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1. ÚVOD 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunětice je vyhotovena na základě ustanovení § 55 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
včetně zákona č. 350/2012 Sb. (dále „stavební zákon") a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
plánovací činnosti v platném znění včetně vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunětice byla  projednána s dotčenými orgány, 
krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení § 55 odst.1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

Obec Kunětice náleží do správního území obce s rozšířenou působností Pardubice. Správní 
území je tvořeno jedním katastrálním územím (k.ú. Kunětice) a zabírá rozlohu 395 ha.      

K 31. 12. 2011 zde žilo 276 obyvatel (zdroj ČSÚ). 
Sousedními obcemi jsou obce Ráby, Staré Hradiště, Sezemice nad Loučnou, Němčice nad 
Labem a krajské město Pardubice.  
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2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNĚTICE 

A) VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ VYHODNOCENÍ ZMĚN 
PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN (§ 5 ODST. 6 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA) A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH 
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

I. Popis uplatňovaného územního plánu (dále jen „ÚP“) 

Zpráva o uplatňování územního plánu Kunětice (dále jen „zpráva o uplatňování ÚP“) vyhodnocuje 
ÚP Kunětice za uplynulé 4-leté období (tj. období od února 2009 do února 2013). Veškerá data 
jsou sledována k 11. 2. 2013. 

ÚP Kunětice byl vydán Zastupitelstvem obce Kunětice jako opatření obecné povahy dne 22. 12. 
2008 (usnesení Zastupitelstva č.6/2008) a nabyl účinnosti dne 11. 02. 2009. V průběhu 
uplatňování ÚP Kunětice byla pořízena a vydána dne 26. 9. 2011 Zastupitelstvem obce Kunětice 
Změna č. 1 ÚP Kunětice, která  nabyla účinnosti 17. 10. 2011. ÚP Kunětice včetně jeho Změny č.1 
zpracovala firma Regio, projektový ateliér s.r.o., se sídlem v Hradci Králové, Hořická 50 – 
autorizovaný architekt Ing. arch. Jana Šejvlová. ÚP Kunětice pořizoval Magistrát města Pardubic, 
Stavební úřad, Oddělení územního plánování. Pořizovatelem Změny č.1 byl Magistrát města 
Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování. Na lokalitu Z1- Z5 byla dne 
27. 11. 2012 schválena a následně zaregistrována v Evidenci územně plánovací činnosti MMR ČR 
územní studie s názvem „Územní studie Kunětice – Z1-Z5“. Územní studii zpracoval ing. arch. 
Milan Vojtěch, se sídlem v Sezemicích, Nerudova 77. 

II. Plnění ÚP (zastavěnost ploch z ÚP, realizované projekty, plochy technické infrastruktury) 

ÚP Kunětice vymezil v k.ú. obce Kunětice 2 přestavbové plochy a 14 zastavitelných ploch: 
• zastavitelné plochy -Z (s rozdílným způsobem využití) mimo zastavěné území: 

- 6 ploch BV  – bydlení v rodinných domech – venkovské 
- 1 plocha OS - občanské vybavení-veřejná infrastruktura  
- 1 plocha VL - výroba skladování – lehký průmysl 
- 1 plocha ZV  - zeleň na veřejných prostranstvích 
- 2 plochy DS - dopravní infrastruktura silniční 
- 3 plochy RI  - rekreace- plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

• přestavbové plochy -P v zastavěném území  
- 2 plochy BV  – bydlení v rodinných domech – venkovské 

 

Zastavěnost ploch včetně realizovaných projektů v období 02/2009 - 02/2013: 

Zastavitelné plochy – Z vymezené v ÚP Kunětice – tab.č.1 

Ozn. 
lokality v 
ÚP 

Způsob využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

Výměr 
lokality 
(ha) 

Zastavěnost 
ploch z ÚP 

Zbývá 
využít 
(ha) 

Projekty 

(ha)       % 
Vydaná **) 
rozhodnutí 
k 11. 2. 
2013 

Rozestav. 
k 11. 2. 
2013 

Realizováno 
k 11. 2. 
2013  

Z1 
Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  0,74 0,20 27 0,54 0 

2 rodinné 
domy 

0 

Z2 
Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  3,72 0,0 0 3,72 0 0 0 

Z3 
Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  1,32 0,0 0 1,32 0 0 0 
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*) přibližný údaj 
**) rozhodnutí mimo rozestavěné a realizované stavby 

Shrnutí – zastavitelné plochy Z:  
-v zastavitelných plochách Z1-Z8, Z10-Z15 proběhla ve sledovaném období výstavba v lokalitě Z1 
(plocha BV)– rozestavěny  2 rodinné domy, Z10 (plocha ZV) – realizace dětského hřiště a Z11 
(plocha DS) -realizována část ploch dopravní infrastruktury včetně technické infrastruktury.  
Poznámka:  
- ke dni 19. 3. 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí pro lokalitu Z2- umístění stavby ZTV pro 12 

rodinných domů.  

 

 

 

 

Z4 
Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  0,71 0,0 0 0,71 0 0 0 

Z5 
Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  0,49 0,0 0 0,49 0 0 0 

Z8 
Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  0,89 0,0 0 0,89 0 0 0 

Celkem - BV 7,87 
ha 

0,20 
ha 

27% 
7,67 
ha 

0 
2 rodinné 
domy 

0 

Z6 
Občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení - OS 0,46 0,0 0 0,46 0 0 0 

Celkem - OS 0,46 
ha 

0,0 ha 0% 
0,46 
ha 

0 0 0 

Z7 
výroba a skladování – lehký průmysl - 
VL 1,03 0,0 0 1,03 0 0 0 

Celkem - VL 1,03 
ha 

0,0 ha 0% 
1,03 
ha 

0 0 0 

Z10 Zeleň na veřejných prostranstvích - ZV 0,56 0,10 20% 0,46 0 0 
Dětské 
hřiště 

Celkem - ZV 0,56 
ha 

0,10ha 20% 0,46 
0 0 Dětské 

hřiště 

Z11 
Dopravní infrastruktura – silniční – DS 0,79 0,19 24 0,60 0 0 

¼ 
komunikací 

Z12 
Dopravní infrastruktura – silniční – DS 0,03 0,0 0 0,03 0 0 0 

Celkem - DS 0,82 
ha 

0,19 
ha  

24% 
0,63 
ha 

0 0 
¼ 
komunikací 

Z13 
Rekreace – plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci - RI 

0,92 0,0 0 0,92 
0 0 0 

Z14 
Rekreace – plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci - RI 

0,34 0,0 0 0,34 
0 0 0 

Z15 
Rekreace – plochy staveb pro rodinnou 
rekreaci - RI 

0,35 0,0 0 0,35 
0 0 0 

Celkem - RI 1,61 
ha 

0,0 ha 0% 
1,61 
ha 

0 0 0 

L1               Plocha k zalesnění 
0,42 0.0 0% 0,42 

0 0 0 
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Přestavbové plochy- P vymezené v ÚP Kunětice –tab.č.2 

**) rozhodnutí mimo rozestavěné a realizované stavby 

Shrnutí – přestavbové plochy P:  
- v přestavbových plochách P1-P2 ve sledovaném období neproběhla žádná výstavba.  
 

Zastavěné území vymezené v ÚP Kunětice –tab.č.3 

**) rozhodnutí mimo rozestavěné a realizované stavby 

Shrnutí - zastavěné území: 
 - ve sledovaném období došlo k zastavění několika volných stavebních pozemků a proluk ve 
stávající zástavbě, 
-bylo rozestavěno, realizováno nebo vydáno povolení k umístění staveb: - v ploše s rozdílným 
způsobem využití BV 8 rodinných domů včetně přístřešku pro rodinné domy, v ploše s rozdílným 
způsobem využití OV stavba pro odpočinek a přístavba hasičské zbrojnice, v ploše s rozdílným 
způsobem využití DL objekt pro zastřešení letecké techniky a v ploše s rozdílným způsobem 
využití DS chodník podél silnice III/2984. 
 

Technická infrastruktura vymezená v ÚP Kunětice –tab.č.4 

Ozn. 
lokality v 
ÚP 

Způsob využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

Výměr 
(ha) 

Zastavěnost 
ploch 

Zbývá 
využít 
(ha) 

Projekty 

 
(ha)       % Vydaná**) 

rozhodnutí 
k 11. 2. 
2013 

Rozestav. 
k 11. 2. 
2013 

Realizováno 
k 11. 2. 
2013  

P1 Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  

1,22 0,0 0 1,22 
0 0 0 

P2 Bydlení v rodinných domech – 
venkovské - BV  

0,55 0,0 0 0,55 
0 0 0 

Celkem - BV 1,77 
ha 

0,0 ha 0% 
1,77 
ha 

0 0 0 

Ozn.  ploch  Způsob využití ploch s rozdílným 
způsobem využití 

Vydaná rozhodnutí k 11. 
2. 2013**) 

Rozestavěno  k 11. 2. 
2013 

Realizováno k 11. 2. 
2013  

BV Bydlení v rodinných domech – 
venkovské  

0 5 rodinných domů 3 rodinné domy  

Přístřešek pro 
zemědělské stroje 

OV Občanské vybavení – veřejná 
infrastruktura   

0 
 
Stavba pro odpočinek 

Přístavba hasičské 
zbrojnice 

DL Dopravní infrastruktura – letecká  0 0 
Objekt pro zastřešení 
letecké techniky 

DS Dopravní infrastruktura - silniční 
Č.j:3131/2011/OSÚÚP 
Chodník podél silnice 
III/2984- Kunětice 

0 0 

Technická infrastruktura Vydaná rozhodnutí 
(územní, stavební) k 11. 
2. 2013 **) 

Rozestavěno  k 11. 2. 
2013 

Realizováno k 11. 2. 
2013  

Vodovod 
Č.j.: 0924/2012/OSÚÚP 
Větev vodovodního řadu 
v jižní části katastru obce 

 0 0 
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**) rozhodnutí mimo rozestavěné a realizované stavby 

Shrnutí – plochy technické infrastruktury: 
Zásobování vodou  
- ve sledovaném období bylo vydáno stavební povolení na větev vodovodního řadu v jižní části 
katastru obce. 
Odstraňování odpadních vod:  
- Změnou č. 1 ÚP Kunětice byla změněna koncepce odkanalizování obce Kunětic z původně 
navrhovaného odkanalizování směrem k obcím Ráby a Brozany na odkanalizování přečerpáním 
do kanalizace v Počáplech nad Loučnou a následně do kanalizačního systému Sezemic.  
- ve sledovaném období bylo vydáno stavební povolení dle  Změny č.1 na výstavbu splaškové 
kanalizace včetně tří čerpacích stanic odpadních vod pro celou obec Kunětice. 
Zásobování elektrickou energií:  
- ve sledovaném období byl vydán kolaudační souhlas na veřejné osvětlení v jižní části katastru 

obce a na podzemní vedení NN. 
Zásobování plynem: 
- ve sledovaném období v koncepci zásobování plynem nedošlo k žádným změnám. 
Odpady: 
- ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám v systému odstraňování TKO. 

Shrnutí – plochy dopravní infrastruktury: 
- v uplynulém období bylo realizováno 27% místních komunikací v části lokality Z11, ostatní 
lokality zůstaly nedotčeny,  
- stezka pro cyklisty (Stezka mechu a perníku) mezi městy Hradec Králové a Pardubice, pro niž 
byla vymezena v ÚP plocha územní rezervy (tato plocha je pouze popsána v textové části – chybí 
zákres v části grafické), stezka je v současné době již realizována a to mimo katastrální území 
obce Kunětic. 

Shrnutí - nezastavěné území:  
- v ploše s rozdílným způsobem využití NZ (plocha zemědělská) je rozestavěna 1 zemědělská 
stavba. 

 
III. Návrhy k pořízení změny ÚP 

- v sledovaném období uplatňování ÚP Kunětic byla na základě návrhu a rozhodnutí Zastupitelstva 
obce Kunětic pořízena a vydána Změna č. 1 (vydání dne 26. 9. 2011, nabytí účinnosti dne 17. 10. 
2011). Pořizovatelem Změny č.1 byl Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, 
Oddělení územního plánování. Územně plánovací dokumentace obsahuje pouze textovou část a 
řeší především změnu koncepce řešení odpadních vod a to z původně navrhovaného 
odkanalizování směrem k obcím Ráby a Brozany na odkanalizování přečerpáním do kanalizace 
v Počáplech nad Loučnou a následně do kanalizačního systému Sezemic. Dále doplňuje využití 
ploch s rozdílným způsobem využití –  a to konkrétně plochu zemědělskou – NZ a plochu 
dopravní infrastruktury – letecká –DL.  

- v sledovaném období byly dále podány na obec 4 žádosti od občanů o pořízení další změny 
územního plánu. Žádosti se týkaly zahrnutí pozemků vlastníků do ploch pro bydlení. Dne 4. 5. 
2012 Zastupitelstvo obce svým rozhodnutím žádosti schválilo a následně zaslalo návrh na 

Splašková kanalizace včetně čerpacích stanic  
odpadních vod 

Č.j.: 3278/2012/OSÚÚP 
Výstavba splaškové 
kanalizace včetně tří 
čerpacích stanic 
odpadních vod pro celou 
obec Kunětice  

0 0 

Energetické vedení 0 0 
Podzemní kabelové 
vedení NN 
 
Veřejné osvětlení v jižní 
části katastru obce 
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pořízení Změny č.2 územního plánu Kunětic na Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního 
architekta. Pořizovatel návrh posoudil a shledal rozpor se stavebním zákonem a jeho 
prováděcími předpisy, především s cíli a úkoly územního plánování. Pořizovatel doporučil 
Zastupitelstvu obce Kunětic návrh na Změnu č.2 zamítnout. Stanovisko Zastupitelstva obce 
k doporučení pořizovatele bude doplněno usnesením Zastupitelstva obce Kunětice v rámci 
procesu schvalování Zprávy o uplatňování územního plánu Kunětic. 

- VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN 

I. Posouzení změn podmínek: 

Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“): 

ÚP Kunětice byl zpracován na základě PÚR ČR schválené vládou ČR dne 17. 5. 2006 usnesením 
vlády č. 561. Dne 20. 7. 2009 byla usnesením vlády ČR č. 929 schválena PÚR ČR 2008. V ÚP 
Kunětice je nutno nově reagovat na zařazení obce do rozvojové oblasti OB4 – podrobněji viz část 
C).  

Z hlediska Zásad územního rozvoje Pardubického kraje ( dále jen ZÚR Pk): 

ÚP Kunětice byl zpracován na základě ÚP VÚC Pardubického kraje, který byl schválen v roce 
2006. Z tohoto dokumentu byly převzaty koridory prvků ÚSES nadregionálního charakteru a 
koridor vodní dopravní cesty na Labi. Dne 26. 4. 2010 byly vydány Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje, které nabyly účinnosti dne 15. 6. 2010. ÚP Kunětice je nutno uvést 
v soulad s touto nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem – podrobněji viz 
část c). Toho času probíhá pořízení ZÚR Pk – aktualizace č.1, které je  ve fázi po společném 
jednání o návrhu. 

Poznámka: Změna č. 1 ÚP Kunětice vydaná dne 26. 9. 2011, která neobsahuje grafickou část,  
nereaguje na vydanou ZÚR Pk; změna neobsahuje plochy a koridory nadmístního významu 
týkající se řešeného území, je na ně reagováno pouze v části odůvodnění.   

Z hlediska vymezení ploch s rozdílným způsobem využití: 

Plochy pro bydlení a rekreaci: 
-zastavitelné plochy a plochy přestavby pro bydlení jsou v ÚP vymezeny v dostatečné míře, 
-ve sledovaném období nebyly zastavitelné plochy bydlení a rekreace naplněny, 
-další rozvojové plochy pro bydlení a rekreaci není třeba vymezovat.  

Plochy pro lehkou výrobu: 
-  ve sledovaném období nebyly zastavitelné plochy naplněny, 
- žádné zjištěné vlivy nevyvolávají potřebu změny koncepce ploch pro lehkou výrobu. 

Plochy občanského vybavení: 
- ve sledovaném období nebyly zastavitelné plochy občanského vybavení určené pro tělovýchovné 
a sportovní zařízení naplněny, 
-vzhledem ke kulturnímu životu v obci, k atraktivnosti prostředí a blízkosti vyhledávaného výletního 
místa – NKP Kunětická hora, obec nedisponuje potřebnými plochami občanského vybavení.  

Plochy veřejných prostranství: 
- ve sledovaném období nebyly zastavitelné plochy zcela zaplněny, 
- žádné zjištěné vlivy nevyvolávají potřebu změny koncepce ploch pro lehkou výrobu. 

Plochy technické infrastruktury: 
Zásobování vodou  
- koncepce zásobování vodou bude ponechána – žádné zjištěné vlivy nevyvolávají její změnu. 
Odstraňování odpadních vod:  
-bude ponechána koncepce řešení dle Změny č.1  ÚP Kunětice 
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Zásobování elektrickou energií:  
- koncepce zásobování elektrickou energií bude zachována - žádné další zjištěné vlivy 
nevyvolávají její změnu 
Zásobování plynem: 
-koncepce zásobování plynem bude zachována  
-ochranné pásmo VVTL . 
Odpady: 
- žádné zjištěné vlivy nevyvolávají potřebu změny v systému odstraňování TKO. 

Plochy dopravní infrastruktury: 
- vzhledem k realizaci stezky pro cyklisty mimo katastr obce vznikla potřeba cyklistického propojení 
obce s touto stezkou, 
- žádné další zjištěné vlivy nevyvolávají potřebu změny koncepce dopravního řešení. 

Plochy nezastavěného území: 
- po uvedení prvků nadregionálního a regionálního ÚSES do souladu se ZÚR Pk v návaznosti na 
sousední katastry a ochranným pásmem VVTL dojde k ovlivnění ploch nezastavěného území, 
- po uvedení prvků lokálního ÚSES v soulad v návaznosti na řešení lokálního ÚSES v sousedních 
katastrech  dojde k ovlivnění ploch nezastavěného území. 

Plochy zastavěného území: 
- v rámci řešení Změny územního plánu vyplývající z této zprávy bude zaktualizováno stávající 

zastavěné území, 

Komplexní pozemkové úpravy: 
- v uplynulém období na území obce nebyly zahájeny komplexní pozemkové úpravy.  
- na základě vyjádření Státního pozemkového úřadu se do roku 2018 neplánují komplexní 

pozemkové úpravy. 

II. Posouzení vlivu novely stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů na ÚP Kunětice 

Dne 01.01.2013 nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.. 
ÚP Kunětice je nutno uvést v soulad s touto novelou stavebního zákona. A to mimo jiné v těchto 
bodech: 
- v textové části územního plánu v kapitole 7 „Veřejně prospěšné stavby….“- rozdělit pozemky 
určené ÚP Kunětice pro VPS,  a to zda na nich bude uplatněno předkupní právo, v čí prospěch 
nebo zda-li postačí pro VPS zřízení věcného břemene,  
- vypustit z textu územního plánu podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 
územnímu rozhodnutí. 

Vyhodnocení změn podmínek - shrnutí 

Na základě výše uvedených skutečností pořizovatel konstatuje, že na území obce Kunětic došlo 
v průběhu období 02/2009 - 02/2013 ke změně podmínek a je třeba územně plánovací 
dokumentaci uvést do souladu s PÚR ČR, ZÚR Pk a novelou stavebního zákona. Vzhledem k této 
skutečnosti je třeba provést změnu územního plánu Kunětic. 
Citace: „§ 5 odst.6 stavebního zákona – obce a kraje jsou povinny soustavně sledovat uplatňování územně 
plánovací dokumentace a vyhodnocovat je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, na základě 
kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, jsou povinny pořídit změnu příslušné územně 
plánovací dokumentace.“ 

 
VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ  

I. Negativní dopady ÚP Kunětice na udržitelný rozvoj území ( „dále jen URÚ“) 

Od doby vydání Územního plánu Kunětice nebyly při realizaci jednotlivých záměrů v souladu s 
platným územním plánem zjištěny žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj území.  

II. URÚ  
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URÚ spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Ve sledovaném období byl URÚ v obci Kunětice 
hodnocen v pilíři přírodním jako dobrý, pilíř sociální a hospodářský jako oslabený – podrobněji 
kapitola B). Předpokládaný rozvoj je především v oblasti bydlení a tento je v sledovaném období 
minimální. 

III. Posouzení nepředpokládaných negativních dopadů na URÚ 

Od doby vydání Územního plánu Kunětice nebyly při realizaci jednotlivých záměrů v souladu s 
platným územním plánem zjištěny žádné nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj 
území.  
 
B) PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH 
PODKLADŮ 

I.   Platnost ÚAP ORP Pardubice v době vydání ÚP a v době zpracování zprávy o uplatňování ÚP 
Kunětice 
V době vydání ÚP Kunětic (vydán dne 22. 12. 2008) byly projektantem provedeny průzkumy a 
rozbory daného území. V prosinci 2008 byly vydány Magistrátem města Pardubic, oddělením 
územního plánování Územně analytické podklady ORP Pardubice jako platný územně plánovací 
podklad, v prosinci 2010 byla vydána 1. aktualizace ÚAP ORP Pardubice a v prosinci 2012 byla 
vydána jejich úplná 2. aktualizace. V době zpracování zprávy o uplatňování ÚP Kunětice je 
aktuální a platná 2. aktualizace ÚAP Pardubice. 

II. Problémy k řešení v ÚP vyplývající z úplné aktualizace ÚAP ORP Pardubic 

- uvést v soulad prvky lokálních biocenter a biokoridorů včetně jejich návaznosti na sousední 
katastry, 

- prověřit a navrhnout řešení střetu navrhovaného splavnění Labe s ÚSES, s NATURA 2000 –EVL 
v úseku toku Labe od soutoku s Loučnou na sever, s krajinným celkem Niva Labe a záplavou 
Q100, 

- prověřit a navrhnout řešení střetu zastavitelných lokalit s ochranným pásmem NKP Kunětická 
hora, 

- řešit prostupnost krajiny v řešeném území. 
Doplnit do ÚP: 

- do územního plánu do grafické části doplnit ochranná pásma letiště,  
- do územního plánu zakreslit ochranné pásmo VVTL – (P01), 
- do územního plánu zakreslit koridor VD6 Kunětice-Opatovice n/Labem. 

C) VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

I.  PÚR ČR: 

Platnost PÚR ČR v době vydání ÚP a v době zpracování zprávy o uplatňování ÚP Kunětice 
Územní plán byl vydán dne 22. 12. 2008. V době vydání ÚP byla platná PÚR ČR 2006, vydaná 
vládou České republiky usneseném č. 561 ze dne 17. 5. 2006. 
V době zpracování zprávy o uplatňování ÚP Kunětice je aktuální a platná PÚR ČR 2008, 
schválená dne 20. 7. 2009 usnesením vlády ČR č. 929. 
 
Nové úkoly vyplývající z PÚR ČR 2008 pro územně plánovací dokumentaci obce Kunětice 

- zahrnout obec Kunětice do rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové- Pardubice, 
- vymezit v území koridor VD6 Kunětice – Opatovice nad Labem – projektant zváží vymezení 
koridoru jako územní rezervu. 

II.  Územně plánovací dokumentace vydaná krajem – ZÚR Pk 

Platnost ZÚR Pk v době vydání ÚP a v době zpracování zprávy o uplatňování ÚP Kunětice 
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V době vydání ÚP Kunětice byl pro územní plán závazný dokument ÚP VÚC Pardubického kraje 
schválený v roce 2006. Dne 26. 4. 2010 byly vydány Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje, které nabyly účinnosti dne 15. 6. 2010. V současné době probíhá aktualizace č.1- ZÚR Pk , 
která je ve fázi společného jednání o návrhu.   

V době zpracování zprávy o uplatňování ÚP Kunětice je aktuální a platný dokument ZÚR Pk 
vydaný 26. 4. 2010.  

Nové úkoly vyplývající ze ZÚR Pk pro územně plánovací dokumentaci obce Kunětice 

Vymezit v území koridory veřejně prospěšných staveb: 
- VPS v oblasti plynárenství PO1 a to  
  – propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod -Polsko včetně ochranného pásma 
  - projektant prověří soulad koridoru VVTL v platném ÚP Kunětice  se ZÚR Pk a   
    zakreslí ochranné pásmo). 

Vymezit v území koridory veřejně prospěšných opatření:   
- VPO územního systému ekologické stability:  
  - UO3 –K73 Bohdaneč- Vysoké Chvojno (nadregionální biokoridor)- projektant  
  prověří trasu nadregionálního biokoridoru a uvede ji v soulad se ZÚR Pk, 
  - UO4 –K74 Bohdaneč- Uhersko (nadregionální biokoridor)- projektant   
  prověří trasu nadregionálního biokoridoru a uvede ji v soulad se ZÚR Pk, 
  - U19 967 Halda (regionální biocentrum) – projektant prověří umístění a označení 
  regionálního biocentra v souladu se ZÚR Pk   
Citace: „§ 54 odst.5 stavebního zákona- Obec je povinna  uvést do souladu územní plán s územně 
plánovací dokumentací následně vydanou krajem a následně schválenou politikou územního rozvoje. Do té 
doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací 
následně vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.“ 

D) PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 
ODST. 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

S ohledem na skutečnost, že v územním plánu Kunětice nebyl proveden výpočet pro vyhodnocení 
potřeby nových zastavitelných ploch, je výpočet proveden dodatečně. 
Plochy pro bydlení vymezené územním plánem: 
Lokalita Z1- 0.74 ha 
Lokalita Z2- 3,72 ha 
Lokalita Z3- 1,32 ha 
Lokalita Z4- 0,71 ha 
Lokalita Z5- 0,49 ha 
Lokalita Z8 - 0,89 ha 
Lokalita P1- 1,22 ha 
Lokalita P2- 0,55 ha 
Celkem 9,64 ha 
Pro potřeby obce jsou územním plánem vymezeny plochy pro bydlení v rozsahu 9,64 ha. 
Zrealizovány byly v období únor 2009 – únor 2013 3 rodinné domy v zastavěném území, proto 
nejsou do výpočtu zahrnuty. V současné době je několik rodinných domů ve výstavbě – viz tabulka 
č. 1 a 3. Tyto objekty nejsou zahrnuty do výpočtu. 
 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch: 
Demografický vývoj obyvatelstva v obci Kunětice 
Rok Počet obyvatel Celkový přírůstek Počet nově 

realizovaných bytů 
2001 254   
2002 255  1  
2003 268 13  
2004 264 -4  
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2005 258 -6  
2006 262  4  
2007 264  2  
2008 269  5  
2009 285 16  
2010 277 -8 2 
2011 276  1 1 
Celkem  24  
 
V období od r. 2001-2011 stoupl počet obyvatel Kunětic o 24 obyvatel.  Při výpočtu je počítáno 2,5 
obyvatele na 1 bytovou jednotku. Tedy potřebný počet nových bytových jednotek na toto období je 
10. 
Počet rozvedených stoupl o 9 obyvatel.  
 
Požadavek vyplývající z demografického vývoje        10 b.j. 
Požadavek vyplývající z nechtěného soužití                4 b.j   
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti  40 b.j. 
Celkem         54 b.j. 
 
Vzhledem k charakteru obce  se předpokládá bydlení v rodinných domech. 
1b.j. v rodinném domě                                                                       1000 m2 plochy 
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení: 
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech    5,4 ha 
Reserva 20%        1,08 ha 
Potřeba ploch pro bydlení – celkem     6,48 ha     
Závěr: V obci je celková potřeba ploch pro bydlení 6,48ha. Územní plán vymezil plochy pro 
bydlení o rozloze 9,64 ha. Z výše uvedeného vyplývá, že není potřeba vymezovat nové 
zastavitelné plochy pro bydlení.  

E) POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU V ROZSAHU 
ZADÁNÍ ZMĚNY 

Z výše uvedené zprávy o uplatňování ÚP Kunětice pořizovatel konstatuje, že na území obce 
Kunětic došlo v průběhu období 02/2009 - 02/2013 ke změně podmínek (na základě kterých byl 
územní plán vydán), a je třeba územně plánovací dokumentaci uvést do souladu s PÚR ČR, ZÚR 
Pk a novelou stavebního zákona. Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést změnu 
územního plánu Kunětic.  

A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v 
požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti 
veřejné infrastruktury v členění na: 

A1  Urbanistickou koncepci  

1. Koncepce rozvoje území obce- 

- Projektant vyhodnotí stávající stanovenou koncepci rozvoje území obce dle platného územního 
plánu včetně Změny č.1, zapracuje nové úkoly vyplývající ze zprávy o uplatňování ÚP, v případě 
potřeby koncepci doplní; a to v souladu s principy udržitelného rozvoje území, s cíli a úkoly 
územního plánování, s Politikou územního rozvoje 2008, s územně plánovací dokumentací 
Pardubického kraje -ZÚR Pk 2010, územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí a s 
aktuálními závěry (aktualizacemi) územně analytických podkladů-  ÚAP Pardubice 2.aktualizace- 
2012,  

- projektant posoudí problémy obce v širších souvislostech a jejich řešení v návrhu změny 
odůvodní, 

- projektant bude respektovat limity využití území a chránit charakter území a krajiny,  
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- zohlední případné další specifické podmínky vycházející z vlastností území, 
- ponechá stávající charakter sídla a nenaruší stávající obraz sídla v krajině, 
- projektant bude respektovat, chránit a rozvíjet stávající hodnoty v území (přírodní, kulturní a 

civilizační), 
- projektant zaktualizuje stávající zastavěné území, 
- projektant zohlední zaregistrovanou územní studii na lokalitu Z1-Z5 „Územní studie Kunětice – 

Z1-Z5“, 

Požadavky: 

• vyplývající z PÚR ČR 2008: 
- projektant zohlední začlenění řešeného území do rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast 

Hradec Králové/Pardubice,  
- vymezí v území koridor VD6 Kunětice – Opatovice nad Labem- v platném územním plánu je 

zakreslena osa koridoru. 
Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území pro obec 
Kunětice: 

- zachovat, chránit a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty území, významnou zeleň v obci, 
hodnotnou hranici přírodního a urbanizovaného prostoru, historicky významné stavby, nemovité 
kulturní památky, zohlednit ochranné pásmo nemovité kulturní památky a posílit ochranný režim 
ÚSES -dle čl. 14,  

- posílit ekologickou stabilitu území, rozvíjet a chránit přírodní hodnoty (EVL Niva Labe, krajinné 
celky Bohdanečsko a Niva Labe, místo krajinného rázu Opatovicko a Staré rybníky), rozvíjet a 
chránit soubory sídelní zeleně v centru obce i v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a 
v krajině, posílit zapojení řešeného území do systému cyklistických stezek, posílit prostupnost 
krajiny a tras; posílit rozvoj a doplnění technické infrastruktury -dle čl. 16, 

- podporovat partnerství a spolupráci na úrovni místních samospráv a v oblasti společenských, 
kulturních a sportovních aktivit, dále v oblasti občanské vybavenosti, zajištění sociálních služeb, 
zdravotnictví nebo vzdělání, v zajištění dopravní obslužnosti území, integrovaného dopravního 
systému, při budování technické infrastruktury, v hospodaření s odpady a odpadními vodami 
(svoz odpadů, provoz skládek nebo recyklace odpadů) -dle čl. 18,  

- v zastavěném území upřednostnit přestavby, revitalizaci a sanaci; do krajiny neumisťovat 
záměry, které by byly v rozporu s podmínkami ochrany půdního fondu, přírody, krajiny a chránit 
kvalitní zemědělskou půdu -dle čl. 19,  

- respektovat prvky ÚSES - dle čl. 20,  
- chránit plochy v krajině, které přispívají ke zvýšení přirozené retenci srážkových vod v území - dle 
čl. 25 

• vyplývající ze ZÚR Pk 2010: 
a) Závazné prvky ze ZÚR Pk pro obec Kunětice:: 

- vymezit a zpřesnit plochy a koridory veřejně prospěšných opatření : 
  - UO3 –K73  Bohdaneč- Vysoké Chvojno (nadregionální biokoridor) )- projektant  
   prověří trasu nadregionálního biokoridoru a uvede ji v soulad se ZÚR Pk, 

 - UO4 –K74  Bohdaneč- Uhersko (nadregionální biokoridor) -projektant prověří trasu  
   nadregionálního biokoridoru a uvede ji v soulad se ZÚR Pk, 
 - U19 967  Halda (regionální biocentrum) – projektant prověří umístění a označení  
   regionálního biocentra v souladu se ZÚR Pk vymezit a zpřesnit plochy a  
   koridory veřejně prospěšných staveb: 
 - PO1   propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod –Polsko, 

- ve vodní dopravě na úseku Pardubice- Opatovice n/Labem- projektant prověří soulad koridoru  
   VVTL v platném ÚP Kunětice  se ZÚR Pk a  zakreslí ochranné pásmo).,  

 - koridor VD6 - zlepšit plavební podmínky - územní ochrana tohoto úseku bude řešena až 
na základě prověřené potřeby ze strany Ministerstva dopravy – čl. 79,  

- zohlednit zařazení obce do krajiny lesozemědělské a zemědělské. 
 
b) Z hlediska širších vztahů zajistit koordinaci řešení změny územního plánu s územně 

plánovacími dokumentacemi sousedních obcí zejména s ohledem na: 
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- řešení dopravní a technické infrastruktury,  
- zajištění prostupnosti krajinou pro pěší, cyklo, agro turistiku,  
- územní návaznosti při vymezování ÚSES. 
 

c) Ze ZUR Pk z priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území se 
v řešení změny územního plánu promítnou zejména následující body: 

- vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého 
životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje 
–dle čl. 01, 

- vytvářet podmínky pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických 
cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje Pardubického kraje -dle čl. 02, 

- zachovat přírodní hodnoty, biologickou rozmanitost a ekologicko-stabilizační funkci krajiny, 
ochranu pozitivních znaků krajinného rázu, nenarušovat venkovskou urbanistickou strukturu, 
architektonické a přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit fragmentaci krajiny- dle čl. 
06,  

- posílit ekologickou stabilitu území, rozvíjet a chránit přírodní hodnoty, rozvíjet a chránit soubory 
sídelní zeleně v centru obce i v zastavěném území- dle čl. 06,  

- posílit kvality života obyvatel, zefektivnit využívání zastavěného území a zachovávat celistvost 
sídla, preferovat rekonstrukce a přestavby před výstavbou ve volné krajině, účelně využívat 
pozemkových úprav včetně intenzivnějšího rekreačního využití území, rozvíjet systém dopravní 
obsluhy a technické vybavenosti území a další- dle čl. 07. 
  
• vyplývající z Územně analytických podkladů Pardubice – 2. aktualizace 2012 
a) Respektovat vyhodnocení udržitelného rozvoje území:   

 
Obec Kunětice je stabilizovaná obec v atraktivním prostředí s horší dopravní dostupností, s 
mírným nárůstem obyvatel, s minimální občanskou vybaveností, s vyšším průměrným věkem, s 
průměrnou vzdělaností a nezaměstnaností, s minimem pracovních příležitostí včetně dojíždění 
za prací, vzděláním a vyšší vybaveností.  Hodnotné přírodní partie jsou kolem Labe s chatovou 
oblastí, blízkosti se nachází NKP Kunětická hora.  Přírodní pilíř je hodnocen jako dobrý, pilíře 
sociální a hospodářský jsou oslabené. 

b) Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, zejména: 
 vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: 

- atraktivní přírodní prostředí, 
- blízkost NKP Kunětická hora s gotickým hradem, dominanta regionu a 

turistický cíl nadmístního významu, 
- hodnotné přírodní partie kolem Labe s chatovou oblastí, 
- možnosti každodenní rekreace, 
- přístaviště výletní lodi, 
- sportovní letiště, 
- vazba na města Sezemice a Pardubice, 
- rekreační potenciál území v souvislosti s blízkostí NKP Kunětická hora a se 

záměrem splavnění Labe pro rekreační plavbu. 
 
vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb: 

- horší dopravní dostupnost, 
- most přes Labe limituje dopravu směrem do Sezemic, 
- minimální občanské vybavení, 
- minimum pracovních příležitostí, 

KUNĚTICE 
počet obyvatel:  276 
rozloha:               395 ha  

charakter obce:  E   
(samostatně ležící obec s nízkou vazbou na spádovou obec) 

KATEGORIE S H Z DOBRÝ ŠPATNÝ KARTOGRAM 

3a - - + Z S, H H, S 
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- dojíždění za prací a vyšší vybaveností, 
- neúměrné plochy pro rozvoj bydlení v OP NKP,  
- hrozba záplav z řeky Labe. 

c) Zohlednit a respektovat limity využití území pro obec Kunětice: 
- nemovité kulturní památky:  kostel Sv. Bartoloměje, silniční most přes Labe, fara č.p.22, 
     měšťanský dům č.p. 2, socha sv. Jana Nepomuckého, 
- OP národní kulturní památky -hradu Kunětická Hora, 
- území s archeologickými nálezy, 
- krajinné celky Niva Labe a Bohdanečsko, 
- prvky ÚSES, 
- významný krajinný prvek ze zákona,  
- NATURA 2000, evropsky významná lokalita Niva Labe, 
- vzdálenost 50 m od okraje lesa, 
- zemědělská půda třídy ochrany 1 a 2, 
- investice do půdy, odvodnění, 
- záplavové území Q100, Q20, Q5, 
- aktivní zóna záplavy, 
- OP elektrických stanic, 
- OP elektrických vedení, 
- OP a bezpečnostní pásmo plynovodů, 
- OP nadzemního vedení VUSS, 
- OP silnice III. třídy, 
- účelová komunikace Povodí Labe, 
- sportovní letiště Kunětice, 
- OP leteckých radiolokátorů,  
- vodní cesta Labe, 
- OP hřbitova Kunětice, 
- vymezená území Ministrerstva obrany České republiky pro OP letištního radiolokátoru, pro 
 OP letiště Pardubice, pro nadzemní kom. vedení; OP pozorovacího vrtu Českého 
 hydrometeorologického ústavu VP 310. 

d) Zohlednit záměry na provedení změn v území: 
- zohlednit a respektovat koridor z PÚR pro splavnění Labe,  
- uvést v soulad plochy a koridory pro prvky ÚSES,  
- prověřit infrastrukturu v zastavitelných plochách. 

e) Problémy k řešení: 
- uvést v soulad prvky lokálních biocenter a biokoridorů včetně jejich návaznosti na sousední 
 katastry, 
- prověřit a navrhnout řešení střetu navrhovaného splavnění Labe s ÚSES, s NATURA 2000 
–EVL v úseku toku Labe od soutoku s Loučnou na sever, s krajinným celkem Niva Labe a     
 záplavou Q100, 
- prostupnost krajiny v řešeném území,  
- prověřit a navrhnout řešení střetu zastavitelných lokalit s ochranným pásmem NKP 
Kunětická hora. 

V případě souběhu vymezených území (letiště včetně ochranného pásma a letecké stavby včetně 
ochranného pásma) platí pro tato území přísnější požadavek nebo jejich souběh. 

 
• vyplývající z požadavků obce: 
- projektant prověří a navrhne novou plochu občanského vybavení pro umístění stavby výletní 

restaurace s možností pořádání kulturních akcí. 
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• vyplývající z připomínek obce a veřejnosti: 
 

ze dne 17. 5. 2013 
pozemek parc.č. 165/1 
v k.ú. Kunětice 

Obracím se na Vás s žádostí o 
zapracování mojí připomínky k 
výše uvedené zprávě a 
územnímu plánu. 
Jsem jediným vlastníkem 
pozemku parc.č. 165/1 v k.ú. 
Kunětice, druh pozemku: orná 
půda. Pro možnost využívání 
části pozemku pro rodinnou 
rekreaci Vás žádám vyznačenou 
část pozemku (viz příloha P1) 
zahrnout do územního plánu (ÚP) 
jako plochu Rl a hranice pozemku 
jako hranice zastavitelných ploch. 
Přístup na pozemek je stávající 
nezpevněnou cestou, vedoucí po 
parcele č. 265/2 (ostatní plocha, 
ostatní komunikace, vlastník 
Podoljaková Milena, Tovární 81, 
Beroun-Město 266 01 Beroun V2 
a Špačková Věra Hradišťská 29, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice 
Vz) a navazující parcele č. 265/3, 
265/5 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace, vlastník Zelinková 
Marie, Kunětice 26, 533 04 
Sezemice) 

-pozemek bude prověřen 
projektantem 
 

ze dne 22. 5. 2013 
pozemky parc.č. 
142/22, 142/21,142/20 
v k.ú. Kunětice 

K návrhu na uplaňování 
územního plánu obce Kunětice 
má obec požadavek a to: 
pozemky parc.č. 142/22, 142/21, 
142/20 vyjmout z typu ostatní 
komunikace a zahrnout je coby 
stavební pozemek. Komunikace 
je v této lokalitě řešena jiným 
způsobem. 

-pozemky budou prověřeny 
projektantem 
 

 
 

•  Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
Plochy pro bydlení vymezené územním plánem: 
Lokalita Z1- 0.74 ha 
Lokalita Z2- 3,72 ha 
Lokalita Z3- 1,32 ha 
Lokalita Z4- 0,71 ha 
Lokalita Z5- 0,49 ha 
Lokalita Z8 - 0,89 ha 
Lokalita P1- 1,22 ha 
Lokalita P2- 0,55 ha 
Celkem 9,64 ha 
Pro potřeby obce jsou územním plánem vymezeny plochy pro bydlení v rozsahu 9,64 ha. 
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch: 
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Demografický vývoj obyvatelstva v obci Kunětice 
Rok Počet obyvatel Celkový přírůstek Počet nově 

realizovaných bytů 
2001 254   
2002 255  1  
2003 268 13  
2004 264 -4  
2005 258 -6  
2006 262  4  
2007 264  2  
2008 269  5  
2009 285 16  
2010 277 -8 2 
2011 276  1 1 
Celkem  24  

 
V období od r. 2001-2011 stoupl počet obyvatel Kunětic o 24 obyvatel.  Počet rozvedených stoupl 
o 9 obyvatel.  
Při výpočtu je počítáno 2,5 obyvatele na 1 bytovou jednotku. Tedy potřebný počet nových 
bytových jednotek na toto období je 10. 
 
Požadavek vyplývající z demografického vývoje       10 b.j. 
Požadavek vyplývající z nechtěného soužití                4 b.j   
Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti  40 b.j. 
Celkem         54 b.j. 
 
Od roku 2009- 2012 byly zrealizovány 3 b.j. – tzn. cca 0,75 bytové jednotky/ rok. 
Při předpokládaném stejném demografickém vývoji by za 10 let byla potřeba bytových jednotek  
         8 b.j. 
Vzhledem k charakteru obce  se předpokládá bydlení v rodinných domech. 
-na 1b.j. v rodinném domě                                                              1000 m2 plochy 
 
Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení za 10 let: 
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech k únoru 2013 5,4 ha 
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech k únoru 2023 0,8 ha 
Reserva 20%       1,24 ha 
Potřeba ploch pro bydlení – celkem     7,44 ha 
    
Závěr: V obci bude za 10 let celková potřeba ploch pro bydlení 7,44 ha. Územní plán vymezil 
plochy pro bydlení o rozloze 9,64 ha. Z výše uvedeného vyplývá, že není potřeba vymezovat 
nové zastavitelné plochy pro bydlení.  
 

2. Hodnoty v území 

Přírodní hodnoty na území obce: 

Požadavky: 

• vyplývající ze ZÚR Pk: 
Zohlednit a respektovat: 
   - EVL Niva Labe 
   - VKP ze zákona 
   - nadregionální biokoridor K73 Bohdaneč- Vysoké Chvojno 
   - nadregionální biokoridor K74 Bohdaneč- Uhersko, 
   - regionální biocentrum 967 Halda,  
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   - cílovou charakteristika krajiny – krajina zemědělskou a lesozemědělská  
ZÚR Pk stanovují zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami: 

- respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území a 
přírodními hodnotami – dle čl. 116, 

- vyřešit střet dopravní infrastruktury a nadregionálním biokoridorem- dle čl. 116, 
- vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, 

estetických, rekreačních a hospodářských funkcí- dle čl. 116. 

• vyplývající z Územně analytické podklady Pardubice – 2. aktualizace 2012 
Zohlednit a respektovat: 

- krajinnou památkovou zónu nevyhlášenou, 
- místo krajinného rázu Opatovicko a Staré rybníky – usazovací nádrže, 

Krajinný celek Niva Labe, 
- prvky ÚSES, 
- VKP ze zákona, 
- NATURA 2000 EVL Niva Labe, 
- lesy hospodářské, 
- zemědělská půda třídy ochrany 1 a 2, 
- veřejná zeleň v obci, 
- investice do půdy, odvodnění. 

- stávající hodnoty v území chránit před všemi negativními vlivy, které mohou ohrozit jejich 
funkci, snížit jejich význam nebo ohrozit jejich trvání,  

- veškeré i dočasné zásahy do vymezených biocenter a biokoridorů provádět pouze na 
základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody,  

- návrhem řešení znemožnit umisťování staveb ve volné krajině, vyjma staveb veřejné 
infrastruktury (zejména dopravní a technické infrastruktury). 

 
 
 

Problémy k řešení: 
- uvést v soulad prvky lokálních biocenter a biokoridorů včetně jejich návaznosti na sousední 

katastry 
- prověřit a navrhnout řešení střetu navrhovaného splavnění Labe s ÚSES, s NATURA 2000 –EVL 

v úseku toku Labe od soutoku s Loučnou na sever, s krajinným celkem Niva Labe a záplavou 
Q100 

- vyřešit střet dopravní infrastruktury a nadregionálním biokoridorem,  
- prověřit a navrhnout řešení střetu zastavitelných lokalit s ochranným pásmem NKP Kunětická 

hora. 

Kulturní hodnoty na území obce: 

Požadavky: 

• vyplývající ze ZÚR Pk:  
 Zohlednit a respektovat: 

    - nemovité kulturní památky - kostel Sv. Bartoloměje,  
        - silniční most přes Labe,  
        - fara č.p.22,  
        - měšťanský dům č.p. 2,  
        - socha sv. Jana Nepomuckého,  
        - ochranné pásmo národní kulturní památky  

       Kunětická hora – bezprostřední blízkost.  
ZÚR Pk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v souvislosti s ochranou a rozvojem kulturních hodnot:: 

- respektovat kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví– dle čl. 118,  
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- stanovit podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch, s tím, že budou 
prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb - dle čl. 118. 

• vyplývající z Územně analytických podkladů Pardubice – 2. aktualizace 2012 
Zohlednit a respektovat: 

    - území s archeologickými nálezy,  
    - nemovité kulturní památky: - kostel Sv. Bartoloměje,  
        - silniční most přes Labe,  
        - fara č.p.22,  
        - měšťanský dům č.p. 2,  
        - socha sv. Jana Nepomuckého,  
    - ochranné pásmo národní kulturní památky Kunětická hora – bezprostřední 

    blízkost. 
 
- chránit původní formu zástavby s kvalitním obytným prostředím v bezprostřední návaznosti 

na přilehlou krajinu,  
- stávající hodnoty v území chránit před všemi negativními vlivy, které mohou ohrozit jejich 

funkci, snížit jejich význam nebo ohrozit jejich trvání. 

Civilizační hodnoty na území obce: 

Požadavky:  

• vyplývající z Územně analytických podkladů Pardubice – 2. aktualizace 2012 
Zohlednit a respektovat: 

- občanské vybavení (obecní úřad, restaurace, hřiště, hřbitov), 
- investice do půdy, odvodnění, 
- chatová oblast kolem Labe,  

 
.A2  Koncepce veřejné infrastruktury 

Požadavky: 

• vyplývající ze ZÚR Pk 2010: 

Závazné prvky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje pro obec Kunětice:: 
- koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby PO1- propojovací VVTL plynovod Olešná – 

Náchod –Polsko, 
- zlepšení plavebních podmínek (vodní doprava) na úseku Pardubice- Opatovice n/Labem – 

koridor VD6. Územní ochrana tohoto úseku bude řešena až na základě prověřené potřeby 
ze strany Ministerstva dopravy – čl. 79  

Z hlediska širších vztahů je třeba zajistit koordinaci řešení změny územního plánu s územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí zejména s ohledem na: 

- řešení dopravní a technické infrastruktury. 
 

ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území: 

- řešit střety dopravní infrastruktury a územního systému ekologické stability- čl. 116. 

ZÚR Pk dále stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

- zpřesnit koridor pro propojovací VVTL plynovod v jeho průchodu územím Pardubického 
kraje jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu vymezené v ZÚR Pk-čl. 92,  

- zajistit vymezení a územní ochranu pro stavbu P01 v šířce 600m a jeho koordinaci se 
záměry v územních plánech obcí-čl. 94. 

• vyplývající  z Územně analytických podkladů  ORP Pardubice – 2. aktualizace 2012 
 

Zohlednit záměry na provedení změn v území: 
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- zohlednit a respektovat koridor z PÚR pro splavnění Labe,  
- prověřit infrastrukturu v zastavitelných plochách. 

 
Problémy k řešení vyplývající z úplné aktualizace ÚAP Pardubic 

- prověřit a navrhnout řešení střetu navrhovaného splavnění Labe s ÚSES, s NATURA 2000 
–EVL tok Labe od soutoku s Loučnou na sever, s krajinným celkem Niva Labe a záplavou 
Q100 

Doplnit do ÚP: 
- do územního plánu do grafické části doplnit ochranná pásma letiště, 
- do územního plánu zakreslit ochranné pásmo VVTL – (P01), 
- do územního plánu zakreslit koridor VD6 Kunětice-Opatovice n/Labem, 
 

1. Dopravní infrastruktura  

- řešení dopravní infrastruktury bude v souladu s výše uvedenými požadavky dokumentace ZÚR 
Pk a ÚAP ORP,  

- vhodným urbanistickým řešením projektant vyloučí hlukové zatížení území a případné dopravní 
závady na komunikacích, 

- případné nové rozvojové plochy budou vymezeny s ohledem na stávající komunikační systém 
obce; tj. komunikační napojení rozvojových ploch umožnit prodloužením stávající komunikační 
sítě, 

- respektovat stávající cyklistické stezky mikroregionu,  
- projektant prověří vedení trasy stezky pro cyklisty (Stezka mechu a perníku) mezi městy Hradec 
Králové a Pardubice, pro niž byla vymezena v ÚP plocha územní rezervy (tato plocha je pouze 
popsána v textové části – chybí zákres v části grafické; stezka je v současné době již realizována 
a to mimo katastrální území obce Kunětice),  
- v oblasti vodní dopravy: zlepšit plavební podmínky na úseku Pardubice- Opatovice n/Labem – 
koridor VD6, 
- budou respektovány parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i 
plánovaného dopravního systému. 

2. Technická infrastruktura  

- řešení technické infrastruktury bude v souladu s výše uvedenými požadavky dokumentace ZÚR 
Pk a ÚAP ORP,  

- projektant prověří stávající koncepci zásobování vodou, odstraňování odpadních vod, 
zásobování elektrickou energií, zásobování plynem a systém odstraňování odpadů, 

- projektant bude respektovat stanovenou koncepci všech sítí technické infrastruktury a s ohledem 
na případný návrh rozvojových ploch prověří stávající kapacity, vyhodnotí a navrhne nové 
potřeby a popřípadě nové plochy pro technickou infrastrukturu, 

- na základě připomínky Českého hydrometeorologického ústavu projektant odstraní z odůvodnění 
územního plánu z části 3.6 Vodní plochy a toky  poslední část věty : …nebo bude souhlasit i 
s opuštěním měření na tomto vrtu.“ vzhledem k faktu, že se nadále počítá s pokračováním 
monitoringu na vrtu VP0310 Kunětice. 

3. Občanské vybavení a veřejná prostranství 

-projektant s ohledem na řešení případných dalších rozvojových ploch v území posoudí, zda 
plochy pro občanské vybavení dle platného územního plánu odpovídají i nadále potřebám obce,  
-stávající veřejná prostranství budou zachována, chráněna a doplněna potřebnou strukturou 
nových prostranství s adekvátní náplní,  
-pro případné nové rozvojové plochy projektant zváží potřebu veřejných prostranství jednak 
s ohledem na požadavky dle stavebního zákona a jeho vyhlášek a také s ohledem na podmínky 
v území,  
-návrh změny územního plánu bude obsahovat také potřebné vybavení veřejných prostranství 
(formou stanovených podmínek pro využití ploch). 
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• vyplývající z požadavků obce: 
- projektant prověří a navrhne nové cyklistické propojení obce se stávající trasou cyklostezky 

Mechu a kapradí (katastr Ráby) podél silnice III/2984,  
 

 
A3  Koncepce uspořádání krajiny 

• vyplývající ze ZÚR Pk 2010: 
Závazné prvky vyplývající ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje pro obec Kunětice: 
- vymezit a zpřesnit plochy a koridory veřejně prospěšného opatření: 

  - UO3 –K73  Bohdaneč- Vysoké Chvojno (nadregionální biokoridor) 
 - UO4 –K74  Bohdaneč- Uhersko (nadregionální biokoridor) 
 - U19 967  Halda (regionální biocentrum) 

 - projektant uvede v soulad prvky nadregionálních a regionálních prvků včetně označení a 
návaznosti na sousední katastry dle ZÚR Pk. 

Z hlediska širších vztahů je třeba zajistit koordinaci řešení změny územního plánu s územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních obcí zejména s ohledem na: 

- územní návaznosti při vymezování ÚSES. 

ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v 
území: 

- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území – čl.12, 

- dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability - čl.12, 

- respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a nadregionální 
úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny- čl. 
112, 

- při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na území 
přírodních hodnot- čl. 116, 

- vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné využívání, způsob 
využívání nezastavěného území nebyl změněn- čl. 122,  

- koordinovat vymezení ploch pro umístění protipovodňových opatření s ÚP dotčených obcí- čl. 
108, 

- v záplavových územích lze vymezovat zastavitelné plochy a umisťovat veřejnou infrastrukturu jen 
ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech- čl. 108, 

- revitalizovat říční systémy a přírodě blízká protipovodňová opatření- čl. 108, 
- zvyšovat retenční schopnost krajiny- čl. 109. 

ZÚR Pk dále stanovují tyto úkoly pro územní plánování:  

- respektovat požadavky na ochranu skladebných částí ÚSES- čl. 13,  
- zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních 

geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy prostorové 
parametry biokoridorů- čl. 113. 

ZÚR Pk řadí obec Kunětice do krajiny zemědělské a lesozemědělské: 

- případné zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně 
nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa - čl. 133, 

- zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické 
a dopravní infrastruktury -čl. 131. 
 

• vyplývající  z Územně analytických podkladů  ORP Pardubice – 2. aktualizace 2012 
Závady ve využití krajiny: 
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- lokalizace ÚSES  - řešit lokalizaci nadregionálního a regionálního ÚSES 
    - řešit lokalizaci lokálního systému ÚSES (Revize systému ÚSES 
    ORP Pardubice –  dokumentace  bude sloužit jako podklad) 

- prostupnost krajiny  - řešit propustnosti krajiny pro pěší a cykloturistiku, 
- doplnění cestní sítě v krajině. 
- zalesnění území - prověřit další možné zalesnění v krajině. 

 
Problémy a střety záměrů na provedení změn v území: 
- uvést v soulad plochy a koridory prvků nadregionálních a regionálních ÚSES včetně návaznosti 

na sousední katastry, 
- uvést v soulad prvky lokálních biocenter a biokoridorů včetně jejich návaznosti na sousední 

katastry 
- prověřit a navrhnout řešení pro střet navrhovaného splavnění Labe s ÚSES, s NATURA 2000 –

EVL v úseku toku Labe od soutoku s Loučnou na sever, s krajinným celkem Niva Labe a 
záplavou Q100 

- projektant prověří označení, vymezení, trasování a funkčnost prvků lokálních ÚSES - jako 
podklad využít dokument „Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce s rozšířenou 
působností Pardubice“, 

- prostupnost krajiny v řešeném území. 
 

Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
- doplnění sítě účelových komunikací, pěších, popřípadě cyklistických stezek bude řešeno také s 

ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, příp. hipoturistiky, 
- posilovat polyfunkční využití krajiny: -rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinných 

ploch a prostoru, respektovat, chránit a posílit přírodní hodnoty, 
- v návrhu řešení respektovat kulturní krajinu a v daném smyslu zohlednit a chránit její dochované 
části, zejm. historické cesty, stromořadí, aleje, v minulosti komponované průhledy, významné 
pohledové osy, přírodní dominanty, drobné stavby v krajině,  

- vytvořit podmínky pro zvyšování podílu rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, 
- vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními 

katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod, 
- prověřit a doplnit další možné interakční prvky  
- projektant prověří a posoudí nezastavěné území a navrhne podmínky pro využití všech ploch 

nacházejících se v tomto území s ohledem na § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 
které bude nutno prověřit 
- projektant zváží vymezení koridoru VD6 z PÚR Pk jako územní rezervy. 

C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 
- zkoordinovat a zpřesnit vymezení následujících ploch a koridorů VPS a VPO ze ZÚR PK:  

- koridor PO1 - propojovací VVTL plynovod Olešná – Náchod –Polsko, 
 - UO3 –K73 Bohdaneč- Vysoké Chvojno (nadregionální biokoridor) 

  - UO4 –K74 Bohdaneč- Uhersko (nadregionální biokoridor) 
  - U19 967 Halda (regionální biocentrum) 
- tyto VPS a VPO zapracovat a zohlednit možné důsledky jejich průběhů. K zajištění koncepčního 
řešení případně navrhnout další veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace a 
vymezit pro ně potřebné plochy.  
- předkupní právo a právo vyvlastnění bude pro VPS, VPO, asanace, veřejná prostranství, 
případně ke stavbě na pozemku veřejného prostranství a dalších uplatněno v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě uplatnění předkupního práva bude územní plán obsahovat konkrétní 
výčet pozemků dle platného právního stavu,  
-seznam pozemků aktualizovat před vydáním územního plánu.  
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D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci 
Regulační plán 
-požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 
území podmíněno vydáním regulačního plánu, nebo uzavřením dohody o parcelaci se ve změně 
územního plánu nepředpokládá. 
Územní studie 
-požadavek prověření změn územní studií je v této fázi stanoven v obecné poloze. V průběhu 
zpracování změny územního plánu zváží projektant v závislosti na míře podrobnosti návrhu 
územního plánu a velikosti navrhovaných lokalit, zda zástavbu na rozvojových plochách podmínit 
zpracováním územní studie. Územní plán bude obsahovat přiměřenou lhůtu pro pořízení územní 
studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti. 
Územní studie následně prověří organizaci území – dopravní napojení, trasy technické 
infrastruktury, stanoví zásady prostorového uspořádání, blíže specifikuje prvky plošné a prostorové 
regulace, případně další dle charakteru území. 

E. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
- návrh změny územního plánu pro účely společného jednání odevzdat ve dvou vyhotoveních (2x 
tištěné vyhotovení, 1x CD s elektronickou formou celého ÚP ve formátu *.PDF). 

- upravený návrh změny územního plánu podle výsledků společného jednání odevzdat pro účely 
veřejného projednání ve dvou vyhotoveních (2x tištěné vyhotovení, 1x CD s elektronickou formou 
celého ÚP ve formátu *.PDF).  

- bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu upravit, bude odevzdán 
výsledný návrh změny územního plánu ve čtyřech vyhotoveních. Nebude-li vyžadována na 
základě veřejného projednání úprava návrhu, dotisknout další dvě vyhotovení návrhu - výsledný 
návrh odevzdat spolu s datovým nosičem.  

- součástí kompletního tištěného vyhotovení Změny územního plánu Kunětice bude vždy CD s 
elektronickou formou celého ÚP ve formátu *.PDF pro účely umístění na webových stránkách + 
textová část v textovém editoru. Upravený návrh po veřejném projednání bude navíc obsahovat i 
souřadnicová orientovaná výkresová data (S-JTSK) ve formátu ESRI-SHP. 
- po vydání změny územního plánu projektant vyhotoví právní stav Územního plánu Kunětic po 
vydání jeho změny v souladu se stavebním zákonem. 
 
Obsah změny územního plánu: 

Textová část– dle vyhlášky 500/2006 Sb., v platném znění, příloha č.7, odst. I.  

Grafická část územního plánu: 
• Výkres základního členění území     1:5 000 
• Hlavní výkres        1:5 000 
• Koncepce dopravní infrastruktury     1:5 000 
• Koncepce technické infrastruktury     1:5 000 
• Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000 (v rozsahu území,                                        

         v němž se vyskytují)     

V případě účelnosti bude grafická část obsahovat rovněž výkres pořadí změn v území (etapizace)
                             1:5 000 (v rozsahu území, v němž 

se vyskytují) 

Obsah odůvodnění: 
Textová část- dle vyhlášky 500/2006 Sb., v platném znění, příloha č.7, odst.II. 
Grafická část 

• Koordinační výkres       1:5 000 
• Výkres širších vztahů       1:50 000 
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• Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1:5 000 

- výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna 
schématy. V textové části změny územního plánu bude uveden údaj o počtu listů textové části a 
počtu výkresů.  

- odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, při 
vymezování ploch budou řádně zdůvodněny. 

F) POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (§ 19 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA), POKUD JE 
POŽADOVÁNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO NELZE VYLOUČIT 
VÝZNAMNÝ NEGATIVNÍ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NEBO PTAČÍ 
OBLAST 

- na území obce Kunětice se nachází evropsky významná lokalita Niva Labe. Není zde vyhlášeno 
zvláště chráněné území. Ze zprávy o uplatňování ÚP nevyplývá potřeba vymezovat nové plochy 
pro rozvoj obce, jejichž charakter by mohl mít přímý nebo nepřímý negativní vliv na životní 
prostředí. Z tohoto důvodu se vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nepředpokládá. 

- na základě stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, ze dne 13. 6. 2013, Čj.: 39935/2013/OŽPZ/Pe vyplývá, že předložená koncepce 
nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

G) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, 
JE-LI ZPRACOVÁNÍ VARIANT VYŽADOVÁNO 
- zpracování variant se nepožaduje. 

H)  NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU, POKUD ZE SKUTEČNOSTÍ 
UVEDENÝCH POD PÍSMENY A) AŽ D) VYPLYNE POTŘEBA ZMĚNY, KTERÁ PODSTATNĚ 
OVLIVŇUJE KONCEPCI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

- návrh na pořízení nového územního plánu se nepředpokládá. Ze zprávy o uplatňování ÚP 
vyplývá nutnost zpracování změny ÚP. Základní koncepce územního plánu nebude narušena.  

I) POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI NEGATIVNÍCH 
DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ 
UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

- v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny negativní dopady na URÚ – 
podrobněji kapitola A) – str.10. 

J)  NÁVRHY NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

- případné návrhy na aktualizaci ZUR Pk mohou vyplynout v průběhu zpracování Změny ÚP 
Kunětice. 

 

 

 

3. ZÁVĚR 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kunětice bude dle § 55 odst. 1 stavebního zákona v 
platném znění byla projednána s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a 
veřejností. V době projednávání byla Zpráva o uplatňování zveřejněna na webových stránkách 
města Pardubice a u obce Kunětice. 
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Zpráva o uplatňování územního plánu Kunětic byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce 
Kunětice dne 18  7. 2013 pod číslem usnesení č. 5/2013. 

 

Přílohy: 
Příloha P1 k připomínce  k pozemku parc.č. 165/1 v k.ú. Kunětice 


