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1. ÚVOD 
 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kostěnice (dále jen „zpráva o uplatňování“) je vyhotovena 

na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 15 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence plánovací činnosti, v platném znění. 

Zpráva o uplatňování je určena k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními 

obcemi a veřejností dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona. 

Předkládaná zpráva o uplatňování mapuje mimo jiné stavební činnost v obci ve sledovaném 

období včetně výčtu problémů k řešení územním plánem, vyhodnocuje změny podmínek, na 

základě kterých byl územní plán vydán, vyhodnocuje soulad s nadřazenou územně plánovací 

dokumentací a vyhodnocuje potřebu vymezení zastavitelných ploch.  

§ 55 odst. 1 stavebního zákona uvádí, že pořizovatel je povinen předložit zastupitelstvu obce 

nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu 

o uplatňování územního plánu za uplynulé období. 

Obec Kostěnice náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice (dále jen 

„SO ORP Pardubice“). Správní území je tvořeno jedním katastrálním územím (k.ú. Kostěnice) a 

zabírá rozlohu 577 ha.  

K 31. 12. 2016 zde žilo 606 obyvatel (zdroj ČSÚ). 

S obcí Kostěnice sousedí následující obce: Pardubice, Dašice, Moravany, Úhřetická Lhota, Bořice 

a Dvakačovice. 
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2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTĚNICE 
 

a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a 
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území 

 Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

Popis uplatňovaného územního plánu 

Zpráva o uplatňování vyhodnocuje ÚP Kostěnice za uplynulé období (4 roky- tj. období od března 

2014 do prosince 2017). 

ÚP Kostěnice byl zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(dále jen „stavební zákon“), v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. ÚP Kostěnice vydalo 

Zastupitelstvo obce Kostěnice formou opatření obecné povahy dne 13. 3. 2014 s nabytím účinnosti 

dne 2. 4. 2014. Žádné změny ÚP Kostěnice v uplynulém období nebyly vydány. ÚP Kostěnice je 

zveřejněn na internetových stránkách Magistrátu města Pardubice a obce Kostěnice. 

Zpracovatel: A-projekt s.r.o., Jirásková 1275, 530 02 Pardubice, Ing. arch. Petr Kopecký, Veská 

85, 533 04 Sezemice (č. autorizace ČKA 1175). 

Pořizovatel: Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta 

Zastavitelné plochy vymezené ÚP Kostěnice: 

Zastavitelné plochy jsou určeny především pro funkci bydlení v rodinných domech – venkovské, 

pak pro funkci výroby a skladování – lehký průmysl, částečně pro funkci občanského vybavení – 

tělovýchovných a sportovních zařízeních a technickou infrastrukturu – stavby pro nakládání s 

odpady. 

ÚP Kostěnice vymezil v k.ú. Kostěnice mimo zastavěné území 7 zastavitelných ploch:  

 4 plochy BV – bydlení v rodinných domech – venkovské 

 1 plocha VL – výroba a skladování – lehký průmysl 

 1 plocha OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 

 1 plocha TO – technická infrastruktura – stavby pro nakládání 

V částech zastavitelných plochy Z1 a Z8 územní plán vymezil pod označením plochy ZO pásy 

ochranné a izolační zeleně. 

Územní plán nenavrhuje plochy přestavby. V územním plánu je vymezen koridor územní rezervy 

R1, který se nachází v jižní části k. ú. Kostěnice, byl převzat ze Zásad územního rozvoje 

Pardubického kraje a je určen pro průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. 

Zpracování územní studie je podmínkou pro rozhodování v zastavitelných plochách Z1, Z3 a Z4. 

V současné době je pořízená, schválená a zaevidovaná „Územní studie Kostěnice - lokalita Z1“. 

Lhůta pro zpracování územní studie pro tyto zastavitelné plochy Z3 a Z4 je územním plánem 

stanovena do 4 let od jeho schválení (tj. do 13. 3. 2018). Po uplynutí této lhůty může stavební 

úřad v zastavitelných plochách Z3 a Z4 umísťovat stavby i bez zpracované a schválené studie, 

tedy bez koncepčního urbanistického řešení. 

V uzemním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro rozhodování o změnách 

jejich využití pořízení regulačního plánu. 
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Veřejně prospěšné stavby (dále jen „VPS“) a veřejně prospěšná opatření (dále jen „VPO“) 

vymezené ÚP Kostěnice: 

ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani opatření, pro které lze práva k pozemkům a 

stavbám vyvlastnit. ÚP nevymezuje veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které 

lze uplatnit předkupní právo. 

Na území obce Kostěnice zasahují následující prvky ÚSES: 

 lokální ÚSES: 

 lokální biocentra: 

LBC 135 U Hájů 

LBC 136 Zahájí 

 lokální biokoridory: 

LBK 84 C133 

LBK 89 C118 

LBK 109 C136 

LBK 111 K109 

LBK 112 C133  

Zastavěnost ploch včetně realizovaných projektů v období 03/2014 - 07/2017: 

Tab. 1: Využití zastavitelných ploch vymezených v ÚP Kostěnice 

Označení 
lokality 

Funkční využití 
Výměra 

(ha) 

Využito Zbývá 
využít (ha) 

Poznámka 
ha % 

Z1 

plochy výroby a skladování – 
lehký průmysl 22,4394 5,5419 25% 16,7975 

Výrobní závod (p. 
p. č. 538, 564/1, 
546/2, st. p. č. 
372, 329, 328, 
325, 326 v k. ú. 

Kostěnice) VL 

  celkem VL 22,4394 5,6419 25% 16,7975   

Z2 

plochy bydlení v rodinných 
domech - venkovské 1,2741 0 0% 1,2741   

BV 

Z3 

plochy bydlení v rodinných 
domech - venkovské 6,1286 0 0% 6,1286 

  

BV 

Z4 

plochy bydlení v rodinných 
domech - venkovské 2,5893 0 0% 2,5893 

 

BV 

Z6 

plochy bydlení v rodinných 
domech - venkovské 0,4798 0 0% 0,4798 

  

BV 

  celkem BV 10,4718 0 0% 10,4718   

Z7 plochy občanského vybavení – 1,2580 0 0% 1,2580   
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tělovýchovná a sportovní zařízení 

OS 

  celkem OS 1,2580 0 0% 1,2580   

Z8 

plochy technické infrastruktury – 
plochy pro stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady 0,9969 0 0% 0,9969  

TO 

 celkem TO 0,9969 0 0% 0,9969  

Shrnutí: 

Rozvoj obce probíhá v souladu s vydaným ÚP Kostěnice. 

V prolukách stabilizovaného území byly v uplynulém období zrealizovány 3 rodinné domy v ploše 

BV. Dále zde byly umístěny další doplňkové stavby ke stávajícím objektům bydlení. Byla 

realizována přístavba skladu, trafostanice, elektrické a kabelové vedení. 

Zastavitelné plochy pro bydlení jsou územním plánem vymezeny v dostatečné míře, nebyla 

zrealizována žádná výstavba rodinných domů v lokalitách Z2, Z3, Z4 a Z6. Naplněnost ploch je 0% 

a není třeba vymezovat další zastavitelné plochy bydlení. 

V řešeném období nedošlo ani k naplnění zastavitelných ploch výroby a skladování – lehký 

průmysl (VL) – naplnění plochy v uvedeném období bylo 25%, občanského vybavení – 

tělovýchovných a sportovních zařízení (OS) a technické infrastruktury – staveb pro nakládání 

s odpady (TO). 

Návrh na pořízení Změny č. 1 ÚP Kostěnice předal Odboru hlavního architekta Magistrátu města 

Pardubic (dále jen „OHA MmP“) v červnu 2017 pan Václav Pulkrábek, starosta obce Kostěnice. A 

to na základě usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Kostěnice dne 22. 5. 2017, dle 

kterého zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP Kostěnice. 

 Vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán: 

Ve sledovaném období nedošlo na správním území obce Kostěnice k zásadním změnám 

územních podmínek, které by vyžadovaly změnu ÚP Kostěnice. Na území obce Kostěnice nebyly 

vymezeny nové prvky evropsky významných lokalit či ptačích oblastí (prvky soustavy NATURA 

2000), nebyla vyhlášena ani stanovena nová území se zvláštní ochranou přírody (ZCHÚ, přírodní 

památky, památné stromy apod.), s ochranou geologické stavby území, ochranou památek, 

ochranou před povodněmi (v řešeném území není evidováno záplavové území), nebyly zahájeny 

komplexní pozemkové úpravy a nebyla stanovena ani nová ochranná pásma dopravní a technické 

infrastruktury ani další limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

Dne 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela stavebního zákona 183/2006 Sb. včetně jejích prováděcích 

předpisů. Dle bodu 4 Přechodná ustanovení Čl. II zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon 

183/2006 Sb. stanoví, že: „Části územně plánovací dokumentace, která podle zákona 183/2006 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být její součástí, se 

nepoužijí a při nejbližší aktualizaci nebo změně musí být z této dokumentace vypuštěny“. 

- ÚP Kostěnice není v rozporu s výše uvedenou novelou stavebního zákona. 
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 Vyhodnocení negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Od doby vydání ÚP Kostěnice nebyly zaznamenány při realizaci jednotlivých záměrů žádné 

negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Vydaný územní plán vytváří předpoklady pro 

harmonický rozvoj obce, s důrazem na vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Územní plán respektuje 

stávající hodnoty území (některé kulturní nemovité památky či prvky drobné architektury – křížky, 

Boží muka atd.) a kvality životního prostředí. 

b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

V době vydání ÚP Kostěnice (vydán 13. 3. 2014) byly v platnosti Územně analytické podklady 

(dále jen „ÚAP“) SO ORP Pardubice zpracované v prosinci 2012 – 2. aktualizace. V době 

zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu je platná úplná 4. aktualizace ÚAP 

z prosince roku 2016. 

Obec Kostěnice je stabilizovaná, klidná obec v celkem přijatelném životním prostředí ležící na 

hlavní železniční trati. Obec disponuje základní občanskou vybaveností v místě včetně školky. Je 

tu dobrá dopravní dostupnost, zvláště po železnici. Dochází ke stagnaci počtu obyvatel, je tady 

nižší průměrný věk, nižší vzdělanost, nižší nezaměstnanost, málo pracovních příležitostí. 

Obyvatelé jsou nuceni dojíždět za prací. Přírodní a hospodářský pilíř je na vcelku dobré úrovni, 

sociální pilíř je mírně oslabený. 

Dle ÚAP z roku 2016 je obec Kostěnice na základě vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

zařazena dle charakteru obce do skupiny D – obec závislá na spádové obci (Dašice). Z hlediska 

vyváženosti tří pilířů obec Kostěnice spadá do kategorie 2c – pilíře sociální a hospodářský jsou 

hodnoceny jako dobré, přírodní pilíř je oslabený.  

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

Politika územního rozvoje ČR 

ÚP Kostěnice byl vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen „PÚR 

ČR“) schválenou usnesením vlády ČR č. 929/2009 dne 20. 7. 2009. Dne 15. 4. 2015 byla 

usnesením vlády ČR č. 276/2015 schválena Aktualizace č. 1 PÚR ČR, s účinností od 17. 4. 2015. 

Dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR se řešené území nachází v rozvojové oblasti OB4 – rozvojová oblast 

Hradec Králové / Pardubice.  

ÚP Kostěnice respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území, a to konkrétně čl. 14 – 32 v kap. 2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR. 

Dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR řešeným územím prochází koridor pro dvojité vedení 400 kV Týnec – 

Krasíkov. Jeho vymezení vyplývá z čl. (150d). Řešený koridor není součástí platného územního 

plánu a bude projektantem Změny č. 1 ÚP Kostěnice zohledněn. 

Řešeným správním územím obce neprochází žádná rozvojová osa republikového významu, toto 
území není zařazeno do specifických oblastí republikového významu s potřebou řešení problémů 
z hlediska udržitelného rozvoje území a nejsou na něm vymezeny koridory technické infrastruktury 
a souvisejících rozvojových záměrů. ÚP Kostěnice respektuje koridor vodní dopravy označený dle 
PÚR ČR jako VD1, který má sloužit k zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty 
mezinárodního významu a je součástí TEN-T. 

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem 

V období zpracování ÚP Kostěnice byla pro správní území obce Kostěnice závazná územně 
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plánovací dokumentace vydaná krajem, tj. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen 

„ZÚR Pk“), vydané 26. 4. 2010, které nabyly účinnosti dne 15. 6. 2010. V době zpracování návrhu 

zprávy o uplatňování je platná Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále 

jen „Aktualizace č. 1 ZÚR Pk“), kterou vydalo Zastupitelstvo Pardubického kraje 17. 9. 2014 

usnesením. č. Z/229/14 s nabytím účinnosti dne 7. 10. 2014. 

Aktualizace č. 1 ZÚR Pk stanovuje pro území řešené ÚP Kostěnice především následující priority 

územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území:  

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. 

Přitom se soustředit zejména na priority stanovené v odrážkách a) – f) 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na 

území kraje, přitom se soustředit zejména na požadavky stanovené v odrážkách a)- 

c) a e) – h) 

Priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území dle Aktualizace č. 1 

ZÚR Pk jsou ÚP Kostěnice respektovány. 

Aktualizace č. 1 ZÚR Pk zpřesňuje z PÚR ČR vymezenou rozvojovou oblast OB4 Hradec Králové 

– Pardubice, do níž řešené území spadá. Aktualizace č. 1 ZÚR Pk stanovuje pro řešené území 

následující zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území 

v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice: 

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

s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou, 

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

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

Aktualizace č. 1 ZÚR Pk stanovuje v řešeném území následující úkoly pro územní plánování 

v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice: 

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

s ohledem na kapacity obsluhy veřejnou infrastrukturou, limity rozvoje území 

a ochranu krajiny; 

Území obce Kostěnice není součástí žádné specifické oblasti krajského významu a není součástí 

ani žádné rozvojové osy krajského významu.  

Dle ZÚR Pk (Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření) z roku 2010 nebyly na území obce 

Kostěnice vymezeny veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy, elektroenergetiky, plynárenství, 

kanalizace ani produktovodů. Dále nebyla vymezena veřejně prospěšná opatření ÚSES a 

protipovodňové ochrany. 

Na správním území obce Kostěnice není Aktualizací č. 1 ZÚR Pk vymezena žádná plocha ani 

koridor technické infrastruktury či nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 

stability. Z tohoto tedy pro ÚP Kostěnice nevyplývají žádné požadavky. 

Dle Výkresu ploch a koridorů nadmístního významu a výkresu ploch a koridorů pro prověření 

územní studií Aktualizace č. 1 ZÚR Pk prochází správním územím obce Koridor VD3 (Labská 

větev D-O-L), který je sledován jako územní rezerva. Koridor VD3 je ÚP Kostěnice respektován. 

Dle Výkresu oblastí se shodným krajinným typem Aktualizace č. 1 ZÚR Pk  je správní území obce 

Kostěnice vymezeno jako krajina zemědělská. Aktualizace č. 1 ZÚR Pk stanovuje v čl. 122 

základní zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich a v čl. 123 

stanovuje jako úkol pro územní plánování upřesnit zásady pro jednotlivé krajinné typy v územních 
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plánech; pro krajinu zemědělskou jsou tyto zásady stanoveny v čl. 133. Tyto zásady jsou ÚP 

Kostěnice respektovány. 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že ÚP Kostěnice je v souladu s vydaným dokumentem - 

Aktualizace č. 1 ZÚR Pk. 

d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení 

potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona 

ÚP Kostěnice vymezuje pro rozvoj obce dostatek zastavitelných ploch. Potřebné záměry výstavby 

umožňují jak zastavitelné plochy územního plánu, tak plochy (proluky) v rámci zastavěného území.  

Nová výstavba v obci Kostěnice byla realizována jak v zastavitelném, tak v zastavěném území. V 

zastavitelném území došlo k realizaci stavby v zastavitelné ploše Z1. 

V prolukách stabilizovaného území byly v uplynulém období postaveny 3 rodinné domy v ploše 

BV. Dále zde byly umístěny další doplňkové stavby ke stávajícím objektům bydlení. Byla 

realizována přístavba skladu, trafostanice, elektrické a kabelové vedení. 

O činnosti v zastavitelných plochách informuje následující shrnutí: 

Z1 – využití VL (55 419 m2 z 224 394 m2) 
 plochy výroby a skladování – lehký průmysl – za uplynulé 4 roky využito z 25 % (55 419 

m2) 

Z2, Z3, Z4 a Z6  – využití BV (0 z 10,4718 m2) 
 plochy bydlení v rodinných domech - venkovské – nevyužito 

Z7 – využití OS (0 z 12 580 m2) 
 plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení – nevyužito 

Z8 – využití TO (0 z 9 969 m2) 
 plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – 

nevyužito 

Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch bydlení (BV) dle ÚP Kostěnice: 

Návrh rozvoje obsažený v ÚP Kostěnice: 

- zastavitelná plocha Z2…………………………………..…………………………………… 12 741 m2 

- zastavitelná plocha Z3………………………………………………………………………... 61 286 m2 

- zastavitelná plocha Z4……………………………………………………………………..… 25 893 m2 

- zastavitelná plocha Z6……………………………………………………………………….… 4 798 m2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem……………........................................................................................................... 104 718 m2 

Vývoj počtu obyvatel v posledních 45 letech: 

1971 – 494 obyvatel, 1980 – 468 obyvatel, 1990 – 495 obyvatel, 1995 – 503 obyvatel, 2000 – 509 

obyvatel, 2005 – 495 obyvatel, 2010 – 521 obyvatel, 2011 – 523 obyvatel, 2016 – 606 obyvatel. 

Odborný odhad potřeby rozvojových ploch pro bydlení: 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje……………….……………………………. 30 b. j. 

- požadavky vyplývající z nechtěného soužití……………………………………….………… 15 b. j. 

- požadavek vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv blízkosti centra 

předpokládané dostupnosti)……....……………………………………………………….…... 30 b. j. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem…………………………………………………………………………………..……………. 75 b. j. 
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Vymezení dalších zastavitelných ploch pro bydlení není v současné době ani v horizontu 

nejbližších 4 let (tj. do zpracování další zprávy o uplatňování územního plánu) nutné, jelikož 

zastavěnost pozemků ve vymezených zastavitelných plochách pro bydlení není žádné. Plochy pro 

bydlení jsou tedy navrženy v dostatečném rozsahu. V územním plánu Kostěnice jsou vymezeny 

zastavitelné plochy určené pro bydlení o výměře 10,4718 ha. 
 

Bylo zjištěno 25 % zastavění v zastavitelných plochách nepobytové funkce, konkrétně 

v zastavitelné ploše Z1 určené pro plochu VL - plochy výroby a skladování – lehký průmysl. Lze 

konstatovat, že i zastavitelné plochy nepobytového charakteru jsou vymezeny v dostatečném 

rozsahu. 

e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

Ze Zprávy o uplatňování ÚP Kostěnice nevyplývá bezodkladná potřeba další změny ÚP Kostěnice. 

Na základě vlastního podnětu obce Kostěnice, který byl schválen zastupitelstvem obce Kostěnice, 

obec zažádala Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního 

plánování o pořízení Změny č. 1 ÚP Kostěnice.  

Projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice prověří následující záměry vyplývající z usnesení 

zastupitelstva obce Kostěnice č. 2 ze dne 22. 5. 2017: 

 změnu plochy se způsobem využití NZ – plochy zemědělské pro pozemky p. č. 156/5 a 

156/1 (o celkové výměře 1 642 m2) v k. ú. Kostěnice (dále též jen „předmětné pozemky“) 

na zastavitelnou plochu určenou pro bydlení (viz obr. 1). Současné podmínky využití plochy 

NZ neumožňují na pozemcích v této ploše realizovat záměr stavby rodinného domu, včetně 

jeho dopravního napojení a oplocení, který v červnu 2017 předložili vlastníci pozemku p. č. 

156/5 v k. ú. Kostěnice. Zařazením předmětných pozemků (o celkové výměře 1 642 m2) do 

plochy bydlení by došlo k arondaci (urbanistickému scelení) této části obce Kostěnice. Tyto 

pozemky přímo nenavazují na rozsáhlé okolní plochy ZPF a jsou ohraničené komunikací a 

výstavbou. Projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice předložený záměr posoudí i z hlediska 

současných limitů využití území – především výskytu předmětných pozemků v bonitované 

půdně ekologické jednotce s třídou ochrany ZPF 2; 

Obr. 1: Pozemky p. č. 156/5 a 156/1 v k. ú. Kostěnice na výřezu hl. výkresu ÚP Kostěnice 
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 záměr využití pozemků p. č. 246/6, 255/6, 256/4, 259/6, 571/6, 571/7 a 571/20 v k. ú. 

Kostěnice (dále též jen „předmětná lokalita“, viz obr. 2) pro drobnou řemeslnou výrobu, 

skladování a bydlení. Dle ÚP Kostěnice leží pozemky p. č. 246/6 a 571/20 v k. ú. Kostěnice 

ve stabilizované ploše určené pro plochu NZ - plochy zemědělské, pozemky p. č. 255/6, 

256/4 a 259/6 v k. ú. Kostěnice leží ve stabilizované ploše určené pro plochu VZ – plochy 

výroby a skladování – zemědělská výroba a pozemky p. č. 571/6 a 571/7 v k. ú. Kostěnice 

leží ve stabilizované ploše určené pro plochu ZV – plochy veřejných prostranství – veřejná 

zeleň.  

Projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice zohlední možnosti využití plochy VZ, které nejsou 

v rozporu s předloženým záměrem. V plochách NZ a ZV nelze dle ÚP Kostěnice 

předložený záměr realizovat. 

Projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice zohlední i to, že pro realizaci záměrů drobné řemeslné 

výroby a skladování je ÚP Kostěnice vymezena zastavitelná plocha Z1 určená pro plochu 

VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl, která byla dle tohoto návrhu zprávy o 

uplatňování naplněna z 25 %. Tato zpráva o uplatňování konstatuje, že zastavitelné plochy 

výroby a skladování, které umožňují realizaci výše uvedeného záměru, jsou vymezeny v 

dostatečném rozsahu. 

 
Obr. 2: Předmětná lokalita na webové aplikaci Bezešvé ÚP obcí Pardubického kraje (zdroj: 
Krajský úřad Pardubického kraje) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice prověří následující záměr vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR 

ČR schválené 15. 4. 2015: 

 vymezení koridoru pro dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov, který je v Aktualizaci č. 1 

PÚR ČR označen jako E 15 a vede přes správní území obce. Úkol jeho vymezení vyplývá 

z čl. (150d). Řešený koridor je v současné době projednáván Aktualizací č. 2 Zásad 

územního rozvoje Pardubického kraje. 

 
Projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice zohlední následující požadavky pořizovatele: 

 kapitola 6 územního plánu – chybí podmínky využití plochy NSPZ, která je součástí 

grafické části územního plánu;  

 kapitola 6 územního plánu – naopak zde jsou obsaženy podmínky využití plochy TI, která 

není součástí grafické části územního plánu; 
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 projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice zohlední vyhodnocení požadavků dotčených orgánů 

vyplývající z tabulky: „Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního 

plánu Kostěnice“.  

 Změnou č. 1 ÚP Kostěnice budou nadále respektovány republikové priority územního 

plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v PÚR ČR, ve 

znění Aktualizace č. 1; 

 Změnou č. 1 ÚP Kostěnice nedojde k narušení souladu se ZÚR Pk – aktualizace č. 1; 

 projektant zohlední aktuální Územně analytické podklady ORP Pardubice vydané v prosinci 

2016 

 na základě § 58 odst. 3 projektant provede aktualizaci zastavěného území obce Kostěnice; 

 projektant Změny č. 1 ÚP Kostěnice ve spolupráci s obcí zohlední blížící se termín uplynutí 

lhůty (do 13. 3. 2018) pro zpracování územních studií pro zastavitelné plochy Z3 a Z4 dle 

územního plánu. 

 
Požadavky na uspořádání obsahu Změny č. 1 ÚP Kostěnice:    

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

Grafická část změny územního plánu: 

 Výkres základního členění území     1:5 000 

 Hlavní výkres        1:5 000 

 Koncepce dopravní infrastruktury     1:5 000 

 Koncepce technické infrastruktury     1:5 000 

 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  1:5 000  

V případě účelnosti bude grafická část obsahovat rovněž výkres pořadí změn v území (etapizace)

         1:5 000 

Obsah odůvodnění změny územního plánu: 

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

Grafická část 

 Koordinační výkres       1:5 000 

 Výkres širších vztahů       1:50 000, 1:25 000 

 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1:5 000 

Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna 
schématy. V textové části změny č. 3 bude uveden údaj o počtu listů textové části a počtu výkresů.  

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

Lhůta mezi rozhodnutími Zastupitelstva obce Kostěnice se v souladu s § 56 stavebního zákona 
prodlužuje na 3 roky.   

Změna č. 1 ÚP Kostěnice bude dle § 55a stavebního zákona pořízena zkráceným postupem. 

f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 
udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv 
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast  

Nepředpokládá se zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Kostěnice na udržitelný rozvoj 

území. Na území obce Kostěnice se nenacházejí prvky soustavy NATURA 2000. Nepředpokládá 

se požadavek na vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Kostěnice na životní prostředí. Toto 

konstatování vychází z předpokladu, že výše uvedené záměry žadatelů nenaplní předmět 

posuzování vlivů na životní prostředí dle záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., 
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o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 
zpracování variant vyžadováno 

Nepředpokládá se zpracování variant řešení v návrhu Změny č. 1 ÚP Kostěnice. 

h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečnosti uvedených pod 
písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu 

Návrh na pořízení nového územního plánu se nepodává, neboť skutečnosti uvedené pod písmeny 

a) až d) nejsou takového rozsahu, aby podstatně ovlivnily koncepci platného ÚP Kostěnice. 

i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

Požadavky nejsou uváděny, v rámci vyhodnocení uplatňování ÚP Kostěnice nebyly zjištěny 

negativní dopady na udržitelný rozvoj území obce. 

j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Z vyhodnocování uplatňování ÚP Kostěnice nevyplývá žádný požadavek na aktualizaci ZÚR Pk. 

Požadavky na aktualizaci ZÚR Pk z průběhu projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kostěnice 

nevyplynuly. 

 

 

 

3. ZÁVĚR 

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Kostěnice byla dle § 55 odst. 1 stavebního zákona, v 

platném znění projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností. 

V době projednávání byl návrh zprávy o uplatňování zveřejněn na webových stránkách města 

Pardubice www.pardubice.eu a u obce Kostěnice. Projednaná a upravená zpráva o uplatňování 

byla předložena Zastupitelstvu obce Kostěnice ke schválení. 

Přílohou zprávy o uplatňování je „Vyhodnocení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního 

plánu Kostěnice“.  

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kostěnice byla projednána a schválena Zastupitelstvem 

obce Kostěnice dne ……………….. pod číslem usnesení ………………. 

 

  

 

 

…………………………      ………………………………. 

     Starosta obce             Místostarosta obce 
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VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTĚNICE 
 

P. 
č. 

Dotčený orgán 
(DO)                                                                                           

Požadavek  Vyhodnocení požadavku  

1. ČR – Státní energetická 
inspekce, územní 
inspektorát pro 
Královéhradecký a 
Pardubický kraj 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, 
Územní odbor Pardubice, 
Teplého 1526, Pardubice, 
530 02 
Čj.: HSPA-12-966/2017-
Sh, ze dne 28. 12. 2017, 
doručeno dne 10. 1. 2018 

Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva 

 
Projednávaný druh dokumentace: Vyhodnocení územního 
plánu obce Kostěnice včetně pokynů pro zpracování návrhu 
změny č. 1 ÚP Kostěnic 
 
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 18. 12. 2017 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 s podmínkou 
z hlediska požární ochrany: 
- pro plochy určené nově k zástavbě budou určeny 
odpovídající zdroje vody pro hašení požáru v souladu s 
požadavky §29 odst. 1, písm. k) zákona č. 133/1985 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud jsou obcí určeny jako 
zdroje vody pro hašení požáru přírodní zdroje nebo požární 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko dotčeného 
orgánu je souhlasné. Stanovenou podmínku 
z hlediska požární ochrany bude projektant 
při zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP 
Kostěnice respektovat; 
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nádrž, musí i ony svým umístěním a přístupem odpovídat 
požadavkům ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411. 

 
Odůvodnění 

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 03 
Čj.: KHSPA 
22396/2017/HOK-Pce ze 
dne 20. 12. 2017, 
doručeno dne 21. 12. 
2017 

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích k předloženému návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu Kostěnice včetně pokynů 
pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu 
Kostěnice 

Na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) bylo v souladu s § 55 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, doručeno dne 18. 12. 2017 oznámení Magistrátu 
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení 
územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, o 
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projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu 
Kostěnice včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Kostěnice. 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu, včetně pokynů pro zpracování 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu, s požadavky předpisů v 
oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS toto vyjádření: 

KHS s „návrhem zprávy o uplatňování Územního plánu 
Kostěnice včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny 
č. 1 Územního plánu Kostěnice“ 

s o u h l a s í . 

Odůvodnění: 

Součástí předloženého návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Kostěnice (dále jen „ÚP Kostěnice“) jsou 
pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚP Kostěnice. 

Změnou č. 1 ÚP Kostěnice budou prověřeny následující 
záměry: 

 Změna plochy s funkčním využitím NZ - plochy 
zemědělské (konkrétně p.p.č. 156/5 a 156/1 v k.ú. 
Kostěnice) na zastavitelnou plochu určenou pro bydlení, 
Vzhledem k tomu, že se zájmová lokalita nachází v 
blízkosti stávající silnice č. III/32247, KHS upozorňuje, že 
k žádosti o posouzení projektové dokumentace k 
územnímu řízení pro výstavbu jednotlivých RD dle § 77 
odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, bude ze strany KHS 
požadováno doložení vyhodnocení, zda navrhovaná 
novostavba RD se umisťuje, či neumisťuje do území 
zatíženého zdrojem hluku, přičemž závěry budou 
relevantně doloženy (hlukovou studií, měřením hluku, 
apod.). 

 Využití p.p.č. 246/6, 255/6, 256/4, 259/6, 571/6, 571/7 a 

 

 

 

 

- vzato na vědomí, upozornění se týká 

navazujících projektových dokumentací; 
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571/20 v k.ú. Kostěnice pro drobnou řemeslnou výrobu, 
skladování a bydlení. 

V případě, že budou navrženy další zastavitelné plochy pro 
bydlení a rekreaci, nebudou tyto umisťovány do těsné 
blízkosti významných liniových a stacionárních zdrojů hluku. 
Plochy s rozdílným způsobem využití budou navrženy tak, 
aby nedocházelo k vzájemnému negativnímu ovlivňování 
jednotlivých funkcí. Nové plochy výroby, budou navrženy tak, 
aby se nenacházely v blízkosti stávajících i výhledových 
chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních 
prostorů staveb stanovených podle § 30 odst. 3 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

KHS doporučuje upřednostňovat urbanistická řešení před 
technickými. 

Podrobněji se KHS vyjádří v dalším stupni zpracování návrhu 
Změny č. 1 ÚP Kostěnice, po předložení podrobného 
hlavního výkresu s popisem nově navržených lokalit. 

Ing. Bronislava Pozděnová 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí; 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 
Čj.: KrÚ 
82351/2017/OŽPZ/Ti ze 
dne 12. 01. 2018, 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 55 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje k akci: „Projednání návrhu 
zprávy o uplatňování územního plánu Kostěnice včetně 
pokynů pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP Kostěnice“ 
 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
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doručeno dne 15. 01. 
2018 

Sb.., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění, a souvisejících předpisů nejsou z hledisek 
zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského 
úřadu v Pardubicích ke Zprávě o uplatňování územního plánu 
námitky. 
 
Orgán ochrany (zpracovatel Ing. Jana Svobodová) 
Z hlediska zvláště chráněných území (přírodních památek a 
přírodních rezervací), lokalit soustavy Natura 2000, 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, nemá připomínky. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel 
RNDr. Milan Boukal, PhD.) 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu (dále jen OZPF), v platném znění (dále jen 
zákon), není námitek proti „Projednání návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Kostěnice včetně pokynů pro 
zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Kostěnice“. 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán OZPF, z hlediska 
zájmů jemu svěřených zákonem, uplatňuje nad rámec 
požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů 
požadavky: 
 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 

řešení na zemědělský půdní fond v návrhu územního 
plánu požadujeme vypracovat v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, v platném znění. 

 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. V případě, že jsou navrhované lokality navrženy 

 
Orgán ochrany ovzduší 
- dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky; 

 
 
 
Orgán ochrany přírody 
- dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky; 

 
 
 
 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního 
fondu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond v návrhu změny územního plánu bude 
vypracováno v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
13/1994 Sb.; 
 
 
- do návrhu změny územního plánu nebyly 
zařazeny rozsáhlé zastavitelné plochy na I. a 
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na I. a II. třídách ochrany, požadujeme doplnit u 
jednotlivých ploch zdůvodnění jiného výrazně 
převažujícího veřejného zájmu, nebo tyto plochy z dalšího 
projednávání územního plánu vypustit (§ 4 odst. 3 
zákona). Obdobně i při zvětšování ploch již 
odsouhlasených. 

 V případě, že jsou některé plochy přejímány z platné 
územně plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i 
jejich stejné funkční využití, požadujeme tuto informaci 
zapracovat do tabulkových podkladů pro OZPF, aby mohl 
orgán OZPF využít § 4 odst. 4 zákona (tj. aby u 
takovýchto ploch nemuselo být požadováno zdůvodnění 
jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu; např. - „v 
předchozím ÚPO schváleno pro bydlení“ atd.). 

 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková): 
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu státní 
správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o lesích č. 
289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož zákona, 
nemáme k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Kostěnice připomínky. Návrh zprávy o uplatňování ÚP 
zároveň obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1 
ÚP Kostěnice. Vzhledem k tomu, že podle předloženého 
snímku rozsahu navržené změny není zřejmé dotčení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, nemáme k návrhu 
pokynů pro změnu č. 1 ÚP rovněž žádné připomínky. 
 
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
(zpracovatelka Ing. Jana Jelínková): 
Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu pro 
posuzování vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí, daných krajskému úřadu zákonem č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), v platném znění, nemáme k předložené zprávě o 
uplatňování územního plánu Kostěnice připomínky. 
Předložený územně analytický podklad obsahuje pokyny pro 

II. třídách ochrany, nýbrž pouze 2 pozemky o 
celkové nepodstatné výměře 0,1642 ha, 
jejímž zařazením do ploch bydlení by došlo 
k urbanistickému scelení a zarovnání této 
části obce Kostěnice. Tyto pozemky přímo 
nenavazují na rozsáhlé okolní plochy ZPF a 
jsou ohraničené komunikací a výstavbou; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán státní správy lesů 
- dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí 
 
- dotčený orgán nepožaduje zpracovat 
vyhodnocení vlivů předmětné koncepce na 
životní prostředí, dotčený orgán nemá 
k předloženému návrhu zprávy o uplatňování 
připomínek; 
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zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Kostěnice. V 
návrhu změny č. 1 budou prověřeny změny plochy se 
způsobem využití NZ - plochy zemědělské pro pozemky p. č. 
156/5 a 156/1 (o celkové výměře 1 642 m2) v k.ú. Kostěnice 
na zastavitelnou plochu určenou pro bydlení. Dále bude 
prověřen záměr využití pozemků p. č. 246/6, 255/6, 256/4, 
259/6, 571/6, 571/7 a 571/20 v k.ú. Kostěnice (o celkové 
výměře 6 120 m2) pro drobnou řemeslnou výrobu, skladování 
a bydlení. Dle ÚP Kostěnice leží pozemky p. č. 246/6 a 
571/20 v k.ú. Kostěnice ve stabilizované ploše určené pro 
plochu NZ - plochy zemědělské, pozemky p. č. 255/6, 256/4 a 
259/6 v k. ú. Kostěnice leží ve stabilizované ploše určené pro 
plochu VZ - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba 
a pozemky p. č. 571/6 a 571/7 v k. ú. Kostěnice leží ve 
stabilizované ploše určené pro plochu ZV - plochy veřejných 
prostranství - veřejná zeleň. Navrhované cíle změny 
územního plánu, zejména funkční využití ploch a jejich 
rozsah, nesměřují k naplnění záměrů uvedených v příloze č. 
1 zákona, proto orgán posuzování nepožaduje zpracovat 
vyhodnocení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí. 
 

Ing. Hejduk Josef 
vedoucí odboru 

6. Magistrát města Pardubic, 
Odbor dopravy 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  
 

7. Magistrát města Pardubic, 
Odbor správních agend, 
úsek památkové péče, 
nám. Republiky 12, 
Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 80592/2017 ze 
dne 29. 12. 2017, podáno 
dne 2. 01. 2018 

Vyjádření k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Kostěnice včetně pokynů pro zpracování návrhu změny 
č. 1 územního plánu Kostěnice. 
 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče 
(dále jen dotčený orgán), k oznámení Magistrátu města 
Pardubic, odboru hlavního architekta, čj. MmP 79596/2017 ze 
dne 18. 12. 2017, doručené dotčenému orgánu dne 20. 12. 
2017, o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního 
plánu Kostěnice za období 03/2014 - 12/2017 včetně pokynů 
pro zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu 

 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, dotčený orgán 
neuplatňuje žádné požadavky; 
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Kostěnice, sděluje podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) a e) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), ve smyslu 
ust. § 55 odst. 1 v návaznosti na ust. § 47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), toto vyjádření: 
 
V řešeném území obce Kostěnice není platná plošná ochrana 
z hlediska ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu 
ust. § 5, 6 a 17 památkového zákona (ochranné pásmo, 
rezervace, zóna), ani se zde nenachází žádná nemovitá 
kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR. Celé území obce (intravilán i extravilán) je 
územím s archeologickými nálezy. Na území se nachází 
venkovská zástavba rodinných domů a statků se sýpkami a 
bránami, kostel Navštívení Panny Marie a dále prvky drobné 
architektury (kaplička, krucifix, boží muka apod.). 
 
Ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a 
pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, se v obci na hřbitově na pozemku 
označeném jako pare. č. 392/3 v kat. území Kostěnice 
nachází válečný hrob s ostatky zapsaný pod číslem centrální 
evidence CZE5309-6873, hrob 3 vězňů z transportu smrti z 
21. 1. 1945, dále válečný hrob - kenotaf Karla Valtera 
zapsaný pod číslem centrální evidence CZE5309-39071, 
který padl 28. 5. 1917 u Berje v Přímoří a pomník obětem 1. 
světové války na pozemku označeném jako pare. č. 553/30 v 
kat. území Kostěnice zapsaný pod číslem centrální evidence 
CZE5309-30239, připomínka 24 obětí války z let 1914-1918. 
 
Posuzované období uplatňování územního plánu je 03/2014 - 
12/2017. V období od 1. 3. 2014 do 31. 12.2017 příslušný 
orgán státní památkové péče vydal v řešeném území 
závazná stanoviska pro 3 novostavby rodinných domů, 3x pro 
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technickou infrastrukturu a přístavbu v areálu Wolters. 
 
Návrh zprávy hodnotí uplatňování ÚP, řeší zastavěnost 
ploch, pro kterou není třeba vymezovat další rozvojové 
plochy, zabývá se problémy řešení v územním plánu 
vyplývající z ÚAP, vyhodnocení souladu územního plánu 
s PÚR a ÚPD vydanou krajem, prokázaní nemožnosti využít 
vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle ust. § 55 odst. 4 
stavebního zákona, pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu v rozsahu zadání změny, požadavky a 
podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního 
plánu na udržitelný rozvoj území, požadavky na zpracování 
variant řešení návrhu změny územního plánu, návrh na 
pořízení nového územního plánu, požadavky na eliminaci, 
minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj a návrh na aktualizaci zásad územního 
rozvoje. 
 
Závěr: od doby schválení územního plánu do současné doby 
nebyly rozvojové ukazatele naplněny. Zastavěnost 
rozvojových ploch jsou plně dostačující a další není třeba v 
současné době vymezovat. K předloženému návrhu zprávy o 
uplatňování územního plánu Kostěnice nemáme z hlediska 
státní památkové péče námitky. Sledovaná hlediska ochrany 
kulturního dědictví jsou součástí územního plánu a jsou 
platná. 
 
Návrh na změny č. 1 územního plánu Kostěnice vyplývá ze 
záměru změny plochy NZ (pozemky označené jako pare. č. 
156/1 a 156/5) do plochy BV. K tomuto systematickému 
ucelení nemá dotčený orgán námitek. Druhý záměr dotýkající 
se pozemků označených jako parc. č. 246/6, 255/6, 256/4, 
259/6, 571/6, 571/7 a 571/20 je požadován pro drobnou 
řemeslnou výrobu, skladování a bydlení. Dotčený orgán 
považuje především záměr změny v plochách NZ a ZV z 
hlediska ochrany krajinného rázu a rázu obce s ohledem na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- projektant změny č. 1 ÚP Kostěnice 
zohlední připomínku dotčeného orgánu 
k záměru na pozemcích p. č. 246/6, 255/6, 
256/4, 259/6, 571/6, 571/7 a 571/20 v k. ú. 
Kostěnice; 
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jeho kulturně historické dědictví z pohledu urbanistického za 
nepřípustný. 
 
Zdeněk Tobiáš 
referent památkové péče 

8. Magistrát města Pardubic, 
Odbor životního prostředí, 
Oddělení ochrany přírody, 
Štrossova 44, Pardubice,  
530 21 
Č.j.: 
OŽP/80926/2017/Ves ze 
dne 8. 1. 2017, podáno 
dne 9. 01. 2018 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k návrhu 
zprávy o uplatňování ÚP Kostěnice včetně pokynů pro 
zpracování návrhu změny č.1 ÚP Kostěnice. 
 
Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů nemáme k předloženému návrhu připomínek. 
Mgr. Jaroslava Bakajsová 
 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb,, o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k předloženému 
návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kostěnice. 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 
půdního fondu je kompetentní Krajský úřad Pardubického 
kraje OŽPZ. 
Ing. Petr Veselovský 
 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemám; 
námitky. 
Ing. František Meduna 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska požadujeme respektovat 
dokument PRVK Pardubického kraje. 
Otto Sigmund 
 
Toto vyjádření nenahrazuje povolení ani souhlas, není 
rozhodnutím podle správního řádu, a proto nelze proti němu 
podat odvolání. Odbor životního prostředí si vyhrazuje 
možnost změnit toto vyjádření, vyjdou-li ve věci najevo nové 
okolnosti, které by mořily mít vliv na zájmy ochrany životního 
prostředí. 
 

 
 
 

Oddělení odpadů a ovzduší: 

- vzato na vědomí, dotčený orgán 
neuplatňuje žádné připomínky; 
 
 
Oddělení ochrany přírody: 
- vzato na vědomí, dotčený orgán 
neuplatňuje žádné připomínky; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
- vzato na vědomí, dotčený orgán 
neuplatňuje žádné požadavky; 
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Ing. Miroslav M í č a 
vedoucí OŽP 

9. Ministerstvo dopravy ČR, 
Odbor infrastruktury a 
územního plánu, nábřeží 
L. svobody 12/22, Praha 
1,  
110 15 
Zn. 26/2018-910-UPR/2 
ze dne 15. 01. 2018, 
doručeno dne 16. 01. 
2018 

Kostěnice - zpráva o uplatňování 
 
Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním 
orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti 
dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 
22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva 
zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví. 
 
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, uplatňuje 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. l) a m) 
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 zprávy o uplatňování územního 
plánu Kostěnice včetně pokynů pro zpracování návrhu 
změny č. 1. 
 
Železniční doprava 
Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná 
železniční trať č. 010 Kolín - Česká Třebová. Požadujeme 
respektovat ochranné pásmo dráhy dle § 3 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách. 
 
Letecká doprava 
Na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Pardubice, 
které požadujeme respektovat. 
 
Vodní doprava 
Územím obce prochází koridor územní rezervy pro průplavní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ochranné pásmo železniční tratě č. 010 
Kolín - Česká Třebová vedoucí přes řešené 
území bude návrhem změny č. 1 ÚP 
Kostěnice respektováno; 
 
 
- ochranné pásmo letiště Pardubice vedoucí 
přes řešené území bude návrhem změny č. 
1 ÚP Kostěnice respektováno; 
 
- koridor územní rezervy pro průplavní 
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spojení Dunaj - Odra - Labe, který požadujeme respektovat.  
 
Z hlediska silniční dopravy nemáme připomínky, neboť 
nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 
 
Ing. Josef Kubovský 
ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 

spojení Dunaj – Odra – Labe není 
předmětem návrhu změny č. 1 ÚP 
Kostěnice, koridor bude i nadále 
respektován; 
 

10. Ministerstvo obrany ČR, 
Sekce ekonomická a 
majetková, Odbor 
ochrany územních zájmů 
a řízení programů 
nemovité infrastruktury, 
Oddělení ochrany 
územních zájmů 
Pardubice, Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02 
Sp.zn. 
12238/67639/2017-8201-
OÚZ-PCE ze dne 29. 12. 
2017, podáno dne 9. 01. 
2017 

Projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Kostěnice 
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP 
 
Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 
222/1999 Sb. o zajišťování obrany české republiky, vydává 
Ministerstvo obrany - Česká republika, jehož 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, 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) vyjádření, kde uplatňuji následující 
požadavky: 
 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu byly podklady o 
technické infrastruktuře ve správě Ministerstva obrany ČR, 
Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany územních 
zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, 
předány Magistrátu města Pardubic formou vymezených 
území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště 
Pardubice - letiště včetně ochranného pásma (ÚAP - jev 
102), které je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- všechny uvedené jevy jsou platným 
územním plánem respektovány a jsou 
zobrazeny v koordinačním výkresu; 
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rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě 
závazného stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM MO? 
OOÚZ, odd. OÚZ Pardubice. Z důvodu bezpečnosti 
letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu 
vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání 
nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření 
původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení 
nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení 
tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení 
VN a WN, fotovoltaických elektráren a speciálních 
staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. 
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném 
území může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené 
činnosti omezeny nebo zakázány. 
Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP 
je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v 
mimořádném případě, může na základě komplexního 
posouzení povolit MO-ČR). 
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu 
přehledových systémů (OP RLP) - letecká stavba včetně 
ochranného pásma (ÚAP - jev 103), které je nutno 
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona c. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu 
bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat 
níže uvedené podmínky, V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a 
vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a 
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
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nebo zakázána. 
 
V řešeném území se nachází prostory MCTR (vojenský 
letecký okrsek) (ÚAP - jev 102). V tomto vymezeném 
území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného 
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového 
provozu na letištích a letadel letících na okruhu, který je 
nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů - lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, 
výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, 
větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb 
s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, 
trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona ě. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. 
 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry 
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma 
stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani 
jeho důsledky nesmí být dotčeny příp. nemovitosti ve 
vlastnictví ČR-MO. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- parametry příslušné kategorie komunikací 
a jejich ochranná pásma platný územní plán 
respektuje; 
 
 
 
- ÚP Kostěnice neobsahuje plochy pro 
výstavbu větrných elektráren;  v návrhu 
Změny č. 1 ÚP Kostěnice se vymezení 
těchto ploch nepředpokládá; 
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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 MO- CR, jehož jménem 
jedná Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany 
územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů 
Pardubice, projednány níže uvedené stavby (viz ÚAP - 
jev 119): 

 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 

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

 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a 
VVN; 

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

 nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

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

 
 
 
 
 
- předmětem Změny č. 1 ÚP Kostěnice není 
územní a stavební řízení. Projektant v rámci 
Změny č. 1 doplní do odůvodnění územního 
plánu, jaké stavby budou předem s MO-ČR 
projednány; 
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 veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší 
hospodařit MO. 

 
MO - ČR si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní 
výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 
 
Tyto regulativy požaduji respektovat a zapracovat do 
textové i grafické části návrhu územního plánu. V případě 
souběhu vymezených území výše popsaných platí pro 
vymezená území přísnější požadavek nebo jejich souběh. 
 

Bc. Pavla Hromádková 
Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice 

11. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Na Františku 
32, Praha 1, 110 15 
Zn.: MPO 80362/2017 ze 
dne 18. 12. 201, 
doručeno dne 27. 12. 
2017 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve 
věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v 
platném znění) a v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb. (stavební zákon v platném znění) nemáme k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostěnice žádné 
připomínky. 
 
Na území obce Kostěnice nezasahují žádné dobývací 
prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. 
 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
ředitel odboru hornictví 

 
- dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky; 

12. Ministerstvo zdravotnictví 
České republiky 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.   

13. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 65, 
Praha 10, 100 10 
Č.j.: MZP/2017/550/1009-
Hd 
ZN/MZP/2017/55/313 ze 
dne: 19. 12. 2017, 
doručeno dne 20. 12. 

Zpráva o uplatňování územního plánu Kostěnice - stanovisko 
dotčeného orgánu 

 
K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu obce 
Kostěnice 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 Kostěnice nejsou evidována výhradní 

  
 
 
- dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky; 
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2017 ložiska nerostných surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 
 
Ing. Libor Hejduk 
ředitel odboru výkonu státní správy VI 

14. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02, 
Zn. SBS 
42059/2017/OBÚ-09/1 ze 
dne 3. 1. 2018, doručeno 
dne 3. 1. 2018 

Projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Kostěnice – vyjádření 
 
Dne 18. 12. 2017 bylo na Obvodním báňském úřadě pro 
území krajů Královéhradeckého a Pardubického se sídlem v 
Hradci Králové (dále jen „OBÚ v Hradci Králové“) 
zaevidováno pod SBS 42059/2017 Vaše oznámení, ze dne 
18. 12. 2017, pod Č.j. MmP 79596/2017, ohledně projednání 
návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Kostěnice, 
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 územního 
plánu Kostěnice, ke kterému vydáváme následující vyjádření. 
 
OBÚ v Hradci Králové nemá z hlediska ochrany a využití 
nerostného bohatství připomínek k projednání návrhu zprávy 
o uplatňování územního plánu Kostěnice, jelikož na 
pozemcích v k. ú. Kostěnice není podle evidence vedené 
zdejším úřadem stanoven dobývací prostor. 
 

Ing. André M i k s c h 
předseda úřadu 

 
 
 
 
 
- dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky; 

15. Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

16. Státní veterinární správa, 
Krajská veterinární správa 
pro Pardubický kraj,  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

17. Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  

18. Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, Regionální 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě svůj požadavek.  
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pracoviště Východní 
Čechy 

19 Ministerstvo vnitra ČR, 
odbor správy majetku, 
Praha 4, 140 21 
Č.j.: MV-148817-4/OSM-
2017 ze dne 23. 1. 2018, 
doručeno dne 24. 1. 2018  

Vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Kostěnice 
 
Na základě § 55 odst. 1 a § 47 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a po prověření u odborných garantů Ministerstva 
vnitra ČR Vám sděluji, že k projednávanému návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Kostěnice neuplatňujeme z 
hlediska naší působnosti žádné připomínky. 
 

Ing. Miroslav Konopecký 
vrchní ministerský rada 

ředitel odboru správy majetku 
v.z. Mgr. Josef Vodička 

vedoucí oddělení 

 
 
 
- dotčený orgán neuplatňuje žádné 
požadavky; 

 Sousední obce Podněty Vyhodnocení podnětu 
20. Statutární město 

Pardubice 
Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.  

21. Obec Úhřetická Lhota Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.  
22. Obec Dašice Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.   
23. Obec Moravany Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.  

24. Obec Dvakačovice Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.  

25. Obec Bořice Sousední obec neuplatnila v zákonné lhůtě žádný podnět.  

 Krajský úřad   

24. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, oddělení 
územního plánování, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 
Čj.: KrÚ 82352/2017 ze 
dne 15. 1. 2018, 
doručeno dne 16. 1. 2018 

Vyjádření ke zprávě o uplatňování Územního plánu 
Kostěnice 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen 
krajský úřad) obdržel dne 19. 12. 2017 oznámení o 
projednání a návrh zprávy o uplatňování Územního plánu 
Kostěnice za období 03/2014 - 12/2017 (dále jen zpráva). 
Zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu. 
Krajský úřad k předložené zprávě, která byla zpracována na 
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základě § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje následující vyjádření dle § 47 stavebního 
zákona. 
Územním plánem jsou naplněny požadavky na zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy. 
Z hlediska vyhodnocení souladu územního plánu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem nemáme připomínky 
a neuplatňujeme požadavky na zpracování změny územního 
plánu. 
Do zprávy požadujeme doplnit úkol, který vyplývá z 
Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1 a týká se vymezení koridoru pro dvojité 
vedení 400 kV Týnec- Krasíkov. Tento úkol vyplývá z čl. 
150 c) PÚR ČR. 
 
Odůvodnění: 
Návrh zprávy obsahuje dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění, vyhodnocení souladu územního plánu s 
politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 
Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve 
znění aktualizace č. 1 byla schválena 15. 4. 2015 usnesením 
vlády České republiky č. 276. Územní plán Kostěnice 
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. Z PÚR ČR vyplývá požadavek 
na vymezení koridoru technické infrastruktury pro umístění 
dvojitého vedení 400 kV Týnec - Krasíkov, Krasíkov - 
Prosenice. Tento požadavek je nutné doplnit do zprávy. 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
aktualizace č. 1, nabyly účinnosti 7. 10. 2014 (dále jen ZÚR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- požadavek na vymezení koridoru pro 
dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov 
(označen jako E15) dle Aktualizace č. 1 PÚR 
ČR byl doplněn do Zprávy o uplatňování ÚP 
Kostěnice včetně pokynů pro zpracování 
návrhu Změny č. 1 ÚP Kostěnice; 
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Pk). Územní plán respektuje především následující zásady a 
úkoly, které vyplývají ze ZÚR Pk. 

 Priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. 

 Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro 
územní plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou 
oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR 
Pk. 

 Zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s 
přírodními, kulturními a civilizačními hodnotami 
regionálního významu, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR 
Pk. 

 Zásady pro plánování změn v území, které jsou stanovené 
z hlediska péče o krajinu v kap. 6 ZÚR Pk. 

 Vymezuje územní ochranu pro koridor VD3 (Labská větev 
D-O-L) 

Územní plán je koordinován s územními plány sousedních 
obcí. Lze konstatovat, že jsou naplněny požadavky na 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy. 
 

Ing. Pavel Kalivoda 
vedoucí odboru rozvoje 

 Obec, pro kterou je 
zpráva pořizována 

  

23.  Obec Kostěnice - bez vyjádření  

 Ostatní subjekty Připomínka  
 

 

 Čeps, a.s., Elektrárenská 
774/2, Praha 10, 101 52 
Zn.: 839/17/18000 ze dne 
28. 12. 2017, podáno dne 
2. 1. 2018 
 

Připomínka k návrhu Zprávy o uplatňování územního 
plánu Kostěnice včetně pokynů pro zpracování návrhu 
změny č. 1 UP Kostěnice podle §47 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění 
 
Vážení, 
ČEPS, a.s. jako provozovatel Přenosové soustavy ČR, dle 

Připomínce se vyhovuje. 
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Energetického zákona a tedy jako oprávněný investor, dle 
ustanovení Stavebního zákona, podává tímto připomínku k 
návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Kostěnice 
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP 
Kostěnice. 
Připomínka se týká kapitoly b) Problémy k řešení v územním 
plánu vyplývající z územně analytických podkladů a kapitoly 
c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, kde není zapracován rozvojový záměr zdvojení 
vedení přenosové soustavy Týnec - Krasíkov. Rozvojový 
záměr je v Politice územního rozvoje ČR, ve znění 
aktualizace č. 1 označen jako E15. 
 
Zároveň je tento rozvojový záměr projednáván v aktualizaci č. 
2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. 
 
Vzhledem k těmto skutečnostem, žádáme o zapracování do 
Zprávy o uplatňování územního plánu Kostěnice včetně 
pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Kostěnice. 
 
Ing. Romana Kudrnová 
Senior specialista odboru 
Územní problematika 

 
 
 
 
- požadavek na vymezení koridoru pro 
dvojité vedení 400 kV Týnec – Krasíkov 
(označen jako E15) dle Aktualizace č. 1 PÚR 
ČR byl doplněn do Zprávy o uplatňování ÚP 
Kostěnice včetně pokynů pro zpracování 
návrhu Změny č. 1 ÚP Kostěnice; 
 

 Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., Teplého 
2014, Pardubice, 530 02  
Zn.: Jo/2018/Z1 ÚP/1501 
ze dne 8. 1. 2018, 
doručeno dne 16. 1. 2018 

Kostěnice, pokyny pro zpracování změny č. 1 ÚP – 
připomínky 
 
K předloženému návrhu pokynů pro zpracování změny č. 1 
ÚP (pokyny zařazeny do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP) 
sdělujeme následující: 
 

 Plochu v obci Moravanské, součásti sídelního útvaru 
Moravany označenou pč. 156/5 a 156/1 v kú Kostěnice je 
možné napojit na veřejný vodovod. 

 Plochu v obci Kostěnice označenou pč. 246/6, 255/6, 
256/4,259/6, 571/6, 571/7,571/20 je možné napojit na 
veřejný vodovod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, text neobsahuje 
připomínku. 
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 V obci Moravanský a Kostěnice je ve správě VAK 
Pardubice pouze vodovod pro veřejnou potřebu. 

Veřejná kanalizace v Kostěnicích není. V Moravanském je 
kanalizace nezakončená ČOV v majetku a správě jiného 
subjektu. 

 Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné 
provádět z nadzemních hydrantů v lokalitě. Stávající 
vodovod pro veřejnou potřebu není vodovodem požárním. 

 Při řešení nových stavebních záměrů budou respektována 
ochranná pásma stávajících i nově budovaných tras 
vodovodů a příp. i kanalizací a souvisejících zařízení v 
rozsahu zák.274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích v 
platném znění. 

 
K návrhu pokynů další připomínky nemáme. 
 

Ing. Pavel Janoušek 
vedoucí PTO 

Zpracoval Mgr. David Schaffer, referent Odboru hlavního architekta. 
 

 


