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Obec Stéblová 
 

Usn. č. : ...................       Ve Stéblové dne…………....... 
            

 
 

 
Zastupitelstvo obce Stéblová, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 
stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů,  
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Změnu č. 1 
Územního plánu Stéblová 
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možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně 
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I. TEXTOVÁ ČÁST -  ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 

A.     VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Na str. 3  v bodě A. se poslední věta ruší a nahrazuje novou větou: 

Zastavěné území je vymezeno ke dni 30.4.2016. 
 
 
 
C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

Na straně 5 v tabulce Vymezení zastavitelných ploch se ruší lokalita Z12:  

Z12 

Plocha je určena pro rozšíření dvoupruhové silnice I/37 na čtyřpruh včetně stavby nové 
mimoúrovňového křížení se silnicí III/0373 a III/0376. Plocha je vymezena jako dopravní 
infrastruktura-silniční. 

 

Na straně 5 v tabulce Vymezení zastavitelných ploch se ruší lokalita Z13 a nahrazuje se 
lokalitou ZM1/Z2:  

Z13 

Plocha je určena pro zdvojkolejnění železniční trati celostátního významu Pardubice - 
Hradec Králové – Jaroměř, č. 031. Plocha je vymezena jako dopravní infrastruktura-drážní. 

 

Na konci tabulky Vymezení zastavitelných ploch na str. 5 se doplňuje za popisem lokality  
Z11 tento text: 
 
ZM1/Z1  – Plocha se nachází na východním okraji zastavěného území a navazuje na stávající 
plochu občanské vybavenosti. Plocha je určena pro občanskou vybavenost – komerční 
zařízení malá a střední. Plocha bude napojena na silnici III/0376. Druh a prostorové 
uspořádání zástavby je nutno řešit tak, aby nevznikly nároky na vybudování protihlukových 
opatření. 
 
Podmínka: 
Plocha je vedena jako podmíněně přípustná vůči navrženému zdvoukolejnění železniční trati 
č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a silniční komunikaci č. I/37. V další fázi 
řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze 
stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, 
a ze silniční komunikace č. I/37. 
 

ZM1/Z2  - Plocha je určena pro zdvoukolejnění železniční trati celostátního významu 
Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř, č. 031. Plocha je vymezena jako dopravní 
infrastruktura-drážní. 

Podmínka: 

V další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení hygienických limitů 
hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně navrženého zdvoukolejnění 
železnice č. 031 v lokalitě ZM1/Z2, u nejbližších stávajících i nově navržených ploch s 
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funkcí bydlení. 
 
ZM1/Z3  – Plocha se nachází při východním okraji zastavěného území a je určena pro 
dopravní napojení lokality Z1 na místní komunikaci jako veřejné prostranství. 
 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJICH UMIS ŤOVÁNÍ 

Na str. 6 v kapitole D., odstavci Doprava silniční se na konec prvního odstavce doplňuje 
věta: 

Navržena je plocha ZM1/Z3 pro dopravní připojení lokality Z1 na místní komunikaci.   

Na str. 6 v kapitole D., odstavci Železniční doprava se ruší věta: 

Pro řešení druhé traťové koleje je nutno chránit území o šíři 10 m na obě strany od stávající 
traťové koleje. 

Nahrazuje se textem: 

Pro zdvoukolejnění a směrovou úpravu trasy pro traťovou rychlost 160 km/h je navrženo 
v km 7,156 až 7,965 posun osy trati cca 25 m mimo stávající polohu a drážní pozemky. Pro 
zdvoukolejnění a směrovou úpravu trasy je navržena plocha ZM1/Z2.   
 
Vymezena je plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku stávající 
polní cesty podél tratě – ZM1/Z4. 
 

Na str. 7 v odstavci D.4 se mění tento text: 

Požaduje se respektovat RRs směr vojenské správy ochranné pásmo nadzemního 
komunikačního vedení,  které svojí výškou neovlivní běžnou stavební činnost, a ochranné 
pásmo letištního radiolokačního prostředku.  

 
Na str. 6 v odstavci D.3 Elektrorozvody se doplňuje tento text: 
 
Vymezena je plocha pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod VN 110 kV 
včetně ochranného pásma a přístupové komunikace – ZM1/Z5 

 

 
 
F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S UR ČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO Ú ČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (V ČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH 
JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZA ŘÍZENÍ A JINÝCH OPAT ŘENÍ PRO 
ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍN ĚNĚ 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T ĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP Ř. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, 
CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM ĚRY 
PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK Ů A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 
 
Na straně 9 v bodě a) BV – bydlení v rodinných domech – venkovské se ruší koeficient 
zastavění pozemků – 35% a nahrazuje se koeficientem zastavění pozemků – 50%  
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Na straně 14 v bodě m) NZ - plochy zemědělské se ruší řádek:  

- stavby a zařízení technické vybavenosti   

Nahrazuje se textem 

- stavby a zařízení technické infrastruktury a liniové technické infrastruktury 

 

Na straně 15 a 16 v bodě p) NS - plochy smíšené nezastavěného území se ruší poslední 

odstavec: 

- zalesnění pozemků za podmínky, že vynětí ze ZPF může být uskutečněno v konkrétních 
případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takovéto souhlasy nemusejí být 
vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech   
 
 
Na str. 16 se nakonec bodu F. vkládá text: 

s) TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě 

zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, technického 
vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, 
energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.  

Hlavní využití:  

-inženýrské sítě a zařízení 

Přípustné využití: 

- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, 
vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod. 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako stavby 
přípustné 

 

Poznámka: 

- výšková regulace zástavby – výška stavby je měřena od upraveného terénu u obvodu stavby 
k nejvyššímu bodu střechy 

- koeficient zastavění pozemku – poměr mezi zastavěnou plochou a plochou pozemku. Do 
zastavěné plochy se počítají veškeré plochy pozemních i podzemních staveb, odstavných 
ploch a ostatní zpevněné plochy.   
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G)   VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI 
STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K PO ZEMK ŮM A 
STAVBÁM VYVLASTNIT 
 
Na str. 16 a 17 se ruší odstavce: 
 

WD01 – rozšíření silnice I/37 na čtyřpruh včetně mimoúrovňové křižovatky a dalších 

souvisejících investic, p.p.č. 560/1, 560/6, 560/7, 560/8, 560/9, 560/11, 560/12, 560/30, 

560/31, 560/34, 560/35, 560/38,  560/41, 560/42, 560/45, 560/50, 560/53, 560/43, 560/49, 

560/47, 560/64, 560/65, 560/66, 560/67, 560/68, 560/69, 560/70, 560/71, 560/72, 560/73, 

560/74, 560/75, 560/76, 560/80,560/81,560/82, 560/83, 560/84, 560/85, 560/86, 560/87, 

560/89, 560/90, 560/91, 560/92, 560/93, 560/94, 543, 557, 618, 632/6  a 632/16 

v k.ú.Stéblová 

WD02 – modernizace a zdvojkolejnění dráhy č. 031, st.p. 33, st. 64, p.p.č. 60, 64/1, 64/4, 

64/5, 286/2, 287/6, 287/13, 287/23, 316/2, 337/1, 337/22, 632/9, 632/10 v k.ú. Stéblová.  

WT01 - stavba nadřazené kanalizace K9 Papírny Opatovice – ČOV Pardubice, p.p.č. 109/2 
327, 64/1, 319/1, 298, 287/4, 287/5, 287/18, 290/1, 287/1, 286/2, 287/23, 287/24, 282, 632/5, 
632/6, 560/25, 560/34, 560/1, 560/47, 590,/49, 560/50, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 560/55, 
564, 565, 566/51, 560/81 v k.ú. Stéblová. 

 
Nahrazuje se textem: 

VD1 – modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba zdvoukolejnění 

úseku Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová, v k.ú. Stéblová.  

VD2 – výstavba  zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku stávající polní cesty podél 
tratě, v k.ú. Stéblová 

VT1 – výstavba nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod VVN 110 kV a přístupové 

komunikace, v k.ú. Stéblová 

 

Veřejně prospěšná opatření k založení prvků ÚSES: 

VU1 - vymezení nadregionálního biokoridoru K 74, k.ú. Stéblová 

 
 
H) VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMK Ů, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 
 
Na str. 17 se ruší celý text: 

WD01 – rozšíření silnice I/37 na čtyřpruh včetně mimoúrovňové křižovatky a dalších 

souvisejících investic, p.p.č. 560/1, 560/6, 560/7, 560/8, 560/9, 560/11, 560/12, 560/30, 
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560/31, 560/34, 560/35, 560/38,  560/41, 560/42, 560/45, 560/50, 560/53, 560/43, 560/49, 

560/47, 560/64, 560/65, 560/66, 560/67, 560/68, 560/69, 560/70, 560/71, 560/72, 560/73, 

560/74, 560/75, 560/76, 560/80,560/81,560/82, 560/83, 560/84, 560/85, 560/86, 560/87, 

560/89, 560/90, 560/91, 560/92, 560/93, 560/94, 543, 557, 618, 632/6  a 632/16 

v k.ú.Stéblová 

Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch státu. 

 

WD02 – modernizace a zdvojkolejnění dráhy č. 031, st.p. 33, st. 64, p.p.č. 60, 64/1, 64/4, 

64/5, 286/2, 287/6, 287/13, 287/23, 316/2, 337/1, 337/22, 632/9, 632/10 v k.ú. Stéblová.  

Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch státu.  

 
Nahrazuje se textem: 
 
V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro 
které lze uplatnit předkupní právo. 
 
 

 
J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Změna územního plánu: 

 Textová část      počet listů 9 

1. Výkres základního členění, M 1:5 000                           1   

2. Hlavní výkres, M 1:5 000     1  

3. Výkres VPS, VPO a asanací, M 1:5 000    1 

4. Výkres technické infrastruktury, M 1:5 000   1  

 

Odůvodnění změny územního plánu: 

5.       Koordinační výkres, M 1:5 000     1 

6.       V ýkres předpokládaných záborů PF, M 1:5 000   1 
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II. TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 
 

A) Postup při pořízení změny územního plánu  
 

Zastupitelstvo obce Stéblová schválilo usnesením č. 2/2013 ze dne 26. 6. 2013 ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon, dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
pořízení Změny č. 1 Územního plánu Stéblová (dále také „změna ÚP“). Obec Stéblová 
požádala dle usnesení Zastupitelstva obce Stéblová č. 4/2013 ze dne 18. 12. 2013 o pořízení 
Změny č.1 Územního plánu Stéblová ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona Magistrát města Pardubic; v tomto usnesení schválilo také ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 5 písm. f) stavebního zákona Zoju Hausnerovou, starostku obce Stéblová, jako určenou 
zastupitelku, která bude spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu 
Stéblová.  

Na základě výsledků komunálních voleb na podzim 2014 byla usnesením č. 7/2014 ze 
dne 17.12.2014 schválená Zastupitelstvem obce Stéblová nová určená zastupitelka Ing. Ivana 
Marešová, místostarostka obce pro pořizování Změny č. 1 Územního plánu Stéblová. 

Pořizovatel zpracoval návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Stéblová, do kterého 
zapracoval jednotlivé požadavky zaslané od obce; v rámci procesu projednání návrhu zadání 
byly uplatněny další požadavky. Návrh zadání byl projednán v souladu s § 47 stavebního 
zákona ve dnech od 6.února 2014 do 7. března 2014. Požadavky a podněty od dotčených 
orgánů k obsahu zadání změny ÚP byly v návrhu zadání zohledněny a zapracovány, sousední 
obce neuplatnili žádné podněty. Od veřejnosti bylo obdrženo 7 připomínek, které byly 
vyhodnoceny a do zadání zapracovány. Návrh zadání byl po jeho projednání schválen 
Zastupitelstvem obce Stéblová usnesením č. 2/2014 ze dne 23. 4. 2014. Vzhledem k tomu, že 
do zadání byly doplněny další lokality, pořizovatel požádal příslušný dotčený orgán - 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o opětovné 
stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný dotčený orgán ve svém 
stanovisku sdělil, že část požadavků vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, což by se 
odrazilo na termínu zpracování změny ÚP. Z tohoto důvodu schválilo Zastupitelstvo obce 
Stéblová usnesením č. 3 ze dne 11. března 2015  rozdělení této změny na změny dvě a to 
konkrétně:  

Změnu č. 1 Územního plánu Stéblová (Změna č. 1 ÚP), která bude obsahovat jenom 
lokality, které nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. 

Změnu č. 2 Územního plánu Stéblová (Změna č. 2 ÚP), která bude obsahovat lokality, 
které vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. 

Na základě těchto skutečností pořizovatel oddělil zadání Změny č. 1, které bylo 
obsahově totožné se zadáním původním (byly vypuštěny pouze požadavky na lokality, které 
vyžadují posouzení vlivů na životní prostředí); zadání bylo aktualizováno v souladu 
s aktualizací dokumentů - ZUR Pk a ÚAP ORP, které proběhli v roce 2014. Vzhledem 
k tomu, že zadání plně respektovalo výsledky jeho projednání dle stavebního zákona a 
nebylo nijak měněno nebylo nutné jej opětovně projednávat. Dne 15. dubna 2015 
Zastupitelstvo obce Stéblová usnesením č. 3-04/2015 revokovalo usnesení č. 2/2014 ze dne 
23. 4. 2014, kterým bylo schváleno zadání změny ÚP Stéblová a schválilo zadání Změny č. 1 
ÚP. Usnesením č. 4-04/2015 stanovilo zastupitelstvo obce požadavek na navýšení 
koeficientu zastavění pozemků uvedeného v Územním plánu Stéblová v oddíle F) bod a) BV 
– bydlení v rodinných diomech venkovské, na 50%. Následně předal pořizovatel schválené 
zadání projektantovi Ing. arch. Milanovi Vojtěchovi. 

Návrh územního plánu pro společné jednání byl odevzdán v červenci 2015.  

Společné jednání o návrhu územního plánu (tj. projednání s dotčenými orgány 
sousedními obcemi, krajským úřadem a veřejností) bylo zahájeno 28. července 2015, 
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samotné společné jednání se konalo dne 31. srpna 2015 v 10 h v zasedací místnosti Odboru 
hlavního architekta Magistrátu města Pardubice. Termín pro uplatnění stanovisek a 
připomínek byl stanoven do 30. září 2015. V rámci společného jednání bylo uplatněno 13 
stanovisek, 5 připomínek, sousední obce neuplatnili žádnou připomínku. Z Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství byl obdržen souhlas s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně ZPF. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání a dne 13. listopadu 2015 požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, 
fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení územního plánování o stanovisko dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona.  

Stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování bylo obdrženo dne 26. 
listopadu 2015 a konstatovalo se v něm, že návrhem změny územního plánu byly naplněny 
požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl 
zajištěn soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad neshledal nedostatky, které by z hledisek 
uvedených v § 50 odst.7 stavebního zákona bránili zahájení řízení o návrhu změny územním 
plánu.   

Pořizovatel předal projektantovi dne 7. ledna 2016 veškeré výsledky vyhodnocení 
společného jednání se žádostí o úpravu Změny č. 1 ÚP a současně žádal o doplnění textové 
části odůvodnění, kterou pořizovatel zpracoval.    

Po převzetí upraveného návrhu Změny č. 1 ÚP bylo svoláno v souladu s § 52 
stavebního zákona veřejné projednání na 07. listopadu 2016 ve 14:00 h do budovy obecního 
úřadu – hostince Stéblová. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, 
sousední obce, krajský úřad, obec Stéblová a veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. 
Úplná dokumentace návrhu byla vystavena na internetových stránkách města Pardubice a 
také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního architekta Magistrátu města 
Pardubice a obci Stéblová. V průběhu řízení o návrhu územního plánu bylo obdrženo 5 
stanovisek dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování, 
žádná připomínka a 2 námitky od oprávněných investorů. Sousední obce neuplatnili žádnou 
připomínku.   

Ve stanovisku krajského úřadu, oddělení územního plánování k částem řešení, které 
byly od společného jednání změněny bylo konstatováno, že návrh změny je v souladu se 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, která nabyla 
účinnosti 7. 10. 2014 a Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 
1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015 a je zajištěna koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání, 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu 
Změny č. 1 ÚP; připomínky v procesu veřejného projednání uplatněny nebyly. Návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek ke společnému jednání byly 
v souladu s § 53 odst. 1 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu, 
kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel 
obdržel 8 stanovisek dotčených orgánů a stanovisko krajského úřadu; všechny byly 
souhlasné bez požadavků a připomínek.   

Na základě výsledků veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu Změny 
č. 1 ÚP. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného 
projednání, pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění Změny č. 1 ÚP dle § 53 
stavebního zákona a zajistil úpravu návrhu Změny č. 1 ÚP. Následně byl návrh Změny č. 1 
ÚP předložen zastupitelstvu obce k vydání.   
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B) Soulad návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Dle aktualizace č. 1 PÚR ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 
ze dne 15.4.2015, náleží řešené území do rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast 
Hradec Králové - Pardubice . 

  
Návrh změny č.1 ÚP Stéblová je v souladu s republikovými prioritami územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v území uvedenými v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR 
2008, zejména čl. 14, 14a, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 22, 23, 25 a dále je v souladu s úkoly 
územního plánování stanovenými v čl. 80, 97 a 100 

 
- Chráněny a rozvíjeny jsou přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachována je urbanistická 
struktura území, struktura osídlení. 

  
- Dbáno je na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, 

především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
 
- Při stanovování způsobu využití území v ÚP je dána přednost komplexním řešením 

před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují 
stav i hodnoty území.  

 
- Vytvořeny jsou v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 

lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí. V rámci ÚP jsou 
vytvořeny podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

 
- Podporován je polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářeny jsou předpoklady 

pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšena je jejich 
konkurenceschopnost.  

 
- Vytvořeny jsou předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch 

(tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Jedná se 
zejména o případné nové využití opuštěných hospodářských budov, areálů apod.)pro bydlení.  
Zajištěna je ochrana nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.  

 
- Zajištěny jsou územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V 
rámci územního plánu je omezeno nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

 

- Vytvořeny jsou podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a 
rozvoji hodnot území. Podporováno je propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního 
ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. 
pěší, cyklo, lyžařská, hipo). – vymezeny jsou cyklotrasy. 

 
- dle čl. 23 jsou vytvořeny předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Plochy pro novou 
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obytnou zástavbu jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených 
koridorů pro silnici I/37 a železniční traťč.031. 

 
- dle čl. 25 jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva 

před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze 
atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. V zastavěném území a zastavitelných 
plochách budou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod 
jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  

 
- v souladu s čl. 90 je zajištěna územní ochrana vymezených dopravních koridorů a 

ploch pro koridor ŽD2 Pardubice – Hradec Králové - vedení kapacitní dopravní cesty 
koridorem z důvodu vysoké intenzity osobní dopravy 

 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nabyla účinnosti 
7.10.2014.  

 
V souladu s kap. 1 ZÚR Pk změna přispívá: 

- k vytváření podmínek pro vyvážený rozvoj kraje, založený na zajištění příznivého 
životního prostředí, stabilním hospodářském vývoji a udržení sociální soudržnosti kraje - 
podpořeno v rámci stávajícího ÚP vymezením ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, 
rekreaci v území v blízkosti lesních a vodních ploch vhodných pro rekreaci, v blízkosti 
krajského města v návaznosti na kvalitní prostředí 

- zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko – stabilizační 
funkce krajiny a na ochranu pozitivních znaků krajinného rázu – podpořeno respektováním 
prvků ÚSES, nenarušením lesních ploch, vymezením ploch zeleně 

- ochraně obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve 
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečisťování povrchových vod 
využívaných ke koupání – podpořeno vymezením pásu izolační zeleně K1 mezi zástavbou a 
železnicí,  

- rozvoji aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - podpořeno vymezením 
sportovních a rekreačních ploch s vazbou na vodní plochu Oplatil 

-uplatnění mimo-produkční funkce lesů s cílem umožnit intenzivnější rekreační a 
turistické využívání území 

- rozvíjení systému dopravní obsluhy a technické vybavenosti – podpořeno stabilizací 
čtyřpruhové silnice I/37 včetně MÚK Stéblová, modernizací trati Hradec Králové – 
Pardubice - Chrudim 

 
V souladu s čl. 12 a 13 ZÚR Pk změna č. 1 ÚP Stéblová umožňuje: 

- zlepšení vazby Pardubic na D11 směrem I/37 Opatovice n.L. stabilizací silnice I/37 
- rozvoj rekreační zóny Oplatil – vymezením sportovních a rekreačních lokalit podél vodní 
plochy 
- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnice a silnice 
nadřazené sítě – vymezení ploch dle platného ÚP 
- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území – respektování 
prvků ÚSES, hodnot v území 
- respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí prvků ÚSES – 
NC Bohdaneč, NK K74 jsou vymezeny v rámci ÚP 
- v územních plánech ověřit možnosti využití ploch souvisejících s těžbou štěrkopísků pro 
rekreaci – v rámci změny č.1 je toto řešeno 
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V souladu s čl. 75 ZÚR Pk změna č. 1 ÚP Stéblová upřesňuje koridor pro 
zdvoukolejnění železniční trati č.031 Pardubice – Hradec Králové. 

 

V souladu s čl. 110, 112 a 113  ZÚR Pk je vymezeno a upřesněno nadregionální 
biocentrum NC 8 Bohdaneč a nadregionální biokoridor K 74. 

 
V souladu s kap. 5 ZÚR Pk změna č. 1 ÚP Stéblová chrání přírodní hodnoty území 

kraje - plochy pro těžbu nerostných surovin, skladebné části ÚSES, významné krajinné 
prvky, civilizační hodnoty území kraje – nadmístní komunikační síť silnici I/37, železniční 
trať celostátních drah č. 031. 

 
V souladu s kap. 7 ZÚR Pk jsou respektovány zásady pro plánování změn v území 

lesozemědělském a rybničním, kam řešené území spadá: 

- eliminovat riziko ohrožení kvality vod, 

- chránit mokřadní a luční ekosystémy, 

- chránit a rozvíjet rozptýlenou zeleň v krajině, zejména doprovodnou zeleň rybníků, 

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

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

 
V souladu se ZÚR Pk jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 

opatření: 
- D102 (VD 1) - zdvoukolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové 

(jedná se pouze o upřesnění koridoru pro VPS a zrušení předkupního práva) 
- U04 (VU 1) - vymezení K 74 Bohdaneč – Uhersko, k.ú. Stéblová 
 
VPS  D 03 – silnice I/37 Pardubice – hranice Královéhradeckého kraje je zrušena, 

neboť je stavba v k.ú. Stéblová dokončena a zkolaudována.  

 

 
C) Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

Návrh změny č.1 územního plánu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Navržené změny jsou z hlediska ochrany architektonických a 
urbanistických hodnot nepodstatné, tyto hodnoty nebudou navrženými záměry narušeny. 
Nezastavěné území nebude rovněž navrženými záměry výrazně narušeno, navržené plochy 
jsou minimální.  

 
D) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
 
Změna č.1 územního plánu je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  

 
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

 
PARDUBICKY KRAJ 
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Krajský úřad 
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
oddělení územního plánování 

 
Váš dopis zn.: MmP49213/2015 
Ze dne:  13. 11. 2015   
Číslo jednací: KrU 73604//2015 
Spisová zn.: SpKrÚ 6245/2014 OR OUP 
Vyřizuje:  Ing. Iva Štveráková 
Telefon:  466 026 312 
E-mail:   iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum: 25. 11. 2015 
 
Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Stéblová 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 

(dále jen krajský úřad) obdržel dle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů dne 29. 7. 2015 oznámení o 
společném jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Stéblová (dále jen návrh změny) a 
dokumentaci návrhu změny. V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel krajský úřad 
dne 13. 11. 2015 kopie stanovisek a připomínek, které byly k návrhu územního plánu 
uplatněny. Součástí předložených podkladů je také vyhodnocení společného jednání 
pořizovatelem, ze kterého vyplývá, že na základě nesouhlasných stanovisek dotčených 
orgánů se vypouští lokalita ZM1/K1 pro rozšíření vodní plochy (zrušení stávající 
štěrkopískové hrany mezi písníkem Oplatil II. a dobývacím prostorem). 

 
Krajský úřad na základě předložených podkladů vydává toto stanovisko dle § 50 odst. 

7 stavebního zákona. 
 
a) Posouzení z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 

územní vztahy 
Z hlediska širších vztahů je návrh změny koordinován s územně plánovacími 

dokumentacemi sousedních obcí. Dle předložených podkladů sousední obce neuplatnily při 
společném jednání připomínky. 

 
b) Posouzení z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem 
Návrh změny je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 

aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) a respektuje republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR a podmínky 
a úkoly pro územní plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro rozvojovou oblast 
republikového významu OB4. Návrh změny zpřesňuje koridor železniční dopravy ŽD2 
Pardubice - Hradec Králové. 

 
Návrh změny je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve 

znění aktualizace č. 1 (dále jen ZÚR Pk): 
• Respektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. 
• Respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní 

plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 
12 a v čl. 13 ZÚR Pk. 

• Respektuje zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s 
přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk. 

• Respektuje zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené z 
hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk pro krajinu lesozemědělskou a rybniční. 
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• Zpřesňuje koridor nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné 
stavby D102 -zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice - Hradec Králové. 

• Vydaný územní plán vymezuje koridor nadmístního významu pro umístění 
veřejně prospěšné stavby D03 - silnice I/37 Pardubice - hranice Královéhradeckého kraje 
- rozšíření. 

• Vydaný územní plán vymezuje nadregionální biocentrum územního systému 
ekologické stability NRBC 8 při respektování čl. 110, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk a návrh 
změny není s tímto biocentrum v rozporu. 

 
c) Posouzení z hlediska záležitostí nadmístního významu dle § 43 odst. 1 stavebního 

zákona 
Návrh změny neobsahuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v 

zásadách územního rozvoje. 
 
Na základě posouzení návrhu změny lze konstatovat, že byly naplněny požadavky na 

zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad 
územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. 

 
Krajský ú řad neshledal nedostatky, které by z hledisek uvedených v § 50 odst. 7 

stavebního zákona bránily zahájení řízení o návrhu změny územního plánu. 
 

 

Stanovisko krajského úřadu k měněným částem Změny č. 1 územního plánu 
Stéblová 

 
PARDUBICKÝ KRAJ 
Krajský úřad 
odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 
oddělení územního plánování 

 
Váš dopis zn.: MmP 61525/2016  
Ze dne:            26. 9. 2016   
Číslo jednací:  KrU 67140/2016 
Spisová zn.:    SpKrÚ 6245/2014  
Vyřizuje:          Ing. Iva Štveráková 
Telefon:          466 026 312 
E-mail:            iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum:          3. 10. 2016 

 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu 

(dále jen krajský úřad) obdržel dne 26. 9. 2016 oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 
1 územního plánu Stéblová (dále jen návrh změny), ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený orgán 

uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
 
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu změny z hlediska vyhodnocení 

souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem a koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 
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Odůvodnění: 
 
Krajský úřad k návrhu územního plánu vydal dne 25. 11. 2015 pod čj. KrU 73604/2015 

stanovisko potvrzující soulad návrhu územního plánu z hlediska kompetencí kraje dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona. 

 
Krajský úřad posoudil zveřejněnou dokumentaci návrhu změny. Výčet měněných částí 

návrhu změny po společném jednání je uveden v kapitole I) odůvodnění. Lze konstatovat, že 
dokumentace návrhu změny pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměrů 
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace, nebyla měněna z hlediska zajištění 
koordinace širších územních vztahů a nebyla doplněna o záměry nadmístního významu, které 
by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 

 
Návrh změny je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 

aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 7. 10. 2014 a Politikou územního rozvoje České 
republiky, ve znění aktualizace č. 1, schválené vládou České republiky 15. 4. 2015 a je 
zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

 
Ing. Pavel Kalivoda 
vedoucí odboru 
 

 
 

Stanovisko krajského úřadu k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stéblová  

 
Krajský úřad 
odbor rozvoje,  
oddělení územního plánování 

 
Váš dopis zn.: MmP 80924/2016 
Ze dne:            13. 12. 2016   
Číslo jednací:  KrÚ 85447/2016 
Spisová zn.:    SpKrÚ 6245/2014 
Vyřizuje:          Ing. Iva Štveráková 
Telefon:          466 026 312 
E-mail:            iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum:          2. 1. 2017 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dne 14. 
12. 2016 žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stéblová. 

Krajský úřad dle § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje jako nadřízený orgán 
následující stanovisko z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy. 

K předloženému návrhu vyhodnocení nemáme připomínek. 
 
Odůvodnění 

Krajskému úřadu byl předložen návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stéblová. 
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Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek není v 
rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1, která byla 
schválena vládou České republiky 15. 4. 2015. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek není v rozporu se 
stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek neobsahuje úkoly 
směřující k prověření a k vymezení nových záměrů nadmístního významu a nemá vliv na 
koordinaci širších územních vztahů. 

 
Ing. Pavel Kalivoda 
vedoucí odboru 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

E) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s 
výsledkem řešení rozporů 

 
V rámci procesu vyhodnocování výsledků společného jednání a veřejného projednání nebyl řešen žádný rozpor. 

 
 
VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO  JEDNÁNÍ  ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ – DO 

 
P. 
č. 

Dotčený orgán 
(DO)                                   

Stanovisko  Vyhodnocení stanoviska  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
HSPA-9-616/2015-
Sh ze dne 29. 09. 
2015 

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

souhlasné stanovisko s podmínkou 
z hlediska ochrany obyvatelstva: 
V navrhované změně č.1 ÚP Stéblová chybí požadavky 
ochrany obyvatelstva, které byly v návrhu zadání změny č. 
1 stanoveny v kapitole A – 2.4 – Podmínky při vymezení 
nových zastavitelných ploch – nutno doplnit návrh změny 
č. 1 o požadavky ochrany obyvatelstva, které byly v návrhu 
zadání změny č. 1 ÚP Stéblová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant doplnil požadavky ochrany obyvatelstva, 
které jsou v zadání Změny č. 1 ÚP Stéblová 
stanoveny v kapitole A – 2.4 – Podmínky při 
vymezení nových zastavitelných ploch.  
 
 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, doručeného dne 28.7.2015, 

 
 



Změna č. 1 ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 02/2017 
 

                                                                           20 
 

kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793 
Pardubice, 530 02 
Č.j.: KHSPA 
11705/2015/HOK-
Pce ze dne 7. 9. 
2015 
 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán státní 
správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví v platném znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební 
zákon“) posoudila předložený „návrh zm ěny č. 1 
územního plánu obce Stéblová.“ 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu změny č. 1 
územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 odst. 2 
stavebního zákona toto stanovisko: 
S projednáním „návrhu zm ěny č. 1 územního plánu 
obce Stéblová“ 

s o u h l a s í. 
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona váže 
KHS souhlas na splnění stanovených podmínek: 
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalit ě 

ZM1/Z1 vedena jako podmín ěně přípustná v ůči 
navrženému zdvoukolejn ění železni ční trati č. 031 
(Pardubice – Hradec Králové – Jarom ěř) a silni ční 
komunikaci č. I/37. KHS požaduje v další fázi řízení 
(územní řízení, apod.) doložit nep řekročení 
hygienických limit ů hluku ze stávajícího provozu na 
železnici č. 031, včetně navrženého zdvoukolejn ění 
železnice č. 031, a ze silni ční komunikace č. I/37. 

2. KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, 
apod.) doložit nep řekročení hygienických limit ů 
hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, 
včetně navrženého zdvoukolejn ění železnice č. 031 
v lokalit ě ZM1/Z2, u nejbližších stávajících i nov ě 
navržených ploch s funkcí bydlení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant doplnil do textové části Změny č. 1 ÚP 
Stéblová požadavek dotčeného orgánu, že lokalita  
ZM1/Z1 bude vedena jako podmíněně přípustná 
vůči navrženému zdvoukolejnění železniční trati č. 
031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a 
silniční komunikaci č. I/37 a že v další fázi řízení 
(územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení 
hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na 
železnici č. 031, včetně navrženého zdvoukolejnění 
železnice č. 031, a ze silniční komunikace č. I/37. 

Projektant doplnil do textové části Změny č. 1 ÚP 
Stéblová požadavek dotčeného orgánu, že pro 
lokalitu  ZM1/Z2 bude v další fázi řízení (územní 
řízení, apod.) doloženo nepřekročení hygienických 
limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 
031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 
031 u nejbližších stávajících i nově navržených 
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Odůvodn ění 
KHS se k návrhu zadání změny č. 1 ÚP obce Stéblová 
vyjádřila pod č.j. KHSPA 1025/2014/HOK-Pce ze dne 19. 
2. 2014, bez podmínek. 
Řešené plochy: 
ZM1/Z1 – navržená lokalita se nachází na východním 
okraji zastavěného území obce Stéblová. Jedná se o 
plochu s navrženým funkčním využitím OM (občanské 
vybavení – komerční zařízení malá a střední), která 
navazuje na stávající plochu se stejnou funkcí a která 
bude napojena na stávající silniční komunikaci č. III/0376. 
Plocha je navržena pro rozšíření stávajícího objektu 
motorestu o ubytovací služby. L a to mezi železniční tratí č. 
031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a silniční 
komunikací č. I/37. Z tohoto důvodu KHS požaduje, aby 
byla funkce ubytování v lokalit ě ZM1/Z1 vedena jako 
podmín ěně přípustná v ůči navrženému zdvoukolejn ění 
železni ční trati č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – 
Jarom ěř) a silni ční komunikaci č. I/37. KHS požaduje v 
další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit 
nepřekročení hygienických limit ů hluku ze stávajícího 
provozu na železnici č. 031, včetně navrženého 
zdvoukolejn ění železnice č. 031, a ze silni ční 
komunikace č. I/37. 
ZM1/Z2 – navržená plocha je určena pro zdvoukolejnění 
železniční trati č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – 
Jaroměř). Jedná se o plochu s navrženým funkčním 
vymezením DZ (dopravní infrastruktura – drážní). KHS 
požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) 
doložit nep řekročení hygienických limit ů hluku ze 
stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně 
navrženého zdvoukolejn ění železnice č. 031 v lokalit ě 

ploch s funkcí bydlení (ZM1/Z1). 
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ZM1/Z2, u nejbližších stávajících i nov ě navržených 
ploch s funkcí bydlení. 
ZM1/Z3 – navržená plocha je situována při východním 
okraji zastavěného území obce Stéblová. Jedná se o 
plochu s navrženým funkčním využitím DS (dopravní 
infrastruktura – silniční), která bude sloužit pro dopravní 
napojení lokality Z1 na stávající místní komunikaci. 

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy a 
silničního 
hospodářství  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského 
náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. 
KrÚ49666/2015/OŽP
Z/Se ze dne 
24.8.2015 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z 
hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší 
Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému 
návrhu územně plánovací dokumentace žádné další 
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů. 
Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata) 
Předmětem předkládané změny č. 1 jsou dle předložené 
dokumentace (včetně mapových příloh, datum pořízení - 
květen 2015) např. zrušení dělící hráze a další změny ve 
vymezení zastavitelných ploch. 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek 
a přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí 
oblasti a evropsky významné lokality), zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů i regionálního územního systému 

Orgán ochrany ovzduší  
 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany p řírody 
 
Lokalita ZM1/K1 byla z návrhu Změny č. 1 ÚP 
Stéblová na základě nesouhlasu dotčeného orgánu 
vypuštěna. 
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ekologické stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany 
přírody, není proti návrhu zásadních námitek. 
Upozorňujeme na to, že záměr zrušení dělící hráze (a 
následné využití vodních ploch ke sportu a rekreaci) se: 
• Nachází v nadregionálním biocentru Bohdaneč. 
• Zasahuje do významného krajinného prvku (jezero). 
• Zasahuje do významného regionálního shromaždiště 

zimujících vodních ptáků (lokalita dlouhodobě 
sledována v rámci programu International Waterbird 
Census – plocha č. IWC 53007). 

Je tedy zřejmé, že před realizací konkrétních záměrů (či k 
vlastnímu využívání lokality) si bude nutné opatřit potřebná 
stanoviska, vyjádření a povolení příslušných orgánů 
ochrany přírody. 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona 
č. 334/1 o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 
5 odst. 2 zákona vydává 

SOUHLAS 
k uvedené věci ”ÚP Stéblová, návrh“, s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu 
ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení d ůsledk ů na OZPF vyžaduje 
1,2020 ha, z toho: 
• Lokality: ZM1/Z02, ZM1/Z03 - rozloha 1,0220 ha. 

Využití je možné pro dopravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu 
Dotčený orgán vydal souhlas dle ustanovení § 5 
odst. 2 zákona o OZPF a neuplatňuje žádné 
požadavky. 
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• Lokalita: ZM1/Z01 - rozloha 0,1800 ha. Využití je 
možné pro občanskou vybavenost. 

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. 
Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. Jana 
Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán státní 
správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje ke 
společnému jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu 
Stéblová nemáme p řipomínky  – dle textu odůvodnění 
návrhu v kap. E) „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkce lesa“ je zřejmé, že 
navrženou změnou nebudou dotčeny - nedochází k záboru 
pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

 
 
Orgán státní správy les ů 
 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 
45659/2015 ze dne 
25. 08. 2015 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, Vám k oznámení čj. MmP 44635/2015 
ze dne 27. 7. 2015 o společném jednání o návrhu změny 
č. 1 územního plánu obce Stéblová, sděluje toto 

stanovisko: 
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu pro obec 

Stéblová byl posouzen stanoviskem čj.MmP 5376/2014 ze 
dne 29. 1. 2014 s tím, že se na řešeném území 
nenacházejí nemovité kulturní památky evidované v 
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky 

 
 
 
 
 
 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
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dotčené návrhem, ani zde nejsou vyhlášena památková 
území či ochranná pásma podle zákona č.20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Nemovitá kulturní památka, Opatovický kanál, tvořící v 
severozápadní části katastru hranici s k.ú.Dolany u 
Pardubic, není změnou č. 1 územního plánu dotčena. 

 

Ochrana archeologických situací je v návrhu uvedena a 
vychází z ustanovení §22 odst 2 památkového zákona. 
Zájmy památkové péče nejsou proto návrhem narušeny. 

 

 

 

 
 
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice,  
530 21 
Č.j.: 
OŽP/46675/2015/Ves 
ze dne 19. 08. 2015 

Oddělení odpad ů a ovzduší:  
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů nemáme k předloženému návrhu změny č. 1 ÚP 
Stéblová připomínek. 
 Ing. Radmila Frýdová 
 

Oddělení ochrany p řírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k předloženému 
návrhu změny č. 1 ÚP Stéblová.  
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme 
námitky. 
Ing. František Meduna 
Dle § 17 a, písm.a) zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v 
platném znění je kompetentní k vyjádření Krajský úřad 
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství.  
Vacíková Eva 
 

Oddělení vodního hospodá řství: 
Předložený návrh změny ÚP řeší úplné odstranění 

Oddělení odpad ů a ovzduší:  
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
 
 
 
 
 

Oddělení ochrany p řírody: 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení vodního hospodá řství:  
Z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu -  stávající 
štěrkopísková hrana mezi písníkem Oplatil II. a 
bývalým dobývacím prostorem DMP a.s. plní funkci 
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stávajícího břehu mezi písníkem Oplatil II. a bývalým 
dobývacím prostorem DMP a.s. včetně částečného 
odtěžení východní strany tohoto prostoru. Z 
vodohospodářského hlediska se jedná o velmi 
exponované území, které slouží k odběru vody pro 
vodárenské účely k zásobování obyvatelstva Východních 
Čech. Předmětná stávající štěrkopísková hrana plní funkci 
tzv. zvýšené ochrany kvality vody v předmětném vodním 
zdroji. Z uvedených d ůvodů s návrhem zm ěny 
územního plánu z vodohospodá řského hlediska n e so 
u h l a s í m e.  
Otto Sigmund 

tzv. zvýšené ochrany kvality vody v předmětném 
vodním zdroji k zásobování obyvatelstva 
Východních Čech pitnou vodou, byla lokalita 
ZM1/K1 z návrhu Změny č. 1 ÚP Stéblová 
vypuštěna. 

10. Ministerstvo dopravy 
ČR,Odbor 
infrastruktury a 
územního plánu, 
nábřeží L. Svobody 
1222/12, Praha 1,  
Zn. 593/2015-910-
UPR/2 ze dne 29. 09. 
2015 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v 
platném znění, Ministerstvo dopravy , jako dotčený orgán 
ve věcech dopravy, uplat ňuje požadavky  podle § 40 odst. 
2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 
odst. 1 písm. o) a p) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu zadání 
změny č. 1 územního plánu Stéblová. 
Silniční doprava 
Z hlediska silniční dopravy nemáme k návrhu změny č. 1 
ÚP připomínek.  
Železniční doprava 
V současné době probíhá zpracování přípravné 
dokumentace Modernizace trati Hradec Králové - 
Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Změna č. 1 ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 02/2017 
 

                                                                           27 
 

- Rosice nad Labem -Stéblová, jejíž součástí je i 
vybudování nové zastávky Stéblová obec a výstavba 
trakční napájecí stanice TNS Stéblová. V rámci přípravné 
dokumentace byly specifikovány potřebné pozemky pro 
realizaci stavby. Požadujeme proto upravit vymezení 
veřejně prospěšné stavby VD1 tak, aby zahrnovalo 
následující požadavky: 
- Vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i 
přeložku stávající polní cesty podél tratě -pozemky p. č. 
523/1, 523/3, 524, 676/4, 676/8 v k. ú. Stéblová. 
- Vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod 
WN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové 
komunikace - pozemky p. č. 313/1, 308/1, 327, 297/1, 
297/3 v k. ú. Stéblová. 
- V k. ú. Stéblová dále stavba trvale zasáhne na 
pozemky p. č. 316/2, 313/2, 309, 316/5, 287/13, 286/2, 
287/23, 287/24, 337/22, 632/9, 632/10, 60, 557/1, 558, 
559, 560/46, 560/52, 560/55, 560/54, 564/1, 565/1, 565/2, 
566/2, 567/2. 
Přesné grafické vymezení Vám bylo zasláno Správou 
železniční dopravní cesty, s. o., která je investorem 
uvedené železniční stavby. 
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, 
neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

 
 
 
Projektant upravil vymezení veřejně prospěšné 
stavby VD1 tak, aby zahrnovala: 
-  Vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i 
přeložku stávající polní cesty podél tratě -pozemky 
p. č. 523/1, 523/3, 524, 676/4, 676/8 v k. ú. 
Stéblová. 
- Vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i 
přívod WN 110 kV včetně ochranného pásma a 
přístupové komunikace - pozemky p. č. 313/1, 
308/1, 327, 297/1, 297/3 v k. ú. Stéblová. 
- V k. ú. Stéblová dále stavba trvale zasáhne 
na pozemky p. č. 316/2, 313/2, 309, 316/5, 287/13, 
286/2, 287/23, 287/24, 337/22, 632/9, 632/10, 60, 
557/1, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/55, 560/54, 
564/1, 565/1, 565/2, 566/2, 567/2. 
 

11. Ministerstvo obrany 
ČR, Sekce 
ekonomická a 
majetková, Teplého 
1899, Pardubice, 530 
02 

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d á 
v á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem 
jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 5. ledna 
2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. 
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
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Sp.zn..:44010/2015-
8201-OÚZ-PCE ze 
dne 2. 09. 2015 

Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, 
Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 
Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavebního zákona), následující stanovisko: 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo 
nadzemního komunikačního vedení a ochranné pásmo 
přehledových systémů (OP RLP). 

Výše uvedená zájmová území jsou v návrhu změny č. 1 
ÚP Stéblová respektována a k předmětné ÚPD nemáme 
připomínek 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry 
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma 
stávajícího i plánovaného dopravního systému. 

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je 
podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu 
větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování 
nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE 
nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. 
Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné 
výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo 
jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před 
realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou 
dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko MO ČR 
ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, 
že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační 
techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě 
VE zamítavé.Všeobecně pro územní a stavební činnost v 
řešeném území platí, že předem bude s ČR-MO, jejímž 
jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna č. 1 ÚP Stéblová plochy pro výstavbu 
větrných elektráren neřeší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Podmínky, které stavby je nutné v rámci územní a 
stavební činnosti v řešeném území předem 
projednat s ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM MO, 
OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů 
Pardubice, projektant doplnil do odůvodnění 
územního plánu.  
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územních zájm Pardubice, projednány níže uvedené 
stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014):   
  
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS 

radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných 
elektráren apod.); 

• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení 
VN a VVN; 

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

• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních 

objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, 

regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 

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

• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, 
opravy a rekonstrukce objektů na nich; 

• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, 
elektrifikace, změna zařazení apod.; 

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

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

ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní 
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výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 
12. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, 
Praha 1, 110 15 
zn.: MPO 
37614/2015 ze dne 
10. 8. 2015 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného 
bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle 
ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 
15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože 
dokumentace akceptuje problematiku ochrany a využití 
nerostného bohatství v řešeném území. 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
 

13. Ministerstvo 
zdravotnictví České 
republiky 
 MZDR 41628/2015-
2/OZD-ČIL-L ze dne 
25. 09. 2015 

Ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel 
(dále jen „inspektorát“), jako dotčený orgán podle § 37 
odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých 
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních 
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), k návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Stéblová sděluje: 
Z ploch řešených změnou č. 1 Územního plánu Stéblová 
se lokalita ZM1/Z3 - zastavitelná plocha pro dopravní 
napojení a lokalita ZM1/K1 - plocha změny v krajině - 
rozšíření vodní plochy nacházejí v ochranném pásmu II. 
stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně 
Bohdaneč. Z navrženého funkčního využití obou 
vymezených ploch nevyplývá přímá možnost negativního 
ovlivnění vlastností přírodních léčivých zdrojů ve smyslu § 
23 odst. 3 lázeňského zákona a ustanovení výměru 
Ministerstva zdravotnictví č.j. LZ/3-2884-1.4.60. ze dne 21. 
4 1960, kterým bylo toto ochranné pásmo přírodních 
léčivých zdrojů stanoveno a v návaznosti na místní 
geologické podmínky vymezena konkrétní ochranná 
opatření. Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů 
tedy inspektorát neuplatňuje k řešení projednávaného 
návrhu změny č. 1 Územního plánu Stéblová žádné 

 
Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
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požadavky. 
 Současně inspektorát připomíná požadavek na doplnění 
Územního pánu Stéblová o ochranné pásmo I. stupně 
přírodních léčivých zdrojů ložiska peloidu u rybníka Oplatil, 
který byl uplatněn ve vyjádření č.j. MZDR 31781/2015-
2/OZD-ČIL ze dne 15. července 2015 k návrhu zadání 
změny č. 2 Územního plánu Stéblová. Ochranné pásmo I. 
stupně se nachází mimo lokality řešené projednávanou 
změnou č. 1 Územního plánu Stéblová, je však platným 
limitem využití území správního území obce Stéblová. 

 
Projektant doplnil do výkresové části Změny č. 1 ÚP 
Stéblová ochranné pásmo I. stupně přírodních 
léčivých zdrojů ložiska peloidu. 

14. Státní pozemkový 
úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice 
Zn. SPU 
394152/2015 ze dne 
31.7.2015 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, Pobočka Pardubice obdržela Vaše 
oznámení o projednání návrhu změny č. 1 územního plánu 
obce Stéblová, k tomu Vám sdělujeme, že v katastrálním 
území Stéblová ještě neproběhly pozemkové úpravy a ani 
v nejbližší době není jejich zahájení plánováno. 
 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
 
 

14.
a) 

Státní pozemkový 
úřad, Oddělení 
správy 
vodohospodářských 
děl Zn. SPU 
392549/2015 ze dne 
31.8.2015 

Dne 28. 7. 2015 jsme obdrželi oznámení o společném 
jednání změn č. 1 výše uvedeného územního plánu. 
 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
 

V zájmovém území změny č. 1, lokalita ZM l/Z 2 na p. č. 
287/32 k. ú. Stéblová , předloženého návrhu ÚP se 
nachází  stavba vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení 
(HOZ) ve vlastnictví stáru a v příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ) v souladu s § 56 odst. 
6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. o Státním 
pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 
 
 
 
 
Projektant doplnil do textové části pro lokalitu ZM1/Z 
2, v části, kde se nachází otevřený kanál  (HOZ) - 
Odvodnění Stéblová – Srch, že bude tato stavba 
respektována a bude zachována její funkčnost; Do 
tohoto HOZ nesmí být vypouštěny žádné odpadní 
ani dešťové vody. 
Podél HOZ bude zachován nezastavěný 
manipulační pruh o šíři 6 m od břehových čar na 
obě strany. Tyto skutečnosti byly doplněny také do 
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Jedná se o: 
1. Odvodn ění Stéblová - Srch , kterou evidujeme pod ID: 
1080000420-11201000 v ČHP 1-03-04-029, jako kanál 
otevřený v délce 0,650 km. 
 
Tuto stavbu požadujeme respektovat a zachovat její 
funkčnost. 
 

Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby požadujeme 
zachovat podél HOZ nezastavěný manipulační pruh o šíři 
6 m od břehových čar na obě strany. Do tohoto HOZ 
nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 
 

Tyto připomínky jsou uplatňovány za SPÚ, oddělení 
správy vodohospodářských děl z titulu vlastníka technické 
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 

textové části odůvodnění. 

15. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 
1442, Praha, 100 10 
Č.j.: 1272/550/15-Hd 
52506/ENV/15ze 
dne: 3. 08. 2015 

K zadání změny č. 1 územního plánu obce Stéblová K 
návrhu změny č. 1 územního plánu obce Stéblová 
Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 15 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve 
svodném území obce Stéblová je evidováno: 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová – Oplatil, č. 
3134901, a byl zde stanoven dobývací prostor Stéblová, č. 
70483, který je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního 
zákona nutno považovat za chrán ěné ložiskové území, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, a 
byl zde stanoven dobývací prostor Stéblová III, č. 70956, 
který je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona 
nutno považovat za chrán ěné ložiskové území, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2, č. 3134902, a 
výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2 – předpolí, č. 
3164300, na kterých bylo stanoveno chrán ěné ložiskové 

 
 
 
 
 
Všechny uvedené limity jsou návrhem Změny č. 1 
ÚP Stéblová respektovány.  
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území  Stéblová II,  č. 16430000, s dobývacími prostory 
Stéblová II, č. 70686, Stéblová IV, č. 70966 a Stéblová VI, 
č. 71057, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5a, č. 3135001 a 
výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5, č. 3135000, na 
kterých bylo stanoveno chrán ěné ložiskové území 
Stéblová VII – Týništ ě, č. 13500000, s dobývacím 
prostorem Stéblová V, č. 71001, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. 
3209700, na kterém bylo stanoveno chrán ěné ložiskové 
území Lázn ě Bohdane č, č. 20970000. 

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.:SBS 
23634/2015/OBÚ-
09/1 ze dne 4. 8. 
2015 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického (dále jen OBÚ) obdržel oznámení o 
zahájení společném jednání k návrhu změny územního 
plánu obce. V textové části dokumentace je například 
uvedeno:“ I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ 
ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO 
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 
Jako územní rezerva je vymezena plocha R1 , která je 
určena pro - občanské vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení. Budoucí využití bude možné po 
ukončení Plánu zajištění písníku Staré Ždánice v 
dobývacím prostoru Stéblová II, IV a VI a následném 
prověření v rámci změn územního plánu.“ OBÚ Vás tímto 
upozorňuje na to, že podle Vámi zveřejněné dokumentace 
na internetové adrese www.pardubice.eu jsou některé 
plánované aktivity, které se vztahují k návrhu změny č. 1 
územního plánu Stéblová navrženy tak, že zasahují do 
stanoveného chráněného ložiskového území. 
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), jak 

 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko dotčeného orgánu bude řešeno 
v následující změně; ve Změně č. 1 ÚP Stéblová 
plocha R1 řešena není, plocha zůstává beze změn.  
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vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony, jsou 
k včasnému zabezpečení ochrany nerostného bohatství 
orgány územního plánování a zpracovatelé územně 
plánovací dokumentace povinni při územně plánovací 
činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiscích poskytovaných jim 
ministerstvem životního prostředí České republiky; při tom 
postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni 
navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných 
obecných zájmů nejvýhodnější. 
Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení 
jeho dobývání je zajištěna stanoveným chráněným 
ložiskovým územím. Podle přechodného ustanovení k 
hornímu zákonu je za chráněné ložiskové území pokládán 
také dobývací prostor (například ustanovení § 43 odst. 4 
výše citovaného horního zákona č.44/1988 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů). 
V ustanovení § 18 výše citovaného horního zákona je 
uvedeno: „V zájmu ochrany nerostného bohatství lze v 
chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, 
které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na 
základě závazného stanoviska dotčeného orgánu podle 
tohoto zákona.“  
 OBÚ trvá na respektování horního zákona v celém 
rozsahu a proto nemůže vyslovit souhlas s tím, že je do 
prostorů, ve kterých je stanoveno chráněné ložiskové 
území (nebo dobývací prostor), plánováno umístění staveb 
a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
ložiska. 
Pokud nebude v dokumentaci jednoznačně uvedeno, že 
stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního 
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ložiska smí být realizovány teprve po té, co budou zásoby 
výhradního ložiska vydobyty (popřípadě bude proveden 
jejich odpis vyjmutím z evidence zásob ČR), bylo by 
vyslovení souhlasu s návrhem změny územního plánu v 
rozporu s horním zákonem. 
Rovněž není možné plánovat rekreační činnost do 
prostorů (dobývací prostory Stéblová II., Stéblová IV. a 
Stéblová VI.), Nelze vyloučit, že bude výhradní ložisko 
opět dobýváno.  

17. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
 

 
 
 

VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ  ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ - DO 
 
P. 
č. 

Dotčený orgán (DO)         Stanovisko  Vyhodnocení stanoviska  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
HSPA-15-656/2016-
Sh ze dne 9.11.2016 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený 
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 
odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.9.2016 a k této 
vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a 
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné 
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souhlasné závazné stanovisko  
Odůvodn ění 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve 
vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody 
jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále 
splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 
odvolání. 
 

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař  
vedoucí pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793 
Pardubice, 530 02 
Č.j.: KHSPA 
16725/2016/HOK-
Pce ze dne 
05.10.2016 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, 
doručeného dne 26.9.2016, Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen 
„KHS"), jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 odst. 
1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon") posoudila předložený 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné 
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 „návrh Zm ěny č. 1 Územního plánu Stéblová" k veřejnému 
projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1 
Územního plánu k veřejnému projednání s požadavky 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v 
souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto stanovisko: 
S „návrhem Zm ěny č. 1 Územního plánu Stéblová" k 
veřejnému projednání 

s o u h l a s í . 
Odůvodn ění 
Dne 26.9.2016 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu 
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Štrossova 44, 
530 21 Pardubice (sp. zn. OHA/46484/2013/Zm ze dne 
26.9.2016) ve věci „zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Stéblová - veřejné projednání návrhu Změny 
č. 1 Územního plánu." 
KHS se k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Stéblová 
vyjádřila stanoviskem pod č.j. KHSPA 11705/2015/HOK-Pce 
ze dne 7.9.2015, s podmínkami: 
1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě ZM1/Z1 
vedena jako podmíněně přípustná vůči navrženému 
zdvoukolejnění železniční trati č. 031 (Pardubice - Hradec 
králové -Jaroměř) a silniční komunikaci č. I/37. KHS požaduje 
v další fázi řízení (územní řízení apod.) doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici 
č. 031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, a 
ze silniční komunikace č. I/37. 
2. KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení apod.) 
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího 
provozu na železnici č. 031, včetně navrženého 
zdvoukolejnění železnice č. 031 v lokalitě ZM1/Z2, u 
nejbližších stávajících i nově navržených ploch s funkcí 
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bydlení. 
Výše uvedené podmínky KHS zůstávají nadále v platnosti. 
Navržené zastavitelné plochy s označením ZM1/Z1 (OM - 
občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední), 
ZM1/Z2 (DZ - dopravní infrastruktura - drážní) a ZM1/Z3 (PV - 
plochy veřejného prostranství) zůstávají ve stejném zn ění. K 
plochám ZM1/Z1 a ZM1/Z2 byly zapracovány podmínky 
KHS. 
Nově vymezené zastavitelné plochy: 

ZM1/Z4 - plocha se nachází při východním okraji 
zastavěného území a je určena pro vybudování železniční 
zastávky Stéblová obec zahrnující i přeložku stávající polní 
cesty podél tratě. Plocha je vymezena jako DZ - dopravní 
infrastruktura - drážní. 
ZM1/Z5 - jedná se o plochu s navrženou funkcí TI - technická 
infrastruktura - inženýrské sítě. Plocha je situována v jižní 
části obce Stéblová, západně od železniční trati č. 031, a je 
vymezena pro vybudování nové TNS Stéblová zahrnující i 
přívod VN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové 
komunikace. 
 
Ing. Bronislava Pozd ěnová 
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy a 
silničního 
hospodářství  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle 

Orgán ochrany ovzduší  
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odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského 
náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. KrÚ 
67138/2016/OŽPZ/TI 
ze dne 21.10.2016 

zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících 
předpisů neuplatňuje na obsah územního plánu žádné další 
požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických 
podkladů. 
Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Ing. M. Pešata) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí 
oblasti a evropsky významné lokality), zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů i regionálního územního systému 
ekologické stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v kompetenci 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody 
a krajiny, není proti návrhu námitek 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově 
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce 
biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se 
především o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit 
ÚSES tak, aby nebylo nutno kálet současné i budoucí 
vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při jejich vývratu). 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel 
RNDr. M. Boukal, Ph.D.)  
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního 
fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 
Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon"), 
posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona vydává 

S O U H L A S 
k uvedené   věci    "UP Stéblová,   zm ěna   č. 1,   návrh",   s 
vyhodnocením   důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve 
smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 
 
 
 
 
Orgán ochrany p řírody 
 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu 
 

Dotčený orgán vydal souhlas dle ustanovení § 5 
odst. 2 zákona o OZPF a neuplatňuje žádné 
požadavky. 
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vyhodnocení d ůsledk ů na OZPF vyžaduje 2,7600 ha, z 
toho: 
✓ Lokality: ZM1/Z02, ZM1/Z03, ZM1/Z04 - rozloha 
0,8450 ha. Využití je možné pro dopravu. 
✓ Lokalita: ZM1/Z01 - rozloha 0,1800 ha. Využití je 
možné pro občanskou vybavenost. 
✓ Lokalita:   ZM1/Z05   - rozloha   1,7350 ha.   Využití  je   
možné   pro   technickou infrastrukturu. 

O D Ů V O D N Ě N I 
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým 
se mění zákon č. 334/1992 Sb.,o OZPF, ve znění pozdějších 
předpisů. Pořizovatel územně plánovací dokumentace je dle 
§ 5 odst. 1 zákona povinen řídit se zásadami plošné ochrany 
zemědělského půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 
zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): „Zemědělskou půdu 
I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný 
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu." V případě, že jsou 
některé takové plochy přejímány z platné územně plánovací 
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich funkční využití, 
využil orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani 
uživatelské vztahy k pozemkům. 
 
Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy 
lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k veřejnému 
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Stéblová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán státní správy les ů 
 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
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připomínky - dle textu odůvodnění návrhu v kap. N) 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkce lesa" je zřejmé, že navrženou změnou 
nedochází k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 

Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 
45659/2015 ze dne 
25. 08. 2015 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, Vám k oznámení čj. MmP 44635/2015 ze 
dne 27. 7. 2015 o společném jednání o návrhu změny č. 1 
územního plánu obce Stéblová, sděluje toto 

stanovisko: 
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu pro obec 

Stéblová byl posouzen stanoviskem čj.MmP 5376/2014 ze 
dne 29. 1. 2014 s tím, že se na řešeném území nenacházejí 
nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky dotčené návrhem, ani 
zde nejsou vyhlášena památková území či ochranná pásma 
podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů. Nemovitá kulturní památka, 
Opatovický kanál, tvořící v severozápadní části katastru 
hranici s k.ú.Dolany u Pardubic, není změnou č. 1 územního 
plánu dotčena. 

Ochrana archeologických situací je v návrhu uvedena a 
vychází z ustanovení §22 odst 2 památkového zákona. Zájmy 
památkové péče nejsou proto návrhem narušeny. 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
 
 

 

 

 

 
 
 

9. Magistrát města Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
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Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice  

10. Ministerstvo dopravy 
ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

11. Ministerstvo obrany 
ČR  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

12. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

13. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

14. Státní pozemkový 
úřad  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

15. Ministerstvo životního 
prostředí  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.   

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.: SBS 
31361/2016/OBÚ-
09/1 ze dne 05. 10. 
2016 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše oznámení. K předloženému 
návrhu změny územního plánu nejsou připomínky. 
Upozorňujeme Vás, že zdejší úřad k problematice návrhu 
změny č. 1 územního plánu Stéblová vydal písemné 
stanovisko (č.j. SBS/23634/2015/OBÚ-09/1), které bylo 
doručeno Vašemu úřadu a trváme na plnění podmínek 
obsažených ve stanovisku. 
Ing. André M i k s c h  
předseda ú řadu  

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky. 
 

Požadavek dle stanoviska dotčeného orgánu č.j. 
SBS/23634/2015/OBÚ-09/1 bude řešen v 
následující změně - ve Změně č. 2. 

 

17. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
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STANOVISKA  DO  K  NÁVRHU  ROZHODNUTÍ  O NÁMITKÁCH  A  NÁVRHU VYHODNOCENÍ  PŘIPOMÍNEK  ZMĚNY Č. 1 ÚP STÉBLOVÁ 
 
P. 
č. 

Dotčený orgán (DO)                              Stanovisko  Vyhodnocení stanoviska  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
HSPA-12-17/2017-
Sh ze dne 
12.01.2017 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený 
orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 
odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO"), a dle 
ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 14.12.2016 a k této 
vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a 
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Odůvodn ění 

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného 
stanoviska splňuje obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve 
vztahu k přístupovým komunikacím a zdrojům požární vody 
jakožto veřejně prospěšným stavbám definovaným podle 
ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Předložená dokumentace dále 
splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné 
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Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné 
odvolání. 
 

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová 
vrchní komisař vedoucí pracoviště prevence,  
ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793 
Pardubice, 530 02 
Č.j.: KHSPA 
21928/2016/HOK-
Pce ze dne  
19.12.2016 
 

Dne 13.12.2016 byla na Krajskou hygienickou stanici 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS") 
doručena žádost Magistrátu města Pardubic, Odboru 
hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, o 
stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 
Územního plánu obce Stéblová. 
 

Po zhodnocení souladu předložených námitek a připomínek s 
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává KHS v souladu s § 53 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), toto stanovisko: 
 

KHS s řešením podaných námitek a p řipomínek  
s o u h l a s í . 
 

Odůvodnění: 
 

KHS se vyjádřila k návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce 
Stéblová stanoviskem s č.j. KHSPA 11705/2015/HOK-Pce ze 
dne 7.9.2015 s podmínkami: 

1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 

Stanovisko dotčeného orgánu je souhlasné. 
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ZM1/Z1 vedena jako podmíněně přípustná vůči 
navrženému zdvoukolejnění železniční trati č. 031 
(Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř) a silniční 
komunikaci č. I/37. KHS požaduje v další fázi řízení 
(územní řízení apod.) doložit nepřekročení hygienických 
limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, 
včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, a 
ze silniční komunikace č. I/37. 

2. KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení apod.) 
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku ze 
stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně 
navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031 v lokalitě 
ZM1/Z2, u nejbližších stávajících i nově navržených 
ploch s funkcí bydlení. 

 

V rámci ve řejného projednání byla podána 1 námitka. 
V rámci spole čného jednání byly podány 4 p řipomínky. 
Připomínka č. 3 
 

Připomínku podala Správa železniční dopravní cesty, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, která požadovala, aby bylo 
upraveno vymezení veřejně prospěšné stavby VD1 
(modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. 
stavba zdvoukolejnění úseku Pardubice - Rosice nad Labem -
Stéblová) tak, aby zahrnovalo požadavek vybudování nové 
železniční zastávky Stéblová obec a vybudování nové TNS 
Stéblová. Na základě připomínky projektant upravil vymezení 
veřejně prospěšné stavby VD1 tak, aby zahrnovala 
vybudování zastávky železniční Stéblová obec, zahrnující i 
přeložku stávající polní cesty podél trati - p.p.č. 523/1, 523/3, 
524, 676/4 a 676/8 v k.ú. Stéblová. V k.ú. Stéblová dále 
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stavba trvale zasáhne p.p.č. 316/2, 313/2, 309, 316/5, 
287/13, 286/2, 287/23, 287/24, 337/22, 632/9, 632/10, 60, 
557/1, 558, 559, 560/46, 560/52, 560/55, 560/54, 564/1, 
565/1, 565/2, 566/2 a 567/2 v k.ú. Stéblová. KHS souhlasí s 
výše uvedenou úpravou. 
 
Ing. Bronislava Pozd ěnová 
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální  

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy a 
silničního 
hospodářství  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského 
náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
Č.j.. KrU 
85449/2016/OZPZ/TI 
ze dne 09.01.2017 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění a souvisejících předpisů orgán ochrany 
ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje s předloženým 
návrhem rozhodnutí souhlasí. 
Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Ing. Michal Pešata) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, 
tj. územní systém ekologické stability (regionální a 
nadregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní 
rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, 
ptačí oblasti a přírodní parky, není k tomu, jakým způsobem 
byly vypořádány námitky a připomínky vznesené k návrhu 
územního plánu námitek. 

Orgán ochrany ovzduší  
 

Dotčený orgán s předloženým návrhem 
rozhodnutí souhlasí. 
 
 
Orgán ochrany p řírody 
 

Dotčený orgán k vypořádání námitek a 
připomínek k návrhu územního plánu nemá 
námitek. 
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Stavby v budoucnu v území umístěné musí být prostorově 
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce 
biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících (jedná se 
především o dostatečnou vzdálenost staveb od okraje lokalit 
USES tak, aby nebylo nutno kácet současné i budoucí 
vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při jejich vývratu). 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) Z předloženého návrhu 
vyhodnocení připomínek a námitek vyplývá, že jejich 
vyhodnocením dojde k novým záborům zemědělské půdy, 
nebo ke změnám zastavěného území, nebo ke změnám 
funkčního využití ploch, k němuž v režimu projednání dle § 53 
odst. 1 stavebního zákona nelze uplatnit stanovisko dle § 5 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění. 
K tomuto novému návrhu dalších ploch či změn uplatní orgán 
OZPF krajského úřadu jakožto dotčený správní orgán dle § 
17a písmene a) zákona stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona 
teprve na základě předložení vyhodnocení konečných 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení UPD na 
ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu v 
souladu s § 5 odst. 1 zákona a přílohou č. 3 vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti OZPF, v platném znění, tj. po 
doložení upravené textové, tabulkové a grafické části. 
Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. Jana Klapková) 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, nemáme námitky ke způsobu 
vypořádání námitek a připomínek vznesených k návrhu 
změny č. 1 územního plánu Stéblová. 
 

 
 
 
 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu 
 

Z návrhu vyhodnocení připomínek a námitek 
zaslaných dotčenému orgánu nevyplývá nový 
zábor ZPF; návrh vyhodnocení připomínek je ze 
společného jednání a byl již zapracován do 
dokumentace Změny č. 1, která byla projednána 
v rámci veřejného projednání; k záborům ZPF 
jsme obdrželi souhlas (stanovisko Č.j. KrÚ 
67138/2016/OŽPZ/TI ze dne 21.10.2016). Na 
základě rozhodnutí o námitkách uplatněných 
v rámci veřejného projednání dokumentace již 
upravována nebude. 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán státní správy les ů 
 

Dotčený orgán neuplatňuje žádné požadavky.  
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Ing. Hejduk Josef  
vedoucí odboru 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 
81109/2016 ze dne 
23. 12. 2016 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, Vám k žádosti o stanovisko, vedené pod čj. 
MmP 80924/2016 ze dne 13. 12. 2016, k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu změny č. 1 územního plánu obce Stéblová, ve smyslu 
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
sděluje toto 

 

stanovisko: 
 

Z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče nemáme k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu 
obce Stéblová. 
Zdeněk Tobiáš 
referent památkové péče 

Dotčený orgán nemá připomínky.  
 
 

 

 

 

 
 
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice, č.j. 
OŽP/81224/2016/Ves 
ze dne 03.01.2017 

Oddělení odpad ů a ovzduší:  
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů nemáme připomínek.  
Ing. Radmila Frýdová 
 

Oddělení ochrany p řírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění souhlasíme s rozhodnutím o 
námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu Změny č. 1 ÚP Stéblová. 

Oddělení odpad ů a ovzduší:  
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 
 
 
 
Oddělení ochrany p řírody: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
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Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad 
Pardubického kraje, OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský 
 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlasíme s 
návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení 
připomínek k návrhu Změny č. 1 ÚP Stéblová.  
Ing. František Meduna 
 

Oddělení vodního hospodá řství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních 
připomínek. Otto Sigmund 
 

Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu 
podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje 
možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové 
okolnosti, které by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního 
prostředí. 
Ing. Miroslav Míca 
vedoucí OŽP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení vodního hospodá řství: 
Dotčený orgán nemá připomínky. 
 

10. Ministerstvo dopravy 
ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

11. Ministerstvo obrany 
ČR, Sekce 
ekonomická a 
majetková 
Ministerstva obrany 
odbor ochrany 
územních zájmů a 
řízení programů 
nemovité 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. Jako 
dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 222/1999 Sb. 
o zajišťování obrany České republiky, v y d á v á Česká 
republika - Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na 
základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve 
smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení 
ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, 
Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
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infrastruktury 
Tychonova 1, Praha 
6, PSČ 160 01, 
59142/2016-8201-
OÚZ-PCE ze dne 
20.12.2016 

sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 
zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), následující 
stanovisko: 
 

Naše stanovisko sp.zn. 44010/2015-8201-OÚZ-PCE ze d ne 
2.září 2015 k návrhu zm ěny č. 1 ÚP Stéblová z ůstává v 
platnosti. K p ředloženému vyhodnocení nemáme 
připomínek. 
 

Bc. Pavla Hromádková vedoucí oddělení ochrany územních 
zájmů Pardubice 

12. Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

13. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

14. Státní pozemkový 
úřad  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

15. Ministerstvo životního 
prostředí,  Vršovická 
65, 100 10 Praha 10, 
č.j. 2114/550/16-Hd 
86901/ENV/16 ze 
dne 14.12.2016 

K návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu 
Stéblová Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 
15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství (horní zákon), v platném znění, uvádí, že ve 
svodném území obce Stéblová je evidováno: 
 

- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová - Oplatil, č. 
3134901, a byl zde stanoven dobývací prostor Stéblová, č. 
70483, který je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního 
zákona nutno považovat za chrán ěné ložiskové území , 
 

- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 3, č. 3134903, a 
byl zde stanoven dobývací prostor Stéblová III, č. 70956, 
který je ve smyslu ustanovení § 43 odst. 4 horního zákona 
nutno považovat za chrán ěné ložiskové území , 

Dotčený orgán nemá připomínky. 
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- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2, č. 3134902, a 
výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 2 - předpolí, č. 
3164300, na kterých bylo stanoveno chrán ěné ložiskové 
území Stéblová II , č. 16430000, s dobývacími prostory 
Stéblová II, č. 70686, Stéblová IV, č. 70966 a Stéblová VI, č. 
71057, 
- výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5a, č. 3135001 
a výhradní ložisko štěrkopísků Stéblová 5, č. 3135000, na 
kterých bylo stanoveno chrán ěné ložiskové území Stéblová 
VII - Týništ ě, č. 13500000, s dobývacím prostorem Stéblová 
V, č. 71001, 
 

- výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. 
3209700, na kterém bylo stanoveno chrán ěné ložiskové 
území Lázn ě Bohdane č, č. 20970000. 
 
Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI 

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.: SBS 
40559/2016/OBÚ-
09/1 ze dne 16. 12. 
2016 

 Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického (dále jen OBÚ) obdržel Vaši žádost o 
stanovisko. K vyhodnocení společného jednání (změny č. 1 
územního plánu Stéblová - připomínky) k bodům 1 - 10 a 12 
nemáme zásadní připomínky. K bodu číslo 11 uvádíme, že 
problematika případného povolení dotěžení (odstranění) šíje 
mezi písníky Oplatil (dobývací prostory Stéblová a Stéblová 
II.) je pouze v kompetenci OBÚ, který na základě žádostí 
organizací a provedených správních řízení rozhodne o 
povolení hornických činností pro dva různé právní subjekty - 
organizace Šaravec a Ruč spol. r. o., se sídlem Smilova 310, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a EVANSVILLE s. r. o, 
se sídlem Pardubice, Semtínská 56, PSČ 533 53 a na které 
byly převedeny dobývací prostory Stéblová a Stéblová II. 

K vyhodnocení společného jednání k bodu číslo 
11 uvádíme, že problematika dotěžení 
(odstranění) šíje mezi písníky Oplatil (dobývací 
prostory Stéblová a Stéblová II.) bude řešena ve 
Změně č. 2 ÚP Stéblová; v tomto smyslu je 
vyhodnocena připomínka č. 4 ze společného 
jednání. 
Dotčený orgán nemá jiné připomínky. 
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Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších zákonů, jsou k včasnému zabezpečení 
ochrany nerostného bohatství orgány územního plánování a 
zpracovatelé územně plánovací dokumentace povinni při 
územně plánovací činnosti vycházet z podkladů o zjištěných a 
předpokládaných výhradních ložiscích poskytovaných jim 
ministerstvem životního prostředí České republiky; při tom 
postupují podle zvláštních předpisů a jsou povinni navrhovat 
řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější a podle ustanovení § 26 odst. 6 cit. zákona 
jsou stanovení a změna dobývacího prostoru i rozhodnutím o 
změně využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu. 
Ing. André M i k s c h  
předseda ú řadu  

17. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
 

 
 

 
 
 
 



                                                                                                           

 
F) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 

informaci o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

 
V průběhu projednání zadání změny č.1 nebylo požadováno VYHODNOCENÍ 

VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 

 

 
G) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání zadání Změny č. 1 ÚP Stéblová nebylo 

požadováno zpracování Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území, o stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
nebylo zažádáno 

 
 
H) Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 

zákona zohledněno 
 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a také Vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí se ve Změně č. 1 ÚP Stéblová nezpracovává a na základě toho nebylo stanovisko 
krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona uplatněno. 

 
 
 

I) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně 
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru 
udržitelného rozvoje území 

 
Hlavním cílem koncepce rozvoje území obce navržené ve změně č.1 je: 
 
a)  umožnit rozšíření stávajícího motorestu v lokalitě ZM1/Z1  – plocha občanské 

vybavenosti – komerční zařízení malá a střední. Plocha využívá proluku mezi motorestem a 
železniční tratí.  

Lokalita  ZM1/Z1 je podmíněně přípustná vůči navrženému zdvoukolejnění železniční 
trati č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a silniční komunikaci č. I/37 a že v další 
fázi řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze 
stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, 
a ze silniční komunikace č. I/37. 

b) umožnit případné dopravní napojení lokality Z1 na místní komunikaci z důvodu 
nevyhovující stávající komunikace severně lokality, průjezd by byl jednosměrný. Plocha 
ZM1/Z3.  

c) umožnit modernizaci a zdvoukolejnění železniční tratě č.031(SUDOP Praha, 
10/2013). Koridor pro modernizaci tratě je upřesněn na základě studie proveditelnosti. 
Plocha ZM1/Z2. 

Pro lokalitu  ZM1/Z2 bude v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doloženo 
nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně 
navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031 u nejbližších stávajících i nově navržených 
ploch s funkcí bydlení (ZM1/Z1). 
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d) vymezit plochu pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku 
stávající polní cesty podél tratě – ZM1/Z4. 

 
e) vymezit plochu pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod VN 110 kV 

včetně ochranného pásma a přístupové komunikace – ZM1/Z5 
 

Bydlení 
V oblasti bydlení nejsou navrženy žádné změny. 
 
Občanská vybavenost 
V oblasti občanské vybavenosti je vymezena plocha ZM1/Z1. Plocha je vymezena 

jako OM – občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Plocha lokality je 0,18 
ha. Lokalita  ZM1/Z1 je podmíněně přípustná vůči navrženému zdvoukolejnění železniční 
trati č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a silniční komunikaci č. I/37 a že v další 
fázi řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze 
stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, 
a ze silniční komunikace č. I/37. 

V části lokality ZM1/Z1, kde se nachází otevřený kanál  (HOZ) - Odvodnění Stéblová 
– Srch, bude tato stavba respektována a bude zachována její funkčnost; Do tohoto HOZ 
nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 

 
Rekreace 
V oblasti rekreace nejsou žádné změny. 
 
Výroba 
V oblasti výroby nejsou navrženy žádné změny. 
 
Veřejná prostranství, zeleň 
V oblasti veřejných prostranství je vymezena plocha ZM1/Z3 o výměře 0,12 ha. 

Plocha bude sloužit pro přístup do lokality Z1.Plocha je vymezena jako PV – veřejné 
prostranství. 

 
Dopravní infrastruktura 
V oblasti dopravní infrastruktury je zrušena zastavitelná plocha pro dopravu Z12, 

neboť stavba byla již dokončena a plocha se nachází ve stabilizovaných plochách. Upřesněna 
je plocha Z13 pro dopravu drážní na základě Studie proveditelnosti trati 031 (SUDOP Praha, 
10/2013) a je nahrazena plochou ZM1/Z2. Celková výměra 0,60 ha. Plocha je vymezena jako 
DZ - doprava – železniční. 

 
Navržena je plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku 

stávající polní cesty podél tratě – ZM1/Z4. Výměra plocha je 0,27 ha. Plocha je vymezena 
jako DZ - doprava – železniční. 

 
Plocha ZM1/Z1 bude napojena na stávající areál motorestu. Navržena je plocha 

ZM1/Z3 pro dopravní obsluhu lokality Z1, neboť stávající připojení lokality z místní 
komunikace je nevyhovující.  

 
Prověřena byla možnost napojení nových lokalit na cyklostezky či cyklotrasy a 

lokalitu ZM1/Z1 je možné napojit na stávající cyklotrasu. Ostatní lokality není potřeba 
napojovat. 
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Technická infrastruktura 
V oblasti technické infrastruktury je zrušena stavba nadřazené kanalizace K9 Papírny 

Opatovice – ČOV Pardubice, neboť již není vymezena v aktualizaci č.1 ZÚR Pk.  
Plochu ZM1/Z1 je možné napojit na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovody a 

rozvody elektrické energie.  
 
Navržena je plocha ZM1/Z5 pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod 

VVN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace. Výměra plochy je 1,81 ha. 
S výstavbou se uvažuje na cca 0,8 ha. Plocha je vymezena jako TI - technická infrastruktura 
– inženýrské sítě.  

 
 
Ochrana přírody, ÚSES 

V souladu se ZÚR Pk je vymezeno nově veřejně prospěšné opatření U04 – 
nadregionální biokoridor K74 Bohdaneč – Uhersko v šířce min. 40 m. prověřena je 
návaznost prvků ÚSES na ÚSES sousedních obcí.  

 
Ochrana obyvatelstva 
 Podmínkou při využití nových zastavitelných ploch je zajištění: 

• ochrany obyvatel před hygienickými závadami, a dalšími jevy týkajících se 
veřejného zdraví, které jsou stanoveny v územně analytických podkladech. Životní a obytné 
prostředí obce, zajištění ochrany obyvatel před nepříznivými účinky dopravy (zejména hluk a 
exhalace) jsou základní priority pro hledání vhodných řešení   

• lokalita  ZM1/Z1 je vedena jako podmíněně přípustná vůči navrženému 
zdvoukolejnění železniční trati č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a 
silniční komunikaci č. I/37 a že v další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude 
doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici 
č. 031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, a ze silniční komunikace 
č. I/37. 

• pro lokalitu  ZM1/Z2 bude v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doloženo 
nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, 
včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031 u nejbližších stávajících i nově 
navržených ploch s funkcí bydlení (ZM1/Z1). 

• podmínek pro realizaci opatření zvyšující retenční schopnost krajiny, navržené 
změny nesmí vlivem nových zastavěných a zpevněných ploch zhoršovat odtokové poměry v 
území ani snižovat retenční schopnosti krajiny,  

• ochrany obyvatel, které vychází z Havarijního plánu Pardubického kraje; navržené 
záměry nebudou mít negativní vlivy na stabilitu a bezpečnost obyvatel území ve vazbě na 
rozvoj a modernizaci prvků bezpečnosti území - jedná se o rozšíření stávající stavby 
motorestu a plochu veřejného prostranství, zdvoukolejnění stávající tratě 

• odpovídajících zdrojů vody pro hašení požáru v souladu s požadavky § 29 odst. 1, 
písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako zdroj vody budou 
využívány stávající hydranty na vodovodních řadech a stávající vodní nádrž v centru obce. 

• prověření potřeb evakuace obyvatelstva obce (místo shromáždění obyvatelstva před 
evakuací, nouzové ubytovací a stravovací prostory pro evakuované), ve smyslu § 20 vyhl. č. 
380/2002 Sb., s ohledem na stávající územní plán – navržené záměry nebudou mít vliv na 
nové potřeby evakuace obyvatelstva obce – nejsou navrženy nové plochy pro bydlení 
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Obrana ČR 
 
V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení a 

ochranné pásmo přehledových systémů (OP RLP). Výše uvedená zájmová území jsou v 
návrhu změny č. 1 ÚP Stéblová respektována. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem bude s 
ČR-MO, jejímž jménem jedná SEM MO, OOÚZ a ŘPNI, oddělení ochrany územních zájmů 
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP – jev 119, pasport č. 236/2014):   

  
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních 

operátorů, větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, 

silnic I., II. a III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice 
PHM; 

• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich 

kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku 

a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch 

nebo jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce 

objektů na nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna 

zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným 

vymezeným územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 

 
 

Odůvodnění změn provedených v návrhu změny č.1 po společném jednání: 
 
- vypuštěna je plocha změny v krajině ZM1/K1 na základě připomínky VAK a.s. 

Pardubice a stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, OŽP (bude řešena v rámci 
změny č.2) 

doplněna plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku 
stávající polní cesty podél tratě – ZM1/Z4 – na základě požadavku dotčeného orgánu – 
Ministerstva dopravy, plocha souvisí s Modernizací trati Hradec Králové – Pardubice – 
Chrudim, která je již řešena v rámci změny č.1 , plocha je zařazena mezi VPS 

- doplněna je plocha ZM1/Z5 pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod 
VVN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace – na základě požadavku 
dotčeného orgánu  - Ministerstva dopravy, plocha souvisí s Modernizací trati Hradec Králové 
– Pardubice – Chrudim, která je již řešena v rámci změny č.1, plocha je zařazena mezi VPS   

- upřesněna je plocha Z13 pro dopravu drážní na základě Studie proveditelnosti trati 
031 (SUDOP Praha, 10/2013) a je nahrazena plochou ZM1/Z2.  

- na základě připomínky č.5 bylo prověřeno vyznačení plochy lesa na jižním okraji 
řešeného území jako plochy přírodní (NP) a tato plocha je v koordinačním výkresu nyní 
vyznačena jako plocha lesní (NL), neboť se nenachází v plochách ÚSES – např. jako plocha 
biocentra. Tímto je sjednoceno vyznačení lesních ploch mimo prvky ÚSES. 
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- doplněny jsou požadavky ochrany obyvatelstva dle stanoviska HZS Pardubického 
kraje 

- doplněny jsou podmínky u ploch ZM1/1 a ZM1/Z2 dle stanoviska KHS Pardubice 
- do koordinačního výkresu jsou doplněny zákresy aktuálních radioreléových tras 

včetně ochranných pásem, ochranných pásem radiolokačních prostředků 
- aktualizováno zastavěné území – stávající místní komunikace u rekreačních objektů 

zařazena do zastavěného území 
 
 
J) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch. 
 
K zastavění je využíváno zastavěné či zastavitelné území, dále jsou prováděny 

stavební úpravy či změny dokončených staveb. Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené 
územním plánem zůstávají z větší části nevyužity a je předpoklad, že dojde k jejich 
postupnému využití pro daný účel. 

 

Vymezení zastavitelných ploch : 
 

 Plocha Popis plochy 

Z1 Bydlení v RD – připravuje se zasíťování 

Z2 Bydlení v RD – zatím nevyužita 

Z3a Bydlení v RD -  zastavěna ze 2/3 

Z3b Bydlení v RD – zatím nevyužita 

Z4 Výroba a skladování - drobné a řemeslná výroba – zatím nevyužita  

Z6 Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba –zatím nevyužita 

Z7 Zemědělská výroba – farma pro chov koní a agroturistiku - zatím nevyužita 

Z8 Rekreace se specifickým způsobem využití – zatím nevyužita 

Z9 Občanská vybavenost - sportovní účely – zatím nevyužita 

Z11 
Dopravní připojení plochy Z3b na stávající místní komunikaci – zatím 
nevyužita 
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Z12 
Rozšíření dvoupruhové silnice I/37 na čtyřpruh včetně stavby nové 
mimoúrovňového křížení se silnicí III/0373 a III/0376 - využita. 

Z13 
Plocha pro zdvoukolejnění železniční trati celostátního významu Pardubice - 
Hradec Králové – Jaroměř, č. 031 – v realizaci 

 
Pro občanskou vybavenost není ve stávajícím ÚP navržena žádná plocha, nově 

navržená plocha ZM1/Z1 bude sloužit pro rozšíření stávajícího motorestu. Pro bydlení 
nejsou navržená žádné nové plochy. 

 

K) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Obec je součástí Pardubicko – hradecké aglomerace, leží asi 2,5 km severozápadně od 
krajského města Pardubice na silnici I/37 a železnici Pardubice-Hradec Králové.  

Vlivem velmi dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby na Pardubice a Hradec 
Králové. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní 
příležitosti v obci. Dobré životní prostředí, dostatek lesů a vodních ploch je atraktivní pro 
zájemce o výstavbu RD. Řešené území slouží též jako rekreační oblast. Z hlediska širších 
vztahů a významu obce je rozvoj obce soustředěn na podporu bydlení ve formě rodinných 
domů a drobné výroby. Funkce středisek zaměstnanosti a občanské vybavenosti budou plnit 
zejména větší města v širším území. V obci nejsou významné podnikatelské aktivity. 

Změna územního plánu obce Stéblová je koordinována se zpracovanými územními 
plány sousedních obcí. Z těchto dokumentů nevyplývají zvláštní požadavky na změnu 
územního plánu obce. Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastry je i v oblasti 
technické infrastruktury (trasy elektro VN a VVN, STL plynovodů, kanalizace, vodovodů a 
pod), systémech, které procházejí širším územím jako např. územní systém ekologické 
stability. Obec je napojena na vodovod, kanalizaci a je plynofikována.  

 
Řešené území je v systému ekologické stability zapojeno do širšího území na 

nadregionální a lokální úrovni. Vymezené skladebné prvky lokálního ÚSES zasahují do 
velké části řešeného území a významně ovlivňují využití území. 

 

L) vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Dne 15. dubna 2015 bylo Zastupitelstvem obce Stéblová schváleno Zadání změny č.1 
ÚP Stéblová. 

Požadavky uplatněné v Zadání jsou zapracovány do návrhu Změny č.1 ÚP a jsou 
respektovány. Požadavky na změny uvedené v kap. A.1-3 Zadání pod body 1/1, 1/2 a 1/4 
jsou zdůvodněny na str. 13 a 14 v bodě A.1 níže.  

 
A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ 

ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, V ČETNĚ ROZVOJE 
OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH N A ZM ĚNU 
CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTU ŘE A 
DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR 

Změna č.1 respektuje priority aktualizace č.1 PUR ČR. 
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Požadavky z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Změna č.1 respektuje požadavky vyplývající z aktualizace č.1 ZÚR Pk. 

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů a doplňujících 
průzkumů a rozborů 

Pro zpracování návrhu zadání byly použity územně analytických podklady pro území 
ORP Pardubice a doplňující průzkumy a rozbory provedené projektantem. Respektovány 
jsou limity území vyplývající z ÚAP, rozbor udržitelného rozvoje území dle ÚAP. Problémy 
vyplývající z ÚAP byly již řešeny v rámci ÚP. 

 
A.1  POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA N A PROVĚŘENÍ 

PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZM ĚN, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, 

Respektovány jsou požadavky vyplývající ze ZÚR Pk a další požadavky na 
urbanistickou koncepci uvedené v bode A.1 - 3. 

Požadavek 1/1 – změna zařazení pozemku p.č. 623/1 ze zemědělské půdy do plochy 
OM – občanská vybavenost – komerční zařízení malá a střední – požadavku je vyhověno, 
neboť lokalita navazuje na stávající plochu OM, vymezena je jako lokalita ZM1/Z1. 
 

Požadavek 1/2 - žádost o zrušení předkupního práva ve prospěch státu uplatněného na 
základě vymezení veřejně prospěšné stavby (VPS) WD01 (rozšíření silnice I/37 na čtyřpruh 
včetně mimoúrovňové křižovatky a dalších souvisejících investic). Žádosti je vyhověno a 
v rámci změny č.1 jsou zrušeny všechny VPS, pro které lze uplatnit předkupní právo.  

Pozemky p.č. 543/1, 543/2 a 560/105 vznikli oddělením původních pozemků na 
základě geometrického plánu č. 357-1169/2009 ze dne 7.10.2009 pro stavbu  rozšíření silnice 
I/37 na čtyřpruh; tyto pozemky v seznamu pozemků územního plánu pro stavbu VPS WD01 
nejsou. Na základě výše uvedeného geometrického plánu vydal odbor hlavního architekta 
rozhodnutí č.j. 17561/2012 ze dne 9.3.2012 o určení předkupního práva, na základě kterého 
bylo předkupní právo u konkrétních pozemků zrušeno 

 

Požadavek 1/4 – žádost o zalesnění či výsadbu rychle rostoucích dřevin na pozemku 
p.č. 543/2 k.ú. Stéblová. Požadavku je vyhověno  –  toto je možné v rámci využití plochy NS 
– plochy smíšené nezastavěného území na základě – viz přípustné stavby. Není nutno 
řešit ve změně č.1. Přístupnost pozemku je umožněna ze stávajících komunikací 
kolem pozemku. Územní plán neřeší jednotlivé sjezdy na pozemky. 

 

A.2  POŽADAVKY NA KONCEPCI VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA 
PROVĚŘENÍ USPOŘÁDÁNÍ VE ŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJÍCH 
ZMĚN, 

Respektovány jsou požadavky na koncepci veřejné infrastruktury. Záměr kanalizace 
K01 – napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice je zrušen, neboť tato stavba již 
není v aktualizaci č. 1 ZÚR Pk.  

A.3   POŽADAVKY NA KONCEPCI USPO ŘÁDÁNÍ KRAJINY, ZEJMÉNA NA PROV ĚŘENÍ 
PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ A NA 
PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZM ĚN, VČETNĚ PROVĚŘENÍ, VE KTERÝCH 
PLOCHÁCH JE VHODNÉ VYLOU ČIT UMÍS ŤOVÁNÍ STAVEB, ZA ŘÍZENÍ A 
JINÝCH OPAT ŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA, 



Změna č. 1 ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 02/2017 
 

                                                                           60 
 

Vymezeno je veřejně prospěšné opatření U04 K74 Bohdaneč – Uhersko v šíři min. 40 
m, respektovány jsou další prvky ÚSES, upravena je návaznost prvků ÚSES s ÚP sousedních 
obcí. Respektovány jsou krajinné typy, ve kterých se nachází řešené území.  

B)        POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDO Ů ÚZEMNÍCH REZERV A NA 
STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROV ĚŘIT 

Nové územní rezervy nejsou vymezeny. Stávající územní rezerva R1 je zatím 
ponechána. 

C)       POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY , VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ 
OPATŘENÍ A ASANACE  

Změna č. 1 aktualizuje již vymezené VPS. Změna č. 1 zrušila předkupní právo u VPS 
WD01 a WD02. Dále byla zrušena WD 01, neboť tato stavba je již dokončena a 
zkolaudována, a VPS WT01, neboť v aktualizaci č.1 ZÚR PK není již tato VPS vymezena. 
Vymezeno je nově veřejně prospěšné opatření U04 – nadregionální biokoridor K74 
Bohdaneč – Uhersko v šířce min. 40 m. 

D)  POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH BUDE 
ROZHODOVÁNÍ O ZM ĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO VYDÁNÍM 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAV ŘENÍM 
DOHODY O PARCELACI  

         Vzhledem k rozsahu změn nejsou stanoveny požadavky. 

E)       POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Nebyly stanoveny zadáním. 
 

F)   POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA 
USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER 
ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRES Ů A POČET 
POČTU VYHOTOVENÍ 
 
Textová a výkresová část je vypracována dle požadavku zadání s výjimkou výkresu 

dopravní, neboť výkres dopravního infrastruktury nebyl součástí stávajícího ÚP a dopravní 
řešení bylo součástí hlavního výkresu a koordinačního výkresu. 

 
G)    POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ P ŘEDPOKLÁDANÝCH VLIV Ů ÚP NA UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 
 

Při projednávání zadání Změny č.1 nebylo dotčeným orgánem požadováno. 

 
Proti schválenému zadání je na základě požadavku obce doplněna plocha ZM1/Z3 

umožňující vyhovující dopravní obsluhu lokality Z1. Na základě požadavku Ministerstva 
dopravy je doplněna plocha ZM1/Z4 - pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i 
přeložku stávající polní cesty podél tratě a plocha ZM1/Z5 pro vybudování nové TNS 
Stéblová, zahrnující i přívod VN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace. 

 

 
M) Vý čet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 

územního rozvoje (§ 43 odst. 1 SZ), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 
 
Změna č. 1 ÚP Stéblová nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou 

řešeny v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje. 
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N) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 

půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení záboru je zpracováno v návaznosti na zemědělskou přílohu schváleného 
ÚP Stéblová. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny č.1 ÚP je 
zpracováno dle přílohy č. 3 Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

Dle tříd ochrany zemědělské půdy se lokality nacházejí ve IV. třídě ochrany půdního 
fondu, BPEJ 32110. 

Zdůvodnění návrhu: 

Lokalita ZM1/Z1 – plocha je navržena pro rozšíření stávajícího motorestu, je to jediná 
plocha určená pro rozvoj občanské vybavenosti v obci a logicky navazuje na stávající 
vybavenost. Plocha není vhodná pro zemědělské obhospodařování. 

Lokalita ZM1/Z2 – plocha je určena pro modernizaci a zdvoukolejnění železniční trati 
č.031. Jedná se o koridor pro umístění druhé koleje.  

Lokalita ZM1/Z3 – plocha je určena pro budoucí dopravní připojení plochy Z1 na 
místní komunikaci. 

 
Lokalita ZM1/Z4 - plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i 

přeložku stávající polní cesty podél tratě. 
Lokalita ZM1/Z5 - plocha pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod 

VVN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace. Do záboru ZPF není 
započítán koridor pro stavbu nadzemního vedení VVN 110 kV. 

 

TABULKA ZÁBORU PF 

Lokalita 
 
Funkční        Celková výměra v ha    Výměra zemědělské půdy  BPEJ  Třída   

    využití            z   toho  Kultura   
      
Z toho     ochrany Parcela 

    Celkem 
 v 
zast.úz. 

mimo 
zas.  pozemku celkem 

V 
zast.úz. 

mimo 
zast.       

                        

                        

 ZM1/Z1 OM 0,18  0,18  ORNÁ 0,18  0,18  32110 IV.   

            

ZM1/Z2 DZ 0,606  0,606 ORNÁ 0,597  0,597 32110 IV.  

     VOD.TOK       

            

ZM1/Z3 PV 0,12  0,12 ORNÁ 0,076  0,076 32110 IV.  

         TTP 0,044     0,044       

            

ZM1/Z4 DZ 0,27  0,27 ORNÁ 0,097  0,097 32110 IV.  

     TTP 0,031  0,031    

      OSTAT.      

            

ZM1/Z5 TI 1,81  1,81 ORNÁ 1,735  1,735 32110 IV.  

     OSTATNÍ       

            

            

CELKEM     2,986  2,986   2,760  2,760       
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Celková výměra záboru (bez plochy změny v krajině) je 2,986 ha. Z toho zábor 
zemědělské půdy činí 2,760 ha. 

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace a hlavní odvodňovací 
zařízení. 

V části lokality ZM1/Z 2, kde se nachází otevřený kanál  (HOZ) - Odvodnění Stéblová 
– Srch, bude tato stavba respektována a bude zachována její funkčnost. Do tohoto HOZ 
nesmí být vypouštěny žádné odpadní ani dešťové vody. 

Podél HOZ bude zachován nezastavěný manipulační pruh o šíři 6 m od břehových čar 
na obě strany.  

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Ve změně č.1 územního plánu nedochází k záboru lesních pozemků. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



                                                                                                           

O) Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 
 
 

VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ  ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ – NÁMITKY 
 
P. 
č. 

Subjekt podávající  
námitku  

Námitka  Rozhodnutí o námitce  

1. VODOVODY A 
KANALIZACE 
PARDUBICE, a.s. 
Teplého 2014, 530 
02 Pardubice, Česká 
republika, zn. 
Ok/2016/v/931 ze 
dne 09.11.2016 

Námitka č. 1 
Ze zadání č. 1 územního plánu byla vypuštěna plocha změn v 
krajině ZM1/K1, která se týká odstranění šije mezi písníky 
Oplatil ( dobývací prostor Stéblová ) a Hrádek ( dobývací 
prostor Stéblová II ). Tato změna vyžaduje posouzení vlivu na 
životní prostředí a bude řešena v rámci změny č. 2. 
K návrhu změny č. 1 nemáme připomínky. 
S pozdravem 
Ing. Pavel Janoušek 
Vedoucí provozně technického oddělení  

 
Společnost VODOVODY A KANALIZACE 
PARDUBICE, a.s. podává námitku v souladu § 
39 stavebního zákona, jako oprávněný investor. 
  
Námitka je obsahově bez připomínek, je 
souhlasná.   

2. České dráhy, a.s. 
Nábřeží L. Svobody 
1222, 110 15 Praha 
Č.j. 6232/2016-O32 
ze dne 14.11.2016 

Námitka č. 2 
Řešené území je vymezeno správním obvodem obce Stéblová, 
které obsahuje jedno katastrální území Stéblová. 
V katastrálním území Stéblová se nacházejí nemovitosti a 
zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 
70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 455 a evidované v 
příslušném katastru nemovitostí. 
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy 
(OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 
Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, 
zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a technický řád 
drah" v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a 
provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního 
úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem 
vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků. 

 
Společnost České dráhy, a.s. podává námitku 
v souladu § 39 stavebního zákona, jako 
oprávněný investor. 
  
Námitka je bezp ředmětná. 
Územní plány neřeší vlastnické vztahy  
s výjimkou práva vyvlastnění a předkupního 
práva. Tyto práva předmětem námitky nejsou.  
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Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a 
SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v 
železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme 
řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a 
nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 
Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu 
změny č. 1 územního plánu Stéblová námitek a dalších 
připomínek. 
 
S přátelským pozdravem 
 Ing. Petr Král 
vedoucí stavebního oddělení 

 
 
P) Návrh vyhodnocení připomínek 
 
V rámci procesu veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 
VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO  JEDNÁNÍ  ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STÉBLOVÁ - P ŘIPOMÍNKY 
 
P. 
č. 

Sousední obce  Připomínky  Vyhodnocení p řipomínek  

1. Obec Čeperka - bez připomínek  

2. Obec Hrobice - bez připomínek  

3. Obec Srch - bez připomínek 
4. Město Lázně 

Bohdaneč 
- bez připomínek 

 

5. Obec Dolany - bez připomínek 
6. Obec Staré Ždánice - bez připomínek 
 Obec, pro kterou je úp 

pořizován 
 

7.  Obec Stéblová - bez připomínek 
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 Ostatní subjekty  Připomínky  
 

Vyhodnocení p řipomínek  

8. Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 
Čerčanská 12 
140 00 Praha 4 
Zn.: 17992-ŘSD-15-
11110 ze dne  
1. 09 2015 

Připomínka č. 1 

ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva 
státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.třídy, 
zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic l.třídy, 
spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů 
samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. 

Správním územím obce Stéblová prochází dokončená 
silnice l.třídy I/37. Stavba MÚK Stéblová, která byla uvedena v 
připomínkách ŘSD ČR k Návrhu zadání Zm.č.1 ÚP Stéblová 
byla v roce 2014 dokončena a uvedena do provozu. 

K Návrhu zadání Zm.č.1 ÚP Stéblová zaslalo ŘSD ČR 
vyjádření dopisem ČJ.446-ŘSD-14-11110 z 28.1.2014. 
Připomínky uplatněné ve vyjádření k Návrhu zadání Zm.č.1 
byly akceptovány. 
ŘSD ČR, oddělení koncepce a územních plán ů Čechy 
nemá k Návrhu Zm. č.1 územního plánu Stéblová 
připomínky.  

Organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR 
neuplat ňuje p řipomínky.  
 

9. České dráhy, a.s. 
Nábřeží L. Svobody 
1222, 110 15 Praha 
Č.j. 6861/2015-O32 ze 
dne 23.09.2015 

Připomínka č. 2 
Řešené území je vymezeno správním obvodem obce 
Stéblová, které obsahuje jedno katastrální území Stéblová. 
V katastrálním území Stéblová se nacházejí nemovitosti a 
zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (IČ 
70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 455 a evidované v 
příslušném katastru nemovitostí. 
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy 
(OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 
266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí 
vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a 

Připomínka je pro řešení územn ě plánovací 
dokumentace bezp ředmětná. 
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technický řád drah" v platném znění. Připomínáme, že v OPD 
lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se 
souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR 
a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků 
sousedních pozemků. 
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a 
SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v 
železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme 
řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a 
nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 
Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu 
změny č. 1 územního plánu Stéblová námitek a dalších 
připomínek. 

 
 
Úprava majetkoprávních vztahů v železničních 
stanicích neovlivní návrh Změny č. 1 ÚP 
Stéblová; územní plány vlastnické vztahy 
neřeší.  
 
 
 
 

10
. 

Správa železniční 
dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 
1, 
Zn. 40177/2015- 
SŽDC-O26  ze dne 
24.09.2015 

Připomínka č. 3 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen 
SŽDC), je zřízena Ministerstvem dopravy a spravuje vlastnická 
práva k nemovitostem, tvořícím železniční dopravní cestu, 
včetně souvisejících staveb a zařízení potřebných pro provoz 
železniční dopravy. Vyjádření SŽDC se zároveň stává 
podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska 
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování 
dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona. 
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury Vám 
dáváme následující vyjádření: 
V současné době probíhá zpracování přípravné dokumentace 
Modernizace trati Hradec Králové -Pardubice - Chrudim, 3. 
stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - 
Stéblová, jejíž součástí je i vybudování nové zastávky 
Stéblová obec a výstavba trakční napájecí stanice TNS 
Stéblová. V rámci přípravné dokumentace byly specifikovány 
potřebné pozemky pro realizaci stavby. Požadujeme proto 

Připomínce je vyhov ěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant upravil vymezení veřejně prospěšné 
stavby VD1 tak, aby zahrnovala: 
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upravit vymezení veřejně prospěšné stavby VD1 tak, aby 
zahrnovalo následující požadavky: 
- Vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i 
přeložku stávající polní cesty podél tratě - pozemky 
p. č. 523/1, 523/3, 524, 676/4, 676/8 v k. ú. Stéblová. 
- Vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod 
WN 110 kV včetně ochranného pásma a 
přístupové komunikace - pozemky p. č. 313/1, 308/1, 327, 
297/1, 297/3 v k. ú. Stéblová. 
- Vk. ú. Stéblová dále stavba trvale zasáhne na 
pozemky p. č. 316/2, 313/2, 309, 316/5, 287/13, 
286/2, 287/23, 287/24, 337/22, 632/9, 632/10, 60, 557/1, 558, 
559, 560/46, 560/52, 560/55, 560/54, 564/1, 565/1, 565/2, 
566/2, 567/2. 
Přesné grafické vymezení zašleme v elektronické podobě, 
náhled je přiložen v příloze dopisu. 

-  Vybudování zastávky Stéblová obec, 
zahrnující i přeložku stávající polní cesty podél 
tratě -pozemky p. č. 523/1, 523/3, 524, 676/4, 
676/8 v k. ú. Stéblová. 
- Vybudování nové TNS Stéblová, 
zahrnující i přívod WN 110 kV včetně 
ochranného pásma a přístupové komunikace - 
pozemky p. č. 313/1, 308/1, 327, 297/1, 297/3 v 
k. ú. Stéblová. 
- V k. ú. Stéblová dále stavba trvale 
zasáhne na pozemky p. č. 316/2, 313/2, 309, 
316/5, 287/13, 286/2, 287/23, 287/24, 337/22, 
632/9, 632/10, 60, 557/1, 558, 559, 560/46, 
560/52, 560/55, 560/54, 564/1, 565/1, 565/2, 
566/2, 567/2. 

11
. 

Vodovody a 
kanalizace Pardubice, 
a.s. 
Teplého 2014, 53002 
Pardubice, zn. 
Ok/2015/up/923 ze 
dne 24.09.2015 

Připomínka č. 4 
Změna č. 1 územního plánu obce Stéblová aktualizuje 
stávající územní plán, který je doplněn o nové zastavitelné 
plochy a nově je také vymezena plocha změn v krajině ZM1 
/K1 pro rozšíření vodní plochy ( W). 
 

K navrženým změnám územního plánu Vám sdělujeme: 
Nesouhlasíme  se změnou plochy změn v krajině ZM1/K1, 
která navrhuje odstranění šíje mezi písníky Oplatil ( dobývací 
prostor Stéblová) a DMP ( dobývací prostor Stéblová II) z 
důvodu negativního vlivu na kvalitu vody ve východní 
vodárenské části písníka Oplatil. 
Písník Oplatil svou velikostí ( povolené čerpané množství je 
110 l/s ) patří mezi hlavní zdroje Vodárenské soustavy 
východní Cechy, která zásobuje pitnou vodou cca 540 tis. 
obyvatel východních Čech. 

Připomínce je vyhov ěno. 
Z důvodu nesouhlasu organizace VaK a 
dotčeného orgánu pro vodní hospodářství byla 
lokalita ZM1/K1 z návrhu Změny č. 1 ÚP 
Stéblová vypuštěna. 
Odůvodnění vypuštění lokality ZM1/K1 je 
v odůvodnění Změny č. 1 ÚP Stéblová 
uvedeno. 
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Čerpání vody z písníka Oplatil pro potřebu pardubického 
vodovodu bylo zahájeno v roce 1973, kdy měl písník Oplatil 
rozlohu 70 ha, těžba štěrkopísku pokračovala až do poloviny 
osmdesátých let, kdy dosáhl své konečné rozlohy cca 150 ha. 
V současnosti je vyhlášeno ochranné pásmo I. stupně v 
rozsahu vodní hladiny a o vyhlášení ochranného pásma II. 
stupně se jedná. Rozsah ochranného pásma II. stupně je 
navržen v hydrogeologickém posudku, který zpracovaly Vodní 
zdroje Chrudim, spol. s r.o. Lokalita ZM1/K1 - spojovací pás 
mezi vodními plochami se nachází na pozemcích, které jsou 
zahrnuty do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje. 
Odběrové zařízení pardubického vodovodu bylo již v 
sedmdesátých letech umístěno ve východní části písníka. 
Pozdějším zasypáním průplavu v roce 2005 mezi západní a 
východní vodárenskou částí došlo ke zlepšení kvality jímané 
vody, ale také k výraznému poklesu hladiny ve východní 
vodárenské části. Proto bylo v roce 2008 dodatečně do 
zasypaného průplavu instalováno potrubí s regulačním 
prvkem, pomocí kterého je východní část Oplatila v závislosti 
na aktuální jakosti vody západní části sezónně dopouštěna. 
Podle odborného názoru hydrogeologa je zřejmé, že východní 
vodárenská část Oplatila se bez dotace západní části 
neobejde, tedy jímací schopnost je nedostatečná k pokrytí 
potřeb Vodárenské soustavy východní Čechy. 
Pro zajištění jakosti jímané surové vody pro potřeby 
pardubického vodovodu v kategoriích daných Vyhláškou č. 
428/2001 Sb. v §21a §22, je nutné zabránit vnosu 
znečišťujících látek - omezit předpoklady vzniku eutrofizace, 
tedy zachovat šiji, která bude nadále tvořit přirozenou hranici 
mezi vodárenskou nádrží a zónou rekreace na ploše bývalého 
těžebního prostoru DMP - dnes Evansville s.r.o. 
Změna ZM1/K1 svým obsahem odporuje cíl ům ochrany 
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vod, které jsou definovány v zákon ě č. 254/2001 Sb. v § 
23a , v Plánu díl čích povodí Horního a st ředního Labe a 
které jsou zam ěřeny na zlepšení jakosti surové vody 
používané na vodu pitnou. 
K ostatním navrženým změnám územního plánu nemáme 
připomínky. 

12
. 

Ing. Ladislav Šín 
Stéblová, dopis ze dne 
29.09.2015 

Připomínka č. 5 

Na koordinačním výkresu - 5.1 je pro mne nelogické barevné 
označení  lesa jednou je označen jako NL- plocha lesní a 
pokračování téhož lesa je označeno jako plocha přírodní. Kat. 
úřad uvádí lesní pozemek ne plocha přírodní. 

Další nelogické je pro mne text u lokality Z1 , Z3b cit." Lokalita 
je podmíněna prokázáním dodržení hygienických limitů hluku 
ze železničního koridoru na východní hranici navržené lokality 
v další fází… . … " -   Provedeme-li rovnoběžku z 
nejvzdálenějšího místa Z3b od železniční tratě zasáhneme i 
okraj Z2 a zde to není předepsáno rovněž i na druhé straně za 
tratí. Např. Plocha ZM1/Z1 je řešeno textem Druh a prostorové 
uspořádání zástavby je nutno řešit tak, aby nevznikly nároky 
na vybudování protihlukových opatření. Proč to neřešit stejnou 
poznámkou i na těchto plochách? 

Hygienické limity ze železničního koridoru měly být snad 
dodrženy pro stávající zástavbu RD a stávající RD jsou i 
mnohem blíže tratě než je lokalita Z1 či Z3b. Jistě tato 
podmínka byla dána příslušný orgánem ve stanovisku k 
výstavbě zdvojkolejnění. Je zcela zbytečné podmiňovat 
lokality Z1 a Z3b prokázáním hygienických limitů hluku. Nebo 
snad stavebník či vlastník domu bude řešit nedostatky 
výstavby koridoru? 

Vyšší hladina spodní vody je dána lokalitami umístěnými na 

Připomínce je v  části vyhov ěno, v  části je 
bezpředmětná a pro zbylou část se 
připomínce nevyhov ělo. 
Projektant prověřil důvod rozdílného označení 
plochy lesa v jižní části území; celý les označil 
stejnou plochou NL. 

 

Podmínka prokázání dodržení hygienických 
limitů hluku lokalit Z1 a Z3b byla v procesu 
pořizování Územního plánu Stéblová (dále jen 
„územní plán“) uplatněna dotčeným orgánem – 
Krajskou hygienickou stanicí. U lokality Z3b se 
podmínka týká pouze východní hranice 
zastavitelné plochy;  podmínka pro lokalitu Z2 
uplatněna nebyla. Pro lokalitu ZM1/Z1 
podmínka pro doložení nepřekročení 
hygienických limitů hluku je v rámci společného 
jednání Změny č. 1 ÚP Stéblová uplatněna 
dotčeným orgánem také. V územním plánu řeší 
dotčený orgán pouze nově navrhované 
rozvojové plochy; stabilizované území, tj. 
území, ve kterém jsou již stavby realizované je 
pro řešení podmínek výstavby irelevantní. 
Výstavba koridoru Modernizace trati Hradec 
Králové -Pardubice - Chrudim, zdvoukolejnění 
Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová 
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dně původního rybníka Oplatil. Lokalita Z2 je navíc 
ovlivňována místním rybníkem kde hladina je výš než 
současná plocha Z2 a nevhodným zrušením - zasypáním 
původních struh či nečištěním stávajících a to se pochopitelně 
projevilo zamokřením. Lokalita Z3b a ZM1/Z1 je odvodněna 
přes drenážní systém „velkou strouhou" tudíž asi není třeba 
řešit odvodnění. 

Za nevhodné považuji zvýšení koeficientů zastavění území pro 
RD na 50 %. V důsledku bude navýšen zbylý pozemek např. o 
40 cm a tím bude sousední pozemek nižší. Kam bude stékat 
voda? Veškerá voda ze Z1 bude téci směrem do zahrad 
Exnerů až k Vondroušovi. Stalo se neřestí, že současní noví 
majitelé navyšují bezohledně své pozemky a nejvíce tím trpí 
původní RD. Stačí se dívat kolem sebe. 

Nesouhlasím s velikostí těžebního prostoru štěrkopísku a jeho 
těsné blízkosti s dostavěnou lokalitou RD. Důsledky hluk v 
obci, likvidace vody ve studních, neprodejné domy, nižší cena 
nemovitostí, snížení úrody na polích. Hluk způsobený těžbou 
překračoval před 30 lety hygienické limity a společně se 
snižováním hladiny vody ve studních vedl dík MNV k 
zastavení těžby štěrkopísku v dané lokalitě a proto se těžba 
přesunula do jiného katastru. Povolení těžby bude po „ zdařilé 
komunikaci 3,5 m, zrušení krámu, zrušení místa pro další 
trafo, atd. dalším pomníkem obce." Zatím geologický průzkum 
nebude nikdo dělat zadarmo, aby tam v budoucnu netěžil. Tak 
zásadní rozhodnutí mají být projednány s občany, kde se 
řeknou všechny důsledky rozhodnutí. A ne na veřejné schůzi 
za 2 minuty ukázáním malůvky bez vysvětlení s laickou 
informací. 

Za vhodné bych považoval stanovení min. „ výšky podlah nad 
terénem u RD", aby nedocházelo např. v budoucnu, že 

podléhá v procesu stavebního řízení posouzení 
hlukové zátěže ve vztahu ke stávající zástavbě 
v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Úkolem územního plánování při umisťování 
zastavitelných ploch je prověřovat a posuzovat 
potřebu změn v území s ohledem na veřejné 
zdraví, životní prostředí a další. Pro 
požadované rozvojové plochy, u kterých jsou 
nároky pro hlukové zatížení nejpřísnější a 
kterých umístění do blízkostí zdrojů hluku je i 
přes to požadováno, je nutno splnění podmínky 
ochrany veřejného zdraví územním plánem 
zajistit. 
Dle koncepce technické infrastruktury 
územního plánu, části kanalizace, je povinností 
dešťové vody z rodinných domů přednostně 
zasakovat na pozemcích rodinných domů. Pro 
zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3b a Z7 je 
v územním plánu podmínka využití území, 
ověřit hydrogeologické podmínky - likvidaci 
dešťových vod z navržené zástavby. 
Stanovený koeficient  zastavění pozemku 50 % 
je přísnější než koeficient dle vyhlášky 
stavebního zákona č. 501/2006 Sb., který je 
pro rodinné domy stanoven až na 60%. 
V případě, že by územní plán tuto hodnotu 
nestanovoval, bude platit stavební zákon a 
vyhl. 501/2006 Sb. Zvýšení koeficientů 
zastavění je max. hodnota a nemusí znamenat 
plošné navýšení pozemků. Požadavky 
územního plánu pro způsob odvodnění 
pozemků jsou popsány výše. Umisťování 
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komunikace je výše než vodorovná izolace domu. Nadále  
považuji  za nevhodné  sedlové  střechy vzhledem častým  
silným větrům. Nepředepisovat územním plánem. 

V roce 2014 došlo v obci k výpadku el. proudu. Osobně jsem 
byl u trafa při opravě a překvapila mne skutečnost, že „DEON 
měl 1000 A". Je-li v obci 100 domů x 25 A znamená slabé 
trafo. Místo pro plánované trafo je prodáno a v ÚP změna č. 1 
jsem umístění dalšího trafa nenašel. 

Z textové části jsem vybral namátkově některé části: 

Str.13 cit. 

Požadavek 1/2  - žádost o zrušení předkupního práva ve 
prospěch státu uplatněného na základě vymezení veřejně 
prospěšné stavby (VPS) WD01 (rozšíření silnice 1/37 na 
Čtyřpruh včetně mimoúrovňové křižovatky a dalších 
souvisejících investic). Žádosti je vyhověno a v rámci změny č. 
1 jsou zrušeny všechny VPS, pro které lze uplatnit předkupní 
právo. Pozemky p.č. 543/1, 543/2 a 560/105 vznikli oddělením 
původních pozemků na základě geometrického plánu č. 357-
1169/2009 ze dne 7.10.2009 pro stavbu rozšíření silnice I/37 
na čtyřpruh; tyto pozemky v seznamu pozemků územního 
plánu pro stavbu VPS WD01 nejsou. Na základě výše 
uvedeného geometrického plánu vydal odbor hlavního 
architekta rozhodnutí Č.j. 17561/2012 ze dne 9.3.2012 o 
určení předkupního práva, na základě kterého bylo předkupní 
právo u konkrétních pozemků zrušeno. 

Pominu-li nesprávné datum má být 27.10.2009, závěr citace 
píše o zrušení předkupního práva. Dokládám informaci o 
parcele 543/1 ze dne 23.9.2015 předkupní právo trvá ! Pokud 
někdo pracoval správně tak uvedl předkupní právo na seznam 
pozemků podle tehdy platného ÚP a tudíž stejný seznam měl 

staveb na pozemcích pro výstavbu rodinných 
domů probíhá procesem řízení stavebního 
úřadu, kde je nutno kromě územního plánu 
respektovat stavební zákon a jeho prováděcí 
vyhlášky.  
Změna č. 1 ÚP Stéblová těžební prostor 
štěrkopísku neřeší; tato problematika je řešena 
ve Změně č. 2 ÚP Stéblová. Tato část 
připomínky je bezpředmětná. 
Stanovení min. výšky podlah RD nad terénem, 
nebo stanovení typů střech jsou podrobnosti 
náležející svým obsahem regulačnímu plánu; 
dle § 43 odst. 3 stavebního zákona územní 
plán nesmí tyto podrobnosti obsahovat. 
Územní plán stanovuje dle § 43 odst. 1 
základní koncepci rozvoje území obce, jeho 
plošné a prostorové uspořádání, tj. 
urbanistickou koncepci; regulační plán stanoví 
dle § 61 stavebního zákona v řešené ploše 
podrobné podmínky pro využití pozemků, pro 
umístění a prostorové uspořádání staveb a 
další.   
Dle koncepce technické infrastruktury 
územního plánu, části elektrorozvody, je 
zajištění dodávky el. energie pro výstavbu 
jednotlivých RD ve stávající zástavbě a zvýšení 
příkonu stávajících odběrů, možné pokrýt ze 
stávajících trafostanic a rozvodů. V odůvodnění 
územního plánu jsou všechny stávající 
trafostanice popsány se závěrečným 
konstatováním, že zásobování elektrickou 
energií zůstává zachováno, nové rozvojové 
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být uveden i ke zrušení. Nebo snad předkupní právo bylo 
zapsáno jen některým vlastníků? 

Na straně 23 textové části změny č.1 je zajímavý text cit. 
„Doprava silni ční 

Navrženo je rozšíření dvoupruhové silnice I/37 na čtyřpruh 
včetně stavby nové mimoúrovňového křížení se silnicí III/0373 
a III/0376. Součástí stavby jsou i protihluková opatření, řešení 
odvodnění komunikace a vegetační úpravy. Kategorie silnice 
bude S 24,5/100. Navržena je plocha Z11 pro dopravní 
připojeni lokality Z3b na místní komunikaci" Protihlukové 
opatření směrem k obci jsem u I/37 neviděl a odvodnění 
příkopu na mém pozemku pp.543/1 (nebo 543/2) není 
provedeno. 

O aktuálnosti textů pochybuji. 

 

lokality jsou napojeny na stávající trafostanice 
novými kabelovými rozvody. Dle územního 
plánu není v obci potřeba umisťovat nové 
trafostanice. Umístění staveb a zařízení 
technické infrastruktury kam trafostanice patří, 
je možné dle územního plánu v celém území 
obce. 
Data geometrického plánu č. 357-1169/2009 
jsou správné oba; datum 7.10.2009 je datum 
ověření úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem a datum 27.10.2009 je datum 
souhlasu katastrálního úřadu s očíslováním 
parcel; jedná se tedy o jeden a ten samý 
geometrický plán. U parcely 543/1 předkupní 
právo trvá a Změna č. 1 ÚP Stéblová ho  
navrhuje zrušit. Seznam pozemků pro zrušení 
předkupního práva je ve Změně č. 1 ÚP 
Stéblová uveden na str. 7,8 textové části 
návrhu. Na základě výše uvedeného 
geometrického plánu vznikli dělením těchto 
pozemků další nové pozemky, z nichž pro 
některé bylo již předkupní právo zrušeno. 
Všechny nově oddělené pozemky z pozemků 
původních budou v požadavku  pro výmaz 
předkupního práva v souladu s § 101 
stavebního zákona specifikovány. Všechny tyto 
informace jsou uvedeny v odůvodnění Změny 
č. 1 ÚP Stéblová. 
Text územního plánu v části „Doprava silniční“ 
vychází z požadavku dotčeného orgánu – 
Ministerstva dopravy; protihluková opatření, 
řešení odvodnění komunikace a vegetační 
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úpravy jsou dle sdělení dotčeného orgánu další 
související investice; územní plán vymezil 
potřebné plochy pro umístění této stavby a 
jejich souvisejících investic, realizace této 
stavby není předmětem územního plánu.   

 
 
 

U připomínky č.5 bylo prověřeno vyznačení plochy lesa na jižním okraji řešeného území jako plochy přírodní (NP) a tato plocha je v koordinačním 
výkresu nyní vyznačena jako plocha lesní (NL), neboť se nenachází v plochách ÚSES – např. jako plocha biocentra. Tímto je sjednoceno vyznačení lesních 
ploch mimo prvky ÚSES. 



                                                                                                           

 
Poučení 

 
Proti změně č.1 územního plánu Stéblová vydanému formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek ( §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
………………………………………                            ……………………. ………. 
               
           místostarosta obce                                                         starosta obce 
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A. VYMEZENÍ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Stéblová. Zastavěné území je 
vymezeno ke dni 30.4.2011 30.4.2016. 

 

 

B. ZÁKLADNÍ  KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

 
Územní plán obce Stéblová zohledňuje republikové priority územního plánování, které 

jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní 
plán Stéblová vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a 
rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky pro 
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. 
 

Z hlediska ochrany přírody je zajištěna návaznost prvků ÚSES s okolními obcemi. 
 

Návrh územního plánu Stéblová je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. 

Návrh územního plánu umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve 
správním území obce. Navržené plochy pro bydlení a výrobu navazují na stávající zástavbu 
obce a umožňují rozvoj obce v několikaletém časovém úseku. Pro rozsáhlejší lokality nové 
výstavby umístěné mimo zastavěné území se doporučuje zpracovat podrobnější zastavovací 
studii, která by stanovila prostorové regulativy. Z pohledu zachování krajinného rázu při 
výstavbě rodinných domů při respektování typického architektonického a hmotového 
uspořádání stávající venkovské zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. 

V oblasti výroby jsou vymezeny územní podmínky pro rozvoj, v území se předpokládá 
vznik skladových areálů, lehké výroby i menších provozoven řemeslné výroby a služeb 
výrobního charakteru. Mimo zastavěné území ovšem ve vazbě na blízké vodní plochy a lesní 
plochy jsou vymezeny plochy pro rekreaci se specifickým využitím. 

Pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny samostatné plochy, výstavba menších 
komerčních objektů občanské vybavenosti je přípustná v obytných plochách a výrobních.   

Závěrem lze konstatovat, že v období do aktualizace územního plánu se nepředpokládá 
využití všech navržených ploch pro zástavbu, ale nabídka rozvojových aktivit umožňuje 
výstavbu v různých místech obce. 

V řešeném území nejsou evidovány kulturní nemovité památky. Přesto se v řešeném 
území nachází řada prvků drobné architektury – např. křížků, Božích muk, které se 
doporučuje zachovat a dle potřeby rekonstruovat, neboť jsou dokladem původní lidové 
architektury.  
 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVI- 
TELNÝCH PLOCH, PLOCH P ŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Stéblová zahrnující katastrální území 
Stéblová o výměře 783 ha. V řešeném území se nachází obec Stéblová. 
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Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho 
funkcí. Při navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou 
strukturu, krajinářskou a rekreační hodnotu území. 

Vymezení zastavitelných ploch : 
 

 Plocha Popis plochy 

Z1 

Plocha se nachází na východní hranici zastavěného území obce, vymezena je 
pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikace. 
Lokalita je podmíněna prokázáním dodržení hygienických limitů hluku ze 
železničního koridoru na východní hranici navržené lokality v další fází  
(územní řízení, ohlášení a pod). Dále je nutné ověřit hydrogeologické 
podmínky – likvidaci dešťových ploch ze zástavby a komunikací vzhledem 
k vyšší hladině spodní vody. 

Z2 

Plocha se nachází na západní hranici zastavěného území obce, vymezena je 
pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena na místní komunikace. 
V jižní části lokality je vymezena plocha veřejného prostranství – veřejná 
zeleň. 
Podmínka využití území – územní studie, která by zejména ověřila dopravní 
napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu, dále je nutné ověřit 
hydrogeologické podmínky – likvidaci dešťových ploch ze zástavby a 
komunikací vzhledem k vyšší hladině spodní vody. 

Z3a 

Plocha se nachází na západním okraji obce při jižní hranici zastavěného území 
obce, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude napojena 
přímo sjezdy na místní komunikace.  

Z3b 

Plocha se nachází na východním okraji obce při jižní hranici zastavěného 
území obce, vymezena je pro výstavbu rodinných domů, plocha bude 
napojena na místní komunikace novými obslužnými komunikacemi. 
Podmínka využití území - územní studie, která by zejména prověřila 
dopravní napojení lokality na komunikace a veřejnou infrastrukturu. Lokalita 
je podmíněna prokázáním dodržení hygienických limitů hluku ze železničního 
koridoru na východní hranici navržené lokality v další fází (územní řízení, 
ohlášení a pod). Dále je nutné ověřit hydrogeologické podmínky – likvidaci 
dešťových ploch ze zástavby a komunikací vzhledem k vyšší hladině spodní 
vody. 

Z4 

Plocha se nachází na východní hranici řešeného území, vymezena je pro 
výrobu a skladování - drobné a řemeslná výroba, území bude napojeno na 
silnici III.t řídy. Podmínka využití území – do doby dostavby silnice I/37 
nebudou do OP silnice umisťovány žádné objekty a zařízení, realizace 
ochranné zeleně směrem ke hřbitovu.  

Z5 Zrušena 

Z6 

Plocha se nachází v proluce mezi autobazarem a silnicí I/37, vymezena je pro 
výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba, území bude napojeno na 
silnici III.t řídy. Podmínka využití území – do doby dostavby silnice I/37 
nebudou do OP silnice umisťovány žádné objekty a zařízení. 

Z7 

Plocha se nachází západně od obce, vymezena je pro zemědělskou výrobu – 
farmu pro chov koní a agroturistiku, území bude napojeno na místní 
komunikace. Požaduje se respektovat ochranné pásmo lesa. Upozorňuje se 
zhoršené hydrogeologické poměry v území, vzhledem k vyšší hladině spodní 
vody a ne zcela funkčním vodotečím je nutné řešit likvidaci dešťových ploch 
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ze zástavby a komunikací. 

Z8 

Plocha se nachází v místě původního skladového areálu podniku Synthesia 
Pardubice, vymezena je pro rekreaci se specifickým způsobem využití, území 
je dnes napojeno na účelovou komunikaci. Na využití plochy bude zpracován 
projekt ve spolupráci s projektantem ÚSES tak, aby došlo k posílení 
funkčnosti biocentra a záměr bude konzultován s Ministerstvem životního 
prostředí. 
Podmínka využití území - územní studie, která by zejména prověřila posílení 
funkčnosti biocentra. Studie bude projednána mimo jiné s Ministerstvem 
životního prostředí. Požaduje se respektovat ochranné pásmo lesa. 

Z9 

Plocha se nachází na západním okraji řešeného území, vymezena je pro 
sportovní účely, území bude napojeno na účelovou komunikaci. Na využití 
plochy bude zpracován projekt ve spolupráci s projektantem ÚSES tak, aby 
došlo k posílení funkčnosti biocentra a záměr bude konzultován 
s Ministerstvem životního prostředí. Podmínka využití území - územní 
studie, která by zejména prověřila posílení funkčnosti biocentra. Studie bude 
projednána mimo jiné s Ministerstvem životního prostředí. 

Z10 Návrhová plocha zrušena, jedná o zastavěné území 

Z11 

Plocha se nachází na východním okraji obce a navazuje na plochu Z3b. 
Plocha je vymezena je pro dopravní připojení plochy Z3b na stávající místní 
komunikaci. 

Plocha byla vymezena po veřejném projednání na základě podaných námitek 
a připomínek a požadavku pořizovatele. 

Z12 
Plocha je určena pro rozšíření dvoupruhové silnice I/37 na čtyřpruh včetně 
stavby nové mimoúrovňového křížení se silnicí III/0373 a III/0376. Plocha je 
vymezena jako dopravní infrastruktura-silniční. 

Z13 
Plocha je určena pro zdvojkolejnění železniční trati celostátního významu 
Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř, č. 031. Plocha je vymezena jako 
dopravní infrastruktura-drážní. 

ZM1/Z1 

Plocha se nachází na východním okraji zastavěného území a navazuje na 
stávající plochu občanské vybavenosti. Plocha je určena pro občanskou 
vybavenost – komerční zařízení malá a střední. Plocha bude napojena na 
silnici III/0376. Druh a prostorové uspořádání zástavby je nutno řešit tak, aby 
nevznikly nároky na vybudování protihlukových opatření. 
 
Podmínka: 
Plocha je vedena jako podmíněně přípustná vůči navrženému zdvoukolejnění 
železniční trati č. 031 (Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř) a silniční 
komunikaci č. I/37. V další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo 
nepřekročení hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 
031, včetně navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031, a ze silniční 
komunikace č. I/37. 

ZM1/Z2 

Plocha je určena pro zdvoukolejnění železniční trati celostátního významu 
Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř, č. 031. Plocha je vymezena jako 
dopravní infrastruktura-drážní. 

Podmínka: 
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V další fázi řízení (územní řízení, apod.) bude doloženo nepřekročení 
hygienických limitů hluku ze stávajícího provozu na železnici č. 031, včetně 
navrženého zdvoukolejnění železnice č. 031 v lokalitě ZM1/Z2, u nejbližších 
stávajících i nově navržených ploch s funkcí bydlení.  

ZM1/Z3 
Plocha se nachází při východním okraji zastavěného území a je určena pro 
dopravní napojení lokality Z1 na místní komunikaci jako veřejné prostranství. 

ZM1/Z4 
Plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku stávající 
polní cesty podél tratě. 

ZM1/Z5 
Vymezena je plocha pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod 
VN 110 kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace. 

 
 
Plochy přestavby 
 
Plochy přestavby nejsou navrženy žádné. 
 
Systém sídelní zeleně 
 
V rozvojových plochách budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako 

dělící, ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin. 
Navržena je výsadba izolační a ochranné zeleně v ploše K1 (změny v krajině) mezi lokalitou 
Z1 a železniční tratí.  

Jako součást zastavitelné plochy Z2 (s výměrou nad 2 ha) je vymezena ucelená plocha 
zeleně v rozsahu 1 000m2 na každé 2 ha zastavitelného území.   

 
 
 
 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 

 

Doprava silniční 

Navrženo je rozšíření dvoupruhové silnice I/37 na čtyřpruh včetně stavby nové 
mimoúrovňového křížení se silnicí III/0373 a III/0376. Součástí stavby jsou i protihluková 
opatření, řešení odvodnění komunikace a vegetační úpravy. Kategorie silnice bude S 
24,5/100. Navržena je plocha Z11 pro dopravní připojení lokality Z3b na místní komunikaci. 
Navržena je plocha ZM1/Z3 pro dopravní připojení lokality Z1 na místní komunikaci.   

  Nové lokality budou napojeny na stávající místní komunikace a silnice III.třídy.  

Hromadná doprava 

Hromadná doprava osob bude i nadále zajišťována autobusovými  linkami. S ohledem 
na zátěž komunikační sítě a četnost linek není nutno řešit zastávkový záliv mimo vozovku 
pro linkové autobusy. 

Železniční doprava 

Navrženo je zdvoukolejnění železniční trati celostátního významu Pardubice - Hradec 
Králové – Jaroměř, č. 031, která je nyní jednokolejná, elektrifikovaná. Pro řešení druhé 
traťové koleje je nutno chránit území o šíři 10 m na obě strany od stávající traťové koleje. 
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Pro zdvoukolejnění a směrovou úpravu trasy pro traťovou rychlost 160 km/h je 
navrženo v km 7,156 až 7,965 posun osy trati cca 25 m mimo stávající polohu a drážní 
pozemky. Pro zdvoukolejnění a směrovou úpravu trasy je navržena plocha ZM1/Z2 .  

 
Vymezena je plocha pro vybudování zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku 

stávající polní cesty podél tratě – ZM1/Z4. 
 

D.2. Vodní hospodářství 
 
D.2.1. Zásobování vodou 

V lokalitách navrhovaných investičních aktivit budou navrženy zaokruhované 
zásobovací řady. V dalších stupních dokumentace budou vodovodní řady navrženy dle 
příslušných norem a vyhlášek. 

Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých 
zdrojů. Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná 
místa u vodotečí, rybníků  a požárních nádrží. 

D.2.2.  Kanalizace 

V obci bude zachován stávající oddílný způsob odkanalizování – tlaková kanalizace 
s napojením do gravitační kanalizace v obci Srch. Lokality budou napojeny novými řady na 
hlavní větve kanalizace. V lokalitách, kde je technicky obtížné se napojit na stávající 
kanalizaci, jsou možné i domovní ČOV nebo jímky na vyvážení. Dešťové vody z RD budou 
přednostně zasakovány na pozemcích RD. Dešťové vody z komunikací budou svedeny do 
stávající dešťové kanalizace, která je zaústěna do stávajících vodotečí a vodní nádrže na 
návsi (pokud to dovolí hydrogeologické podmínky) nebo budou zasakovány do zelených 
pásů podél vozovky. Navrženo je napojení dešťové kanalizace mimo vodní nádrž do stávající 
vodoteče. 

D.3. Elektrorozvody 

Zajištění dodávky el. energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající zástavbě a 
zvýšení příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a rozvodů. Při 
umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající rozvodná 
energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem. 

Vymezena je plocha pro vybudování nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod VN 110 
kV včetně ochranného pásma a přístupové komunikace – ZM1/Z5 

 

D.4. Telekomunikace, radiokomunikace 

Nově navržené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační 
rozvody či vrchní vedení. Z důvodu vyhrazení místa pro položení telekomunikačních kabelů 
upozorňujeme na dodržování příslušných norem. 

Požaduje se respektovat RRs směr vojenské správy, ochranné pásmo nadzemního 
vedení, kterýé svojí výškou neovlivní běžnou stavební činnost, a ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku.  

D.5. Zásobování teplem a plynem 

Novou zástavbu lze připojit na STL plynovodní řady, jejich prodloužením. 

 



Změna č. 1 ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 02/2017 
 

                                                                           81 
 

D. 6. Nakládání s odpady 

Zachován bude stávající způsob nakládání s odpady.  

D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství 

Výrazný rozvoj občanské vybavenosti v území se nepředpokládá. Objekty občanského 
vybavení související s bydlením lze situovat do ostatních ploch s rozdílným způsobem 
využití.      

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích 
projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást zastavitelných ploch v rozsahu 
daném příslušnými vyhláškami (lokalita Z2). 

 

 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM ĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIERO ZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN  A PODOBNĚ 

 
 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum NRBC Bohdaneč (č.8), které 
pokrývá zalesněnou část řešeného území a vodní plochy. Funkční NRBC je situován v místě 
křížení nadregionálních biokoridorů K 71 Žehuň – Bohdaneč (typ MH), K 73 Bohdaneč – 
Vysoké Chvojno (typ B a N), K 74 Bohdaneč – Uhersko (typ MH). Biokoridory 
nadregionálního významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) a ochrannými zónami 
upřesněnými v návrhu ÚP. Typ“: B – borová, N – nivní, V – vodní, MB – mezofilní 
bučinová, MH – mezofilní hájová). 

Dle aktualizace ÚAP pro ORP Pardubice do řešeného území zasahují dále lokální 
biokoridory LK C88-C169 a LK Bohdaneč-Cháby.  

Část řešeného území je dotčena ochranným pásmem nadregionálního biokoridoru, 
které je upřesněno v návrhové části územního plánu. 

Převážná část lokálních prvků SES je funkční. Realizace prvků ÚSES se předpokládá 
v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových vztahů k 
půdě.  

U lokalit Z8 a Z9 se požaduje v rámci projektové přípravy zpracovat projekt ve 
spolupráci s projektantem ÚSES tak, aby došlo k posílení funkčnosti biocentra a záměr bude 
konzultován s Ministerstvem životního prostředí. 

 
Ochrana před povodněmi 
V řešeném území není nutno navrhovat ochranu před povodněmi. 
 
Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje 
V řešeném území se požaduje respektovat chráněná ložisková území, dobývací 

prostory, ložiska výhradní plochy. Těžba nerostných surovin je možná pouze v rámci 
vymezených ložisek a dobývacích prostor. 
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Požaduje se respektovat ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů Lázně 
Bohdaneč včetně podmínek a omezení stanovených příslušnými nařízeními. 

 
Archeologické památky 
Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem 

archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou dle 
zákona o státní památkové péči, v platném znění, oznamovací povinnost k záměru stavební 
činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i. 

 
Rekreace a sport 
Pro rekreaci se specifickým způsobem využití je navržena plocha Z8, pro občanskou 

vybavenost – sportovní a tělovýchovná zařízení je vymezena zastavitelné plocha Z9. 
 
 
 
 

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S UR ČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO Ú ČELU VYUŽITÍ PLOCH 
(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEP ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (V ČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH 
PLOCHÁCH JE VYLOU ČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZA ŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ  PODMÍNĚNĚ  PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T ĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAP ŘÍKLAD 
VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMK Ů 
V PLOCHÁCH) CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOV ENÍ 
ROZMEZÍ VÝM ĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMK Ů A 
INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ, 

 

Plochy s rozdílným způsobem využití: 

a) BV - bydlení  v rodinných domech - venkovské 

zahrnují zejména pozemky rodinných domů, výjimečně bytových domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí 
plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše 

Přípustné: 

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího 
zvířectva, garáže jednotlivé 

- stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení 
maloobchodu, ubytování, stravování, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a 
sociální péče, kulturní místního významu)  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná 
prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům vymezené plochy a 
souvisejícím stavbám a zařízení  

- dětská hřiště, veřejná zeleň 

- stavby pro rodinnou rekreaci 
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Nepřípustné: 

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- hromadné a řadové garáže 

Podmíněně přípustné: 

- stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým 
provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

- bytové domy 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 35% 50% 

 

b) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící zejména 
pro veřejnou správu, vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, maloobchod, ubytování, 
stravování, kulturu. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na 
kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro maloobchod, veřejnou správu, tělovýchovu a sport, ubytování, 
stravování, zdravotní služby, sociální služby, vzdělávání, kulturu 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a 
ochranná 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 50 %  

  

 c) OS - občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení  

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a 
sport 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území 
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- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 40%  

 

d) OH – občanské vybavení - hřbitovy 
 

zahrnují plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť 

Hlavní využití:  

- hřbitovy  

Přípustné: 

- plochy veřejné zeleně 

- související dopravní plochy a technická infrastruktura 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

 
 
e) RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro rodinou rekreaci, pozemky dalších 
staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací 

 
Přípustné: 
- stavby pro rodinnou rekreaci 

- byty správců, majitelů zařízení 

Podmíněně přípustné: 

- stavby a zařízení pro sport, stavby ubytovacích zařízení (penziony), veřejná 
prostranství, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreačních luk a pozemků 
související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky že nedojde ke snížení 
kvality prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami  

Nepřípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby bytových a rodinných domů 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, stravování, služby, vědu a výzkum 
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Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 15 %  

 

f) RN – rekreace – na plochách přírodního charakteru  

zahrnují zejména pozemky v nezastavěném území, které slouží pro rekreaci ve vazbě 
na vodní plochy  

Přípustné: 

- veřejná tábořiště, sportovní plochy, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou 
umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území, pokud je třeba umístit jiné 
stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny jako 
zastavěné území, respektive zastavitelné plochy (obvykle plochy občanského 
vybavení) 
Podmíněně přípustné: 

- parkovací a odstavné plochy, drobné stavby pro občerstvení, sociální zázemí a 
související dopravní a technickou infrastrukturu, za podmínky že nedojde ke snížení 
kvality prostředí ve vymezené ploše   

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby  

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 10 %  

 

g) RX – rekreace – se specifickým využitím  

zahrnují zejména pozemky staveb pro rekreaci, stavby občanského vybavení, které 
souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, a stavby pro sport  

Přípustné: 

- stavby pro ubytování, sport a tělovýchovu, veřejné stravování sloužící výhradně pro 

obsluhu vymezené plochy 

- přírodní koupaliště, rekreační louky 

- veřejná zeleň 

- centrum pro handicapované a ohrožené živočichy 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby  

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 15 %  
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h) VD - výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, kde negativní 
důsledky nepřesahují hranice areálů 

Přípustné: 

- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, 
skladování, stavby pro servis a opravny  

- správní objekty, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice pohonných hmot, 
sklady, sběrné separační dvory 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

- zeleň veřejná a ochranná 

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu  

- stavby a zařízení tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, zdravotní služby, vědu a 
výzkum 

- stavby průmyslové výroby, zemědělské výroby, skládky odpadů 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 

- koeficient zastavění pozemků – 50%  

 

ch) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování 

Přípustné: 

- stavby pro zemědělskou výrobu, agroturistiku, skladování zemědělských výrobků  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení, ubytování v rámci agroturistiky, správní 
objekty  

Nepřípustné: 

- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní 
činností plochy 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, pro obchodní prodej 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 

- koeficient zastavění pozemků – 40%  
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i) ZV – veřejná prostranství  - veřejná zeleň  

zahrnují zejména plochy veřejných prostranství sloužící jako plochy zeleně veřejně 
přístupné, pozemků související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, 
slučitelné s účelem veřejné zeleně  

 Přípustné: 

 - přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy 

 - hřbitovy, ochranná, izolační zeleň 

 - přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, dětská hřiště 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

Nepřípustné: 

- rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotní 
péči, sociální služby, vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, ubytování, stravování, 
služby, vědu a výzkum, stavby pro rodinou rekreaci 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro výrobu, skladování 

 

j) ZO – zeleň - ochranná a izolační  

zahrnuje plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; mohou to být například 
významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého průmyslu, zemědělské 
výroby, dopravních staveb 

Přípustné využití: 

- ochranná, izolační zeleň ve formě střední a vysoké zeleně (keře, stromy) 

- izolační stěny (protihlukové a pod.) zděné, montované  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu  

Nepřípustné využití: 

- stavby pro bydlení, výrobu a skladování, zemědělskou výrobu, občanskou 
vybavenost, individuální rekreaci 

 

k) DS - dopravní infrastruktura – silni ční  

zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a 
vybraných veřejných prostranství 

Přípustné: 

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky 

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů 

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 

- technická infrastruktura 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 
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l) DZ dopravní infrastruktura – drážní   
 

zahrnuje pozemky staveb a zařízení drážní dopravy 

Přípustné: 

- železnice, železniční zastávky, nádraží, odstavné a parkovací plochy sloužící 
železniční dopravě 

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 

- technická infrastruktura 

Nepřípustné: 

- všechny ostatní stavby 

 

m) NZ - plochy zemědělské  

zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a 
jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Přípustné: 

- zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv, stavby pro dočasný chov 
zvířat – např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené pastviny a sady 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) kromě zalesnění  jen dle ÚSES 

- stavby a zařízení technické vybavenosti infrastruktury a liniové technické 
infrastruktury 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

-zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 

-zalesnění pozemků za podmínky, že vynětí ze ZPF může být uskutečněno 
v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takovéto 
souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých 
konkrétních případech   

 

n) NP - plochy přírodní 

zahrnují zpravidla pozemky v 1. a 2.zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky 
v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky 
biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Přípustné: 

- zemědělské obhospodařování 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

Nepřípustné: 

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 
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Podmíněně přípustné: 

- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav 

- zalesnění pozemků 

- veřejná dopravní a technická infrastruktura 

- těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po ukončení 
těžby bude provedena rekultivace vytěžených ploch   

 

o) NL- plochy lesní 

zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Přípustné: 

- lesní plochy 

- stavby a zařízení lesního hospodářství 

- stavby a zařízení technické vybavenosti související s lesním hospodářstvím  

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

Podmíněně přípustné: 

- dopravní a technická infrastruktura  

- těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po ukončení 
těžby bude provedena rekultivace vytěžených ploch   

 

p) NS - plochy smíšené nezastavěného území 

zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského 
půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Přípustné: 

- lesní plochy, stavby a zařízení lesního hospodářství, stavby a zařízení technické 
vybavenosti související s lesním hospodářstvím 

- zemědělské obhospodařování, liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci 
krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

- zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 

- dopravní a technická infrastruktura   

- zalesnění pozemků za podmínky, že vynětí ze ZPF může být uskutečněno 
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v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takovéto 
souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých 
konkrétních případech   

 

q) W - plochy vodní a vodohospodářské 

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 
převažující vodohospodářské využití  

Přípustné: 

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

 

r) TZ - plochy těžby nerostů - zastavitelné 

- plochy těžby nerostů zahrnují zpravidla pozemky povrchových dolů, lomů a 
pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných nerostů a odpadů, kterými jsou 
výsypky, odvaly a kaliště, dále pozemky rekultivací a pozemky staveb a technologických 
zařízení pro těžbu. Do plochy těžby nerostů lze zahrnout i pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury  

Přípustné: 

- stavby technologických zařízení pro těžbu nerostů, skládky pro ukládání nerostů a 
odpadů 

- související stavby dopravní a technické infrastruktury 

- související stavby správních budov 

Nepřípustné: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

 

s) TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě 

zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, 
technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 
trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.  

Hlavní využití:  

- inženýrské sítě a zařízení 

Přípustné využití: 

- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, 
vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod. 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 
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Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako 
stavby přípustné 

 

Poznámka: 

- výšková regulace zástavby – výška stavby je měřena od upraveného terénu u obvodu 
stavby k nejvyššímu bodu střechy 

- koeficient zastavění pozemku – poměr mezi zastavěnou plochou a plochou pozemku. 
Do zastavěné plochy se počítají veškeré plochy pozemních i podzemních staveb, odstavných 
ploch a ostatní zpevněné plochy.   
 

 
 
 
G. VYMEZENÍ VE ŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠ ŤOVÁNÍ OBRANY 
A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁV A 
K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
Vymezení veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění: 

WD01 – rozšíření silnice I/37 na čtyřpruh včetně mimoúrovňové křižovatky a dalších 

souvisejících investic, p.p.č. 560/1, 560/6, 560/7, 560/8, 560/9, 560/11, 560/12, 560/30, 

560/31, 560/34, 560/35, 560/38,  560/41, 560/42, 560/45, 560/50, 560/53, 560/43, 560/49, 

560/47, 560/64, 560/65, 560/66, 560/67, 560/68, 560/69, 560/70, 560/71, 560/72, 560/73, 

560/74, 560/75, 560/76, 560/80,560/81,560/82, 560/83, 560/84, 560/85, 560/86, 560/87, 

560/89, 560/90, 560/91, 560/92, 560/93, 560/94, 543, 557, 618, 632/6  a 632/16 

v k.ú.Stéblová 

WD02 – modernizace a zdvojkolejnění dráhy č. 031, st.p. 33, st. 64, p.p.č. 60, 64/1, 

64/4, 64/5, 286/2, 287/6, 287/13, 287/23, 316/2, 337/1, 337/22, 632/9, 632/10 v k.ú. 

Stéblová.  

WT01 - stavba nadřazené kanalizace K9 Papírny Opatovice – ČOV Pardubice, p.p.č. 
109/2 327, 64/1, 319/1, 298, 287/4, 287/5, 287/18, 290/1, 287/1, 286/2, 287/23, 287/24, 282, 
632/5, 632/6, 560/25, 560/34, 560/1, 560/47, 590,/49, 560/50, 559, 560/46, 560/52, 560/54, 
560/55, 564, 565, 566/51, 560/81 v k.ú. Stéblová. 

 

VD1 – modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba 

zdvoukolejnění úseku Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová, v k.ú. Stéblová.  

VD2 – výstavba  zastávky Stéblová obec, zahrnující i přeložku stávající polní cesty 
podél tratě, v k.ú. Stéblová 

VT1 – výstavba nové TNS Stéblová, zahrnující i přívod VVN 110 kV a přístupové 

komunikace, v k.ú. Stéblová 



Změna č. 1 ÚP Stéblová                                                                                       Datum: 02/2017 
 

                                                                           92 
 

Veřejně prospěšná opatření k založení prvků ÚSES: 

VU1 - vymezení nadregionálního biokoridoru K 74, k.ú. Stéblová 

K zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné stavby a opatření. 
Plochy pro asanaci nejsou navrženy. 
 

 
 
 
H. VYMEZENÍ DALŠÍCH  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ , PRO KTERÉ LZE 
UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMK Ů, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A P ŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJ Ů PODLE § 5 ODST. 1 
KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA  

 
 
V územním plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, 

pro které lze uplatnit předkupní právo. 
 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo: 

WD01 – rozšíření silnice I/37 na čtyřpruh včetně mimoúrovňové křižovatky a dalších 

souvisejících investic, p.p.č. 560/1, 560/6, 560/7, 560/8, 560/9, 560/11, 560/12, 560/30, 

560/31, 560/34, 560/35, 560/38,  560/41, 560/42, 560/45, 560/50, 560/53, 560/43, 560/49, 

560/47, 560/64, 560/65, 560/66, 560/67, 560/68, 560/69, 560/70, 560/71, 560/72, 560/73, 

560/74, 560/75, 560/76, 560/80,560/81,560/82, 560/83, 560/84, 560/85, 560/86, 560/87, 

560/89, 560/90, 560/91, 560/92, 560/93, 560/94, 543, 557, 618, 632/6  a 632/16 

v k.ú.Stéblová 

Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch státu. 

WD02 – modernizace a zdvojkolejnění dráhy č. 031, st.p. 33, st. 64, p.p.č. 60, 64/1, 

64/4, 64/5, 286/2, 287/6, 287/13, 287/23, 316/2, 337/1, 337/22, 632/9, 632/10 v k.ú. 

Stéblová. Předkupní právo bude uplatněno ve prospěch státu.  

 

 

CH. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů, VE KTERÝCH JE  PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE 
STANOVENÍ LH ŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 
POŘIZOVATELEM  A ROZHODOVÁNÍ O ZM ĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN ĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO J EJÍ 
POŘÍZENÍ A P ŘIM ĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO 
EVIDENCE ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

 

Územní plán vymezuje plochy, kde bude nutné prověřit možnost jejího využití územní 
studií, územní studie prověří architektonické a urbanistické řešení ploch ve vztahu k okolní 
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zástavbě, prověří základní dopravní vztahy, možnosti napojení na sítě technické 
infrastruktury. Územní studie bude pořízena, schválena a vložena do evidence do 31.12. 2015 
ve jmenovaných lokalitách:  

Lokalita Z2  – plocha bydlení v rodinných domech - venkovské 

Lokalita Z3b  – plocha bydlení v rodinných domech - venkovské 

Lokalita Z8  – plocha rekreace se specifickým způsobem využití, požaduje se budoucí 
využití plochy propojit s prvky ÚSES a stanovit podrobnější prostorové regulativy. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o plošně rozsáhlé území, budou v územní studii navrženy 
plochy nejen pro rekreaci, sport, ale také pro ostatní krajinotvorné funkce jako je zeleň, 
územní studie zpracovaná ve spolupráci s projektantem ÚSES prověří posílení funkčnosti 
biocentra. Studie bude projednána mimo jiné s Ministerstvem životního prostředí. 

Lokalita Z9  - plocha - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, 
územní studie zpracovaná ve spolupráci s projektantem ÚSES prověří posílení funkčnosti 
biocentra. Studie bude projednána mimo jiné s Ministerstvem životního prostředí. 

 

 

 

J. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDOR Ů ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, V ČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

Jako územní rezerva je vymezena plocha R1, která je určena pro - občanské vybavení 
– tělovýchovná a sportovní zařízení. Budoucí využití bude možné po ukončení Plánu 
zajištění písníku Staré Ždánice v dobývacím prostoru Stéblová II, IV a VI a následném 
prověření v rámci změn územního plánu. 

 

 
 
K. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A PO ČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
I. Návrhová část: 
 
Textová část – listů 17 
Grafická část: 

1. Výkres základního členění území  M 1 : 5 000, počet listů – 2  

2. Hlavní výkres     M 1 : 5 000, počet listů – 2  

3.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 

   M 1 : 5 000, počet listů – 2 

4.Výkres vodního hospodářství   M 1 : 5 000, počet listů – 2 

5.Výkres elektro, plyn, spoje   M 1 : 5 000, počet listů – 2 
 
II. Odůvodnění 
Grafická část:  

6. Koordinační výkres    M 1 : 5 000, počet listů – 2 
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7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   

M 1 : 5 000, počet listů – 2 


