
   
   
   
   

 

   
   
   
   
   
   
   

ÚZEMNÍ PLÁN  
 

NERATOV 
 

 
Pardubický kraj 

 

 
 

 
 
 

 
 

  Změna č. 1 
             

 
září  2014  



Územní plán Neratov – Změna č. 1  

2 

 

Objednatel:    Obec Neratov 

           Pardubický  kraj 

 

Pořizovatel:    Magistrát města Pardubice  

                        Pardubický kraj 

 

Zhotovitel:    SURPMO, a. s. 

            Projektové středisko Hradec Králové  

 

 
 
Vedoucí Projektového st řediska:  Ing. arch. Alena Koutová 
 
ZPRACOVATELSKÝ TÝM: 
 
     Ing. arch. Alena Koutová 
     Ing. arch. Miroslav Baťa 
                                                          Ing. arch. Václav Kout 
                                RNDr. František Bárta 
     Vladimír Kraus 
     Pavla Spišáková 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Územní plán Neratov – Změna č. 1  

3 

 

 
 

Obec Neratov 
 
Č.j.: .............                  v Neratově dne .......... 
 
 

 
Zastupitelstvo obce Neratov, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a následující zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 

 
 
 

v y d á v á 
 

Územní plán Neratov 
Změnu č. 1 
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Název kapitoly I. 1. h) se mění takto: 
  

I.1.h) Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných 
prostranství, pro které lze uplatnit p ředkupní právo  

 
Slovní spojení „veřejně prospěšná opatření“ se nahrazuje slovním spojením „veřejná 

prostranství“.   
 

 

I.1.i) Údaje o po čtu stran Zm ěny č. 1 a počet výkres ů k ní p řipojené 
grafické části  

 
Textová část  Změny č. 1 obsahuje celkem 7 stran.   
 

Grafická část obsahuje 2 výkresy: 

 
 I.2.a.  Výkres základního členění území (výřez)    1 : 5 000 

 I.2.b.1. Hlavní výkres (výřez)      1 : 5 000 
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Odůvodn ění dle části II. (1) P řílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

(zpracoval zhotovitel)   

II.1.a)   Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska 
širších vztah ů v území, v četně souladu s územn ě plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

 
Změna č. 1 neovlivňuje vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 

vztahů v území uvedené v platném Územním plánu Neratov (ÚP). 

Dne 29. 4. 2010 byly v souladu s ustanovením § 41 stavebního zákona vydány 
Zastupitelstvem Pardubického kraje Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR 
Pk) s nabytím účinnosti dne 15. 6. 2010, se kterými je Změna č. 1 v souladu. Nadmístní 
technická infrastruktura ani prvky ÚSES v ZÚR Pk vymezené nejsou Změnou č. 1 dotčeny. 

Obec Neratov se nachází v  rozvojové oblasti OB4 vymezené v Politice územního 
rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR) schválené usnesením vlády ČR č. 929/2009 ze 
dne 20. 7. 2009. Změna č. 1 není v rozporu ani s jednou z republikových priorit územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsaženými v  PÚR ČR. Dle ZÚR Pk 
náleží území obce do Rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové – Pardubice.  

 

 

II.1.b)   Údaje o spln ění Zadání 
 

Zpracování Změny č. 1 vychází z projednaného a upraveného Zadání schváleného 
Zastupitelstvem obce dne 12. 10. 2011 usnesením č. 30. 

Toto Zadání bylo jako celek splněno ve všech jeho částech a bodech, vyjma 
zpracování grafické části – Výkresu širších vztahů. Důvodem je skutečnost, že Změna č. 1 
nemění uvedený výkres, jež je součástí Odůvodnění ÚP, který byl vydán 26. 11. 2010. 

 

 

II.1.c) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení a vybrané varianty, 
včetně vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů tohoto řešení, 
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje úz emí 

 
 
KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY 
 
 Změna č. 1 vychází z platného ÚP a schváleného Zadání Změny č. 1 - v souladu 
s ním je řešení Změny č. 1 bezvariantní. Vzhledem k charakteru změn nebylo požadováno 
zpracování konceptu. 

 Důvodem pro pořízení Změny č. 1  bylo rozhodnutí Zastupitelstva obce Neratov ze 
dne 12. 11. 2010, kdy bylo schváleno, že v případě vydání ÚP ve stávající podobě, bude 
následně změnou ÚP prověřena změna funkce v ploše P5 z rekreace – specifické využití 
(RX) na rekreaci – rodinná rekreace, specifické využití (RIX). Jedná se o pozemky p. č. 
126/2 a 126/6 v k. ú. Neratov. Tato skutečnost je také součástí rozhodnutí o námitkách 
k ÚP. Na základě usnesení zastupitelstva Obce Neratov č. 11/2013 ze dne 4. 12. 2013 se 
však tato změna funkce z řešení Změny č. 1 vypouští. Jediným důvodem, resp. 
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požadavkem na změnu ÚP je proto potřeba prověření nové lokalizace plochy Z9 z důvodu 
vlastnických vztahů. 

 V návaznosti na uvedené důvody a v souladu se schváleným Zadáním je 
předmětem Změny č. 1  následující úprava: 

Zastavitelná plocha Z9 s funkcí občanské vybavení – specifické využití (OX) pro 
vybudování rozhledny se z důvodu vlastnických vztahů přesouvá na pozemek p. č. 90. 
Plocha Z9 vymezená v dosud platném ÚP, je pro vymezený účel nedostupná, ruší se a 
území, které bylo pro ni vymezeno bude nadále vedeno jako stabilizovaná plocha 
zemědělská – zemědělský půdní fond (NZ). 

 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek 
prostorového uspořádání zůstávají v platnosti tak, jak jsou stanoveny v platném ÚP. 

Celková koncepce dopravní a technické infrastruktury stanovená v platném ÚP se 
nemění, resp. není Změnou č. 1 ovlivněna.  

Koncepce nakládání s odpady není Změnou č. 1 ovlivněna, stejně tak není 
ovlivněna koncepce občanského vybavení. 

Navrhované změny využití území nevyvolávají návrhy na vymezení nových ploch 
veřejných prostranství. 

Koncepce ÚSES stanovená v platném ÚP byla prověřena s dokumentem „Revize 
lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro správní území ORP Pardubice z roku 2010“ 
ve vztahu k předmětu Změny č. 1. Prvky ÚSES dle tohoto dokumentu dotčeny nejsou, 
neboť nově vymezená plocha Z9 leží mimo vymezený ÚSES, která koncepci ÚSES 
nenarušuje. V případě aktualizace ÚP se doporučuje prověření koncepce ÚSES nejen 
s tímto dokumentem, ale především ve vazbě na komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), 
jejichž zpracovatelem je GEOPLAN Hradec Králové. Změna č. 1 je v souladu i s Plánem 
společných zařízení, který je součástí KPÚ (týká se plochy Z9). 

V souladu se schváleným Zadáním nejsou Změnou č. 1 vymezeny nové veřejně 
prospěšné stavby, ani veřejně prospěšná opatření a stavby a opatření k zajištění obrany 
a bezpečnosti státu, ani plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit, či pro které lze uplatnit předkupní právo. 

Změnou č. 1 nejsou v řešeném území dotčeny žádné z jeho hodnot, které obsahuje 
platný ÚP. 

Řešení Změny č. 1 respektuje, že se celé správní území obce Neratov nachází 
v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně 
Bohdaneč a je koordinováno s limity využití území obsaženými v dosud platném ÚP (včetně 
všech OP) a novými informacemi z ÚAP ORP Pardubice, které jsou v přiměřeném 
(relevantním) rozsahu zapracovány do Koordinačního výkresu (grafická příloha II. 2. 
v měřítku 1 : 5 000). S  limity využití území předmět Změny č. 1 není v kolizi.  

Změna č. 1 nezasahuje do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), ale 
zasahuje a zabírá zemědělský půdní fond (ZPF) pro plochu Z9 vymezenou v novém 
umístění – kap. II. 1. e) s tím, že zábor v dosavadní lokalizaci se opouští. 

V rámci ÚAP byl zpracován Rozbor udržitelného rozvoje území. Na základě závěrů 
porovnání tohoto materiálu a řešení Změny č. 1 lze konstatovat, že Změna č. 1 přijatým 
řešením pomáhá vytvářet územní předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce Neratov, 
který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací 
budoucích, a to především v oblasti občanského vybavení. 

Při územní a stavební přípravě a následném využití plochy vymezené  Změnou č. 1 
budou respektována příslušná ustanovení právních předpisů, dle kterých jsou hájeny 
obecné veřejné zájmy dotčené navrženým využitím. 
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II.1.d) Informace o výsledcích vyhodnocení vliv ů na udržitelný 
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo resp ektováno 
stanovisko k vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí, pop řípadě 
zdůvodn ění, pro č toto stanovisko nebo jeho část nebylo 
respektováno 

Pro řešení Změny č. 1 není uplatňován požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu 
na životní prostředí. 

Záměry Změny č. 1 nemají vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 

Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebylo proto požadováno 
ani zpracováno. 
 

II.1.e) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného 
řešení na zem ědělský p ůdní fond a pozemky ur čené k pln ění 
funkce lesa 

  
Při vyhodnocení byl respektován zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody  a krajiny, 

zákon č. 14/92 Sb., o životním prostředí, zákon č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, zákon 
č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF, ve znění zákona 
č. 10/93 Sb., vyhláška MŽP č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
ZPF, vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, Metodický pokyn odboru 
ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996 č.j. OOLP/1067/96 a zákon 289/95 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v jejich platném znění. 

Pro rozvoj obce Neratov se ve Změně č. 1 navrhuje změna umístění plochy Z9. 

Změnou č. 1 není dotčen PUPFL, nenaruší se ráz obce a nedojde ke zhoršení 
životního prostředí. Změna č.1 navrhuje zábor ZPF pro plochu Z9 ve stejné rozloze a stejné 
BPEJ v jaké ji navrací do ZPF z plochy Z9 vymezené platným ÚP. Změnou č. 1 tak nebude 
nově dotčen ZPF.  

Uvedené výměra záboru je maximální s předpokladem, že v rámci navazující 
dokumentace bude zmenšena v závislosti na stanovené míře jejího zastavění. 

 

Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF 
 

Dotčená plocha ZPF  je zpracována do tabulky č.1 dle společného metodického 
doporučení MMR ČR a MŽP ČR z července 2011. V tabulce č. 2 je uveden rozsah plochy 
navracené zpět do ZPF v členění dle výše uvedeného doporučení.     

Výměra je uváděna v hektarech a je maximální. Skutečný zábor (a částka odvodu) 
bude stanoven až při realizaci konkrétního záměru podle skutečně zabírané plochy. 

          Třída ochrany je převzata z poskytnutých údajů ÚAP ORP Pardubice a v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb. 
  
 
 
Vysvětlivky k tabulkám „Vyhodnocení záborů půdního fondu": 
 
Označení plochy - označení plochy Z – zábor 
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Kód využití - převažující navrhované funkční využití plochy  
 Celkový zábor - celková výměra ZPF navrhovaná k záboru (výměry jsou v ha) 

Třída ochrany - třída ochrany ZPF přiřazená k BPEJ dle poskytnutých údajů z ÚAP,  
s aktualizací dle vyhlášky MŽP ČR č. 48/2011 Sb. 
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Tabulka č. 1  „ Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond“  
 
 
 
Katastrální území Neratov 
 
Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 
do půdy 
(ha) Orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady 
trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z9 OX 0,1 0,1 - - - - - - - - 0,1 - - 
Plocha OX celkem  0,1 0,1 - - - - - - - - 0,1 - - 
 

 
 
 
 

Tabulka č. 2  „ Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond – plochy 
navracené do ZPF“  
 
 
 
Katastrální území Neratov 
 
Číslo 
lokality 

Způsob 
využití 
plochy 

Celkový 
zábor 
ZPF 

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha) Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) Investice 
do půdy 
(ha) Orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné 

sady 
trvalé 
travní 
porosty 

I. II. III. IV. V. 

Z9 OX 0,1 0,1 - - - - - - - - 0,1 - - 
Plocha OX celkem  0,1 0,1 - - - - - - - - 0,1 - - 
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Odůvodn ění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb. 

(zpracoval Ing. Ivo Grulich, Magistrát města Pardubice) 
 
a) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem  
 
Změna č. 1 Územního plánu Neratov (dále jen Změna č.1) je v souladu s Politikou 
územního rozvoje ČR (dále jen PÚR ČR), která byla projednána vládou ČR a schválena 
usnesením vlády č. 929 ze dne 20.07.2009. Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4. 
Z PÚR ČR pro řešené území nevyplývají žádné požadavky a Změna č.1 se schválenou 
PÚR ČR nekoliduje.  
 
Změna č.1 je dále koordinována s územními plány sousedních obcí a se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen ZÚR Pk). 
Dne 29.04.2010 byly v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydány Zastupitelstvem Pardubického kraje 
ZÚR Pk s nabytím účinnosti dne 15.06.2010, se kterými je Změna č.1 v souladu. Nadmístní 
technická infrastruktura ani prvky územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) 
v ZÚR Pk vymezené nejsou Změnou č.1 dotčeny. 
 
Ze ZÚR Pk vyplývají zejména následující úkoly pro územní plánování řešeného území: 

- respektovat priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
které jsou stanoveny v kap. 1 ZÚR Pk 

- respektovat zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní 
plánování, které jsou stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 
Hradec Králové – Pardubice v čl. 12 a v čl. 13. ZÚR Pk 

- požadavek na ochranu a upřesnění vymezení skladebných částí ÚSES, 
nadregionálního biokoridoru K 72 včetně ochranné zóny a regionálního biocentra 
RBC 9007 – Neratov je respektován platným územním plánem (dále jen ÚP) 

          Tyto úkoly územního plánování jsou Změnou č. 1 respektovány. 
 

- Změna č.1 navazuje na stávající platný ÚP a reaguje na rozhodnutí Zastupitelstva 
obce Neratov, které rozhodlo o jejím pořízení   

- zastavitelná plocha Z9 s funkcí „OX – občanské vybavení, specifické využití“ (pro 
vybudování rozhledny) se z důvodu vlastnických vztahů přesouvá na pozemek p. č. 
90. Plocha Z9 vymezená v dosud platném ÚP se ruší a území, které bylo pro ni 
vymezeno bude nadále vedeno jako stabilizovaná plocha „NZ – zemědělská – 
zemědělský půdní fond“.   

            ZÚR Pk nejsou Změnou č. 1 narušeny nebo omezovány. 
 
 
b) vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánová ní, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodno t v území  
 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.  

Úkolem územního plánování je prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný 
zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání. 
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Z tohoto hlediska je Změna č. 1 v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

Urbanistická koncepce je rozvíjena na základě požadavků vyplývajících ze současných 
potřeb rozvoje obce. Navržená koncepce územního plánu umožňuje vyvážený rozvoj všech 
tří pilířů územního plánování a není v rozporu s principy udržitelného rozvoje území.  

Změna č.1 spočívá v přesunutí vymezené zastavitelné plochy Z9 s funkcí „OX – občanské 
vybavení, specifické využití“ (pro vybudování rozhledny) na pozemek p. č. 90. Plocha Z9 
vymezená v dosud platném ÚP se ruší a území, které bylo pro ni vymezeno bude nadále 
vedeno jako stabilizovaná plocha „NZ – zemědělská – zemědělský půdní fond“. 
 
c) vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a  jeho provád ěcích 
právních p ředpis ů 
 
Zadání i návrh dokumentace byl pořizován podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. 
a č. 501/2006 Sb. 
 
Dne 19.01.2011 obdržel Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, (dále jen 
pořizovatel) žádost p. Vojtěcha Jedličky a Milana Jedličky a to usnesením zastupitelstva č. 
22 ze dne 05.01.2011 o pořízení Změny č. 1. Dne 15.03.2011 byla doplněna žádostí obce 
Neratov. Určeným zastupitelem pro pořizování Změny č.1 byl určen pan starosta Jaroslav 
Pulkrábek. 
 
V průběhu června 2011 byl pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem 
vypracován návrh zadání Změny č.1 v souladu s § 47 stavebního zákona. Dne 12.08.2011 
bylo zveřejněno projednávání návrhu zadání Změny č.1 dotčeným orgánům, sousedním 
obcím, Krajskému úřadu Pardubického kraje, jakož i veřejnosti,  vše dle § 47 odst. 2 
stavebního zákona. Dne 11.10.2011 obdržel pořizovatel stanovisko Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve kterém konstatuje, 
že návrh Změny č.1 nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky 
významné lokality. Na základě všech stanovisek přijatých v průběhu 30-ti denní lhůty 
stanovené zákonem byl návrh zadání Změny č. 1 dne 12.10.2011 obecním zastupitelstvem 
schválen. 
 
Dne 15.12.2011 bylo oznámeno dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Pardubického kraje 
a sousedním obcím, v souladu s § 50 stavebního zákona, společné jednání o návrhu 
Změny č. 1, stanovené na 17.01.2012. Společné jednání proběhlo v zasedací místnosti 
odboru hlavního architekta. Po tomto jednání byla stanovena 30-ti denní lhůta dotčeným 
orgánům k uplatnění stanovisek a sousedním obcím k připomínkám. Nikdo nepožádal o 
prodloužení lhůty k vyjádření. 
 
Dne 10.04.2012 požádal pořizovatel dotčený orgán o stanovisko k záboru ZPF, dne 
03.05.2012 pak orgán ZPF vydal souhlasné stanovisko k záboru. 
 
Dne 18.06.2012 pořizovatel požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického 
rozvoje kraje o posouzení návrhu Změny č. 1 dle §51 stavebního zákona a dne 28.06.2012 
tento orgán vydal souhlasné stanovisko. 
 
Dne 03.07.2012 zahájil pořizovatel řízení o Změně č. 1 a to veřejnou vyhláškou v souladu s 
§ 52 stavebního zákona. Veřejná vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední desce obce 
Neratov a Magistrátu města Pardubic. Termín veřejného projednání návrhu Změny č. 1 byl 
stanoven na 21.08.2012 na Obecní úřad v Neratově. Nejpozději při veřejném projednání, 
mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem 
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zastavitelné plochy a zástupce veřejnosti mohli podat námitky, ve kterých museli uvést 
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území 
dotčené námitkou. Na projednání dne 21.08.2012 nebyla uplatněna žádná námitka ani 
připomínka. 
 Dne 4. 12. 2013 zastupitelstvo obce Neratov usnesením č. 11/2013 rozhodlo o 
vypuštění změny využití plochy P5 z řešení Změny č. 1, a to na základě zpětvzetí žádosti 
Milana Jedličky a Vojtěcha Jedličky ze dne 13. 11. 2012. Pořizovatel proto dne 26. 8. 2014 
vydal pokyn zpracovateli k úpravě dokumentace Změny č. 1 před vydáním. 
 
d) vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právníc h předpis ů – soulad se 
stanovisky dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě 
s výsledkem řešení rozpor ů  
 
Změna č. 1 byla v rámci celého procesu projednávána s dotčenými orgány, které chrání 
veřejné zájmy. S těmi dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska, byla Změna č.1 
koordinována.  
Dotčené orgány, které uplatnily svá stanoviska v procesu řízení o návrhu Změny č.1, 
nepožadují úpravy v projednávaném dokumentu (viz. tabulka „Vyhodnocení veřejného 
projednávání návrhu Změny č. 1“). 
 
 
e) vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  
 
S ohledem na skutečnost, že v návrhu zadání Změny č.1 nebyl požadavek vyhodnocení 
vlivu na udržitelný rozvoj území pořizovatelem stanoven a ani dotčený orgán – Krajský úřad 
Pardubického kraje, v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona, toto vyhodnocení 
nepožadoval, nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zpracováno. 
 
 
f) stanovisko krajského ú řadu k vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí se 
sdělením, jak bylo zohledn ěno 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství svým 
stanoviskem č.j. KrÚ67488/2011/OŽPZ/PI vyhodnocení vlivu na životní prostředí 
nepožaduje. 
Na základě ustanovení § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
k návrhu zadání, vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství vyjádření č.j. 80789/2011/OŽPZ/Sv ze dne 07.10.2011, ve kterém stanovil, že 
dokumentace nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky významné 
lokality.  
 
 
g) rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
 
V průběhu projednávání Změny č. 1 nebyla podána žádná námitka. 
 
 
 
 
h) vyhodnocení p řipomínek  
 
V průběhu veřejného projednání nebyly institucemi, správci sítí ani občany uplatněny 
připomínky. Přehled je uveden v tabulce „Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu 
Změny č.1“. 
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i) vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby 
vymezení zastavitelných ploch  
 
Územní rozvoj obce je řešen v platném ÚP.  
 
V rámci Změny č. 1 se vymezená zastavitelná plocha Z9 s funkcí „OX – občanské 
vybavení, specifické využití“ (pro vybudování rozhledny)  přesouvá na pozemek p. č. 90. 
Plocha Z9 vymezená v dosud platném ÚP se ruší a území, které bylo pro ni vymezeno 
bude nadále vedeno jako stabilizovaná plocha „NZ – zemědělská – zemědělský půdní 
fond“. 
 
ZMĚNA Č. 1 JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLAD Ě POŽADAVKŮ VLASTNÍKŮ 
KONKRÉTNÍCH POZEMKŮ A DLE POŽADAVKU OBCE.  
Úřad územního plánování, na základě výše uvedeného, vyhodnotil Změnu č.1 jako 
opodstatněnou.  
 
 
 
 
 
 

Tabulka  
 
 

Vyhodnocení ve řejného projednávání návrhu Zm ěny č.1 
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Vyhodnocení veřejného projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Neratov 
 

          Dotčený orgán                                        Stanovisko   (doslovný přepis)                                   Vyhodnocení stanoviska 
ČR - Státní energetická inspekce, územní 

inspektorát pro Královéhradecký a 
pardubický kraj, Wonkova 1143, 500 
02 Hradec Králové  

13.08.2012 

Státní energetické inspekce. Územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj v Hradci Králové jako 
dotčený orgán státní správy příslušný podle § 94 odst. 3 
zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a 
podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v plamem znění omlouvá svoji neúčast na veřejném 
projednávání návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů stanoven na 21.08.2012. 

 
Odůvodnění: Návrh ÚPO vychází z PÚR ČR a ZÚR 
Pardubického kraje. Změna č. I ÚPO Neratov se netýká 
technické infrastruktury, proto nemáme žádné 
připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 

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

21.08.2012 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje vydává souhlasné stanovisko. 
 

 
- vzato na vědomí  

Krajská hygienická stanice,  
U Divadla 828,                  
530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

Krajská veterinární správa, Husova 1747, 
530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

Krajské ředitelství policie Pardubického 
kraje, Na Spravedlnosti 2516,  

       530 02 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě požadavek 
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Krajský úřad, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 

- odbor dopravy a silničního hospodářství 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 
 

 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 

     - odbor životního prostředí a 
zemědělství 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko  

 
 
 

Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek památkové 
péče 
31.07.2012 

Návrh územního plánu obce Neratov vychází z posouzeného 
návrhu zadání, ke kterému vydal příslušný orgán státní 
památkové péče stanovisko pod čj. MmP 51523/2011 ze dne 
18. 8. 2011 a ke společnému jednání čj. MmP 1539/2012 ze 
dne 6. 1. 2012 a zohledňuje požadavky na ochranu kulturních 
hodnot v řešeném území. K návrhu nemáme další 
připomínky. 

 
 
 
 
 
- vzato na vědomí  

Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 
 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 
 

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní 
politiky, mezinárodních vztahů a životního 
prostředí, nábřeží L. Svobody 12/22, 
110 15 Praha 1 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 
471, 118 00 Praha 11 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě požadavek 
 
 

 

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 
01 Praha  

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě požadavek  
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VUSS 
Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice  
15.08.2012 

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 VUSS Pardubice předány 
Magistrátu města Pardubic formou vymezených území (§ 175 
zákona) jako příloha pasportních listů. 

V řešeném území se nachází vojenský objekt zahrnutý 
do jevu 107 vojenský objekt včetně ochranného pásma 
viz. pasport č. 165/2009. 
Za vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území a dále území v šířce 50m od hranice 
vojenských objektů s ohledem na orientační zákres - viz 
příloha pasportního listu. Vydání závazného stanoviska 
VUSS Pardubice v tomto vymezeném zemí podléhá 
veškerá výstavba. 

V řešeném území se nachází hlukové ochranné pásmo 
letiště zahrnuté do jevu 114 jiného ochranného pásma 
viz. pasport č. 175/2009. Za vymezené území se v tomto 
případě považuje zakreslené území - viz příloha 
pasportního listu. Vydání závazného stanoviska v tomto 
vymezeném území VUSS Pardubice podléhá veškerá 
nadzemní výstavba v tomto vymezeném území. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 102 letiště 
včetně ochranného pásma viz. pasport č. 1/2009. Za 
vymezené území se v tomto případě považuje 
zakreslené území - viz příloha pasportního listů. Vydání 
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá 
výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - 
celé správní území. 

 
 
 
 
 
 
 
- řešení Změny č.1 nezasahuje do takto 
vymezených území a je koordinováno 
s limity využití území obsaženými v dosud 
platném ÚP (včetně všech OP) 
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Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i 
grafické části návrhu územního plánu. V případě 
souběhu vymezených území výše popsaných platí pro 
vymezená území přísnější požadavek nebo jejich 
souběh. 
 
Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry 
příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího 
i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho 
důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví 
ČR MO.V zájmové lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě. 
 
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 VUSS 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: 
 
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou 

 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
- územní plán nevymezuje plochy pro 
umístění větrných elektráren, z tohoto 
důvodu nebudou informace o podmínkách 
umístění elektráren zapracovány. 
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Pardubice, Teplého 1899, projednána výstavba: 
 
VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území 
 
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č. 183/06 Sb., 
v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na 
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé 
území: 
celé území pro tyto druhy výstavby: 
• stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše 
uvedeno jinak; 
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a 

obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou 
konstrukcí apod.); 

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

• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a 
VVN; 
• změny využití území; 
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, 

rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce 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; 

 
 
 
 
- týká se konkrétního umísťování staveb, 
není předmětem územního plánování 
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• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a 
rekonstrukce objektů na nich; 

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

• veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší 
hospodařit MO 

Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro 
civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. 

- vzato na vědomí 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor 
surovinové politiky, Na Františku 32, 
110 15 Praha 1  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 

 
 

Ministerstvo vnitra ČR,  Nad Štolou 
936, 170 34 Praha  

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko  

Ministerstvo zdravotnictví, Český 
inspektorát lázní a zřídel, Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha 2  

17.2.2012 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko  

 
 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový 
úřad, B. Němcové 231, 530 02 
Pardubice 

10.07.2012 

Pozemkový úřad Pardubice obdržel oznámení o zahájení 
řízení o změně č.l Územního plánu Neratov a sděluje, že v 
katastrálním území Neratov probíhá v současné době 
komplexní pozemková úprava. Součástí komplexní 
pozemkové úpravy je již zpracovaný a odsouhlasený „Plán 
společných zařízení", který je nutné respektovat. 
Zpracovatelem KPU je Ing. Vladimír Dušek - GEOPLAN, 
Hradec Králové, Třebeš, K Labi 111/8, IČ: 18844031. 
 

- Změna č.1 je v souladu s „Plánem 
společných zařízení“, který je součástí KPÚ 
(týká se plochy Z9) 

Ministerstvo životního prostředí, odbor 
ekologie lesa a krajiny, Vršovická 65, 
100 10 Praha 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko 
 

 

Obvodní báňský úřad, Wonkova 1142, 
500 02 Hradec Králové 

31.07.2012 

Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejšího úřadu na 
Vámi svolaném veřejném jednání. 
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Vzhledem k tomu, že Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického neeviduje na 
katastrálním území Neratov žádný dobývací prostor, 
nemá ke Změně č. I územního plánu obce Neratov 
zásadní připomínky. 

 
- vzato na vědomí 
 
 

 
 

  

Sousední obce, úřady územního 
plánování 

                         Připomínka    Vyhodnocení připomínky 

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice 
- odbor strategického rozvoje kraje a 

evropských fondů  
 

 
- organizace neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

 

Obec Bukovka - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Přelovice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Obec Živanice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
Město Lázně Bohdaneč - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
   
Objednatel                     Připomínka, námitka      Vyhodnocení připomínky 
Obec Neratov - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

 
Zpracoval: Ing. Ivo Grulich 
 
 
 
 
…………………………..                 ………………………….. 
          pořizovatel                                   určený zastupitel  
                                                                                                                                                                                     Jaroslav Pulkrábek, starosta
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Poučení :   
 
Proti územnímu plánu Neratov, Změně č. 1, vydané formou opatření obecné povahy, nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
 
 
 
 
………………….        …………………… 
místostarosta obce            starosta obce 
 
 

 


