vědomí. 
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Bere se na vědomí. 
 
 
 
Podmínky jsou obecného 
charakteru a jejich dodržování 
vyplývá ze zvláštních právních 
předpisů a bude hlídání 
v navazujících řízeních 
příslušnými správními orgány. 
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14. Pardubický kraj – krajský úřad, odbor strategického rozvoje 
kraje a evropských fondů – 10. 2. 2009 č. j. KrÚ 81/2009 
OSKRKEF OUP 

 

 
 
 

 
 
 
 
V průběhu projednávání 
návrhu ÚP Starý Mateřov byly 
vydány Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje, 
kdy upravený návrh Úp Starý 
Mateřov byl upraven dle těchto 
vydaných ZÚR, především 
s ohledem na zpřesnění tras 
významných silničních staveb 
a to přeložky komunikace I/2 
Pardubice a přeložky silnice 
II/341 Staré Čivice. Tyto 
stavby jsou v návrhu ÚP 
vymezeny jako VPS. Ve 
vztahu k lokalitě Z3 uvádíme, 
že její severní část byla 
z návrhu ÚP vypuštěna a u 
lokality Z9 je navrženo 
podmínění její realizace 
zpracováním územní studie, u 
nichž jsou v návrhu ÚP 
stanoveny podmínky pro její 
zpracování.  
ÚP Starý Mateřov byl 
přepracován dle MINIS 
Pardubickéhoí kraje, byla 
upravena grafická část. Ve 
vztahu k přeložce I/2 již nejsou 
v ÚP zakresleny tělesa 
komunikace a tvary křižovatek, 
pouze jsou vymezeny plochy 
s rozdílným způsobem využití. 
I na další upozornění bylo 
v rámci možností ÚP Starý 
Mateřov reagováno a v případě 
nutnosti formálních úprav 
mohou být tyto provedeny 
v čistopisu ÚP.  
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15. Ministerstvo dopravy – 11. 2. 2009 č. j. 69/2009-910-UPR/1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je respektováno. 
 
 
 
 
Bylo provedeno, návrhu ÚP 
vychází z aktuálních podkladů 
firmy Transconsult s.r.o. a je 
tedy v souladu i s VI. změnami 
Úp Pardubic. 
 
 
 
Je vymezeno. 
 
 
Bylo vypuštěno. 
 
 
Plocha Z10 je nyní plocha Z1 a 
plocha přiléhající ke 
komunikaci je plochou pro 
výrobu, kde se neočekává střet 
s ochranou kvality bydlení. 
 
 
Je dodrženo, u exponovaných 
lokalit jsou navrženy, jako 
odclonění od vlivů z dopravy 
pásy pro realizaci zeleně, která 
má tyto vlivy eliminovat a 
zachovat kvalitu bydlení. Obec 
Starý Mateřov má omezené 
možnosti směrového rozvoje a 
proto je nutné přistupovat i 
k rozvojovým plochám 
individuálně a případnou 
výstavby omezit až na základě 
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prokázání určitých konkrétních 
skutečností v navazujících 
řízeních, které však nemohou 
být zkoumány v rámci řešení 
ÚP. 

16. Ministerstvo obrany – VUSS Pardubice – 21. 01. 2009 č. j. 
7904-ÚP/2008-1420  

 
Vyjádření ze zápisu z koordinačního jednání dne 2. 4. 2009  

 

 
 
 
Toto obecné stanovisko bylo 
doplněno dne 2. 4. 2009 
vyjádřením armády ČR. Kdy 
v rámci projednávání ÚP Starý 
Mateřov je nutné vyjasnit 
stanoviska dotčených orgánů 
k severní variantě přeložky I/2 
s ohledem na  negativní 
stanovisko VUSS č. j. 6900-
ÚP/2008-1420 ze dne 11. 11. 
2008, které se takto nepřímo 
promítá do projednání návrhu 
ÚP Starý Mateřov a k jeho 
dalšímu řádnému projednávání. 

17. Ministerstvo obrany – VUSS Pardubice – 13. 07. 2010 č. j. 
5428/08321-ÚP/2010-1420 

 
 

 
 
 
Po jednáních na různých 
úrovních samosprávy a státní 
správy ve věci severní varianty 
přeložky I/2 bylo vydáno 
stanovisko VUSS, které 
otevřelo možnost ponechat 
severní variantu obchvatu 
zakreslenou v ÚP Starý 
Mateřov a takto územní plán i 
doprojednat.     

18. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství – 8. 11. 2010 č. j. KrÚ 78556/2010/OŽPZ/Bo 

 

 
 
 
Jako poslední byl návrh ÚP 
Starý Mateřov předkládán 
orgánu ochrany ZPF, což bylo 
možné, až po vyjasnění situace 
s VUSS, kdy dne 8. 11. 2010 
vydal tento orgán souhlas k ÚP 
Starý Mateřov, který se bere na 
vědomí. 

Vysvětlivky: 
Druh vyjádření: P – požadavek na zpracování návrhu ÚP  
charakter požadavku: 1 – jen informativního charakteru 
    2 – upraven návrh   
    3 – neakceptovatelný požadavek 
    4 – v návrhu již obsaženo   
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1 uplatněných při veřejném projednání návrhu ÚP Starý Mateřov v rámci řízení o jeho vydání (§ 52 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění), 
 

Č.  Námitku 
podal 

Námitka Rozhodnutí o 
námitce/Odůvodnění 

1. Petra Prosecká 
Miroslav 
Prosecký 
Palackého 
1932 
530 02 
Pardubice 

 

Vyhověno v plném rozsahu. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že 
nedochází k vymezování 
nové zastavitelné plochy a 
nejedná se o podstatnou 
úpravu návrhu ÚP, která by 
zasahovala do základní 
koncepce návrhu ÚP, je 
možné této námitce vyhovět. 
V návrhu ÚP se jedná o 
drobnou úpravu, která nemá 
zásadní vliv na urbanistickou 
koncepci a širší vztahy 
v území. Tato plocha bude 
zahrnuta do zastavitelné 
plochy Z4 z přestavbové 
plochy P1. 
 

2. Ing. Marek 
Štědrý 
K Presům 
1066, 537 01 
Chrudim 

1) V legende k hlavnímu výkresu není definovaná navrhovaná nová plocha 
oznacena na výkrese „OV“. Dle ústního jednání se starostou obce panem 
Sehnoutkem by melo jít o plochu, která odpovídá jak pro bydlení venkovského 
typu (výstavba rodinných domu) tak plochy komercního typu (výstavba objektu 
pro podnikání). Pokud jsem se neprehlédl, tak takto oznacená plocha není 
definována ani v textové cásti navrhovaného ÚP. Tato plocha se me prímo 
dotýká jako vlastníka p.p. 48/2 v k.ú. Starý Materov. 
 
2) Dále si dovoluji podat žádost na zmenu urcení pozemku p.p. 48/1 a 48/6 oba v 
k.ú. Starý Materov a to z oznacení „OM“ (obcanská vybavenost základního 

1 - vyhověno v plném 
rozsahu 
 
Odůvodnění: 
Jedná se o tiskovou chybu, 
která bude v čistopisu ÚP 
odstraněna, jedná se o plochu 
Z4, kde je využití BV.  
 
2 – vyhověno v plném 
rozsahu 
 
Odůvodnění: 
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typu) na oznacení „BV“ (bydlení individuální venkovského typu), z duvodu, že 
tyto pozemky budou využívány shodne a nijak neoddeleny od p.p 48/5 v k.ú. 
Starý Materov, který je v návrhu oznacen „BV“ (bydlení individuální 
venkovského typu). Tuto žádost si dovoluji podat jako vlastník výše uvedených 
pozemku p.p. 48/1 a 48/6 oba v k.ú. Starý Materov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Prosím o odsouhlasení, že plochu v návrhu oznacená jako „VP“ (systém 
vodovodních toku a ploch), která se me týká jako vlastníka p.p. 48/4 v k.ú. 
Starý Materov bude možno cástecne zastavet bydlením venkovského typu a 
to formou „vyvýšené stavby na pilotech nad vodní hladinu“, tak aby vodní 
plocha byla nezmenena. Prípadne bych uvítal tuto možnost uvést v textové 
cásti navrhovaného ÚP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzhledem k tomu, že 
nedochází k vymezování 
nové zastavitelné plochy a 
nejedná se o podstatnou 
úpravu návrhu ÚP, která by 
zasahovala do základní 
koncepce návrhu ÚP, je 
možné této námitce vyhovět. 
Tato úprava nemá zásadní 
vliv na urbanistickou 
koncepci a širší vztahy 
v území, pouze se legalizuje 
stávající stav, kdy na 
pozemcích se nenachází 
využití OM, ale BV. 
 
 
3 - Nevyhověno  
 
Odůvodnění: 
doplnění možnosti 
v plochách VP umísťovat 
stavby pro bydlení je 
v přímém rozporu se 
specifikací ploch s rozdílným 
způsobem využití dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb a 
ochranou přírodních hodnot 
v území. Jedná se o 
požadavek, který by 
zásadním způsobem měnil 
využití dané plochy.   
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4) Na záver mám požadavek na zmenu urcení plochy oznacenou v návrhu jako 
„ZV“ (zelen verejná prístupná) na plochu oznacenou jako „ZS“ (zelen 
soukromého charakteru) a to na p.p. 48/5, 48/8 a 48/10 vše v k.ú. Starý 
Materov. A to z duvodu, že se jedná o soukromý pozemek, jehož jsem 
vlastník. Dále zde pres, v tomto bode uvedené pozemky, prochází ohranicený 
koridor takrka rovnobežne s p.p. 521/6 a 521/5 oba v k.ú. Starý Materov. 
Prosím tento koridor okótovat. Dle ústního jednání by melo jít o koridor o max 
šírce 6m v nejširším míste od hranice pozemku v mém vlastnictví (p.p. 48/5, 
48/8 a 48/10 vše v k.ú. Starý Materov). 

4 – Nevyhověno 
 
Odůvodnění: 
V předmětném území je 
navržen územní systém 
ekologické stability, který je 
součástí širší koncepce 
návrhu územního plánu a 
není možné plochy v tomto 
prostoru vymezovat jako 
soukromou zeleň. Dále není 
možné v rámci územního 
plánu kótovat prvky 
územního systému 
ekologické stability, neboť 
měřítko územního plánu není 
adekvátní k uvádění 
takovýchto údajů, tyto fakta 
jsou zpřesňována na základě 
podrobnějších dokumentací 
pro územní a jiná řízení, kde 
jsou vyhodnocovány 
z hlediska konkrétního 
záměru na výstavbu. 
Problematika se také dotýká 
udržitelného rozvoje území, 
který musí být respektován. 
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3. Eliška 
Krupařová 
Starý Mateřov 
18 
530 02 
Pardubice 

 

 
 
 
 
1 - vyhověno 
 
Odůvodnění: 
Plochy ZV a ZP byly v tomto 
území definovány vzhledem 
k možné budoucí koncepci 
krajiny, ale i nadále bude 
možné tyto plochy 
zemědělsky 
obhospodařovávat.   
 
2 – nevyhověno 
 
Odůvodnění: 
Přes pozemky 48/5 a 48/3 
vede místní územní systém 
ekologické stability, který 
předpokládá, že zeleň 
v tomto území musí být 
zachována. Není možné 
územním plánem zaručit, že 
existující zeleň bude kdekoliv 
zachována, v konečném 
důsledku vždy záleží na 
samotném vlastníku 
nemovitostí. Územní plán 
řeší koncepci území a 
navrhuje možná vhodná 
řešení z hlediska 
dlouhodobého vývoje rozvoje 
obce.  
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Č.  Připomínku podal Připomínka Vyhodnocení 
2. Magistrát města 

Pardubic 
Odbor hlavního 
architekta 
OHA/80603/2010/Zp 

 
 
 
 

 
Ad1) V územním plánu Starý Mateřov 
jsou uplatněny takové nástroje 
územního plánování, které přispívají 
k rozvoji Pardubického kraje, zejména 
s ohledem na poptávku po kvalitním 
bydlení v blízkosti města Pardubice a 
využití potenciálu obce Starý Mateřov. 
Polycentrická struktura města 
Pardubice není návrhem ÚP dotčena. 
Územní plán přebírá rozvojové záměry 
dopravní infrastruktury obsažené 
v zásadách územního rozvoje. Územní 
plán využívá stávajících ploch v rámci 
zastavěného území, jako ploch 
přestavby pro rozvoj bydlení a 
drobného podnikání. Rozvíjí dopravní 
a technickou obsluhu daného území. 
Pro plochu Z9, která svým umístěním 
vybočuje z jakéhosi pojetí urbanistické 
celistvosti sídla je stanovena podmínka 
zpracování územní studie a samotný 
územní plán v této rozsáhlé ploše 
navrhuje plochy veřejných prostranství. 
Tato plocha bude svým potenciálem 
využita pro kvalitní bydlení, je 
charakterizována jako ekologický 
projekt navazující na sousední obec 
Barchov s využitím ekologických 
prvků a adekvátním návrhem občanské 
vybavenosti, která bude doplňovat 
stávající chybějící občanskou 
vybavenost v obci (např. mateřskou 
školu). Územní plán nenarušuje vazby 
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s územím sousedních krajů. Navrhuje 
se takové řešení, které vyhoví potřebám 
hospodářského a sociálního využívání 
území a neohrožuje hodnoty v daném 
území.  
K řešení problémů souvisejících 
s navýšeným počtem obyvatel, bude 
sloužit územní studie, která bude 
sloužit jako podklad pro další změny 
v daném území. 
 
Ad2)  V ÚP je vymezena trasa pro 
umístění stavby D44 – přeložku silnice 
II/341 Staré Čivice, která zasahuje do 
severní části katastru Starého 
Mateřova, je označena ve výkrese VPS 
jako WD2a a souvisí se změnou WD 2- 
změna kategorie III/32228 na silnici 
II/341, po opětovném přezkoumání 
grafické části VI. změny ÚP Pardubice 
byl zjištěn drobný rozpor mezi 
návrhem ÚP Starý Mateřov. Na styku 
katastrálních území se jeví WD2a jako 
nenavazující na návrh ze VI. změn. 
Pořizovatel přistoupí k úpravě této části 
návrhu ÚP v rámci vyhotovení 
čistopisu. 
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