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Obec Černá u Bohdanče 
 

Usn. č.:                        v obci Černá  u Bohdanče dne  

 

 
Zastupitelstvo obce Černá u Bohdanče, 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 
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územně plánovací činnosti 
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A - Územní plán 
 
 
Úvodní údaje  

 
Název obce : Černá u Bohdanče 
Okres : Pardubice 
Objednatel akce :  Obec Černá u Bohdanče 
Pořizovatel akce : Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, 

odd. územního plánování, ing. arch. Mariana Zmítková  
Zpracovatel akce :  Ing. arch. Petr Kopecký 

 A – PROJEKT Pardubice s.r.o.,  Jiráskova 1275,  
530 02  Pardubice 

Datum zpracování :   Průzkumy a rozbory, návrh zadání   - říjen  2008  
  Návrh – březen 2011 
  Návrh pro veřejné projednání – září 2011 
  Čistopis – listopad 2012 
 
 
 
 

1 vymezení zastavěného území 
 
Zastavěné území obce bylo vymezeno v grafické části územního plánu v souladu 

se Stavebním zákonem v platném znění. Vychází z hranice intravilánu vymezené k 1. 
9. 1966, která byla aktualizována dle současného stavu v území v době zpracování  
ÚP k 30. 10. 2012.   

 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Černá u Bohdanče, které 

tvoří katastrální území Černá u Bohdanče o celkové rozloze 265 ha.    
 
Hranice řešeného území je vyznačena v grafické části jak ve výkrese širších 

vztahů v měřítku 1 : 25 000,  tak ve výkresech v měřítku  1 : 5 000. 
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2 koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
 
 

- zásady celkové koncepce rozvoje obce 
 
Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech 

přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na 
územní plánování v řešeném území. 

 
Návrh ÚP respektuje historickou urbanistickou strukturu v obci – rozsáhlejší 

lokality pro rozvoj výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu 
v okrajových částech obce.  

 
Návrh respektoval předchozí ÚPD (především platný územní plán se změnami) a 

započatou výstavbu v obci, aby byla zachována kontinuita rozvoje obce. 
 
 

- hlavní cíle rozvoje 
 
V návrhu územního plánu je uvažováno především s dostatečným rozsahem 

nových ploch pro bydlení v RD - městské a příměstské (v menším rozsahu plochy 
smíšené obytné venkovské - v těsné návaznosti na stávající zástavbu), jsou vymezeny 
plochy pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, veřejnou 
infrastrukturu, tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy pro rekreaci na plochách 
přírodního charakteru, plochy pro dopravní infrastrukturu silniční. Je třeba rovněž 
doplnit technickou vybavenost v nových rozvojových lokalitách.  

 
 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 
Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především chráněná 

území, lesní plochy, vodní plochy a toky. 
 
 

Koncepce rozvoje řešeného území je rovněž limitována přítomností ochranných 
pásem. Jejich výčet je uveden v části B1.3 Odůvodnění územního plánu.  
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3 urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, 
ploch přestavby a systému sídelní zeleně 
 
Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro 

bytovou výstavbu (rodinné domy), občanskou vybavenost, rekreaci, návrh ploch pro 
dopravní infrastrukturu, dobudování technické infrastruktury a funkční řešení celé 
plochy řešeného území obce. 

 
Nové stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající 

charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení 
apod., viz též kap.6) 

 
Při splnění regulativů uvedených v textové části a podmínek stavebního zákona 

vč. navazujících vyhlášek lze v jednotlivých případech realizovat stavby i mimo 
návrhové plochy (např. v prolukách, větších zahradách) v rámci příslušných ploch 
s rozdílným způsobem využití. Nové stavby pro bydlení budou charakterem svého 
řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající zástavby (hmotové řešení 
staveb, podlažnost, převažující typ zastřešení apod.), stavby v prolukách budou 
respektovat stávající uliční a stavební linie. Urbanistické zastavovací podmínky 
(dopravní napojení, umístění objektů, atd.) případné nové zástavby ve větších 
nezastavěných plochách budou řešeny individuelně dle konkrétních aktuálních 
podmínek,  případně zadáním zastavovací studie. 

 
V řešeném území jsou navrženy plochy pro bydlení v RD - městské a příměstské 

(v menším rozsahu plochy smíšené obytné venkovské), jsou vymezeny plochy pro 
občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední, občanské vybavení - veřejnou 
infrastrukturu, občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy pro 
rekreaci na plochách přírodního charakteru a plochy pro dopravní infrastrukturu 
silniční (viz dále kap. 6). 

 
Pro rozvoj ploch bydlení – v RD – městské a příměstské jsou vymezeny 

následující plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z1, Z2, Z3, Z4   
 

Pro plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení je 
určena plocha: 
- zastavitelná plocha…   Z5 
 

Pro rozvoj ploch rekreace – na plochách přírodního charakteru je vymezena 
následující plocha:  
- plocha změn v krajině …   K1   

 
Pro rozvoj smíšené obytné výstavby - venkovské jsou vymezeny následující 

plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z6,  Z7 

 
Pro dopravní infrastrukturu – silniční jsou určeny plochy: 

- zastavitelná plocha…   Z9  
- plocha přestavby…    P1  
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Pro plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední jsou 
určeny plochy: 
- plochy přestavby…   P2, P3 

 
Pro plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura je určena plocha: 

- plochy přestavby…   P4 
 

Pro plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě je určena plocha: 
- plochy přestavby…   P5 
 

Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit menšího rozsahu, nerušících 
nad míru přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci podmínek pro využití 
ploch vytvořeny podmínky pro situování těchto činností uvnitř stávající zástavby. 
Jelikož spektrum výrobních a podnikatelských činností může být značně široké, jejich 
vliv na okolní zástavbu bude možno posuzovat  samostatně až v době přípravy 
realizace. 
 

Komunikační kostra urbanistického návrhu je v podstatě dána a zůstane 
zachována i do budoucna. Návrhové plochy budou napojeny prostřednictvím 
stávajících komunikací. V návrhu se předpokládá v rámci větších návrhových ploch 
doplnění sítě místních obslužných komunikací (navržené nejlépe jako zklidněné zóny), 
které navazují na stávající místní komunikace (podrobněji viz část 4.).  

 
Je navržen koridor pro přeložku části komunikace I/36 dle zpracované projektové 

dokumentace (zahrnující dvě varianty vybrané v procesu EIA) v severovýchodním 
okraji katastru obce. 

 
Systém sídelní zeleně zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká 

zeleň po celé ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného 
prostranství.  
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VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  
 

- plochy zastavitelné (návrhové) 
 
 

 

Z1 zastavitelná plocha „severní okraj katastru obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,5097 ha 
 
plochy bydlení – v RD – městské a příměstské  
 
S okraj katastru obce, doplnění proluky mezi stávající zástavbou, 
v návaznosti na lokality Z2 a Z3, navržena již Změnou ÚPSÚ č.1, 
východně komunikace III. třídy na Lázně Bohdaneč  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. 

třídy 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice, do doby realizace systémové kanalizace 
řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na 
vyvážení) 

- nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. tř. 
- na jižní straně lokality je třeba respektovat trasu vymezeného 

lokálního biokoridoru 
- bytová výstavba v lokalitě je podmíněna dodržením 

hygienických limitů hluku z dopravy na navrhované přeložce 
komunikace I/36 pro nejbližší chráněné venkovní prostory 
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Z2 zastavitelná plocha „severní část katastru obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
8,9975 ha 
 
plochy bydlení – v RD – městské a příměstské, plochy veřejných 
prostranství  
 
severní část katastru obce, v návaznosti na severní okraj stávající 
zástavby obce, navržena již Změnou ÚPSÚ č.1, východně 
komunikace III. třídy na Lázně Bohdaneč, již oddělené a do 
katastru vložené pozemky 
 
- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. 

třídy, nutno řešit s minimálním počtem sjezdů (řešení je již 
předurčeno oddělením pozemků v katastru 

- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 
v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 

- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 
na ČOV Pardubice 

- v severním okraji lokality je nutno respektovat vymezené 
lokální biocentrum 

- v lokalitě je vymezena při východním okraji související plocha 
veřejného prostranství (viz dále kap. 4.4 a Odůvodnění ÚP 
kap. 3.1) 

- bytová výstavba v lokalitě je podmíněna dodržením 
hygienických limitů hluku z dopravy na navrhované přeložce 
komunikace I/36 pro nejbližší chráněné venkovní prostory 

- v severní části nutno respektovat OP lesa 50 m 
- v severním a jižním okraji je nutno respektovat a zachovat 

ochranné pásmo Rajské strouhy (Černské strouhy) 
 

 
 

Z3 zastavitelná plocha „severní část katastru obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,8685 ha 
 
plochy bydlení – v RD – městské a příměstské  
 
severní část katastru obce, v návaznosti na lokalitu Z4, navržena 
již Změnou ÚPSÚ č.1, západně komunikace III. třídy na Lázně 
Bohdaneč, v lokalitě již probíhá výstavba  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit ze stávající komunikace III. 

třídy 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

v okolí (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice 
- nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. tř. 
- v severním okraji nutno respektovat OP lesa 50 m 
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Z4 zastavitelná plocha „severozápadní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,8494 ha 
 
plochy bydlení – v RD – městské a příměstské  
 
v návaznosti na severozápadní okraj stávající zástavby, západně 
hlavní průjezdní komunikace, již oddělené pozemky, na kterých 
probíhá výstavba  
 
- lokalita je dopravně napojena ze stávající komunikace III. třídy 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v lokalitě 

(vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice 
- nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. tř. 
 
 

 
 
 

 

Z5 zastavitelná plocha „sportoviště u písníku“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
specifické podmínky: 

 
  
 

 
0,7035 ha 
 
plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  
 
– v návaznosti na jihozápadní okraj nové zástavby lokality Z4  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na obslužnou komunikaci při 

jižní straně lokality 
- ev. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí  

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- ev. kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace 

napojené na ČOV Pardubice 
- v jižním okraji je nutno respektovat trasu a OP stávajícího 

vodovodu  
- v jižní části nutno respektovat OP lesa 50 m 
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Z6 zastavitelná plocha „západní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,1427 ha 
 
plochy smíšené obytné  – venkovské  
 
západní okraj původní zástavby obce, v návaznosti na stávající 
zástavbu  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou 

komunikaci při jižní straně lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice, do doby realizace systémové kanalizace 
řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na 
vyvážení) 

 
 

 
 
 

 

Z7 zastavitelná plocha „jihovýchodní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,5989 ha 
 
plochy smíšené obytné  – venkovské, plochy zeleně - zeleň 
soukromá a vyhrazená, plochy zeleně - zeleň ochranná a izolační 
 
jihovýchodní okraj původní zástavby obce, v návaznosti na 
stávající zástavbu, jižně hlavní průjezdné komunikace  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou 

komunikaci při jihozápadní straně lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice, do doby realizace systémové kanalizace 
řešit likvidaci splaškových vod individuelně (DČOV, jímky na 
vyvážení) 

- bytová výstavba v lokalitě je podmíněna dodržením 
hygienických limitů hluku ze stávajícího areálu smíšené výroby, 
při severní straně lokality musí být vybudován pás ochranné a 
izolační zeleně jako ochrana vůči areálu smíšené výroby  

- využití jihovýchodní části lokality v rozsahu stanovené hranice 
Q100 záplavového území je přípustné jako plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené 

- v západním okraji lokality je třeba respektovat trasu a OP 
vrchního elektrického vedení   
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Z8 - zrušena 

 
 
 

 

 
Z9 zastavitelná plocha „severovýchodní okraj katastru obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
10,8256 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční  
 
koridor přeložky komunikace I/36 v severovýchodní části katastru 
obce směrem na Lázně Bohdaneč  
 
- rozsah lokality je dle ZÚR Pk v rozsahu varianty "A - červená" 

a "B - zelená" dle posouzení EIA (02/2010) 
- po stanovení výsledné varianty je nutno vyřešit střet s 

vymezeným lokálním biocentrem LBC 204 U kozí ryby 
- v severní části lokality je třeba respektovat trasu a OP vrchního 

elektrického vedení   
- zastavitelné plochy vycházející z vymezeného dopravního 

koridoru, které nebudou součástí vybrané trasy komunikace, 
budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně 
územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské 
využití 

- současně s výstavbou obchvatu silnice I/36 budou realizována 
navržená protihluková opatření vyplývající z „Dokumentace 
EIA“, k záměru „I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“ eliminující 
vlivy hluku z dopravy vůči stávající zástavbě a zastavitelným 
plochám, které byly vymezeny v platné ÚPD obce Černá u 
Bohdanče před vznikem vyhledávácí studie a zahájením 
procesu EIA  

- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 50 m 
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- přestavbová území 

 
 

P1 přestavbová plocha „severní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 
 
 
 

 
0,1027 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční  
 
přestavbová plocha v severním okraji stávající zástavby obce, 
v prostoru stávající zahrádkářské kolonie,  pro obratiště autobusů 
MHD  

 
- 

 

 
 
 

 

P2 přestavbová plocha „severní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,2722 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 
severní okraj stávající zástavby obce, v prostoru stávající 
zahrádkářské kolonie, kompenzace rozsáhlých monofunkčních 
ploch pro bydlení v okolí  

 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající komunikaci III. 

třídy při západní straně lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice 
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P3 přestavbová plocha „severní okraj obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,5954 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 
výhodní část stávající zástavby obce u stávajícího sportoviště, 
v prostoru stávající zahrádkářské kolonie, kompenzace 
rozsáhlých monofunkčních ploch pro bydlení v okolí  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající komunikaci III. 

třídy při západní straně lokality 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice  
- v severovýchodní části lokality je třeba respektovat trasu a OP 

stávajícího plynovodu   
- v lokalitě je nutno respektovat OP lesa 50 m 
- ve východním okraji je nutno respektovat a zachovat ochranné 

pásmo Rajské strouhy (Černské strouhy) 
 

 

 
 
 

 

P4 přestavbová plocha „střední část obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,1036 ha 
 
plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura   
 
centrální část stávající zástavby obce, v prostoru u objektu 
obecního úřadu, pro možnost rozšíření objektu OÚ  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na stávající obslužnou 

komunikaci, či komunikaci III. třídy  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace napojené 

na ČOV Pardubice  
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P5 přestavbová plocha „východní část obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,0125 ha 
 
plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě   
 
východní část obce, bývalý zemědělský areál při severní straně 
silnice od Rybitví, drobná plocha pro základnovou stanici 
Vodafone  
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na obslužné komunikace ve 

stávajícím areálu  
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí 

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- ev. kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace 

napojené na ČOV Pardubice  
- v lokalitě je nutno respektovat ochranné pásmo kuželové 

plochy pardubického letiště 

- v severní části lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m 
 

 
 

- plocha změn v krajině (bez vzniku zastavitelného území) 
 

 

K1 plocha „rekreační plochy u písníku“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,7742 ha 
 
plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru  
 
– jihovýchodní břehy stávajícího písníku, v návaznosti na plochu 
Z5   
 
- lokalitu je možno dopravně napojit na obslužnou komunikaci při 

jižní straně lokality 
- ev. inženýrské sítě je možno napojit na stávajících trasy v okolí  

lokality (vodovod, plynovod, elektrorozvody) 
- ev. kanalizaci je třeba zahrnout do budované kanalizace 

napojené na ČOV Pardubice 
- v jižním okraji je nutno respektovat trasu a OP stávajícího 

vodovodu  
- je nutno respektovat vymezené lokální biocentrum při západní 

straně lokality 
- v jihozápadní části lokality je nutno respektovat OP lesa 50 m 
 

 
Celkově je navrženo 16,5308 ha rozvojových ploch převážně pro obytnou 

zástavbu. To vytváří dostatečné možnosti pro současnost i rezervu do budoucnosti. 
Vlastní realizace bude záviset na vyřešení vlastnických vztahů, ekonomických 
možnostech investorů a v neposlední řadě zabezpečení inženýrských sítí (především 
dostavbě kanalizace napojené na ČOV).   
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4 koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její 
umísťování 

 
4.1 Dopravní infrastruktura  

 
Silniční doprava 

 
Respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod 

komunikace III. třídy (silnice III/32225) a stabilizované plochy místních komunikací 
(veřejných prostranství). 
 

Respektovat návrh přeložky komunikace I/36 dle Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje (veřejně prospěšná stavba D09) v severovýchodním okraji 
řešeného území v rozsahu varianty "A - červená" a "B - zelená" dle posouzení EIA 
(02/2010). 

 
Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit 

prostřednictvím soustavy místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením 
na státní silnici. Parametry sjezdu a MK je nutno navrhovat v souladu s ustanovením 
platných předpisů a norem. 
 
 
Pěší a cyklisté 

 
Minimálně jednostranné chodníky pro pěší a cyklisty dokončit v celém rozsahu 

zastavěného území podél komunikace III.tř. V navrhovaných lokalitách budou 
komunikace přednostně řešeny jako obytné zóny.  
 
 
Doprava v klidu 

 
Pro ( zejména nově budované ) podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost 

je nutné zajistit potřebný počet parkovacích stání pro pracovníky i zákazníky, a to 
nejlépe na vlastních pozemcích.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            ÚP Černá u Bohdanče  

___________________________________________________________________________________ 
A PROJEKT Pardubice s.r.o. 2012 21 

4.2 Technická infrastruktura  
 

4.2.1 Vodovod 
 
Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace jsou v obci vyhovující. Pro navrhované 

plochy je možné stávající řady prodlužovat a doplňovat novými přípojkami. 
 
Pro vyrovnávání tlaků v síti bude vhodné výhledově řady zaokruhovat do 

Bohdanče. 
 
 

4.2.2  Kanalizace 
 
V současné době probíhá výstavba kanalizačního systému a následného 

transportu na centrální ČOV Pardubice – Semtín. 
 
V zájmovém území je již vybudována jedna centrální čerpací stanice pro nově 

navrženou zástavbu u písníku. 
 
Kanalizace je kombinací gravitačních a tlakových úseků. Základní funkční 

vazbou v území je stávající nadřazený výtlačný řad LT DN 200, který je veden 
z prostoru ČOV Lázně Bohdaneč do Pardubic na ČOV Pardubice – Semtín. 

 
Do doby realizace systémové kanalizace bude likvidace splaškových vod řešena  

individuelně (jímky na vyvážení).  
 
U nových staveb i stávajících jímek a DČOV je nutno legislativně zajistit a dbát 

na ekologické likvidování splašků a kalů (odvoz na určená místa apod.). 
 
 

4.2.3   Elektrorozvody 
 
Rozvojové plochy budou napojeny na stávající rozvodnou síť v obci novým 

kabelovým vedením ze stávajících rozvodů (lokalita Z1, ev. Z5) nebo na již 
realizované rozvody (lokality Z2, Z3, Z4, Z6, Z7, P2, P3, P4). 

 
Nové trafostanice nejsou navrhovány. 
 
Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro 

RD a další objekty. Nové osvětlovací stožáry budou připojeny na stávající rozvod VO 
v obci. 

 
Podrobněji viz Odůvodnění ÚP kap. 3.1.5. 
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4.2.4 Spoje  
 
Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po 

telekomunikačních službách. 
 
 

4.2.5 Plynovody  
 

V obci jsou provedeny STL rozvody, které jsou kapacitně dostačující i pro 
navrhovaný rozvoj zástavby a v případě potřeby mohou být doplňovány novými řady a 
přípojkami. 

 
 
 

4.3 Občanské vybavení  
 

 V obci jsou územním plánem vymezeny následující plochy pro rozvoj 
občanského vybavení: 
 
- občanské vybavení – tělovýchovné a sportovní zařízení na zastavitelné ploše Z5 

v západním okraji obce 
- plocha rekreace – na plochách přírodního charakteru  - plocha změn v krajině K1  

západně zastavěného území na březích písníku 
- občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední - plochy přestavby P2 a 

P3 v severní , resp. střední části obce v místě stávajících zahrádkářských kolonií 
-  občanské vybavení – veřejná infrastruktura - plocha přestavby P4 ve střední části 

obce v návaznosti na stávající objekt OÚ 
 
Ostatní rozvoj v oblasti občanské vybavenosti je možný v rámci ploch bydlení, 

občanské vybavenosti a smíšených ploch obytných, a to při splnění regulačních a 
hygienických podmínek.   

 
 
 

4.4 Veřejná prostranství  
 
Veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena - v 

prostoru původní návsi v jihozápadní části současného zastavěného území. 
 
V rozvojových plochách je v souladu s platnou legislativou v ploše překračující 

rozlohu 2 ha, tedy návrhové lokalitě Z2 vymezena plocha veřejného prostranství. V 
návaznosti na platný ÚP, vydaná územní a stavební rozhodnutí na infrastrukturu a 
probíhající stavební práce, plocha není vymezena v plné výměře vyplývající z platné 
legislativy (viz též Odůvodnění ÚP kap. 3.1). 
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5 koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 
stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém 
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 
ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 
 

5.1 Koncepce uspořádání krajiny 
 
S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou ve volné krajině 

navrhovány žádné plochy a stavby; zastavitelná území tedy rozšiřují stávající 
zastavěná území.  

 
Pro udržení a posílení ekologické stability území je do ÚP zapracován územní 

systém ekologické stability (ÚSES) 
 

K dotčení ochranného pásma lesa umístěním stavby nebo jiným využitím území 
musí být  vyžádán souhlas orgánu státní správy lesů.   
 
 
5.2 Územní systém ekologické stability – ÚSES  

 
Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu SES  pro 

řešené území, jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu:  
 

- nadregionální ÚSES  
- nadregionální biokoridor K 72 v jižní části katastru obce 
 

- regionální ÚSES  
- regionální biocentrum RBC 917 Labiště pod Černou v jižní části katastru obce 
 

     - lokální biocentra:  
- LBC 204 –  U kozí ryby (východní část řešeného území) 
- LBC 205 –   Černá strouha (severní okraj řešeného území) 
- LBC 210 –   Černá u Bohdanče (západní část řešeného území, jižní část  
                      písníku) 

 
      - lokální biokoridory:  

- LBK 155 -  od LBC 205 směrem jižním k RBC 917 na jižním okraji řešeného  
 území 

- LBK 156 -  odbočuje z LBK 155 směrem východním k LBC 204  
 území 

- LBK 157 -  mezi LBC 205 a LBC 210 
 
Po stanovení výsledné varianty je nutno vyřešit střet trasy přeložky komunikace 

I/36 s vymezeným lokálním biocentrem LBC 204 U kozí ryby v severovýchodním okraji 
řešeného území. 
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6 stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavni využití), 
pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu 

 
Celé řešené území je rozčleněno do ploch podle převládajících funkcí. V 

řešeném území byly vyznačeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
 
■ plochy bydlení :   - v bytových domech ( BH ) 

  - v rodinných domech - městské a příměstské ( BI ) 

■ plochy rekreace:   - zahrádkářské osady ( RZ ) 

  - na plochách přírodního charakteru ( RN ) 

■ plochy občanského vybavení:   - veřejná infrastruktura  ( OV ) 

    - komerční zařízení malá a střední  ( OM ) 

    - tělovýchovná a sportovní zařízení  ( OS ) 

■ plochy veřejných prostranství:  - veřejná prostranství ( PV ) 

  - veřejná zeleň  ( ZV ) 

■ plochy smíšené obytné:   - venkovské ( SV ) 

■ plochy dopravní infrastruktury:  -  silniční  ( DS ) 

■ plochy technické infrastruktury:  -  inženýrské sítě  ( TI ) 

■ plochy výroby a skladování:  -  drobná a řemeslná výroba ( VD )          

   - zemědělská výroba  ( VZ )          

■ plochy smíšené výrobní ( VS )          

■ plochy zeleně:   -  přírodního charakteru ( ZP ) 

  - soukromá a vyhrazená ( ZS ) 

  - ochranná a iczolační (ZO) 

■ plochy vodní a vodohospodářské  ( W ) 

■ plochy zemědělské  ( NZ ) 

■ plochy lesní  ( NL ) 

■ plochy přírodní  ( NP )    

■ plochy smíšené nezastavěného území -  přírodní, zemědělské, lesnické, 

 vodohospodářské, rekreační nepobytové ( NSpzlvr )    
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Pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky, 
regulující využití území v členění přípustné a nepřípustné využití. 

 
Dále uvedené podmínky využití ploch s různým způsobem využití platí pro 

rozvojové plochy (tj. zastavitelné a přestavbové plochy), tak pro stabilizované plochy 
(stávající zástavba) pro případy stavebních úprav. 

 
Stavby, zařízení a využití neuvedená v přípustném nebo v nepřípustném využití 

posuzuje stavební úřad z hlediska konkrétních územních podmínek a v případě, že 
neshledá závažné střety, které by umístění požadované aktivity bránily, jsou 
považovány za přípustné.  

 
 
 

1. BH – plochy bydlení – v bytových domech   
 

A - slouží: 
plochy bytových domů se zázemím a s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v bytových domech   
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící 
bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a zařízení 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
10) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 
obytné prostředí 

2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
3) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
4) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
5) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
6) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  
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C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba bytového domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 60% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 
 

2. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské   
 

A - slouží: 
plochy rodinných domů se zázemím s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech vč. doplňkových drobných 

staveb a zahrad 
2) obchodní zařízení, veřejné stravování, malá ubytovací zařízení s kapacitou 

do 10 lůžek, služby a provozovny sloužící potřebám obyvatel území nerušící 
bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

3) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
7) dopravní plochy a zařízení 
8) zeleň liniová a plošná 
9) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
10) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné : 

1) vícepodlažní obytné domy 
2) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 

obytné prostředí 
3) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
4) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
5) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
6) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
7) vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla 
8) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  
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C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 2nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím 
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
• koeficient zastavění = max. 40% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 
 

3. RZ – plochy rekreace – zahrádkářské osady  
 

A – slouží: 
plochy zahrádkových osad, ve kterých jsou povolovány "zahrádkové chaty" 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky a stavby zahrádkových osad  
2) pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné 

s rekreací  
3) odstavná stání  
4) nezbytné plochy tech. vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
 
nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rekreačního objektu – max. 1 nadzemní podlaží  s možným využitým 
podkrovím 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
•  koeficient zastavění = max. 20% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, skleník 
apod.) k celkové výměře stavebního pozemku  
 

 
 

4. RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru  
 

A - slouží: 
veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační louky, kde jsou umísťovány jen stavby 
přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona 
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B - funkční využití: 
přípustné: 

1) pozemky a stavby veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk 
(jen stavby přípustné v nezastavěném území dle stavebního zákona)   

2) sportovní zařízení a vybavení 
3) sjezdovky 
4) odstavná stání  
5) nezbytné plochy tech. vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
7) zeleň liniová a plošná  
 

nepřípustné: 
1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 

5. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  
 

A - slouží: 
plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání 
a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva (dle platné legislativy). 

  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) maloobchodní, správní a administrativní objekty vč. nezbytných obslužných 

ploch 
2) služby, veřejné stravování a ubytování 
3) kulturní, sociální, zdravotnické, výchovné, sportovní a církevní zařízení 
4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
7) zeleň liniová a plošná 
8) informační a reklamní zařízení 
9) zařízení drobné výroby a řemesel nerušící nad míru přípustnou okolí ((ve 

smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
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6. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 

A - slouží: 
plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, 
obchodní prodej, ubytování, stravování, služby 

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) administrativní areály vč. nezbytných obslužných ploch 
2) velkoplošný maloprodej 
3) objekty pro ubytování a stravování 
4) objekty pro služby 
5) rozsáhlá společenská centra – zábavní a kulturní 
6) výstavní areály 
7) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
8) nezbytné plochy technického vybavení 
9) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
10) zeleň liniová a plošná 
11) informační a reklamní zařízení 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty, jejichž vliv činností a vyvolaná dopravní obsluha narušuje sousední 

plochy nad přípustné normy pro obytné zóny  
3) objekty  a plochy výroby a skladování 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží  s možným 
využitým podkrovím  
 
 
 
7. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 
A - slouží: 
plochy sportovních a tělovýchovných areálů   

 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) areály a plochy tělovýchovné a sportovní 
2) sportovní zařízení a vybavení 
3) vybavení sociální a hygienické výše uvedených areálů 
4) nezbytné plochy tech. vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
7) veřejné stravování pro obsluhu území 
8) byty služební a majitelů zařízení 
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nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) občanská vybavenost 
3) objekty výroby a skladování 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanského vybavení – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE  pro zastavitelná území  
•   koeficient zastavění = max. 20% - je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými (altán, pergola, bazén, terasa, apod.) k 
celkové výměře stavebního pozemku  
 
 
 
8. PV – plochy veřejných prostranství 
 
A - slouží: 
plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba je 
samostatně vymezit 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy veřejných prostranství 
2) plochy a koridory silniční dopravy 
3) plochy dopravy v klidu 
4) městský mobiliář a drobná architektura 
5) zeleň liniová a plošná  
6) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

7) vodní plochy a toky 
8) nezbytné plochy technického vybavení 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

9. ZV – plochy veřejných prostranství -  veřejná zeleň 
 

A - slouží: 
plochy parkově upravené zeleně, většinou přístupné veřejnosti včetně případných 
vodních ploch a toků  
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B - funkční využití: 
přípustné: 

1) plochy veřejné zeleně a parků 
2) mobiliář, dětská hřiště 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) drobná architektura 
5) pěší a cyklistické komunikace 
6) sady  
7) zeleň liniová a plošná  
8) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

9) vodní plochy a toky 
10) nezbytné plochy technického vybavení 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 
 

10. SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
 
A – slouží: 
plochy smíšeného využití ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v 
rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou 
sféru a nerušící výrobní činnosti  
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami včetně 

domů a usedlostí s hospodářským zázemím 
2) stávající byt. objekty využívané k občasnému nebo rekreačnímu bydlení 

(chalupy)  
3) obchodní zařízení, veřejné stravování, občanské vybavení pro veřejnost, 

malá ubytovací zařízení s kapacitou do 10 lůžek a služby nevýrobního 
charakteru a provozovny sloužící k uspokojování potřeb obyvatel území 
nerušící rodinné bydlení (ve smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP) 

4) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
5) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
6) nezbytné plochy technického vybavení 
7) příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové 
8) dopravní plochy a zařízení 
9) zeleň liniová a plošná 
10) nerušící zařízení drobné výroby a zemědělské výroby ((ve smyslu platné 

legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
11) informační, propagační a reklamní stavby 

 
nepřípustné:  

1) stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a 
obytné prostředí 
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2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
3) stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními 

vlivy na životní prostředí nad mez přípustnou 
4) stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů 
5) stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro 

velkoobchod 
6) garáže pro nákladní vozidla 
7) veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí 

překračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru (ve 
smyslu platné legislativy, viz odůvodnění ÚP)  

 
C – podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 2nadzemní podlaží s možným obytným 
podkrovím 
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s 
možným využitým podkrovím 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• koeficient zastavění = max. 40% – je dán podílem celkové zastavěné plochy 
stavbou hlavní a stavbami doplňkovými k celkové výměře stavebního pozemku  

 
 
 
11. DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční 
 
A - slouží: 
plochy a koridory silniční dopravy, včetně dopravy v klidu a vybraných veřejných 
prostranství  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory silniční dopravy 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

5) vodní plochy a toky 
6) nezbytné plochy technického vybavení 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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12. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 
 
A - slouží: 
plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. 
úpravny vody, vodojemy, ČOV), na energetických sítích (např. regulační stanice, 
rozvodny vysokého napětí, malé vodní elektrárny), telekomunikační zařízení a další 
plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným 
způsobem využití 
 
 B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a areály veřejné technické infrastruktury 
2) plochy dopravy v klidu 
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 

5) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
6) základnové stranice mobilních operátorů 
7) vodní plochy a toky 
 

nepřípustné : 
1)  veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
2) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
3)  větrné elektrárny 

 
 
 

13. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  
 

A - slouží: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel a skladů, 
které nejsou realizovatelné v jiných funkčních plochách. 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) drobná výroba, služby, řemesla, sklady  
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí   
3) odstavná místa a garáže 
4) plochy souvisejícího technického vybavení 
5) příslušné komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná  
7) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
8) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
9) byty služební a majitelů zařízení 

 
nepřípustné: 

1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
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3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 
stávající stavby) 

4)  větrné elektrárny 
 
C - podmínky prostorového uspořádání: 
 
ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy s rozdílným způsobem využití  
• negativní účinky výrobních aktivit nepřesáhnou hranici areálu 
 
 
 
14. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba  

 
A - slouží: 
plochy zemědělské výroby a přidružené drobné výroby  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou zemědělskou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí   
3) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
4) plochy souvisejícího technického vybavení 
5) komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
7) služební byty 
8) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
9) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím 
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ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy s rozdílným způsobem využití  
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
 
15. VS  - plochy smíšené výrobní  

 
A - slouží: 
plochy malovýroby či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, řemesel, skladů a 
zemědělské výroby či přidružené drobné výroby, vymezují se v případech, kdy 
s ohledem na situaci v území není účelné členění na plochy drobné výroby a 
skladování a zemědělskou výrobu 
  
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) budovy, plochy a zařízení určené pro příslušnou výrobu 
2) administrativní a správní budovy související s dominantní funkcí   
3) odstavná stání a garáže sloužící potřebě funkčního využití 
4) plochy souvisejícího technického vybavení 
5) komunikace pěší, cyklistické a motorové 
6) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
7) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
8) služební byty 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s dominantní funkcí 
10) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 
 

nepřípustné: 
1) byty nad rámec služebního charakteru 
2) plochy a objekty občanské vybavenosti 
3) fotovoltaické elektrárny na volných plochách (ty lze umísťovat pouze na 

stávající stavby) 
4)  větrné elektrárny 

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba výroby a skladů – max. 1 nadzemní podlaží s možným využitým 
podkrovím  

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané 
plochy s rozdílným způsobem využití  
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
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16. ZP – plochy zeleně – přírodního charakteru  
 

A – slouží: 
plochy zeleně v sídlech udržované v přírodě blízkém stavu, často pro průchod 
územního systému ekologické stability zastavěným územím 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1)  plochy nízké a vysoké zeleně plošné i liniové 
2)  mobiliář, dětská hřiště 
3)  sportovní plochy a vybavení 
4)  drobná architektura 
5)  pěší a cyklistické komunikace 
6)  sady  
7)  stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 
přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.) 
8)  vodní plochy a toky 
9)  nezbytné plochy technického vybavení 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

 
17. ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené  

 
A - slouží: 
plochy soukromé zeleně v sídlech, obvykle oplocené, zejména zahrad, které v daném 
případě nemohou být součástí jiných typů ploch  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy soukromé zeleně a sadů 
2) mobiliář 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) drobná architektura 
5) stavby a plochy nezbytné k obsluze plochy (např. manipulační plochy, 

přístřešky na techniku a vybavení pro údržbu plochy, stavby a zařízení pro 
krátkodobé shromažďování domovního a separovaného odpadu, atd.)  

6) vodní plochy a toky 
7) nezbytné plochy technického vybavení 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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18. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační  
 

A – slouží: 
plochy ochranné a izolační zeleně včetně případných vodních ploch a toků  
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy ochranné a izolační zeleně 
2) obslužné komunikace, pěší a cyklistické komunikace 
3) vodní plochy a toky 
4) nezbytné plochy technického vybavení 
 

nepřípustné: 
1) veškeré plochy a stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 
 
19. W - plochy vodní a vodohospodářské  
 
A - slouží: 
plochy, které se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, 
ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a 
plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na 
úseku vod a ochrany přírody a krajiny 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky vodních ploch, koryt vodních 
2) ostatní pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
4) účelové komunikace 
5) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 
6) nezbytné plochy technického vybavení 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

 
 

 
20. NZ - plochy zemědělské  
 
A - slouží: 
plochy s převažující funkcí intenzivní zemědělské produkce  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) stavby nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy (např. silážní žlaby, 

hnojiště, přístřešky pro dobytek, apod.) 
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3) stavby vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle 
platného zákona  

4) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 
prvky) 

5) ovocné sady 
6) opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží 
7) komunikace pěší, cyklistické  
8) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
9) nezbytné plochy technického vybavení 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 
 
21. NL - plochy lesní  
 
A - slouží: 
plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) účelové komunikace 
4) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 
zákona  

5) nezbytné plochy technického vybavení 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        

 
 
 
22. NP - plochy přírodní  
 
A - slouží: 
plochy s převažující přírodní funkcí zahrnující mimo jiné zvláště chráněné plochy, 
prvky ÚSES, apod.  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
2) ovocné sady 
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3) komunikace pěší, cyklistické  
4) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
5) nezbytné plochy technického vybavení 
6) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné   
 
      

 
23. NSpzlvr – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, zemědělské, lesnické, vodohospodářské, rekreační nepobytové 
 
A – slouží: 
plochy smíšené nezastavěného území funkčně nevyhraněné s indexem několika 
přípustných funkcí; obvykle se samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na 
charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění. 
 
B – funkční využití: 

přípustné: 
1) zemědělsky využívané plochy pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
2) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční 

prvky) 
3) pozemky určené k plnění funkcí lesa 
4) vodní plochy a toky 
5) rekreační nepobytové plochy 
6) stavby nezbytné pro obhospodařování a provoz ploch dané funkce 

vyhovující definici přípustných staveb v nezastavěném území dle platného 
zákona  

7) ovocné sady 
8) komunikace pěší, cyklistické  
9) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
10) nezbytné plochy technického vybavení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
 
 
 
Hranice jednotlivých výše uvedených ploch s rozdílným způsobem využití jsou 

nejlépe patrné z výkresové části – hlavního a koordinačního  výkresu. 
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7 vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečností 
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit a pro které lze uplatnit předkupní právo 
 
Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšné stavby, pro které lze 

práva k pozemkům vyvlastnit: 
 

- veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, včetně ploch nezbytných k 
zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel ve výkrese označených: 
 

• VD1 - přeložka silnice I/36 včetně souvisejících staveb a objektů (dle ZÚR 
Pardubického kraje koridor D09) - plocha Z9 pro přeložku části komunikace I/36 
Pardubice - Lázně Bohdaneč, v severovýchodní části řešeného území v 
návaznosti na koridor v sousedním katastru Rybitví, v rozsahu varianty "A - 
červená" a "B - zelená" dle posouzení EIA (02/2010). 

 
Konkrétní pozemky nebo jejich části potřebné pro stavbu přeložky I/36 a 
související objekty, u kterých bude možné uplatnit právo vyvlastnění bude 
možné identifikovat až po zpracování záborového elaborátu v DÚR. 

 
 
Územní plán vymezuje koridory pro veřejně prospěšná opatření, pro která lze 

práva k pozemkům vyvlastnit: 
 

• VU1 - založení prvků systému ekologické stability – nadregionální biokoridor 
NRBK 72/67 (dle ZÚR Pk veřejně prospěšné opatření U02) v jihozápadním 
okraji katastru Černá u Bohdanče  

 
 
 

Pro uplatnění předkupního práva územní plán nevymezuje žádné plochy. 
 
 
Plochy pro situování výše uvedených staveb a opatření jsou vymezeny ve 

výkrese veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací č. A2.4. 
 
 
 

Pozn.:  
koridor pro stavbu K01 – napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice – záměr není  
zařazen v ÚP do veřejně prospěšných staveb, protože v  současné době se připravuje 
aktualizace ZÚR Pk, kde je dán požadavek na vypuštění koridoru K01 z důvodu zjištění, že 
záměr již není příslušným dotčeným orgánem sledován; viz též vyjádření KrÚ Pk Č.j. 
KrÚ41461/2010/OSKEF OUP ze dne 30.6.2010. 
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8 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich 
využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále 
stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti 
 
Vzhledem k tomu, že na rozsáhlejších plochách již probíhá výstavba (plochy Z3 a 

Z4) nebo je připravena technická infrastruktura a oddělení stavebních pozemků 
(lokalita Z2) nebyly v územním plánu navrženy plochy, jejichž využití prověří 
zpracování územní studie. 

 
 
 
 
 
 

9 vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání 
regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách  jejich 
využití  

 
V územním plánu nebyly navrženy plochy, pro které je podmínkou pro 

rozhodování o změnách jejich využití pořízení regulačního plánu. 
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10 údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu 
připojené grafické části 
 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru 

jako 1 list pro každý následující výkres. 
 
A - Návrh územního plánu  
 
A1 textová část 
obsahuje 42 strany. 
 
A2 výkresová část 

 
A2.1 výkres základního členění území   1 :  5 000 
A2.2 hlavní výkres 1 :  5 000 
A2.3a hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 
 - vodní hospodářství   1 :  5 000 
A2.3b hlavní výkres – koncepce technické infrastruktury 
 - energetika 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  
 a asanací  1 :  5 000 
 
 

B - Odůvodnění územního plánu  
 
B1 textová část 
obsahuje 42 strany (+ 16 + 15 stran tabulek). 
  
B2 výkresová část 
 

B2.1 koordinační výkres 1 :  5 000 
B2.2 výkres širších vztahů 1 :25 000 
B2.3 výkres předpokládaných záborů půd. fondu 1 :  5 000 

 
 
 
 
Pardubice, listopad 2012 
 
 
 
Zpracovali: 
urb. a arch. část : Ing. arch. P. Kopecký 
vodohosp. část : převzato  
elektrorozvody : ing. Koza, A. Liška 
plynovody  : převzato 
ZPF   : Ing.arch. P. Kopecký 
ÚSES   : převzato, Ing. Baladová 
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B - Odůvodnění územního plánu 
 

 
B1 /a  -  Odůvodnění územního plánu zpracované projektantem 

 
 

1 vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších 
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 
 

1.1 Soulad s politikou územního rozvoje a ÚPD vydanou krajem 
 

Z Politiky územního rozvoje České republiky schválené vládou České republiky 
dne 20.7.2009 usnesením č. 929 vyplývá pro územní plán obce Černá u Bohdanče, že 
řešené území náleží do okrajové části rozvojové oblasti OB4 Hradec 
Králové/Pardubice. Do rozvojových os řešené území nespadá.  

 
Nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady 

územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), které byly schváleny Zastupitelstvem 
Pardubického kraje dne 29.4.2010. Řešené území náleží do  rozvojové oblasti OB4, 
nespadá do vymezených specifických oblastí.  
 

Podle tohoto dokumentu jsou na území Černá u Bohdanče navrhovány záměry 
nadmístního významu, které jsou v územním plánu respektovány : 

 
- přeložky silnice I/36 v severovýchodním okraji řešeného území ozn. ve výkrese 

VPS ZÚR  D09 
- (koridor pro stavbu K01 – napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice -v  

současné době se připravuje aktualizace ZÚR Pk, kde je dán požadavek na 
vypuštění koridoru K01 z důvodu zjištění, že záměr již není příslušným 
dotčeným orgánem sledován; z tohoto důvodu není záměr zařazen v ÚP 
veřejně prospěšných staveb, viz též vyjádření KrÚ Pk Č.j. 
KrÚ41461/2010/OSKEF OUP ze dne 30.6.2010). 

  
Řešené území je dle ZÚR dále dotčeno:  

 
prvky dopravní a technické infrastruktury: 

- vedení elektro VVN  V934 a V935 ve východní části řešeného území 
- trasa VTL plynovodu ve střední části 
- trasa kanalizačního systému Lázně Bohdaneč - ČOV Semtín ve střední části 

obce 
- labská vodní cesta v jižní části katastru 

 
prvky ÚSES: 

- nadregionální biokoridor NRBK K 72 Přelouč - Lohenice – Přelovice - Neratov – 
Kladruby nad Labem a dále 

- regionální biocentrum RBC 917 Labiště pod Černou 
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Návrh ÚP je v souladu s prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk, a to zejména:  

- jsou posíleny kvality života obyvatel a obytného prostředí, navržena příznivá 
urbanistická a architektonická řešení sídel, zastoupení a řešení veřejných prostranství 
a ploch veřejné zeleně je úměrné aktuálnímu stavu rozestavěnosti a přípravy v území 
(viz dále kap. 3.1 a 3.2), je navrženo dostatečné vybavení sídel potřebnou veřejnou 
infrastrukturou;  

- je navrženo vyvážené a efektivní využití zastavěného území a zachování funkční 
a urbanistické celistvosti sídel a zajištěno plnohodnotné využití ploch a objektů v 
zastavěném území, je posílena funkční vyváženost v území (navrženy přestavbové 
plochy občanského vybavení;  

- je respektována zásada pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území (čl. 108 ZÚR Pk), na základě které lze vymezovat zastavitelné 
plochy v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech – z návrhu ÚP byly vyřazeny veškeré požadavky na zastavitelná území, 
které zasahovaly do záplavového území, ponechána byla pouze část rozvojové plochy 
Z7 (jako výslovný požadavek vlastníka a za souhlasu obce), přičemž v části, která 
zasahuje do záplavového území, bylo stanoveno funkční využití jako plocha soukromé 
zeleně.  

 
 V návrhu byly rovněž respektovány 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, a to mimo jiné:  

- rozvoj bydlení byl orientován do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy 
(blízkost města Pardubic s rozsáhlou MHD) a s vazbou na sídla s odpovídající sociální 
infrastrukturou; byly respektovány prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území;  

- byl prověřen rozsah zastavitelných ploch v sídle (viz dále kap. 3.2) a stanoveny 
směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou 
infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny;  

- byl vymezen a zpřesněn koridor pro umístění stavby D09 – přeložky silnice I/36 
Lázně Bohdaneč.  

- bylo zpřesněno vymezení nadregionálních a regionálních skladebných prvků 
územního systému ekologické stability (NRBK K72 a RBC 917) při respektování čl. 
110, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk.  

- koridor pro stavbu K01 – napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice – 
nebyl zahrnut do návrhu ÚP ani zařazen do veřejně prospěšných staveb, protože v  
současné době se připravuje aktualizace ZÚR Pk, kde je dán požadavek na vypuštění 
koridoru K01 z důvodu zjištění, že záměr již není příslušným dotčeným orgánem 
sledován (viz též vyjádření KrÚ Pk Č.j. KrÚ41461/2010/OSKEF OUP ze dne 
30.6.2010). 

 
 

Územní plán je koordinován s ÚPD a ÚPP sousedních obcí.   
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1.2 Širší vztahy 
 
Obec Černá u Bohdanče leží ve střední části okresu Pardubice, cca 6 km 

západně od Pardubic, při  komunikaci třetí třídy č. 322 25 Rybitví - Černá u Bohdanče, 
která tvoří spojnici mezi komunikacemi první třídy I/36 severovýchodně od Černé a 
komunikací II/333 severně od obce. Směrem severním od Černé u Bohdanče se 
nachází město Lázně Bohdaneč ve vzdálenosti cca 2,5 km. 

Řešené území leží  v prostoru Pardubické kotliny. Je  tvořeno  mírně  svažitým            
terénem se sklonem k jihu. Výškové  rozmezí území je cca 217 m n.m. (na severní 
straně ) až po 212 m n.m. (na jihozápadě). 

 
Komplexní širší vztahy jsou nejlépe patrné z výkresové části, kde jsou širší vztahy 

zpracovány na mapě v měřítku 1:25 000. 
 
 

1.2.1 Postavení obce v systému osídlení 
 
Řešené území je vymezeno správním územím obce Černá u Bohdanče, které 

tvoří jedno katastrální území – Černá u Bohdanče - o celkové rozloze 265 ha.   
 
Z hlediska státní správy spadá obec Černá u Bohdanče do působnosti Krajského 

úřadu Pardubického kraje a Magistrátu města Pardubic. Nejsilnější vazby má obec na 
Pardubice.  

 
Nejbližšími okolními obcemi (sousedními katastry) jsou: Lázně Bohdaneč (cca 

2,5 km severně), Živanice (cca 2 km severozápadně), Opočínek (cca 3 km 
jihozápadně), Lány na Důlku (cca 3 km jižně) a Rybitví (cca 2,5 km východně). 

 
 

1.2.2 Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury 
 

 Řešeným územím prochází komunikace  III.tř. č. 32225  Rybitví - Černá u 
Bohdanče - Lázně Bohdaneč. Ta východně od řešeného území odbočuje ze silnice 
I/36, prochází přes střed obce směrem severním na Lázně Bodaneč. 
 

Železniční trať  se v řešeném území nevyskytuje, nejbližší železniční trať je trať 
Pardubice - Praha jižně katastru obce, event. vlečky v Semtíně směrem jiho 
východním. 

 
 
Řešeným území  prochází trasy vrchního elektrického napětí VVN V934 a V935 

ve východní části katastru, trasa kanalizačního systému Lázně Bohdaneč - ČOV 
Semtín ve střední části katastru a trasa VTL plynovodu s regulační stanicí ve východní 
části obce.  
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1.2.3 Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů 
 
V řešeném území se nevyskytují velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná 

území vyhlášená dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nevyskytuje 
se zde památný strom. 

 
Při jižní hranici katastru obce se nachází významný krajinný prvek (VKP), 

registrovaný podle téhož zákona – Labiště pod Černou (staré labské rameno s čistou 
vodou a hodnotnými břehovými porosty). 

 
Evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast soustavy Natura 2000 se 

v řešeném území nenachází. Přírodní park sem rovněž nezasahuje.  
 
Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může 
za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace 
významného krajinného prvku. 

 
V řešeném území se nevyskytuje dobývací prostor, chráněné ložiskové území 

(CHLÚ), výhradní ložisko nerostných surovin, území s předpokládaným výskytem 
ložiska (prognózní zdroj) ani plochy pro jejich technické zabezpečení. Rovněž se zde 
nevyskytuje poddolované území, radiometricky anomální území, území ohrožené 
sesuvem ani jiná svahová deformace. Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské 
kůry se zde rovněž nenachází. Do řešeného území nezasahuje chráněná oblast 
přirozené akumulace vod CHOPAV.   

 
Severní část řešeného území spadá do ochranného pásma II. stupně přírodních 

léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč (při řešení výstavby v tomto ochranném pásmu je 
nutno respektovat podmínky a omezení stanovené výměrem MZ č.j. LZ/3-2884-1.4.60. 
ze dne 21. dubna 1960, kterým byla ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 
stanovena, a dále i ustanovení §37 zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) 

 
 

V rámci nadregionálního ÚSES byly v zájmovém území vymezeny následující 
prvky nadregionálního významu : 

 
- nadregionální ÚSES  

- nadregionální biokoridor K 72 v jižní části katastru obce 
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2 údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu 
 
V říjnu roku 2009 byl vypracován návrh zadání územního plánu, který byl na 

základě projednání dopracován obcí a pořizovatelem (Magistrátem města Pardubic, 
odbor hlavního architekta, oddělní územního plánování ) v srpnu 2010.    

 
Zadání územního plánu bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 7.10. 2010.    
 
Návrh ÚP byl zpracován plně v souladu se závěry zadání, s požadavky 

vyhodnocení projednání návrhu zadání ÚP Černá u Bohdanče, resp. Vyhodnocení 
společného jednání o ÚP Černá u Bohdanče a dle legislativy platné v době zpracování 
územního plánu. 
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3 komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, vč. 
vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména 
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 
 

3.1 Zdůvodnění navrženého řešení 
 

Urbanistický návrh se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro 
novou výstavbu RD, plochy pro občanskou vybavenost a rekreaci.  

 
Obec Černá u Bohdanče se nachází v dosahu větších sídel (Pardubice, Lázně 

Bohdaneč) s poměrně bohatou nabídkou pracovních příležitostí, přičemž v posledních 
letech vzrůstá zájem o stavební parcely v kvalitnějším životním prostředí.  

 
Funkční členění a vlastní urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem         

a podmínkami v řešeném území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností 
dopravní obsluhy i konfigurací terénu a především stávající rozestavěností a přípravou 
výstavby rozsáhlých monofunkčních ploch bytové výstavby, které je v návrhu ÚP 
nutno respektovat. Zařazením přestavbových ploch občanského vybavení a ploch 
rekreace se návrh snaží tuto monofunkčnost alespoň částečně eliminovat. 

 
V řešeném území jsou navrženy nové plochy bydlení v RD městské a 

příměstské, smíšené obytné venkovské, pro občanské vybavení, pro sport a rekreaci, 
pro dopravní infrastrukturu a zeleň.   

 
Pro rozvoj ploch bydlení – v RD – městské a příměstské jsou vymezeny  plochy 

Z1, Z2, Z3 a Z4.   
 
Pro rozvoj smíšené obytné výstavby - venkovské jsou vymezeny plochy  Z6 a  

Z7. 
 
Pro plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení je určena 

plocha Z5,  občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední přestavbové 
plochy P2 a P3, občanského vybavení – veřejná infrastruktura je určena přestavbová 
plocha P4. 

 
Pro rozvoj ploch rekreace – na plochách přírodního charakteru je vymezena 

plocha K1.  
 

Pro dopravní infrastrukturu – silniční (přeložka I/36) je navržen koridor plochy  Z9.  
 
Pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě (základnová stanice Vodafone) je 

navržena drobná plocha P5.  
 
 

V návrhu územního plánu byly vymezeny plochy s jiným způsobem využití, než 
je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území u ploch zeleně 
z následujících důvodů: 
plochy jsou dále podrobněji členěné proto, aby mohl být v územním plánu vymezen 
systém sídelní zeleně a individuelně stanoveny podmínky pro tyto plochy, které zaručí 
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jejich ochranu zejména před zastavěním. Byly proto navrženy plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích - ZV, což jsou parkově upravené veřejně přístupné plochy v 
centrální části obce; dále byly vymezeny plochy zeleně ochranné a izolační - ZO jako 
pásy zeleně sloužící k oddělení ploch výroby v jihovýchodní části obce od navrhované 
obytné plochy; plochy zeleně soukromé a vyhrazené - ZS jako obvykle oplocené 
plochy, zejména zahrad, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů 
ploch (části návrhových ploch v jižní části zastavěného území, do kterých zasahuje 
záplavové území) a plochy zeleně přírodního charakteru- ZP jako plochy udržované v 
přírodě blízkém stavu, často pro průchod územního systému ekologické stability 
zastavěným územím (plochy zeleně podél Rajské (Černské) strouhy ve střední části 
obce).  

 
Termíny „nerušící, nad mez přípustnou“ uvedené v podmínkách pro využití 

ploch jsou definovány v souladu s §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ 
vyhl.č.502/2006 Sb.) následovně:  
- vlivy  jednotlivých provozů (výroba, služby, vybavenost,…) je nutno posuzovat 
zejména ve smyslu hygienických předpisů, zákonů o životním prostředí a dalších 
právních předpisů chránících veřejné zájmy (viz. §13 „Vliv staveb na životní prostředí“ 
vyhl.č.502/2006 Sb.). 
 

Termín „stavby v nezastavěném území“ je definován v §18, odst. 5 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  
 

V rozvojových plochách je v souladu s platnou legislativou v ploše překračující 
rozlohu 2 ha, tedy návrhové lokalitě Z2 vymezena plocha veřejného prostranství. V 
návaznosti na platný ÚP, vydaná územní a stavební rozhodnutí na infrastrukturu (v 
době zpracování návrhu ÚP je vydáno ÚR na celou lokalitu, stavební rozhodnutí na 
vodovod, kanalizaci (dešťovou a splaškovou), rozvody NN jsou zkolaudovány) a 
probíhající stavební práce, plocha není vymezena v plné výměře vyplývající z platné 
legislativy (cca 4600 m2), ale dle rozhodnutí zastupitelstva obce pouze ve výměře 
1230 m2. 

 
Po veřejném projednání bylo na základě požadavku Obce změněno stávající 

funkční využití v jihozápadním okraji zastavěného území (pozemky p.č. 58/1, 54, 52/2, 
52/1, 51/2, 51/1, 47, 48, 350, 45/1, 339/6, 339/2 a p.č.st. 8 a 67 k. ú. Černá u 
Bohdanče) z ploch výroby a skladování - zemědělská výroba na plochy smíšené 
obytné – venkovské, protože dle vyjádření obce na těchto plochách není zemědělská 
výroba provozována.  

 
V textové části tohoto územního plánu je používáno následující členění 

jednotlivých ploch (dle metodiky MINIS): 
 

• podle časového horizontu 
- plochy stabilizované (stavové) - využití plochy se v návrhu nemění  
- plochy změn (návrhové) - využití plochy se v návrhu mění 
 
Společným souhrnným názvem „rozvojové plochy" nazýváme podle metodiky 

MINIS zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině a případné ostatní 
zájmové plochy. Jsou to plochy, kde se zejména odehrává nový rozvoj obce, tj., kde 
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dochází ke změnám využití území nebo je tlak na změny (případně i problematické) 
očekáván. 

 
Základními rozvojovými plochami, jejichž definice vychází přímo ze zákona jsou : 

- zastavitelné plochy - §2, odst.1, písm. j stavebního zákona leží většinou vně,  
ale mohou být i uvnitř zastavěného území 

- plochy přestavby - §43, odst.1 stavebního zákona leží vždy uvnitř zastavěného  
   území 
- plochy změn v krajině - leží vždy vně zastavěného území a vymezují plochy,  
   kde dochází ke změně využití krajiny 
 
 

3.1.1 Kulturní hodnoty území 
 

První písemné  zprávy o obci  Černá u Bohdanče jsou dle  publikace " Obce 
okresu Pardubice v číslech " (vydané Českým statistickým  úřadem 3/1996) z roku 
1377. 

 
Na řešeném území se nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané v 

Ústředním seznamu kulturních památek ČR ani území chráněná podle zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů („památkový 
zákon“). Nutno však plně respektovat drobné objekty místních pamětihodností 
dotvářející charakter obce (pomník padlým z 1. světové války, mlýn ze 17. století). 

 
 Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Proto je nutné plnit 
oznamovací a další povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).  
  
 

3.1.2 Doprava 
 
Silniční doprava 
 

Základ koncepce silniční dopravy v řešeném území je dán trasami stávajících 
komunikací, jsou proto respektovány stávající dopravní trasy (silnice III. tř. a místní) 
včetně ochranných pásem. V případě napojení navrhovaných lokalit pro bytovou 
zástavbu na stávající komunikace III.třídy bude počet výjezdů minimalizován, v rámci 
navrhovaných lokalit budou komunikace navrhovány převážně jako obytné zóny.  

 
V souladu se ZÚR pardubického kraje je navržena přeložka komunikace I/36 

v severovýchodní části katastru obce směrem na Lázně Bohdaneč. jako dopravní 
koridor. Ten zahrnuje obě posuzované varianty trasy přeložky „A“ – červenou i „B“ – 
zelenou. 

(V rámci vyhledávací studie „I/36 – Lázně Bohdaneč – obchvat“ (Transconsult 
11/20047) byly prověřeny 4 varianty trasy přeložky – „A“ – červená, „B“ – zelená, „C“ – 
modrá, „D“ – fialová. V roce 2008 bylo pro uvedené varianty přeložky silnice I/36 
zpracováno Oznámení EIA (02/2008), na základě závěrů zjišťovacího řízení byly 
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k následnému posouzení v Dokumentaci EIA (02/2010) vybrány varianty „A“ – 
červená, „B“ – zelená, zatímco varianty „C“ – modrá, „D“ – fialová byly vypuštěny a 
nejsou v dokumentaci EIA dále posuzovány. Proces EIA v současné době stále 
probíhá.) 

 
Pěší a cyklisté 
 

V centrální části obce jsou chodníky pro pěší vybudovány oboustranně, v 
okrajových převážně jednostranné podél komunikace III. tř. a místních komunikací.   

 
Samostatné cyklistické stezky nejsou zřízeny. Lze předpokládat, že cyklisté na 

hlavní silnici a místních komunikacích budou využívat jízdních pruhů s ostatními 
vozidly.  
 

Řešeným územím prochází značené cyklotrasy: 
- místního významu:   
- č.4041/3a   Lázně Bohdaneč - Černá u Bohdanče – Živanice - Mělice - Bezděkov - 

Jezbořice 
 
Doprava v klidu 
 

Doprava v klidu podél komunikace III.tř. je řešena v převážné míře parkováním 
vozidel v profilech komunikací.  

 
V okrajových částech se jedná převážně o zástavbu rodinných domů, 

odstavování vozidel je tudíž zajištěno v garážích na soukromých pozemcích. 
Parkování je pro návštěvy možné převážně na soukromých pozemcích, případně na 
místních komunikacích za splnění podmínek zákona č. 361/2000 Sb. a  30/2001 Sb.  

 
Železniční doprava 
 

Železniční trať se v řešeném území nevyskytuje. 
 
 

3.1.3 Vodovod 
 

 Obec Černá u Bohdanče je zásobována pitnou vodou ze skupiny Pardubice. Z 
Rybitví je vyveden řad PVC 160 do obce Černá u Bohdanče. Vodovod je po obci 
rozveden bočními řady DN 110. Zdrojem vody je VDJ Kunětická hora s akumulací 15 
000 m³ s kótou max. hladiny 277 m n. m. a kótou dna 272 m n. m. Vodovod provozuje 
společnost VAK Pardubice a.s., která je také vlastníkem vodovodu. Tlakové poměry 
jsou vyhovující. Akumulace v systému je dostatečná. Kvalita dodávané vody vyhovuje 
ČSN 757111. 

Pro rozvojové plochy v obci bude nutné řady prodlužovat do míst nové zástavby. 
Pro vyrovnávání tlaků v síti bude vhodné výhledově řady zaokruhovat do Bohdanče. 
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Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou   
 

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Vodu je nutné dovážet v cisternách nebo 
jako balenou. 

 
 

3.1.4 Kanalizace 
 
Stávající kanalizace se v území nachází v centrální části, a to pouze ve funkci 

dešťové. Odpadní vody od obyvatelstva jsou akumulovány a čištěny v jímkách a 
septicích s přepadem do dešťové kanalizace, místních vodotečí a do podmoku. 

 
V současné době se v obci buduje kanalizační systém s následným transportem 

na centrální ČOV Pardubice – Semtín. Projektovou dokumentaci zpracoval REPLYNU 
Rosice n. L. (09/2010). Tato dokumentace je v souladu s předchozími stupni PD a řeší 
výstavbu kanalizace, v kombinaci gravitačních a tlakových úseků.  

 
Koncepce kanalizace byla převzata do návrhu územního plánu. 
 
Základní funkční vazbou v území je stávající nadřazený výtlačný řad LT DN 200, 

který je veden z prostoru ČOV Lázně Bohdaneč do Pardubic na ČOV Pardubice – 
Semtín. 

 
Stávající kanalizace se v území nachází v centrální části, a to pouze ve funkci 

dešťové. Odpadní vody od obyvatelstva jsou akumulovány a čištěny v jímkách a 
septicích s přepadem do dešťové kanalizace, místních vodotečí a do podmoku. 

 
V zájmovém území je již vybudována jedna centrální čerpací stanice pro nově 

navrženou zástavbu u písníku.  
 
Vzhledem k morfologii terénu bylo toto řešení již navrhováno předchozími 

studijními pracemi a toto řešení je plně v souladu s PRVK Pardubického kraje i 
s odborným posouzením následného provozovatele systému – VaK Pardubice a.s.. 

 
Celé zájmové území je členěno do několika povodí gravitačních systémů, 

přičemž jednotlivá povodí jsou samostatně výtlačnými řady převedeny do 
nadřazeného výtlačného řadu DN 200. 

 
Dešťové vody budou řešeny stávajícím způsobem.  
 
 

3.1.5 Elektrorozvody 
 
Širší vztahy, stávající stav:  
 
 Řešené území je zásobováno elektrickou energií venkovním vedením VN815 o 
napětí 35 kV. Vedení je realizováno na betonových stožárech jednoduchých typu JB a 
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dvojitých typu DB vodiči AlFe. Napájecím bodem této linky je rozvodna 110/35 kV 
Opočínek.  
  
 Kmenové vedení prochází jižní částí obce a odbočky VN 35 kV pro vlastní 
transformační stanice jsou vedeny po východním okraji katastrálního území. Stávající 
TS 35/0,4 kV jsou typu PTS příhradové ocelové, TS č. 1180 je kompaktní kabelová typ 
Betonbau, připojená zemním kabelem 35 kV z venkovní přípojky 35 kV pro TS č. 184 -
obec.  

 
Trafostanice VN  / NN 
Černá u Bohdanče: 
 
číslo TS název  typ  trafo  majitel___________________ 
184     obec č. 1  PTS   160 kVA,  ČEZ a.s. distribuce   
842  obec č. 2 PTS  400 kVA,  ČEZ a.s. distribuce   
1180    Betonbau 630 kVA,  ČEZ a.s. distribuce   
698    BTS  400 kVA,  cizí   
 
Sekundární síť NN ( 400/230 V):  

 
Na území obce je provozována normalizovaná distribuční rozvodná soustava 

TN-C sříd. 50 Hz 400/230 V. Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 330000-1 
základní s automatickým odpojením od zdroje. Rozvodná distribuční soustava ve 
stávající staré zástavbě je provedena vodiči AlFe na betonových stožárech (z části na 
sřešnících). Přípojky z hlavní sítě jsou provedeny závěsnými kabely AYKYz.  

 
Nová výstavba RD při hlavní silnici na Lázně Bohdaneč (u lokality Z4) má 

napájení provedeno zemními kabely. 
 

Veřejné venkovní osvětlení  
 
 Veřejné venkovní osvětlení je provedeno sadovými osvětlovacími stožáry o 
výšce 5-6 m, které jsou osazeny výbojkovými svítidly SHC 70-125 W. Osvětlení je 
napájeno samostatnou kabelovou sítí ze dvou   rozvaděčů VO. Osová vzdálenost 
svítidel ve staré zástavbě nesplňuje požadavky ČSN na rovnoměrnost osvětlení. 
 
Energetická rozvaha:  
 

Obce Černá u Bohdanče je plynofikována. Nové RD jsou uvažovány ve stupni 
elektrizace „B“ (Pi = 11 kW/1RD - topení + TÚV plyn, vaření plyn, elektřina),  v části 
nové výstavby je nutné počítat se stupněm elektrizace „C“ ( Pi = 15-18 kW/1RD - 
topení přímotopnými systémy, podlahové vytápění, tepelná čerpadla, příprava TUV + 
vaření elektřina)  
 

Koncepce napájení jednotlivých lokalit byla shlédnuta na místě a konzultována 
na ČEZ a.s. distribuce – oddělení poskytování sítí Pardubice, ing. Šťastný.    
 

Napájení navrhovaných ploch z elektrorozvodné sítě je navrženo  následujícím 
způsobem:  
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Lokalita  Z1 - výstavba cca 15 RD 
Vypočtený soudobý výkon Ps = 35 kW 
Napájení - prostor severně od lokality Z2 bude napájen kabelovým vedením 0,4 kV, 
který se napojí na již realizovaný rozvod lokality Z2. 
 
Lokalita  Z2, Z3 - výstavba cca 70 + 27 = 97 RD 
Vypočtený soudobý výkon Ps = 290 - 305 kW 
Napájení - rozvody na tomto území jsou v současné době provedeny. Napájení je 
řešeno z nové kompaktní kabelové trafostanice 35/0,4 kV - BETONBAU, která byla 
vybudována v roce 2008. Kabelové vedení napájí smyčkově jednotlivé parcely přes 
skříně SS a SR. 
 
Lokalita  Z4 - dostavba RD na volných parcelách 
Napájení - rodinné domy na volných parcelách této lokality budou připojeny z 
provedeného stávajícího rozvodu z kabelových skříní SS a SR, umístěných na 
hranicích jednotlivých parcel. 
 
Lokalita  Z5 - výstavba sportoviště 
Pokud bude požadavek na elektrický výkon, bude provedeno napojení z kabelového 
rozvodu 0,4 kV v lokalitě Z4. 
 
Lokalita  Z6, Z7 - výstavba 2 RD ve staré  zástavbě obce 
Vypočtený soudobý výkon Ps = 10 - 15 kW 
Napájení - bude realizováno ze stávajícího distribučního rozvodu 0,4 kV vesměs z 
venkovního vedení NN závěsnými kabely AYKYz. 
 
Lokalita P2, P3, P4, P5 - občanská vybavenost, přístavba OV, technická vybavenost 
V současné době není znám požadavek na elektrický výkon. Pokud jednotlivé odběry 
nepřesáhnou hodnotu 3 x 25 až 3 x 32 A bude možné provést napojení ze stávající 
distribuční rozvodné soustavy NN  (400/230 V), převážně z venkovní sítě). 
 
 
Veřejné venkovní osvětlení 

 
Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro 

RD a další objekty. 
 
Rozšíření VO při hlavní silnici směr Lázně Bohdaneč doporučujeme řešit 

ocelovými osvětlovacími stožáry s výložníkem typu JB 8m, nové komunikace v 
zástavbě RD osvětlit sadovými stožáry o výšce 6 m. Nové osvětlení napojit na 
stávající rozvaděč R/VO. Jako světelné zdroje použít  vhodná svítidla s výbojkovými 
zdroji SHC-50-70-100 W. 
 
 

3.1.6 Spoje 
 

V řešeném území je provedena kompletní kabelizace s napojením na digitální 
ústřednu. Telefonní účastníci jsou připojeni na digitální ústřednu v Pardubicích a 
rozvody mají rezervu pro objekty v navrhovaných lokalitách.  
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S ohledem na možné střety zájmů při budování dalších inženýrských sítí 

Telefónica O2 a.s. upozorňuje na nutnost dodržovat normu ČSN 736005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení v celém řešeném území.  

 
Návrhy konkrétního řešení je nutno konzultovat s Telefónica O2 a.s. včetně 

koordinací s ostatními rozvody v území. 
 
 

3.1.7 Plynovody 
 

V současné době je obec Černá u Bohdanče plynofikována ze středotlakého 
rozvodu z regulační stanice ve východní části obce. Rozvody mají dostatečnou 
rezervu pro napojení navrhované bytové zástavby.  
 
 

3.1.8 Zásobování teplem 
 

V návrhovém období bude vytápění objektů a příprava TUV realizováno 
především pomocí spotřebičů na plyn, v menším procentu kombinací s moderními 
ekologickými způsoby vytápění pomocí kotlů na spalování dřeva, slámy apod.   
 

V části Elektrorozvody je rovněž uvažováno s vytvořením rezervy pro elektrické 
vytápění, které ovšem předpokládá dokonalé zateplení objektů pro ekonomické využití 
energie a je tudíž reálnější u nových objektů. 

 
V ostatních místních částech budou objekty vytápěny pomocí spotřebičů na tuhá 

paliva, případně pomocí elektrických spotřebičů.   
 
 

3.1.9 Odstraňování odpadů 
 

Vzhledem k tomu, že v řešeném území není hydrogeologicky ani hygienicky 
vhodná lokalita pro zřízení skládky tuhých domovních odpadů, je nutno i nadále 
počítat s organizovaným svozem odpadu na regulovanou skládku.  

 
Likvidace domovního odpadu je ve stávající době v obci řešena svozem z  

popelnic a kontejnerů na regulovanou skládku. 
 
Všechny případné tzv. černé skládky musí být sanovány s ohledem na ochranu 

složek životního prostředí, v souladu se zásadami nakládání s odpady, stanovenými 
zákonem.  

 
Bývalá „černá“ skládka, na níž upozorňuje ve svém vyjádření Magistrát 

Pardubice - odbor životního prostředí, se nacházela v jihovýchodní části obce na p.č 
170/1 a blízkém okolí. V rámci průzkumů a rozborů nebyla její přítomnost v současné 
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době zjištěna. Dle informací z Obce byla před delší dobou zrekultivována a 
skládkování ukončeno. 

 
Nakládání s komunálními odpady produkovanými občany bude probíhat podle 

systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, stanovený obecně závaznou vyhláškou obce Černá u 
Bohdanče, vydanou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění. Nakládání s odpady v podnikatelské sféře bude probíhat v souladu se 
zásadami, stanovenými zákonem o odpadech ( zejména § 16 ) a jeho prováděcími 
vyhláškami.  

 
 

3.1.10 ÚSES 
 
Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci 

přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na 
vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.  
 

Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho 
základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastnící pozemků, 
obce i stát. 

 
Na řešené území byl jako součást většího územního celku zpracován ÚSES v 

roce 1993 (Generel SES Rybitví - ing.Fridrich) a dále Revize lokálního ÚSES a 
vypracování plánu ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice 
(Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o. Brno, 8/2010) 

 
 Generely sloužily jako podklad pro zapracování územního systému ekologické 

stability do územního plánu obce. 
 
V rámci ÚSES byly v zájmovém území vymezeny prvky nadregionálního, 

regionálního a lokálního významu.  
 
Lokality navrhované v rámci ÚP do prvků ÚSES nezasahují, výjimku tvoří 

plocha Z10 koridoru přeložky silnice I/36. Po stanovení výsledné varianty je nutno 
vyřešit střet trasy přeložky s vymezeným lokálním biocentrem LBC 204 U kozí ryby v 
severovýchodním okraji řešeného území. 

 
Lokální biokoridory jsou vedeny převážně po vodních tocích či okrajích vodních 

ploch a lesů, kde je druhová diverzita největší. Prvky ekologické stability jsou většinou 
vymezené a funkční. 

 
Páteřním  biokoridorem  v  řešeném  území  je  Černská  strouha (Mlýnský   

potok), ústící jižně obce do regionálního   biokoridoru  Labe  v  místě  vymezeného 
regionálního biocentra. Z Mlýnského potoka je v severní části řešeného území  
východním směrem veden biokoridor po západním břehu písníků do biocentra,  
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situovaného na jižním okraji většího  písníku v  těsné návaznosti  na zastavěné  území 
obce.  Západním směrem je vyveden biokoridor  přes lesní porosty do LBC  204. 

 
Způsob hospodaření na prvcích ÚSES je nutné přizpůsobit požadavku zachování 

a podpoření přirozeného genofondu, tzn. na loukách hospodařit extenzivně, obnovu 
květnatých luk podpořit dosetím víceletých a vícedruhových travních směsí, na 
lokalitách vyjmutých ze ZPF (zájem OP) dodržovat ochranářské plány. Na PUPFL 
uplatnit odlišné způsoby hospodaření a zabezpečit dřevinnou skladbu odpovídající 
danému stanovišti (typologické mapy). Plochy určené pro realizaci ÚSES lze využívat 
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich ekostabilizační funkce.  
 

Prvky ÚSES jsou zakresleny ve výkresové části.  
 
 

3.1.11 Prostupnost krajiny, protierozní opatření  
 
Prostupnost krajiny je zajištěna sítí komunikací a polních cest, které umožňují 

přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak 
průchodnost řešeného území.  

 
Případné další nároky budou řešeny v rámci projektu pozemkových úprav. 

 
Projevy vodní eroze jsou nevýrazné a obecně se projevují podél vodních toků, 

případně na svažitých pozemcích, kde se může projevovat rovněž eroze větrná. Pro 
její zmenšení se navrhuje využití agrotechnických a organizačních opatření, které 
zkrátí období bez souvislého rostlinného krytu – event. bude stanoveno v rámci 
pozemkových úprav. 

 
 

3.1.12 Záplavové území - ochrana před povodněmi 

 
V jižní části řešeného území je vyhlášeno záplavové území řeky Labe. Hranice 

Q100 a aktivní zóny je vyznačena ve výkresové části. Hranice zasahuje do okrajových 
částí zastavěného území obce, bylo proto v částech požadované návrhové plochy, do 
které hranice Q100 zasahuje, stanoveno funkční využití zeleň soukromá a vyhrazená 
bez možnosti výstavby.   

 
Pro ostatní vodní toky (Černská strouha) v řešeném území není hranice 

inundačního (záplavového) území zpracována.  
 
U vodních toků je třeba provádět pravidelné čištění a údržbu. Podél vodních toků 

je nutné ponechat pruhy v šíři 6 m od břehové čáry po obou stranách toku dle zák. 
254/2001 Sb. o vodách. Umísťování staveb vymezuje § 17 vodního zákona. 
Podél vodního toku Labe bude respektován volný nezastavěný pruh na obou březích 
vodoteče v šíři 8 m od břehové čáry.   
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3.1.13 Plochy pro dobývání nerostů  
 

V řešeném území není zastoupena těžba (nejsou zde evidována výhradní ložiska 
nerostných surovin a nebylo zde stanoveno CHLÚ), a tudíž ani neobsahuje plochy 
přípustné pro dobývání ložisek nerostů a plochy pro jeho technické zajištění.  

 
 

3.1.14 Požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva  
 

- v oblasti územního plánování jsou stanoveny dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. 
§18, §19, §20, §21, k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, a v případě 
navrhování a výstavbě stálých tlakově odolných úkrytů platná norma ČSN P 73 9010 
vydaná v červnu 2005. 

 
Doložka CO se vypracovává pouze u regulačního plánu (dle platné vyhlášky 

MV). Z těchto důvodů je tato kapitola zpracována ve zjednodušené formě, a řeší: 
 
1) zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím 
2) individuální ochrany obyvatelstva 
3) evakuace 
4) usnadnění záchranných prací 
 

Tyto oblasti jsou řešeny následovně: 
 
Kolektivní ochrana obyvatelstva ukrytím 

 
Řeší možnost ukrytí všeho obyvatelstva v případě mimořádné situace. Na 

obecním úřadě je zpracován plán ukrytí, který v bilanci popisuje možnosti ukrytí 
obyvatelstva v úkrytech protiradiačních budovaných svépomocí za mimořádných 
opatření (PRÚ-BS). Stálé úkryty (STÚ) budované investičním způsobem se v obci 
Černá u Bohdanče nevyskytují. 

 
V nové výstavbě je uvažováno s maximálním využitím vhodných prostor pro 

PRÚ-BS. Vhodnější jsou stavby objektů se zapuštěným podlažím, popřípadě s úrovní 
podlahy více než 1,7 m pod úrovní okolního terénu s ochranným koeficientem Ko 
minimálně 50. Realizované stavby s možností vybudování PRÚ-BS budou po 
vyhotovení předepsané dokumentace - Základního listu protiradiačního úkrytu - 
zařazeny do plánu ukrytí. 

 
Individuální ochrana obyvatelstva 

 
V současné době se plánuje výdej prostředků individuální ochrany při stavu 

ohrožení státu a válečném stavu pro vybrané kategorie osob dle platné vyhlášky MV 
Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
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Evakuace 
 

V nové výstavbě bude zvažována možnost využití staveb pro pobyt 
evakuovaných osob a osob bez přístřeší a zvažována další technická opatření 
umožňující evakuaci   a zabezpečující základní potřeby evakuovaných. 

 
Pro výše uvedené potřeby připadají obecně v úvahu rozsáhlejší návrhové 

lokality, kde by byly přípustné objekty víceúčelového charakteru.  
 
Ve spolupráci s obecním úřadem byly vytipovány následující prostory jako plochy 

pro evakuaci obyvatelstva, odkud by byla autobusy prováděna evakuace:  
Černá u Bohdanče – centrum u OU . 
 
Případné prostory pro ubytování v rámci evakuace v obci nejsou.    
 

Usnadnění záchranných prací 
 
V nové výstavbě budou prováděna nejnutnější opatření zaměřená na vytvoření 

základních podmínek pro snížení následků mimořádných událostí a usnadnění 
záchranných prací. Jedná se o opatření v urbanistických řešeních, v komunikacích      
a inž. sítích, skladování materiálu CO určeného pro vybrané odbornosti zařazené v 
systému CO, služby CO či materiál humanitární pomoci, atd. 

 
●   území obce není ohroženo průchodem průlomové vlny, způsobeném zvláštní  
     povodní 
 
●   území obce je zahrnuto do zón havarijního plánování v Havarijním plánu  
     Pardubického kraje (pásmo kolem VTL plynovodů 50 m jižně obce a pásmo v okolí 

železnic 1500 m v jižním okraji katastru) 
 
●   obec nebude organizovat výdej prostředků individuální ochrany 
 
●   v řešeném území není provozovatel nebezpečných látek 
 
●   pro případ záchranných, likvidačních a obnovovacích prací připadá v úvahu jako 

plocha pro zasahující techniku a laboratoře prostor centra obce nebo sportovních 
ploch u písníku 

 
Uvedené zóny havarijního plánování  jsou zakresleny v koordinačním výkresu. 
  
 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou   

 
Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Vodu je nutné dovážet v cisternách nebo 

jako balenou. 
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3.1.15  Ochranná pásma 
 
Při jižní hranici katastru obce se nachází významný krajinný prvek (VKP) – 

Labiště pod Černou (staré labské rameno s čistou vodou a hodnotnými břehovými 
porosty). 

 
Poznámka: Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou dle ustanovení § 3 písm. b) 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, všechny lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části přírody může 
za významný krajinný prvek vyhlásit příslušný ORP a to procesem tzv. registrace 
významného krajinného prvku. 

 
Severní část řešeného území spadá do ochranného pásma II. stupně 

přírodních léčivých zdrojů Lázní Bohdaneč (při řešení výstavby v tomto ochranném 
pásmu je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené výměrem MZ č.j. LZ/3-
2884-1.4.60. ze dne 21. dubna 1960, kterým byla ochranná pásma přírodních léčivých 
zdrojů stanovena, a dále i ustanovení §37 zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů).  

 
Podél vodních toků je stanoveno ochranné pásmo vodních toků v šíři 6 m 

(Černská strouha) nebo 8 m  (Labe) od břehové čáry. 
 
Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa v šíři 50 

m, přičemž lesní pozemky se vyskytují rovnoměrně po celém řešeném území. 
 
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy. Proto je nutné plnit 

oznamovací a další povinnosti stavebníka Archeologickému ústavu (ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).  

 
Z pásem hygienické ochrany a ochranných pásem inženýrských sítí se v 

řešeném území vyskytují:  
 

- ochranné pásmo komunikací 
- III. třídy – 15 m od osy vozovky,  

- ochranná pásma elektro: 
- vrchní vedení VVN 110 kV – 15 m od krajního vodiče 
- vrchní primární vedení 35 kV – 10 m od krajního vodiče u stávajícího 

vedení, příp. 7 m pro nová zařízení ( dle zák. č. 222 z r. 1995).     
- trafostanice VN/NN stožárová – pro stávající zařízení 10 m od oplocení 

nebo zdi, příp. 7 m pro nová zařízení  
- trafostanice VN/NN v objektu – pro stávající zařízení 30 m od oplocení 

nebo zdi, příp. 20m pro nová zařízení 
- ochranné pásmo plynovodů je stanoveno dle §68 zákona 458/2000 Sb. a činí : 

- VTL plynovody a přípojky 4 m od obrysu na obě strany, bezpečnostní 
pásmo 40 m na obě strany od obrysu vedení 

- STL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě 
strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území 

- NTL plynovody a přípojky v zastav. území obce 1 m od obrysu na obě 
strany, 2 x 4 m měřeno kolmo na obrys vedení mimo zastavěné území 
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- ochranné pásmo vodovodů a kanalizací – vodovody a kanalizace do průměru 500 
mm OP 1,5 m (dle zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

- ochranné pásmo letiště Pardubice – vzletové kuželové plochy  
- zóny havarijního plánování - zóna vnějšího havarijního plánování Pardubického 

kraje (železnice 1500 m a VTL plynovod 50 m) 
- bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. – území  k.ú. Černá u Bohdanče 

nachází v pátém bezpečnostním pásmu  závodu Explosia a.s. To znamená, že 
případná ochranná pásma v budoucnu realizovaných staveb dle nového funkčního 
využití ploch nesmí být v kolizi s výše uvedeným pátým bezpečnostním pásmem; s 
ohledem na přípustný stupeň poškození objektů při vzniku mimořádné události v 
jednotlivých bezpečnostních pásmech od objektů, ve kterých nakládá organizace 
Explosia a.s. s výbušninami, je omezena některá stavební činnost (např. Tabulka č. 
1 vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Příl. 3 vyhlášky č. 
102/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů); všechny stavby umístěné v těchto 
bezpečnostních pásmech musí být realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními 
vyhlášek ČBÚ (vyhl. č. 102/1994 Sb., vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.) a některé 
druhy staveb nesmí být v příslušném bezpečnostním pásmu umístěny vůbec.  

- ochranné pásmo  nadzemního komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82 
komunikační vedení včetně ochranného pásma viz. pasport č. 7/2009. Za vymezené 
území se v tomto případě považuje celé řešené území. Vydání závazného 
stanoviska VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba v tomto území. 

- 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 řešené území. Vydání závazného stanoviska VUSS 
Pardubice podléhá veškerá výstavba v tomto území. 

 

Dle vyjádření VUSS Pardubice je obecného hlediska požadováno 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 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: 
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• stavby vyšší než 15 m nad terénem; 
• 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; 
• 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. 
 
 
Pásmo hygienické ochrany živočišné výroby (nevyhlášené) je převzato 

z předaných ÚAP a zakresleno v okolí zemědělského areálu v jihovýchodní části obce. 
Protože značná část bývalých zemědělských objektů je v současnosti mimo provoz 
nebo je využívána pro nezemědělské účely je zákres OP pouze orientační.  

 
 

Veškerá výše uvedená pásma jsou zakreslena ve výkresové části v 
koordinačním výkrese B 2.1 . 

 
 
 

3.2 Vyhodnocení využití zastavěného území 
 

Vzhledem k hustotě zastavění ve vlastní obci je nová výstavba v rámci 
zastavěného území možná pouze v jednotlivých případech, a to na několika volných 
pozemcích, v prolukách nebo větších zahradách.  
 

V zájmu obce je stanovit nové lokality - zastavitelná území,  především pro 
rozvoj bytové zástavby. Tyto jsou situovány v návaznosti na zastavěné území v 
severní části zastavěného území. 

Jejich řešení a rozsah je dán především stávající rozestavěností a přípravou 
výstavby rozsáhlých monofunkčních ploch bytové výstavby, které bylo nutno v návrhu 
ÚP respektovat a převzít z platného územního plánu vč. změn. Na části ploch Z3 a Z4 
již probíhá výstavba, stavební objekty však nejsou doposud vloženy do KN, a proto 
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jsou zařazeny do rozvojových ploch. Na největší ploše Z2 (cca 74 parcel pro 
individuelní RD) již proběhlo geodetické rozdělení na stavební parcely a uliční 
prostory, pozemky byly vloženy do KN, bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební 
povolení na inženýrské sítě. V případě nezařazení plochy do návrhu ÚP, by obci 
hrozilo soudní řízení.  

 
Zařazením přestavbových ploch občanského vybavení a ploch rekreace se 

návrh ÚP snaží výše uvedenou monofunkčnost alespoň částečně eliminovat. 
 
Pro rozvoj ploch bydlení – v RD – městské a příměstské jsou vymezeny  plochy 

Z1, Z2, Z3 a Z4.  Pro rozvoj smíšené obytné výstavby - venkovské jsou vymezeny 
plochy  Z6 a  Z7. 

 
V rozvojových plochách je v souladu s platnou legislativou v ploše překračující 

rozlohu 2 ha, tedy návrhové lokalitě Z2 vymezena plocha veřejného prostranství. V 
návaznosti na platný ÚP, vydaná územní a stavební rozhodnutí na infrastrukturu a 
probíhající stavební práce, plocha není vymezena v plné výměře vyplývající z platné 
legislativy (viz též Odůvodnění ÚP kap. 3.1). 

 
Pro plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení je určena 

plocha Z5,  občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední přestavbové 
plochy P2 a P3, občanského vybavení – veřejná infrastruktura je určena přestavbová 
plocha P4. 

 
Pro rozvoj ploch rekreace – na plochách přírodního charakteru je vymezena 

plocha K1.  
 

Pro dopravní infrastrukturu – silniční (přeložka I/36) je navržen koridor plochy  Z9 
(převzatý koridor D09 z nadřazené dokumentace ZÚR Pk)    

 
Pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě (základnová stanice Vodafone) je 

navržena drobná plocha P5.  
 

Rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány do 6 zastavitelných ploch. Hlavní důvody 
pro jejich vymezení jsou:    

- zastavěné území obce vykazuje poměrně vysokou hustotu, která novou 
bytovou výstavbu umožňuje pouze v jednotlivých případech – v rámci 
stávající plochy SV 

- zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 jsou převzaty z platného ÚPSÚ, jsou již 
částečně využity (Z3, Z4) nebo jsou pro ně budovány inž.sítě (Z2)    

- zastavitelné plochy Z2, Z3 a Z4 navazují na stávající zástavbu a vzhledem 
k obci jsou situovány v jediném reálně možném rozvojovém směru. 

- návrh vychází vstříc poptávce po stavebních parcelách v relativně kvalitním 
životním prostředí v blízkosti města s nedostatkem dostupných stavebních 
parcel      

 
Demografický vývoj obce: 

Rok počet obyvatel 
1961 201 
1970 211 
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1980 217 
1991 223    
1995 241      
2000 245      
2005 271  
2010 285  

 
V posledních letech bylo v obci (zejména v severním okraji obce u písníků, v prostoru 
u lokalit Z3 a Z4) realizováno přibližně 58 rodinných domů.  
 
Plochy pro bydlení, vymezené v územním plánu:  

- zastavitelná plocha Z1…………………… 5 097 m2  
- zastavitelná plocha Z2………………… 89 975 m2  
- zastavitelná plocha Z3…………………   8 685 m2  
- zastavitelná plocha Z4…………………   18 494 m2  
- zastavitelná plocha Z6…………………   1 427 m2  
- zastavitelná plocha Z7…………………   5 989 m2  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
- celkem …………………………………..   129 667 m2 
 

 
Odborný odhad potřeby rozvojových ploch pro bydlení: 

- požadavky vyplývající z demografického vývoje  20 b.j.  
- požadavky vyplývající z nechtěného soužití   10 b.j. 
- požadavek vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti                                  

( vliv blízkosti centra předpokládané dostupnosti )  50 b.j. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

- celkem ………………………………………………………. 80 b.j. 
 

Vzhledem k požadavku na výstavbu bytů převážně v izolovaných RD a k charakteru 
obce se předpokládá plošná potřeba na 1 RD ( vč. příslušných ploch komunikací a 
veřejných prostranství – viz lok. Z2: 92 935 m2 : 74 parcel = 1256) – 1250 m2.  

 
Potřeba ploch pro bydlení = 80 x 1250 = 10 000 m2 

 
Závěr: V řešeném území je celková potřeba cca 100 000 m2 ploch pro bydlení 
v rodinných domech. Plochy pro bydlení vymezené v ÚP mají celkovou výměru 
129 667 m2, což převyšuje odhadovanou potřebu o cca 30% a je tak vytvořena 
žádoucí rezerva (metodický pokyn ÚUR 2008, Vyhodnocení účelného využití 
zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch: 
„……Přitom je však nutno uvažovat i s přiměřenou rezervou. Cílem tak není dosažení 
přesné rovnováhy potřeby a nabídky, protože tím by mohlo docházet k prudkému 
nárůstu cen pozemků. Nabídka musí být vždy o něco vyšší než poptávka.“). 
 

Ostatní plochy s rozdílným způsobem využití (občanské vybavení, rekreace, 
technická infrastruktura) jsou plošně v minimálním rozsahu a jsou s rezervou 
adekvátní navrhovaným plochám pro bydlení. 

 
Plocha pro dopravní infrastrukturu byla plně převzata z aktuálního stavu 

nadřazené dokumentace (ZÚR Pk – příslušná část plochy koridoru D09). 
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3.3 Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování  
 

Návrh územního plánu je zpracován s ohledem na zabezpečení souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území s aktuálním stavem požadavků na 
územní plánování v řešeném území, tj. k.ú. Černá u Bohdanče. 

 
 
 
 
 
 

4 informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko                            
k  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
 
Zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí 

nebylo v zadání územního plánu stanoveno.  
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5 vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce 
lesa 
 

5.1  Zemědělský půdní fond  
 
5.1.1  Úvod 

 
Z rozborů, řešení a požadavků obce vyplynul návrh rozvojových území pro novou 

výstavbu RD, plochy občanské vybavenosti,  rekreace a dopravy.    
 
Z hlediska ZPF se tyto plochy mimo zastavěné území obce dotýkají kultury orná 

půda, zahrada, TTP, ostatní plochy. Zemědělské pozemky v řešeném území jsou 
obdělávány společností ZOD Živanice  a soukromými zemědělci.  

 
Kapitola o ochraně ZPF byla zpracována na základě EÚ o pozemcích, BPEJ, 

údajů z územně tech. podkladů k ochraně zemědělské půdy, z ÚAP a z materiálů o 
ochraně přírody.  

 
Kapitola je zpracována dle zákona 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního 

fondu, "Bonitace československých zemědělských půd a směry jejich využití"                  
a stavebního zákona (hranice zastavěného území obce). 

 
 

5.1.2  Struktura dotčeného půdního fondu  
 
Řešené území Černé u Bohdanče náleží  do klimatického  regionu T3, do            

teplé a mírně teplé oblasti.  
 
Některé pozemky (zejména jihozápadně a jižně obce) jsou meliorovány. Tyto se 

dotýkají pouze návrhových lokalit Z8 a Z9. Provedené meliorace pozemků, navržené 
pozemky, pásma PHO, hranice BPEJ atd. jsou znázorněny na výkrese ZPF.  
 
Výčet dotčených BPEJ (návrhovými plochami) - TOZPMP: 

 
- 3.21.10 - tř.ochrany  IV.   
- 3.22.12 - tř.ochrany  IV.   
- 3.23.10 - tř.ochrany  IV.   
- 3.55.00 - tř.ochrany  IV.   
- 3.56.00 - tř.ochrany  IV.   
- 3.22.10 - tř.ochrany  IV.   
 

 
Navržené lokality představují nabídku  možného rozvoje v řešeném území, 

nepředpokládá se však realizace v plném rozsahu. 
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Popis lokalit,  zdůvodnění návrhu: 
 

Navrhované lokality jsou situovány vně zastavěného území obce, navazují na 
stávající zástavbu a využívají stávající přístupové komunikace.  

 
Urbanistický návrh je předurčen stávajícím stavem a podmínkami v řešeném 

území, ekonomickým řešením infrastruktury, možností dopravní obsluhy i konfigurací 
terénu a především stávající rozestavěností a přípravou výstavby rozsáhlých 
monofunkčních ploch bytové výstavby, které je v návrhu ÚP nutno respektovat (jsou 
zařazeny již do stávajícího platného územního plánu). Navržením přestavbových ploch 
občanského vybavení a ploch rekreace se návrh snaží tuto monofunkčnost alespoň 
částečně eliminovat. 

 
 Lokalita Z9 je navržená jako plocha dopravní infrastruktury – silniční, pro koridor 
(zahrnující dvě varianty tras přeložky vč. ochranného pásma). 

Protože dosud nebyla zvolena konečná varianta, pro kterou by bylo možno 
stanovit konkrétní zábory ZPF, není možné konkrétní zábor určit. 

Pro účely územního plánu byla určena plocha záboru ZPF pro lokalitu Z9 1,000 
ha. Zároveň bylo do specifických podmínek lokality zařazeno, že zastavitelné plochy 
vycházející z vymezeného dopravního koridoru, které nebudou součástí vybraných 
tras komunikací, budou bez náhrady zrušeny a převedeny následně ve změně 
územního plánu obce opět do ploch určených pro zemědělské využití (viz kap.3 
Návrhu ÚP). 
 
Popis lokalit: 
 
Zkratky:  TOZPMP  - třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu  
   ZPF  - zemědělský půdní fond 

BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ZVHS  - zemědělská vodohospodářská správa 
PHO       - pásmo hygienické ochrany 

 
- zastavitelné plochy (mimo zastavěné území) 

 
Zemědělská půda č. 

lokality 
část 
obce 

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra             

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

3.21.10 IV. 0,5097 

   

 
Z1 

 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 
0,5097 

   

 
Orná půda 

        

 
 

3.21.10 IV. 8,9975 

   

 
Z2 

 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 

 
8,9975 

   

 
Orná půda 

        

 
 

3.21.10 IV. 0,8685 

   

 
Z3  

 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 

 
0,8685 

   

 
Orná půda 
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Zemědělská půda č. 
lokality 

část 
obce 

Návrh 
funkčního 

využití 

Celková 
výměra             

( ha ) BPEJ Třída 
ochrany 

Výměra 
(ha ) 

Druh 
pozemku 

Výměra 
nezemědělských 

pozemků 

3.21.10 IV. 1,2866 

3.22.12 IV. 0,5628 

 
Z4  

 

 
Bydlení v RD 

městské a 
příměstské 

 

 
1,8494 

   

 
Orná půda 

      

 
 

3.21.10 IV. 0,3186 

3.22.12 IV. 0,0131 

 
Z5  

 
Obč. vybavení 

tělových. a 
sport. zařízení 

 
0,7035 

   

 
Orná půda 

 
        

 
0,3718 

3.23.10 IV. 0,1427 

   

 
Z6  

 
Bydlení 

smíšené  
venkovské 

 
0,1427 

   

 
Zahrada 

       

 
 

3.55.00 IV. 0,4463 

3.56.00 IV. 0,1526 

 
Z7  

Bydlení 
smíšené  venk. 
+plochy zeleně 

soukromé 

 
0,5989 

   

 
Zahrada 

Orná půda 
       

 
 

   

   

 
Z8  

 
zrušena 

 
 

   

 
       

 
 

3.21.10 IV. cca 0,970 

   

 
Z9  

Dopravní 
infrastruktura 

silniční  koridor 
přeložky I/36 

(10,8256) 
skutečný 
zábor cca 

1,000    

 
Orná půda 

       

 
0,0300 

 
K1  

 
Rekreace na 

plochách přírod. 
charakteru 

 
0,7742 

    
Ostatní 
plocha        

 
0,7742 

 
- přestavbové plochy (uvnitř zastavěného území) 

 
3.21.10 IV. 0,0823 

   

 
P1  

Dopravní 
infrastruktura 

silniční  

 
0,1027 

   

 
Zahrada 

       

 
0,0204 

3.21.10 IV. 0,2358 

   

 
P2  

Občanské 
vybavení 
komerční 

zařízení malá 

 
0,2722 

   

 
Zahrada 

       

 
0,0364 

3.23.10 IV. 0,5297 

   

 
P3  

Občanské 
vybavení 
komerční 

zařízení malá 

 
0,5954 

   

 
Zahrada 

       

 
0,0657 
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P4  

Občanské 
vybavení  

veřejná 
infrastruktura 

 
0,1036 

   

 
Ostatní 
plocha 

       

 
0,1036 

 
P5  

Technická 
infrastruktura  
inženýrské sítě 

 
0,0125 

    
Ostatní 
plocha 

       

 
0,0125 

 
 
 
 
Návrhové lokality  

                                  Σ =  16,5308  ha  
Zemědělská půda  ZPF 
                              Σ =  15,1162  ha 

Nezemědělské pozemky 
                          Σ =  1,4146  ha 

 
pozemky tř. ochrany    IV.  15,1162 ha 

 
 
Dosavadní využití pozemků 

 
Dosavadní využití pozemků je uvedeno v tabulce. Údaje jsou čerpány z informací 

o parcelách dle podkladů KN (katastru nemovitostí) a jsou aktuální k datu zpracování 
ÚP.  

 
Komplexní pozemkové úpravy se v řešeném území neprovádějí. 
 
Veškerá zemědělská plocha musí být před zahájením výstavby vyňata ze ZPF. 

Odvody se zpracovávají dle přílohy zákona 334/92 Sb. dle skutečného rozsahu odnětí 
půdy v době přípravy realizace.  
 
 
 
5.2  Pozemky určené k plnění funkcí lesa  

 
Určující právní normou je  " Lesní zákon " č. 289/95 Sb. ze 3. listopadu 1995. 

 
Vzhledem k tomu, že do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

návrhová část ÚP mimo koridoru pro přeložku silnice I/36 (viz dále) nezasahuje ani 
nejsou v PUPFL navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání, je řešena 
tato problematika pouze zjednodušenou formou. 

 
 
a) celková výměra lesů  a jejich kategorie 
 
Lesní půda zabírá poměrně malou část katastru obce Černá u Bohdanče : 16 ha, 

což je 6,0% plochy obce, přičemž lesní pozemky se vyskytují především v 
severovýchodní a severní části řešeného území. 

 
Dle zákona je podél lesních pozemků stanoveno ochranné pásmo lesa 50 m. 



                        Odůvodnění ÚP Černá u Bohdanče  

___________________________________________________________________________________ 
A PROJEKT Pardubice s.r.o. 2012 70 

b) skladba porostů 
 
Řešené území náleží do přírodní lesní oblasti 17 Polabí, podoblast a/ Úvaly při 

Labi. Lesy jsou zařazeny do lesů zvláštního určení: lesy v ochranných pásmech zdrojů 
přírodních léčivých a stolních minerálních vod. 

 
Původní lesy byly smíšené s převahou dubu, na píscích měla významné 

zastoupení borovice. Jednotlivě i skupinovitě, podle bohatosti stanoviště a hydrických 
poměrů, přistupovaly další dřeviny : olše, habr, lípa, javor, jasan, osika, jilm, bříza, 
vrba, topol, smrk, babyka. 

 
V současné dřevinné skladbě zájmového území převládá borovice, zastoupení 

dalších dřevin : olše, dub červený, modřín, dub, bříza, vejmutovka, banksovka, jasan, 
lípa. Ostatní dřeviny mají zastoupení do 1% : smrk, akát, javor, borovice černá, jeřáb, 
osika, vrba, topol, jilm, jíva. 

 
Porosty borové a smrkové jsou poškozovány imisemi (pásmo ohrožení C – 

životnost dospělých jehličnatých porostů 40 – 60 let). Převažuje stupeň poškození 1 
(silně poškozených stromů do 5%) a stupeň 2 (silně poškozených stromů do 30%). 

  
Podle věkového složení je nejvíce zastoupen 3. – 9. věkový stupeň (20 - 90 let).        
 
 

c) požadavky na navrhovaný zábor PUPFL, vyplývající z ÚP  
 
Do pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) návrhová část ÚP mimo 

koridoru pro přeložku silnice I/36 (viz dále) nezasahuje ani nejsou v PUPFL 
navrhovány žádné změny nebo omezení v jeho užívání. 

 
Plocha koridoru Z9 představuje plochu přeložky komunikace I/36 zahrnující 2 

varianty možné trasy vč. ochranných pásem (variantu A – červená a variantu B – 
zelená). Vzhledem k tomu, že výsledná varianta nebyla dosud vybrána, není možné 
provést konkrétní vyhodnocení. Event. zábory PUPFL by byly v minimálním rozsahu 
(východní varianta trasy - B) nebo žádné (západní varianta - A).  

 
Varianta B navrhované přeložky by přímo procházela lesním porostem v k.ú. 

Černá u Bohdanče, p.č. 211/3, km 4,350-4,430 (zábor cca 2300 m2). Podle lesnické 
porostní mapy se jedná o porostní půdu 8. a 11. věkové třídy, podle terénního 
průzkumu je hranice mezi porostními skupinami nezřetelná a stáří je do 80 let. V 
druhovém složení je zastoupena borovice (65%), bříza (20%, mladší) a dub (15%, 
mladší). Lesní porost je věkově diferencovaný a místy proředěný (zakmenění 8). 
Bonita je podprůměrná, v severní části lesní typ 1I1 (uléhavá habrová doubrava, typ 
zkyselený na píscích), v jižní části lesní typ 1K5 (kyselá doubrava, typ psinečkový). 

 
Lokalita Z9 je součástí záměru výstavby obchvatu obcí Rybitví a Lázní 

Bohdaneč. Záměr je zapracován v souladu se ZÚR (Zásady územního rozvoje ) 
Pardubického kraje, vydanými 29.4.2010.  
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Změny funkčního využití na les ani změny kategorizace lesů nebo jejich 
prostorové a druhové skladby nejsou navrhovány, rovněž návrhové plochy jsou 
situovány mimo lesní pozemky. Ochranné pásmo lesa je respektováno – stavby na 
navrhovaných plochách mají být min. 50 m od hrany lesního pozemku, hranice 
vlastních bytových návrhových ploch (stavebních pozemků) je navrhována obvykle 30 
m od hranice lesních pozemků, event. výjimky musí být projednány s dotčenými 
orgány. 

 
 
 
 
 
 

6 použité zkratky 
 
OP ochranné pásmo 
PHO       pásmo hygienické ochrany 
RD  rodinný dům (rodinné domy) 
NP  nadzemní podlaží 
DČOV domovní čistírna odpadních vod 
ČOV čistírna odpadních vod 
VO veřejné osvětlení 
TS  trafostanice 
NN nízké napětí 
VN vysoké napětí 
VVN velmi vysoké napětí 
STL  středotlaký 
TUV teplá užitková voda 
LHP lesní hospodářský plán 
MÚK mimoúrovňová křižovatka 
TTP trvalý travní porost 
EÚ evidenční údaje 
ÚAP územně analytické podklady 
ÚP územní plán 
ÚPD územně plánovací podklady 
PD projektová dokumentace 
PÚR Politika územního rozvoje 
ZÚR Pk Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
VPD vzletová a přistávací dráha 
VPS veřejně prospěšná stavba 
DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí 
TOZPMP  třída ochrany zemědělské půdy dle metod. pokynu  
ZPF zemědělský půdní fond 
BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ÚSES územní systém ekologické stability 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
ZPF zemědělský půdní fond 
PUPFL pozemky určené pro funkci lesa 
CHLÚ chráněné ložiskové území 
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ZVHS zemědělská vodohospodářská správa 
KHS Krajská hygienická stanice 
CDV centrum dopravního výzkumu 
HZS Hasičský záchranný sbor 
VUSS Vojenská stavební a ubytovací správa 
VAK Vodovody a kanalizace 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 
 
 
 
 

 
 
 
Pardubice, listopad 2012 
 
Zpracovali: 
 
urb. a arch. část : Ing. arch. P. Kopecký 
vodohosp. část : převzato  
elektrorozvody : ing. Koza, A. Liška 
plynovody  : převzato 
ZPF   : Ing.arch. P. Kopecký 
ÚSES   : převzato, Ing. Baladová 
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B1/b - Odůvodnění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb.úb 
 
 

7 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Návrh Územního plánu Černá u Bohdanče je v souladu s "Politikou územního 

rozvoje ČR" (PÚR ČR), která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením 
vlády č. 929 ze dne 20.7.2009. Politika územního rozvoje ve svém návrhu pro 
rozvojové oblasti požaduje, při respektování republikových priorit územního plánování, 
umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území 
v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu je nutnost 
v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet, udržovat a koordinovat 
územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území, zachování odpovídajícího 
využívání území a zachování hodnot. Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4. 
Z PÚR ČR pro Územní plán Černá u Bohdanče (ÚP Černá u Bohdanče) nevyplývá 
žádný specifický požadavek.  

Návrh ÚP Černá u Bohdanče respektuje mj. tyto republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území : 

 vymezovat a chránit před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně, 

 vytvářet podmínky pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, 
 vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích jen ve zcela 

výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech, 
které jsou naplňovány :  

 územní plán vymezuje a tím i stabilizuje konkrétní plochy veřejně přístupné 
zeleně zejména v návaznosti na stávající zastavěné plochy a plochy rekreace,  

 na východě řešeného území se nachází významná plocha bývalého 
zemědělského družstva, která je v rámci ÚP řešena jako plocha VS – plochy 
smíšené výrobní, 

 v rámci ÚP Černá u Bohdanče nejsou navrhovány zastavitelné plochy 
v záplavovém území, ačkoliv téměř celá jižní polovina správního území obce je 
jím dotčena. 

ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední 
území) a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 
29.4.2010. 

 
Koordinace územně plánovací činnosti dle ZÚR Pk je mimo jiné v rozsahu priorit 

územního plánování, kterými jsou např.: 
 vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti 

sídel, preference rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině, 
 posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá 

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

 respektovat zásadu pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území, na základě které lze vymezovat zastavitelné plochy 
v záplavových územích jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných 
případech. 
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Tyto priority územního plánování jsou návrhem ÚP Černá u Bohdanče 
respektovány: 

 návrh územního plánu navazuje na stávající platný územní plán (ÚPSÚ Černá 
u Bohdanče) včetně jeho změn, a vychází z nových podmínek v území, 
z požadavků obce (a majitelů pozemků) a dotčených orgánů a je zpracován 
s ohledem na zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot 
v území. Kapacita zastavěného území je v současné době již téměř vyčerpána. 
Z tohoto důvodu územní plán Černá u Bohdanče vymezuje nové zastavitelné 
plochy. Navrhovány jsou nové plochy zejména pro bytovou výstavbu, lokality 
pro rozvoj občanské vybavenosti, plochy pro rekreaci a pro výrobu a 
skladování. Urbanistický návrh obce vychází zejména z požadavků 
vycházejících z dosud platné ÚPD (plocha Z2, Z3, Z4 a Z5), které byly 
doplněny o nové plochy, které svým rozsahem a lokalizací pouze doplňují 
založenou strukturu sídla. Současně územní plán vymezuje rozsáhlé plochy 
přestavby pro nově navrhovanou funkci občanské vybavenosti. Důvodem pro 
akceptování rozsáhlých zastavitelných ploch z dosud platného územního plánu 
je institut právní jistoty vlastníků pozemků a dále také ustanovení § 102 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon dále 
jen "stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů, o náhradách v území. 
Téměř celá jižní polovina řešeného území je dotčena záplavovým územím řeky 
Labe, které návrh řešení respektuje. 

 v současné době se v obci Černá u Bohdanče nachází pouze základní 
občanská vybavenost s tím, že významnější rozvoj obce v oblasti občanské 
vybavenosti se nepředpokládá s ohledem na kvalitní dopravní napojení obce na 
vyšší správní sídla a jejich dosah v dojezdové vzdálenosti. Přes tuto skutečnost 
je v rámci územního plánu vymezeno několik ploch pro umístění občanské 
vybavenosti sledující zvyšující se nároky na její dostupnost a prudký rozvoj 
sídla (plochy P2, P3 a P5). U rozsáhlejších zastavitelných ploch (Z1, Z3, Z4), 
na nich v současné době probíhá výstavba nebo již bylo provedeno dělení 
pozemků, s ohledem na skutečnost, že se jedná o plochy vycházející z dosud 
platné územně plánovací dokumentace obce, nebylo možné uplatnit požadavky 
na vymezení ploch veřejných prostranství v souladu s ustanovením § 7 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. Pouze v rámci plochy Z2 byla vymezena plocha 
veřejného prostranství na východní hranici lokality. Plochy veřejně přístupné 
zeleně jsou vymezovány jako samostatné funkční plochy zejména v centrální 
části obce. Územní plán stanovuje základní prvky prostorové regulace, které 
respektují charakter sídla. V územním plánu jsou mj. vymezeny plochy s 
navrženou funkcí SV – plochy smíšené obytné – venkovské, v rámci kterých je 
možné realizovat další rozvoj občanské vybavenosti. Za významnou hodnotu 
v území lze považovat vodní plochy západně od zastavěného území obce a 
navazující plochy rekreace. Stávající prostupnost krajiny lze charakterizovat 
jako dostatečnou. Lze tedy konstatovat, že navržená koncepce územního plánu 
vytváří předpoklady pro posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí ve 
smyslu požadavku ZÚR Pk. 

 návrh ÚP Černá u Bohdanče v plné míře respektuje vymezené záplavové 
území. Do záplavového území nejsou vymezovány žádné zastavitelné plochy, 
pouze plocha Z7 se této hranice dotýká.  
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Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování 
stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a 13 ZÚR Pk 
mimo jiné stanovují: 

 dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability, 
 rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s 

vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou, 
 ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s 

ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity 
rozvoje území a ochranu krajiny,  

 rozvoj ekonomických aktivit směřovat do ploch s vazbou na železnici a silnice 
nadřazené sítě, přístav a letiště. 

Pro udržení a posílení ekologické stability je do ÚP zapracován územní systém 
ekologické stability (ÚSES). Hlavní prvky, které obsahuje návrh pro řešené území, 
jsou součástí hlavního a koordinačního výkresu. Jedná se zejména o zpřesněnou 
trasu nadregionálního biokoridoru NRBK K72 a regionálního biocentra RBC 917 
Labiště pod Černou, které jsou převzaty ze ZÚR Pk. Kostra ÚSES je dále doplněna o 
prvky lokálního SES. Územní plán plně respektuje stávající vodní toky a plochy, 
plochy lesa a další krajinotvorné prvky. Celá jižní část řešeného území přiléhající 
k řece Labe zůstává neurbanizovaným územím dotčeným záplavovým územím.  

Obec Černá u Bohdanče se nachází v blízkosti města Lázně Bohdaneč (cca 2 
km) a krajského města Pardubice (cca 9 km do centra). V těchto městech se nachází 
kompletní občanská vybavenost. Dopravní obslužnost je zabezpečena také mj. i 
městskou hromadnou dopravou města Pardubice. Dopravní napojení na silnice 
vyšších tříd lze charakterizovat jako dobré.  

Zastavěné území je v současné době kapacitně již téměř vyčerpáno s výjimkou 
několika stavebních proluk. Rozsah navrhovaných zastavitelných ploch je značný. 
Toto je však nutno chápat v širším kontextu, neboť návrh řešení ÚP Černá u 
Bohdanče vychází z podstatné míry ze stávající platné ÚPD obce, v rámci které již 
byly navrženy rozsáhlé zastavitelné plochy pro bydlení (např. lokalita Z2, Z3, Z4). Jak 
již bylo uvedeno výše, návrh řešení vychází z institutu právní jistoty vlastníků pozemků 
a s přihlédnutím k ustanovení § 102 stavebního zákona o náhradách za změnu 
v území. V rámci lokality Z2 bylo již v minulosti provedeno dělení pozemků 
jednoznačně vymezující plochy pro RD a komunikace. Rovněž v lokalitě Z3 a 
částečně také Z4 proběhla parcelace. Jako nové zastavitelné plochy pro bydlení jsou 
tímto územním plánem vymezovány lokality plošně nevýznamné, doplňující založenou 
strukturu sídla a podporující arondaci území. Rozsah zastavitelných ploch je nutné, s 
ohledem právě na jejich velikost a územní podmínky (záplavové území) brát jako 
limitní. Další rozvoj sídla v oblasti bydlení lze předpokládat už jen v rámci 
urbanizovaného území. Kapacity stávající technické a dopravní infrastruktury jsou 
dostačující a plánovaný rozvoj nezhorší její dostupnost. Velikost správního území 
obce a limity využití území (např. záplavové území, vodní plochy a prvky ÚSES) 
vytvářejí bariéry pro další neadekvátní rozvoj urbanizovaného území a tím je nepřímo 
podporována ochrana krajiny. Zároveň v rámci územního plánu je vymezena kostra 
ÚSES na všech úrovních. 

Významný rozvoj ekonomických aktivit se v řešeném území nepředpokládá 
s ohledem na dobrou dostupnost těchto aktivit v blízkých centrech. Jediná plošně 
významná plocha výroby a skladování je vymezena v areálu bývalého JZD. Rozvoj 
drobných ekonomických aktivit je možné realizovat také v rámci ploch SV – plochy 
smíšené obytné – venkovské. 
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V severovýchodní části řešeného území je v územním plánu vymezen a 
zpřesněn koridor pro umístění přeložky silnice I/36, který je v ZÚR Pardubického kraje 
veden jako veřejně prospěšná stavba D09. 

Koridor pro umístění stavby K01 – napojení obcí severně Pardubic na ČOV 
Pardubice, který byl vymezen jako veřejně prospěšná stavba v ZÚR Pk, není v návrhu 
územního plánu řešen. Důvodem je připravovaná aktualizace č. 1 ZÚR Pk, ve které je 
tento záměr vypuštěn.  

 
 
 
 
 
 

8 vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a 
urbanistických hodnot v území 
 
Úkolem územního plánu stanoveného v zadání bylo navrhnout koncepci rozvoje 

obce, která  nebude měnit význam a charakter sídla ve stávající struktuře osídlení. 
Úkolem územního plánu v rámci stanovení urbanistické koncepce bylo prověřit 
potřeby a požadavky obce a navrhnout takové řešení, které bude plně v souladu 
s principy udržitelného rozvoje území a které zajistí funkční proporcionalitu 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití odpovídající významu a velikosti 
sídla.   

Obec Černá u Bohdanče je svojí rozlohou (265 ha) i počtem obyvatel (342) 
malou obcí, která leží v blízkosti  města Lázně Bohdaneč a Pardubice. Územní plán 
při návrhu koncepce rozvoje obce vychází z podmínky respektování jejího významu a 
historické urbanistické struktury obce. Návrh územního plánu při respektování 
předchozí územně plánovací dokumentace a historické urbanistické struktury navrhuje 
především zastavitelné plochy pro bydlení v RD - městské a příměstské (v menším 
rozsahu plochy smíšené obytné venkovské), plochy pro občanské vybavení - 
komerční zařízení malá a střední, občanské vybavení - veřejnou infrastrukturu, 
občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy pro rekreaci na 
plochách přírodního charakteru a plochy pro dopravní infrastrukturu silniční. Dle 
vyhodnocení využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch, územní plán navrhuje potřebné plochy pro bydlení včetně 30 % 
rezervy. K plochám bydlení územní plán navrhuje odpovídající plochy pro občanské 
vybavení, rekreaci a potřebnou dopravní infrastrukturu; všechny plochy plynule 
navazují na zastavěné území obce. Obec tedy v územním plánu nabízí především 
plochy pro bydlení, zastavitelné plochy pro výrobu nabízeny nejsou. K tomuto účelu 
slouží bývalý areál zemědělské výroby na východním okraji obce, který je již 
stabilizovanou plochou smíšenou výrobní. Nabídkou ploch pro bydlení nastane nárůst 
počtu obyvatel obce, která svojí polohou s dobrou dopravní dostupností umožňuje 
dojížďku za prací do kontaktních území. Obec tedy nemá ambice být v hospodářské 
oblasti soběstačná, její snahou je zachování charakteru sídla s kvalitním bydlením s 
možností krátkodobé rekreace a drobného podnikání s dobrou dopravní dostupností 
okolních větších obcí a měst. 

Rozsah navržených zastavitelných ploch je s ohledem na jejich velikost a územní 
podmínky (záplavové území) limitní. Návrhem územního plánu byl splněn úkol zadání, 
byla navržena koncepce rozvoje obce, která význam a charakter sídla ve stávající 
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struktuře osídlení nezměnila, územní plán prověřil potřeby a požadavky obce a zajistil 
funkční proporcionalitu jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.  

V obci se nenacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR ani území chráněná podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  („památkový zákon“). Jsou zde však 
drobné objekty místních pamětihodností dotvářející charakter obce -pomník padlým 
z 1. světové války, zvonice, křížek, mlýn ze 17. století. Pomník padlým z 1. světové 
války, zvonice a křížek leží dle územního plánu v ploše veřejných prostranství, mlýn ze 
17. století leží v ploše výroby a skladování. Územní plán, svojí urbanistickou koncepcí 
a podmínkami pro využití výše uvedených ploch, tyto pamětihodnosti a architektonické 
hodnoty chrání. Urbanistickou hodnotou v území je historická urbanistická struktura 
obce, kterou územní plán vhodně doplňuje zastavitelnými plochami především pro 
bydlení s odpovídajícími plochami pro občanskou vybavenost a rekreaci.  

Navržené řešení územního plánu je v souladu s principy udržitelného rozvoje 
území, což je popsáno v kapitole „Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území“. 

 
 
 
 
 
 

9 vyhodnocení souladu s  požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 
 
Pořízení Územního plánu Černá u Bohdanče bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva dne 16. října 2008. Tímto usnesením byl také schválen určený 
zastupitel a pořízení územního plánu Magistrátem města Pardubice. 

Magistrát města Pardubice oddělení územního plánování obdrželo od obce dne 
2. prosince 2009 jednotlivé lokality, se žádostí o jejich prověření dle § 46 stavebního 
zákona.  Lokality byly posouzeny a se stanoviskem pořizovatele předloženy 
k rozhodnutí Zastupitelstva obce Černá u Bohdanče. Zastupitelstvo obce projednalo a 
odsouhlasilo návrh lokalit usnesením dne 18.února 2010. 

Zadání Územního plánu Černá u Bohdanče bylo projednáno v souladu s § 47 
stavebního zákona a schváleno usnesením zastupitelstva dne 7. října 2010.  

Požadavky a podněty od dotčených orgánů, a samotné obce k obsahu zadání 
územního plánu byly v návrhu zadání zohledněny. Požadavky k obsahu zadání od 
veřejnosti nebyly uplatněny. Požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na 
životní prostředí nebyl uplatněn. 

Společné jednání územního plánu (tj. projednání s dotčenými orgány sousedními 
obcemi, úřady územního plánování a krajskými úřady) bylo zahájeno 29. dubna 2011. 
Návrh na zapracování stanovisek obdržených ve společném jednání byl s jednotlivými 
dotčenými orgány dohodnut.  

Následně bylo požádáno o stanovisko Krajského úřadu, odboru strategického 
rozvoje kraje a evropských fondů. Stanovisko bylo obdrženo dne 29. července 2011 a 
konstatovalo se v něm, že návrhem územního plánu byly naplněny požadavky na 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy. 

Dne 26. srpna 2011 bylo požádáno o úpravu návrhu územního plánu, dle 
výsledků společného jednání (viz. kapitola d), projektantem. Pořizovatel požádal dne 
14. září 2011 o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb,. o ochraně 
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zemědělského půdního fondu; souhlas byl vydán Krajským úřadem Pardubického 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 12. října 2011. 

Veřejné projednání návrhu územního plánu bylo svoláno v souladu se stavebním 
zákonem na 1. března 2012, na jednání byly pozvány dotčené orgány, sousední obce, 
úřad územního plánování a krajské úřady a veřejnost. Úplná dokumentace návrhu 
byla vystavena na portálu města a obce.  

V průběhu řízení o návrhu územního plánu byl obdrženo 6 stanovisek od 
dotčených orgánů. Sousední obce a krajský úřad neuplatnili žádné připomínky. 
V průběhu řízení byla dále obdržena 1 připomínka a 1 námitka. V rámci zpracování 
vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Černá u Bohdanče uplatnil pořizovatel 
pokyny k úpravě územního  plánu, které vycházeli z dikce stavebního zákona, jeho 
prováděcích vyhlášek a ze zpracované metodiky MINIS (Minimální standard pro 
digitální zpracování územních plánů v GIS)  Zpracované vyhodnocení veřejného 
projednání návrhu územního plánu bylo předáno projektantovi k zapracování (viz. 
kapitola „Vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě 
s výsledkem řešení rozporů “).  

Po úpravě návrhu územního plánu na základě zpracovaného vyhodnocení 
veřejného projednání pořizovatel přezkoumal návrh Územního plánu Černá u 
Bohdanče dle § 53 stavebního zákona, jeho závěry jsou součástí tohoto odůvodnění.   

Návrh Územního plánu Černá u Bohdanče je zpracován v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavebním zákonem) a jeho prováděcími vyhláškami. Je zpracován v souladu se 
zadáním, které vymezilo jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové 
a grafické zpracování dokumentace je přehledné a jednoznačné.  

 
 
 
 
 
 

10 vyhodnocení souladu s  požadavky zvláštních právních předpisů 
– soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  
 
V procesu společného jednání Územního plánu Černá u Bohdanče bylo 

uplatněných 12 stanovisek dotčených orgánů, 3 připomínky, sousední obce, obec 
Černá u Bohdanče a úřady územního plánování neuplatnili žádné připomínky (viz 
tabulka „Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Černá u Bohdanče“). 
Vyhodnocení společného jednání bylo s vybranými dotčenými orgány dohodnuto, 
konkrétně s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje, Krajským úřadem 
Pardubicekého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, Magistrátem města 
Pardubic, odborem životního prostředí, Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem 
zdravotnictví a Obvodním báňským úřadem v Trutnově. Následně byla provedena 
úprava návrhu Územního plánu Černá u Bohdanče projektantem.   

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Černá u 
Bohdanče bylo svoláno na 1.3.2012. V průběhu řízení o návrhu územního plánu byl 
obdrženo 6 stanovisek od dotčených orgánů, 1 připomínka a 1 námitka. Do návrhu 
Územního plánu Černá u Bohdanče je zapracováno vyhodnocení stanovisek a 
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připomínek a rozhodnutí o  námitkách dle tabulky „Vyhodnocení veřejného projednání 
návrhu ÚP Černá u Bohdanče“.  

V průběhu pořizování Územního plánu Černá u Bohdanče nebyl řešen žádný 
rozpor. 
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11 vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
 
V návrhu zadání územního plánu Černá u Bohdanče nebyl požadavek na 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území pořizovatelem stanoven a ani dotčený 
orgán – Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v 
souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona, toto vyhodnocení nepožadoval (č.j. 
41459/2010/OŽPZ/PI ze dne 22.7.2010).   

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 stanovisko zn. 55440/2010/OŽPZ/Le ze dne 4.8.2010, ve 
kterém stanovil, že dokumentace nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí 
oblasti ani evropsky významné lokality.  

Na základě výše uvedeného nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území 
zpracováno. 

I přes to, že pro návrh územního plánu nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území zpracováno, hlavním cílem územního plánování, který byl požadován 
také zadáním územního plánu 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. 

Životní prostředí 
Územní plán svým návrhem respektuje chrání a rozvíjí přírodní hodnoty v území. 

Územní plán vymezuje systém ekologické stability (SES), především nadregionální 
biokoridor K 72 v jižní části katastru obce, regionální biocentrum RBC 917 Labiště pod 
Černou v jižní části katastru obce a následně systém lokálních biocenter a biokoridorů. 
Vymezením SES je zajištěno uchování a reprodukce přírodního bohatství, příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné 
využívání krajiny. Územní plán řeší a obnovuje zanedbané cesty v krajině, které 
umožňují přístup na jednotlivé pozemky, spojují obec s ostatními sídly a zajišťují tak 
průchodnost řešeného území. Mezi přírodní hodnoty v území, které územní plán 
chrání patří plochy zeleně na veřejných prostranstvích, které leží v centru zastavěného 
území obce, dále plochy zeleně přírodního charakteru, které leží v zastavěném území 
obce. Na tyto plochy navazují plochy zeleně, které jsou v nezastavěném území - 
plochy zeleně přírodního charakteru, plochy vodní a vodohospodářské, plochy 
zemědělské, plochy lesní, plochy přírodní a plochy smíšené nezastavěného území. 
Územní plán a jeho jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou navrhovány 
tak, aby nedocházelo ke vzájemnému negativnímu ovlivňování a podmínky využití 
jednotlivých ploch jsou stanoveny tak, aby v samotné ploše nevznikali vzájemně 
nevhodné způsoby využití. Plochy pro bydlení jsou propojeny s plochami občanského 
vybavení, plochami pro tělovýchovná a sportovní zařízení a plochami rekreace což 
vytváří i s výše uvedeným příjemné životní prostředí.   

Hospodářský rozvoj 
Územní plán navrhuje především zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných 

domech a s nimi související zastavitelné a přestavbové plochy občanského vybavení, 
plochy pro tělovýchovná a sportovní zařízení a plochy rekreace. Z hlediska 
hospodářského rozvoje územní plán nabízí zastavěnou plochu smíšenou výrobní, 
která je plochou bývalého areálu JZD. Kromě této plochy jsou v územním plánu 
stabilizované plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba a zemědělská 
výroba. Možnost drobného podnikání je i v plochách pro bydlení a v plochách 
smíšených obytných za podmínek, že provoz nebude rušit hlavní funkci bydlení. 
Požadavek obce, který byl také zakotven v zadání bylo, že územní plán navrhne 



                        Odůvodnění ÚP Černá u Bohdanče  

___________________________________________________________________________________ 
A PROJEKT Pardubice s.r.o. 2012 81 

koncepci rozvoje obce, která  nebude měnit význam a charakter sídla ve stávající 
struktuře osídlení. Charakter sídla, tj. území určené především pro bydlení 
s příjemným přírodním zázemím s dobrou dojížďkou do blízkých okolních města a 
obcí za zaměstnáním zůstává územním plánem zachován.   

Soudržnost společenství obyvatel 
Pro soudržnost společenství obyvatel je především důležité umístění jednotlivých 

zastavitelných ploch pro bydlení s ohledem na stávající zastavěné území jejich 
návaznost na plochy rekreace, veřejná prostranství, občanskou vybavenost a další. 
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení, které navazují ze severní strany 
přímo na zastavěné území obce a na páteřní komunikaci III/32225; jižní část obce, kde 
se nachází záplavové území řeky Labe limituje možnosti výstavby tímto směrem. 
Největší zastavitelnou plochou je lokalita Z2 (8,99 ha), která byla převzata ze 
stávajícího územního plánu. Výstavba v obci v zastavitelných plochách pro bydlení 
probíhá toho času postupně, individuální formou výstavby, což je pro vytváření 
soudržnost obyvatel příznivé. Zachování postupné formy výstavby je důležitým 
faktorem pro obec, hlavně pro soužití obyvatel.  

Územní plán vytváří příznivé podmínky pro soudržnost obyvatel zachováním 
ploch veřejných prostranství v centru obce, doplněním přestavbových ploch pro 
občanskou vybavenost – komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní 
zařízení a také zastavitelnou plochou rekreace na plochách přírodního charakteru.   

Z výše uvedeného popisu řešení územního plánu Černá u Bohdanče vyplývá 
závěr, že územní plán navrhuje vyvážený rozvoj území. Plochy bydlení, které jsou 
s ohledem na podmínky v území a s ohledem na platný územní plán limitní a s 30 % 
rezervou, kompenzuje územní plán tím, že doplňuje přestavbové plochy pro 
občanskou vybavenost v jádru obce, umožňuje funkci drobného podnikání i v plochách 
pro bydlení za podmínek, že funkce bydlení nebude tímto provozem ohrožena, 
stabilizuje bývalý zemědělský areál jako plochu smíšenou výrobní, přičemž možnost 
využívání dostupných kontaktních území pro dojížďku za prací zůstává zachována. 

 
 
 
 
 

12 stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno 
 
Stanovisko krajského úřadu nebylo vydáno, neboť nebyl uplatněn požadavek na 

vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí. 
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 zn. 55440/2010/OŽPZ/Le ze dne 4.8.2010, ve 
kterém stanovil, že dokumentace nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí 
oblasti ani evropsky významné lokality.  
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13 rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
V průběhu veřejného projednání byla uplatněna 1 námitka, která byla zamítnuta 

(viz odůvodnění námitky v tabulce „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP 
Černá u Bohdanče“).  

 
 
 
 
 
 

14 vyhodnocení připomínek  
 
V procesu společného jednání Územního plánu Černá u Bohdanče byly 

uplatněny 3 připomínky, jejich vyhodnocení je dle tabulky „Vyhodnocení společného 
jednání o návrhu ÚP Černá u Bohdanče“. V průběhu veřejného projednání byla 
uplatněna 1 připomínka, její vyhodnocení je dle tabulky „Vyhodnocení veřejného 
projednání návrhu ÚP Černá u Bohdanče““. 

 
 
 
 
 
  

15 vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch 
 
Ve stabilizovaném území obce Černá u Bohdanče je poměrně hustá zástavba, 

možnosti dostavby v prolukách jsou omezené. Při tvorbě nového územního plánu bylo 
v zájmu obce zachování charakteru sídla, tedy sídla určeného především pro bydlení 
s odpovídajícím zázemím.  

Územní plán svým návrhem většinu zastavitelných ploch o rozloze 12, 22 ha (Z1, 
Z2, Z3,Z4) převzal z platné územně plánovací dokumentace. V části se jedná o 
plochy, ve kterých již probíhá individuální výstavba rodinných domů (Z3,Z4); největší 
zastavitelná plocha pro bydlení Z2 má již vydané územní rozhodnutí a stavební 
povolení na inženýrské sítě a zde již proběhlo geodetické dělení pozemku na stavební 
parcely. Územní plán navrhuje pouze dvě  zastavitelné plochy pro bydlení (Z6, Z7) o 
rozloze 0, 74 ha.   

Dle „Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch“ zpracovaného na základě metodického pokynu ÚUR 
2008 (viz. kapitola 3.2 odůvodnění ÚP) převyšuje množství navržených zastavitelných 
ploch pro bydlení v řešeném území odhadovanou potřebu o 30 %. Cílem návrhu 
územního plánu není navržení rovnováhy mezi nabídkou a potřebou ploch pro bydlení, 
ale vytvoření přiměřené rezervy.     

Návrh zastavitelných ploch pro bydlení je dle výše uvedeného dostatečný, 
dokonce až s nadstandardní rezervou (běžná rezerva je 20 %); s ohledem na 
podmínky v území je rozsah zastavitelných ploch pro bydlení limitní. 

Důležitým úkolem návrhu územního plánu bylo zajistit funkční proporcionalitu 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, odpovídající významu a velikosti 
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sídla. Navržené zastavitelné plochy pro bydlení, které územní plán převzal z platné 
územně plánovací dokumentace vytvářeli monofunkční sídlo zaměřené pouze na 
bydlení v rodinných domech. Nový územní plán přehodnotil území a za podmínky 
vytvoření předpokladů udržitelného rozvoje území navrhl další plochy s rozdílným 
způsobem využití: 

 přestavbové plochy P2 a P3 pro občanskou vybavenost – komerční zařízení 
malá a střední, přestavbová plocha P4 pro občanskou vybavenost – veřejná 
infrastruktura  

 zastavitelná plocha Z5 pro občanskou vybavenost – tělovýchovná a sportovní 
zařízení 

 plocha změny v krajině K1 pro rekreaci – na plochách přírodního charakteru 
 dopravní plocha Z9 a přestavbová plocha P1 pro dopravní infrastrukturu silniční 
 přestavbová plocha P5 pro technickou infrastrukturu – inženýrské sítě 
Návrh všech výše uvedených ploch posiluje hospodářský, sociální pilíř a pilíř 

životního prostředí, na základě čeho lze považovat navrženou koncepci rozvoje obce 
za vyváženou.   

 
 
 
 
Pardubice, listopad 2012 
 
Zpracoval: 
 
Část B1/b :  Ing. arch. Mariana Zmítková  
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Poučení : 
 

Proti Územnímu plánu Černá u Bohdanče vydanému formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ….…….………………...      ……….………………… 

místostarosta obce                  starosta obce  
 
 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky. 

 
 
 
 


