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PÚR ČR  
Politika územního rozvoje České republiky včetně 
1.aktualizace 
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ÚP  Územní plán 
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1. ÚVOD  
 

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Moravany (dále jen „návrh zprávy o uplatňování“) je 
vyhotoven na základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 15 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence plánovací činnosti, v platném znění. 

Předkládaný návrh zprávy o uplatňování mapuje (mimo jiné) stavební činnost v obci ve sledovaném 
období včetně výčtu problémů k řešení územním plánem, vyhodnocuje změny podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán, vyhodnocuje soulad s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací a vyhodnocuje potřebu vymezení zastavitelných ploch.  

Návrh zprávy o uplatňování je určen k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními 
obcemi a veřejností dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona. 

Dne 31. 7. 2017 obec Moravany předala na Odbor hlavního architekta, oddělení územního 
plánování, Magistrátu města Pardubic (dále jen „pořizovatel“) 3 návrhy na pořízení (dále jen 
„návrhy“) Změny č. 1 Územního plánu Moravany (dále jen „změna územního plánu“) podané 
fyzickými osobami. Dle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona pořizovatel posoudil dané návrhy a vyzval 
navrhovatele v přiměřené lhůtě k jejich úplnému doplnění. Stanovisko pořizovatele k návrhům bylo 
předloženo k rozhodnutí Zastupitelstvu obce Moravany nad Loučnou (dále jen „zastupitelstvo“).   
Dne 13. 12. 2017 zastupitelstvo na svém zasedání schválilo jeden návrh, další byly zamítnuty. Dne 
15. 2. 2018, 3. 5. 2018 a 10. 5. 2018 byly na Odbor hlavního architekta podány z vlastního podnětu 
obce další 3 návrhy. Na základě rozhodnutí zastupitelstva budou změnou územního plánu 
prověřeny 4 návrhy; územní studie s názvem „ÚS Moravany - lokalita Z21“ (schválená a 
zaregistrována dne 30. 10. 2018) bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu. 

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona 183/2006 Sb. včetně jejích prováděcích 
předpisů. Na základě § 55a a 55b stavebního zákona bude změna územního plánu pořízena 
zkráceným postupem a její obsah je součástí tohoto návrhu zprávy o uplatňování.  

Obec Moravany náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice (dále jen „SO 
ORP Pardubice“). Správní území je tvořeno pěti katastrálními územími (k. ú. Čeradice nad Loučnou, 
k. ú. Moravanský, k. ú. Moravany nad Loučnou, k. ú. Platěnice a k. ú. Turov nad Loučnou) a zabírají 
rozlohu 1641 ha.  

K 31. 12. 2018 zde žilo 1868 obyvatel (zdroj ČSÚ). 

S obcí Moravany sousedí následující obce: Dašice, Kostěnice, Slepotice, Bořice, Chroustovice, 
Uhersko a Dolní Roveň. 
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2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVANY 
 
a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, 
na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a 
vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 
rozvoj území 

Vyhodnocení uplatňování územního plánu 

I. Popis Územního plánu Moravany  

Návrh zprávy o uplatňování vyhodnocuje Územní plán Moravany (dále jen „ÚP Moravany“) za 
uplynulé období (tj. období od září 2012 do březen 2019).  
Veškerá data jsou sledována k 31. 3. 2019. 

ÚP Moravany byl zpracován dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon), v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. ÚP Moravany vydalo 
Zastupitelstvo obce Moravany formou opatření obecné povahy v květnu 2014 s nabytím účinnosti 
dne 10. 7. 2014.  

Zpracovatel ÚP Moravany:  Ing. arch. Ivana Petrů, Atelier „AURUM“ Pardubice s.r.o., 
Jiráskova 21, 530 02 Pardubice (ČKA – 0966). 

Pořizovatel:     Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta 

Změny ÚP Moravany v uplynulém období nebyly vydány.  
ÚP Moravany je zveřejněn na internetových stránkách Magistrátu města Pardubice – 
www.pardubice.eu 
 
Schválené a zaregistrované územně plánovací dokumentace - v období od září 2012 do března 
2019: 
- ÚS Moravany - lokalita Z17 – podklad pro rozhodování v území (schválení 25. 11. 2015) 

- ÚS Moravany - lokalita Z21 - podklad pro Změnu č. 1 ÚP Moravany (schválení 30. 10. 2018) 

 

II. Zastavěnost ploch vymezených Územním plánem Moravany (realizované projekty, plochy 
technické infrastruktury) 

Řešené území leží cca 15 km jihovýchodně od Pardubic, na železniční trati Praha – Kolín – 
Pardubice – Česká Třebová. Krajina je intenzivně zemědělsky využívaná, rovinatá, s mírným 
zvlněním a mírnými spády k vodním tokům. Řeka Loučná je přírodní, krajinotvornou osou řešeného 
území. Protéká od jihovýchodu k severozápadu a oboustranně přijímá drobné přítoky. 

Vymezené zastavitelné plochy územním plánem jsou určeny především pro funkci bydlení, rekreaci, 
pro občanské vybavení, dopravní a technickou infrastrukturu, výrobu lehkou, skladování, drobnou 
řemeslnou výrobu včetně ploch smíšených výrobních, zeleň, těžbu nerostů a plochy veřejných 
prostranství.  

ÚP Moravany vymezil v k. ú. Čeradice nad Loučnou, v k. ú. Moravanský, v k. ú. Moravany nad 
Loučnou, v k. ú. Platěnice a v k. ú. Turov nad Loučnou mimo zastavěné území 51 zastavitelných 
ploch, 10 ploch určených pro územní rezervu a 22 ploch změn v krajině. V zastavěném území 
vymezil 3 plochy pro přestavbu. 

• zastavitelné plochy mimo zastavěného území: 

- 8 ploch  BV   -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – venkovské 
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- 3 plochy  BV/ZS  -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá a vyhrazená 

- 1 plocha  BV/ZS/DS2  
-plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá a 
vyhrazená/plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční místní 

- 1 plocha  BV/PV1 -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – venkovské 
/plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství – uliční prostory 

- 4 plochy  BI   -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – příměstské 
- 3 plochy  BI/PV1  -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 

příměstské/plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství – uliční prostory 
 3 plochy  BI/ZV   -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 

příměstské/plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství – veřejná 
zeleň 

- 1 plocha  BI/PV1/ZV  
-plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
příměstské/plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství 
– uliční prostory/plochy veřejných prostranství - veřejná 
prostranství – veřejná zeleň 

- 1 plocha  BI/ZS   -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
příměstské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá a vyhrazená 

- 1 plocha  BI/PV2  -plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
příměstské/plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství – uliční prostory 

- 2 plochy  SV   -plochy smíšené obytné - plochy smíšené obytné – venkovské 
- 1 plocha  PV1   -plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství – uliční 

prostory 
- 3 plochy  NT   -plochy těžby nerostů - plochy těžby nerostů – nezastavitelné 
- 3 plochy  DS1   -plochy dopravní infrastruktury - dopravní infrastruktura silniční 

– silniční síť 
- 4 plochy  DS2   -plochy dopravní infrastruktury - dopravní infrastruktura silniční 

místní 
- 2 plochy  TI   -plochy technické infrastruktury - technická infrastruktura – 

inženýrské sítě 
- 1 plocha  RH/RN/W/DS3  

-plochy rekreace - plochy pro hromadnou rekreaci/plochy 
rekreace 

                                            -rekreace na plochách přírodního charakteru/ plochy vodní a 
                                               vodohospodářské - vodní plochy a toky/plochy dopravní 
                                               infrastruktury - dopravní infrastruktura silniční - doprava v klidu 

- 1 plocha  VZ   -plochy výroby a skladování - výroba a skladování – 
zemědělská výroba 

- 1 plocha  ZS   -plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá a vyhrazená 
- 1 plocha OS/BI/PV1  

-plochy občanského vybavení - občanské vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení/plochy bydlení - bydlení v 
rodinných domech-příměstské/plochy veřejných prostranství - 
veřejná prostranství –uliční prostory 
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- 1 plocha  VD   -plochy výroby a skladování - výroba a skladování – drobná a 
řemeslná výroba 

- 1 plocha  SV/ZS/PV1/ZO  
-plochy smíšené obytné - plochy smíšené obytné – 
venkovské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá a 
vyhrazená/plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství -
uliční prostory/plochy zeleně (sídelní) - zeleň ochranná a izolační 

-   1 plocha  DS3        -plochy dopravní infrastruktury - dopravní infrastruktura silniční – 
doprava v klidu 
-   1 plocha  DX        -plochy dopravní infrastruktury - dopravní infrastruktura – se 
specifickým využitím 
-   1 plocha  DX/DS1 

-plochy dopravní infrastruktury - dopravní infrastruktura – se 
specifickým využitím/plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční – silniční síť 

-   1 plocha  W       -plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a toky 
 

• přestavbové plochy uvnitř zastavěného území: 

- 1 plocha  PV2      -plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství – uliční 
prostory 

- 1 plocha  SK      -plochy smíšené komerční 
- 1 plocha  RN      -rekreace na plochách přírodního charakteru 

 
• plochy a koridory územních rezerv: 

- plochy  R1 – R4    -pro bydlení – BI 
- plochy  R5– R7     -koridor pro přeložku silnice III. třídy -R5 pro PV1, R6, R7 pro DS1 
- plocha  R8 – (R8a – R8d)  

-koridor pro případné korekce trasy rychlostní silnice R35 –   
východní okraj řešeného území (celková šíře koridoru 600m) – 
(DS1) 

-    plocha  R9       -plocha pro případné rozšíření centrální biologické ČOV na k. ú. 
Platěnice 
-    plocha  R10       -koridor pro vedení vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe – (W) 
 

• plochy určené pro prověření územní studií jako podmínky pro rozhodování v území:  

- plocha  Z03 

- plocha  U1 –Z09 + R2 

- plocha  Z17 (schválena 25. 11. 2015) 

Územní plán pro plochy Z03, Z09  stanovuje podmínku pořízení, schválení a vložení územních studií 
do evidence nejdéle do 5 let po vydání územního plánu (tj. do května 2019).  

ÚP Moravany vymezil veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 
označené jako VD1 – VD8 (dopravní infrastruktura), VT1- VT6 (technická infrastruktura), VDT1 – 
VDT7 (technická a dopravní infrastruktura).  

ÚP Moravany vymezil veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům 
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vyvlastnit označené jako VU1 (plocha pro nadregionální prvky ÚSES), VU2 – VU8 (plochy pro 
regionální prvky ÚSES), VU9- VU13 (plochy pro lokální prvky ÚSES) a VK1 (koridor pro realizaci 
protipovodňových opatření – ochrana stávající a navrhované zástavby v místní části Platěnsko). 

Do východního okraje řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita- Uhersko.  
Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy.  
V území se nevyskytují evidované VKP, pouze VKP ze zákona.  

 

Zastavěnost ploch včetně realizovaných projektů v období 09/2012 - 03/2019: 

Tab. 1: Využití zastavitelných ploch vymezených v ÚP Moravany 

Označení 
lokality 

 

Funkční využití 
 

Výměra 
(ha) 

 

Využito Zbývá 
využít 

Poznámka 
 (ha) (%) 

Z01 SV - plochy smíšené obytné - plochy smíšené obytné 
– venkovské 

0,16 0 0 0,16  

Z10 SV - plochy smíšené obytné - plochy smíšené obytné 
– venkovské 0,29 0 0 0,29  

 Celkem SV 0,45 0 0 0,45  

Z02 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 1,17 0 0 1,17  

Z28 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 

0,18 0 0 0,18  

Z29 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 0,4 0 0 0,4  

Z30 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 

0,5 0 0 0,5  

Z32 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 0,73 0 0 0,73  

Z33 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 

0,23 0 0 0,23  

Z37 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 0,11 0 0 0,11  

Z38 BV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
venkovské 

0,41 0 0 0,41  

 Celkem BV 3,73 0 0 3,73  

Z03 
BI/ZV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech - 

příměstské/plochy veřejných prostranství – veřejná 
prostranství – veřejná zeleň 

2,87 0 0 2,87  

Z18 
BI/ZV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech - 

příměstské/plochy veřejných prostranství – veřejná 
prostranství – veřejná zeleň 

2,75 0 0 2,75  

 Celkem BI/ZV 5,62 0 0 5,62  

Z04 
DS2 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 

infrastruktura silniční místní 0,08 0 0 0,08  

Z27 DS2 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční místní 0,48 0 0 0,48  

Z42 DS2 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční místní 

0,37 0 0 0,37  

Z51 DS2 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční místní 0,05 0 0 0,05  

 Celkem DS2 0,98 0 0 0,98  

Z05 

RH/RN/W/DS3 - plochy rekreace - plochy pro 
hromadnou rekreaci/plochy rekreace - rekreace na 

plochách přírodního charakteru/plochy vodní a 
vodohospodářské - vodní plochy a toky/plochy 
dopravní infrastruktury - dopravní infrastruktura 

silniční - doprava v klidu 

8,47 0 0 8,47  

 Celkem RH/RN/W/DS3 8,47 0 0 8,47  
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Z06 BI - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
příměstské 0,08 0,0205 26% 0,0595 st. p. č. 589 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou 

Z13 
BI - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 

příměstské 0,2 0 0 0,2  

Z14 BI - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
příměstské 0,69 0 0 0,69  

Z20 
BI - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 

příměstské 0,18 0,18 100% 0 
p. p. č. 132/19 + 
st.p.č.645 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou 

 Celkem BI 1,15 0,2 17% 0,9495  

Z07 

BI/PV1 - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– příměstské/plochy veřejných prostranství - 

veřejná prostranství – uliční prostory 
 

1,35 0,3424 25% 1,008 

st. p. č. 635, p. p. č. 
78/59 v k. ú. Moravany 

nad Loučnou,  
p.p.č. 78/65 v k. ú. 

Moravany nad Loučnou; 
p.p.č. 78/78 + st. p. č 
644 v k. ú. Moravany 

nad Loučnou 

Z16 

BI/PV1 - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– příměstské/plochy veřejných prostranství - 

veřejná prostranství – uliční prostory 
 

0,24 0 0 0,24  

Z53 

BI/PV1 - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– příměstské/plochy veřejných prostranství - 

veřejná prostranství – uliční prostory 
 

0,82 0 0 0,82  

 Celkem BI/PV1 2,41 0,3424 14% 2,0676  

Z08 VZ - plochy výroby a skladování - výroba a skladování 
– zemědělská výroba 1,78 0 0 1,78  

 Celkem VZ 1,78 0 0 1,78  

Z09 

BI/PV1/ZV - plochy bydlení - bydlení v rodinných 
domech – příměstské/plochy veřejných prostranství - 
veřejná prostranství – uliční prostory/plochy veřejných 

prostranství - veřejná prostranství – veřejná zeleň 

3,23 0 0 3,23  

 Celkem BI/PV1/ZV 3,23 0 0 3,23  

Z12 
BI/ZS - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech – 
příměstské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá a 

vyhrazená 

0,34 0 0 0,34  

 Celkem BI/ZS 0,34 0 0 0,34  

Z15 ZS - plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá a 
vyhrazená 0,21 0 0 0,21  

 Celkem ZS 0,21 0 0 0,21  

Z17 
BV/ZV - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– venkovské/plochy veřejných prostranství - veřejná 

prostranství – veřejná zeleň 

3,72 0 0 3,72  

 Celkem BV/ZV 3,72 0 0 3,72  

Z19 

OS/BI/PV1 - plochy občanského vybavení - občanské 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení/plochy 

bydlení - bydlení v rodinných domech 
příměstské/plochy veřejných prostranství - veřejná 

prostranství – uliční prostory 

1,75 0,9955 57% 0,2455 

p. p. č. 132/23, 132/24, 
132/4, 132/8, 132/11, 

132/48, 132/53, 132/54 
v k. ú Moravany nad 

Loučnou 

 Celkem OS/BI/PV1 1,75 0,9955 57% 0,2455  

Z21 
BI/PV2 - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– příměstské/plochy veřejných prostranství - veřejná 

prostranství – uliční prostory 

3,81 0,34 9% 3,46 

st. p. č. 641, p. p. č. 
132/91 v k. ú Moravany 

nad Loučnou; 
st. p. č. 648, p. p. č. 

132/41 v k. ú Moravany 
nad Loučnou; 

p. p. č. 132/94 v k. ú 
Moravany nad Loučnou; 
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 Celkem BI/PV2 3,81 0,34 9% 3,46  

Z22 VD - plochy výroby a skladování - výroba a 
skladování – drobná a řemeslná výroba 

3,49 0 0 3,49  

 Celkem VD 3,49 0 0 3,49  

Z23 
PV1 - plochy veřejných prostranství - veřejná 

prostranství – uliční prostory 0,06 0,06 100 0 
p.p.č.110/19 v k. ú 

Moravany nad Loučnou 

 Celkem PV1 0,06 0,06 100% 0  

Z24 
TI - plochy technické infrastruktury - technická 

infrastruktura – inženýrské sítě 0,32 0 0 0,32  

Z34 TI - plochy technické infrastruktury - technická 
infrastruktura – inženýrské sítě 0,4 0 0 0,4  

 Celkem TI 0,72 0 0 0,72  

Z25 

SV/ZS/PV1/ZO - plochy smíšené obytné - plochy 
smíšené obytné – venkovské/plochy zeleně (sídelní) - 

zeleň soukromá a vyhrazená/plochy veřejných 
prostranství - veřejná prostranství – uliční 

prostory/plochy zeleně (sídelní) - zeleň ochranná a 
izolační 

2,08 0,2762 13% 1,8038 p. p. č. 673/3 v k. ú. 
Platěnice 

 Celkem SV/ZS/PV1/ZO 2,08 0,2762 13% 1,8038  

Z26 DS3 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční – doprava v klidu 

0,6 0 0 0,6  

 Celkem DS3 0,6 0 0 0,6  

Z31 
BV/PV1 - plochy bydlení - bydlení v rodinných 

domech – venkovské/plochy veřejných prostranství - 
veřejná prostranství – uliční 

0,47 0 0 0,47  

 Celkem BV/PV1 0,47 0 0 0,47  

Z35 
BV/ZS - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– venkovské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá 

a vyhrazená 

0,32 0 0 0,32  

Z36 
BV/ZS - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– venkovské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá 

a vyhrazená 

0,88 0 0 0,88  

Z40 
BV/ZS - plochy bydlení - bydlení v rodinných domech 
– venkovské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň soukromá 

a vyhrazená 

0,56 0 0 0,56  

 Celkem BV/ZS 1,76 0 0 1,76  

Z39 

BV/ZS/DS2 - plochy bydlení - bydlení v rodinných 
domech – venkovské/plochy zeleně (sídelní) - zeleň 
soukromá a vyhrazená/plochy dopravní infrastruktury 

- dopravní infrastruktura silniční místní 

0,65 0 0 0,65  

 Celkem BV/ZS/DS2 0,65 0 0 0,65  

Z43 
NT - plochy těžby nerostů - plochy těžby nerostů – 

nezastavitelné 0,23 0 0 0,23  

Z44 NT - plochy těžby nerostů - plochy těžby nerostů – 
nezastavitelné 2,96 0 0 2,96  

Z45 
NT - plochy těžby nerostů - plochy těžby nerostů – 

nezastavitelné 0,7 0 0 0,7  

 Celkem NT 3,89 0 0 3,89  

Z46 DX - plochy dopravní infrastruktury – dopravní 
infrastruktura – se specifickým využitím 

6,25 0 0 6,25  

 Celkem DX 6,25 0 0 6,25  

Z47 DX/DS1 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura – se specifickým využitím/plochy 

7,55 0 0 7,55  
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dopravní infrastruktury - dopravní infrastruktura 
silniční – silniční síť 

 Celkem DX/DS1 7,55 0 0 7,55  

Z48 DS1 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční – silniční síť 

3,98 0 0 3,98  

Z49 
DS1 plochy dopravní infrastruktury - dopravní 

infrastruktura silniční – silniční síť - 18,96 0 0 18,96  

Z50 DS1 - plochy dopravní infrastruktury - dopravní 
infrastruktura silniční – silniční síť 0,16 0 0 0,16  

 Celkem DS1 23,1 0 0 23,1  

Z52 W - plochy vodní a vodohospodářské - vodní plochy a 
toky 

0,12 0 0 0,12  

 Celkem W 0,12 0 0 0,12  

 

Tab. 2: Využití ploch přestavby vymezených v ÚP Moravany 

Označení 
lokality 

 

Funkční využití 
 

Výměra 
(ha) 

 

Využito Zbývá 
využít 

Poznámka 
 (ha) (%) 

P01 PV2 - plochy veřejných prostranství - veřejná prostranství – uliční 
prostory 

0,21 0 0 0,21  

 Celkem PV2 0,21 0 0 0,21  

P02 SK – plochy smíšené obytné – plochy smíšené obytné - komerční 0,4 0 0 0,4  

 Celkem SK 0,4 0 0 0,4  

P03 RN - plochy rekreace - rekreace na plochách přírodního charakteru 1,48 0 0 1,48  

 Celkem RN 1,48 0 0 1,48  

Shrnutí: 

Rozvoj obce probíhá v souladu s vydaným ÚP Moravany. 
V zastavěném území jsou průběžně zaplňovány proluky ve stávající zástavbě (15 proluk v plochách 
bydlení), v ploše občanského vybavení - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení byl 
vybudován sportovní areál. Rozvoj technické infrastruktury odpovídá rozvoji obce. 

Naplněnost ploch pro bydlení je 4,7% a není třeba vymezovat další zastavitelné plochy bydlení,  
v plochách občanské vybavenosti je naplněnost 57%, v ostatních zastavitelných plochách je 
naplněnost 0%. 

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

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela stavebního zákona 183/2006 Sb. včetně jejích prováděcích 
předpisů. ÚP Moravany je v souladu s touto novelou. 
Soulad s územně nadřazenou dokumentací kraje a s politikou územního rozvoje je součástí kap. c) 
– viz níže. 
 

Vyhodnocení negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

Od doby vydání ÚP Moravany nebyly zaznamenány při realizaci jednotlivých záměrů žádné 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. Vydaný územní plán vytváří předpoklady pro vyvážený 
rozvoj obce, zachovává jeho převážně obytnou funkci, přičemž jsou respektovány stávající kvality 
životního prostředí. 
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b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

V době zpracování ÚP Moravany byly v platnosti Územně plánovací podklady ORP Pardubice 
zpracované v prosinci 2012 – 2. aktualizace. V době zpracování zprávy o uplatňování územního 
plánu je platná úplná 4. aktualizace ÚAP z roku 2016 (dále jen ÚAP). 

Dle ÚAP 4. aktualizace je obec Moravany na základě vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 
zařazena do skupiny C – spádová obec pro obce okolní. Z hlediska vyváženosti tří pilířů je dobrý 
stav pilíře sociálního a hospodářského, přírodní pilíř je oslaben. 

Problémy k řešení: 

- hluková zátěž ze žel. dopravy 
- střet navrhované komunikace D35 s NATURA 2000, záplavou Q100 a ÚSES (A021, A034, 

A050) 
- monokulturní zemědělská krajina 
- oblasti s převahou nefunkčních prvků ÚSES 
- navržená trasa kanálu D-O-L 
- slévání obcí 

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

Aktualizace č.1 Politiky územního rozvoje ČR (dále jen „aktualizace PÚR“) 

Aktualizace PÚR byla vládou projednána a schválena dne 15. dubna 2015. V době zpracování 
zprávy o uplatňování je tento dokument v platnosti. Dle aktualizace PÚR se řešené území nachází 
v rozvojové ose OS8 – Hradec Králové/Pardubice - Moravská Třebová – Mohelnice. 

Nový úkol: 
- zařadit území do rozvojové osy OS8  

ÚP Moravany respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, které jsou stanoveny v aktualizaci č.1 PÚR ČR. 

 

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem - Aktualizace č.2 ZÚR Pk 

V době zpracování územního plánu byla závazná územně plánovací dokumentace – Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje- ZÚR Pk 2010, vydaná 26. 4. 2010, s nabytím účinnosti dne 
15. 6. 2010. V době zpracování zprávy o uplatňování je platná aktualizace č.2 ZÚR Pk, s nabytím 
účinnosti dne 5. 7. 2019. 

ÚP Moravany vymezil dle ZUR Pk: 

-VPS VD1-VD6 – rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami 
včetně MÚK, křížení a napojeními na stávající silniční síť, včetně úprav a přeložek tras sítí technické 
infrastruktury apod. Koridor resp. jeho jednotlivé úseky odpovídají zastavitelným plochám, které jsou 
součástí koridoru pro trasu rychlostní silnice. 

-VPO VU2- VU4 – regionální prvky ÚSES 

Řešené území je územím s archeologickými nálezy. 

Aktualizace č. 2 ZÚR Pk zařazuje území: 
- do rozvojové osy OS8  
 

 
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území v rozvojové ose OS8:  
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a) rozvoj bydlení soustřeďovat především do sídel s možností hromadné dopravy, zejména 
železniční (Moravany, Uhersko, Opatov) 
 
Úkoly pro územní plánování v území rozvojové osy OS8:  
a) v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě, zejména na MÚK na budoucí 
rychlostní silnici R35, s cílem snížit zatížení obytného území sídel;  
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapaci-
ty obsluhy veřejnou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny;  
d) respektovat požadavky na ochranu evropsky významných lokalit Uhersko 
e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES  
Nový úkol: 

-zařadit území do rozvojové osy OS8  

Shrnutí: 

Z výše uvedeného lze konstatovat, že ÚP Moravany respektuje aktualizací ZÚR Pk a PÚR ČR.  

Aktuální limity využití území je nutné zapracovat do změny ÚP Moravany. 

 

d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 

ÚP Moravany vymezuje pro rozvoj obce dostatek zastavitelných ploch. Potřebné záměry výstavby 
umožňují jak zastavitelné plochy územního plánu, tak plochy (proluky) v rámci zastavěného území.  

V zastavěném území jsou průběžně zaplňovány proluky ve stávající zástavbě (15 proluk v plochách 
bydlení), v ploše občanského vybavení - občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení byl 
vybudován sportovní areál.  

Pro potřeby obce jsou územním plánem vymezeny plochy pro bydlení v rozsahu 24,43 ha (plochy 
včetně 20% rezervy). 
K 31. 3. 2019 byla zastavěna plocha pro bydlení 2,15 ha. Zbývá tedy zastavět plochu 22,28 ha.  
 

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

Ze zprávy o uplatňování ÚP Moravany nevyplývá bezodkladná potřeba další změny ÚP Moravany. 
Na základě vlastního podnětu občana, potažmo obce Moravany, který byl schválen Zastupitelstvem 
obce Moravany a dalších 3 podnětů od obce, byl zažádán Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního 
architekta, Oddělení územního plánování o pořízení Změny č. 1 ÚP. Změna č. 1 ÚP bude pořízena 
zkráceným postupem dle § 55a, b zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění stavební zákon. 

Návrh obsahu Změny č. 1: 
1) uvedení změny do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací včetně 

zohlednění aktuálních ÚAP 
2) prověření možnosti zařazení níže uvedených pozemků 
3) aktualizace zastavěného území 
4) prověření možnosti prodloužení lhůt územních studií pro lokality Z03 a U1 do evidence 

(nyní ÚP Moravany uvádí lhůtu do května 2019) 
5) upravení a doplnění změny v souladu s novelou Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti   

6) zpracování Úplného znění ÚP Moravany po vydání Změny č.1 (dále také „úplné znění“); 
úplné znění bude po nabytí účinnosti Změny č. 1 opatřené záznamem o účinnosti;  
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7) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
v návrhu Změny č.1 bude vypracován v souladu s přílohou č. 3 vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu, v platném znění; 

8) v případě, že budou navrhované lokality na I. a II. třídách ochrany, bude u jednotlivých 
ploch doplněno zdůvodnění jiného výrazně převažujícího veřejného zájmu; obdobně i při 
zvětšování ploch již odsouhlasených; 

9) respektovat aktualizovaný PRVK Pardubického kraje. Rovněž požadujeme při 
zastavování území zejména respektovat ust.§ 5 zák.č. 254/01 Sb. – o vodách ve znění 
novely; 

10) ve všech částech návrhu územního plánu Moravany termín „rychlostní silnice R35“ 
nahradit termínem „dálnice D35“; 

11) respektovat ochranné pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách; 
12) zapracovat limity a zájmy Ministerstva obrany ČR do textové a grafické části návrhu 

změny (ochranné pásmo přehledových systémů (OP RLP radar Pardubice) - letiště a 
letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), (vojenský 
letecký okrsek) -letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP 
– jev 102a), ochranné pásmo - elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a 
zájmová území (ÚAP – jev 82a); 

13) respektovat vymezené území Ministerstva obrany ČR (viz tabulka vyhodnocení 
projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Moravany 2019 včetně návrhu obsahu 
změny č.1 ÚP Moravany) a zapracovat je do textové části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do grafické části pod 
legendu koordinačního výkresu zapracovat textovou poznámku: „Celé správní území 
obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany ČR”; 

14) v nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do 
funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni 
projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v 
chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech; 

15) veřejný vodovod není vodovodem požárním a odběr vody pro účely požárních zásahů z 
tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplněk primárního zdroje - Změna č.1 bude 
specifikovat tyto zdroje; 

16) změny užívání jednotlivých ploch a jejich následné využití budou respektovat stávající 
trasy veřejných vodovodů včetně souvisejících zařízení a jejich ochranná pásma min v 
rozsahu zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění; 

17) do doby vyřešení dostatečné kapacity vodojemu a odebírání odpovídajícího množství 
pitné vody z vodovodní sítě pro oblast Moravany a okolí ( obce Slepotice, Moravanský, 
Platěnice, Platěnsko, Kostěnice) bude vydávání souhlasů k bytové výstavbě a k novému 
napojování na rozvody veřejného vodovodu ze strany VAK Pardubice omezeno. Vodojem 
urgentně vyžaduje technickou rekonstrukci a rovněž je nutné navýšení kapacity ( např. 
vodojem nový). Vzhledem ke stávající disponibilní kapacitě vodojemu a k nadlimitním 
odběrům pitné vody z vodovodní sítě provozním areálem firmy Wolters Packaging Czech 
sro Kostěnice je zásobování oblasti pitnou vodou hraniční; 

18) splaškové vody z nemovitostí odvádět veřejnou kanalizací k likvidaci na stávající ČOV. -
Nezřizovat, nepovolovat a nevyužívat individuální zařízení k likvidaci odpadních vod 
(domovní ČOV, žumpy, septiky ) 

19) dešťové a další balastní vody zasakovat na dotčených pozemcích či odvádět systémem 
dešťové kanalizace k likvidaci mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

Pozemky k prověření ve Změně č.1: 
• pozemek parc. č. 640/3 v katastrálním území Platěnice leží dle územního plánu 

v nezastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití NZ1 – plochy zemědělsky 
obhospodařované půdy. 
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-předmětný pozemek zařadit do plochy pro umožnění garážování zemědělské techniky, pro 
zemědělské objekty a pro možnost skladování zemědělských produktů 

Výřez z ÚP Moravany:  Výřez z katastrální mapy se zákresem 
záměru 

 

 

< 

 
 
 
 

 

  Jevy na pozemku parc. č. 640/3 v katastrálním území Platěnice: 
A016 – Území s archeologickými nálezy (ÚAN 3) 
A041 – BPEJ, pozemek má tř. ochrany 2 
A043 -  Pozemek byl v roce 1983 odvodněn drenáží 
A050 – Pozemek leží v záplavovém území Q 100 řeky Loučné 
A073 – SV okrajem pozemku, podél cesty, vede nadzemní vedení NN s OP 1m 
A102 – OP letiště Pardubice, výškové omezení staveb 
A103 – OP radiolokačních zařízení  
A109 -  Pozemek leží ve vymezené zóně havarijního plánování, v zóně ohrožení kolem železnice 
A114 – Vymezená území ministerstva obrany pro OP letiště a radiolokačních zařízení 

Upozorňujeme, že předmětný pozemek leží na půdách II. třídy, jež se ze zákona chrání. Je 
nutno prokázat vyšší veřejný zájem, než je ochrana ZPF.  

 
 

• pozemky parc. č. 132/72, 132/82, 130 v katastrálním území Moravany nad Loučnou leží dle 
územního plánu v nezastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití NZ1 – plochy 
zemědělsky obhospodařované půdy 

-předmětné pozemky zařadit do plochy pro bydlení  
-zohlednit návaznost na územní studii pro lokalitu Z21 

Výřez z ÚP Moravany: Výřez z katastrální mapy se zákresem 
záměru: 

                                

 

Limity z ÚAP pro pozemky 130, 132/72 a 132/82 v k.ú. Moravany nad Loučnou: 
A016 – Pozemky leží v území s archeologickými nálezy (ÚAN 3) 
A041 – Pozemky mají tř. ochrany 4  
A068, A073 – Na části pozemků 132/82 a 132/72,  podél silnice, se nachází vodovod a nadzemní  
             el. vedení VN s OP 10m 
A075 -  Přes pozemek 132/72 vede STL plynovod 
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A082 -  Ve výšce nad pozemky prochází trasa bezdrátového komunikačního vedení MOČR 
A092 -  Část pozemků 132/82 a 132/72,  podél silnice, leží v OP silnice III. tř. 
A102 – Pozemky leží v OP letiště Pardubice s výškovým omezením staveb 
A103 – Pozemky leží v OP radiolokačních zařízení  
A114 – Pozemky leží ve Vymezeném území ministerstva obrany pro OP letiště, pro OP radiolokačních  
             zařízení a pro OP nadzemního komunikačního vedení MOČR 
A117 – Malá část výměry pozemku 132/82 a západní polovina pozemku 132/72 je určena pro  
              zástavbu bydlení, východní polovina pozemku 132/72 a celý pozemek 130 jsou nezastavitelné 
A118 - Většina výměry pozemku 132/82 a část pozemku 132/72 podél silnice je určena pro vedení 
             technické a dopravní infrastruktury 

 

• pozemky parc. č. 26/1, 26/3, 25 v katastrálním území Moravany nad Loučnou leží dle 
územního plánu v zastavěném území, v ploše přestavby P01, v ploše s rozdílným 
způsobem využití PV2 – veřejná prostranství -uliční prostory 

-předmětné pozemky  - zařadit do plochy pro bydlení venkovského 

- projektant prověří a vyhodnotí požadavek s přihlédnutím k blízkosti kostela svatého Petra 
(odbor správních agend Magistrátu města Pardubic ve svém vyjádření ze dne 9.8.2019, pod 
č.j.: MmP 82780/2019, uvedl: „Možnou zástavbou pozemku označeného jako parc. č. 25 v 
kat. území Moravany by došlo k dalšímu pohledovému omezení a ztrátě prostředí nemovité 
kulturní památky. Vzhledem k tomu dotčený orgán považuje možnost zástavby pozemku 
označeného jako parc. č. 25 v kat. území Moravany za nepřípustný. Na pozemcích 
označených jako parc. č. 26/1 a 26/3 v kat. území Moravany nad Loučnou by bylo možné 
realizovat výstavbu přízemních rodinných domů pouze cca v západní třetině těchto pozemků, 
aby byla uchována představa otevřené zelené plochy, a především průhledy na kostel sv. 
Petra a Pavla, jako dominantu daného území.“ 

 

Výřez z ÚP Moravany: Výřez z katastrální mapy se zákresem 
záměru: 

                  
Limity z ÚAP pro pozemky 25, 26/1 a 26/3 v k.ú. Moravany nad Loučnou: 

A016 – Pozemky leží v území s archeologickými nálezy (ÚAN 2) 
A041 – Pozemky mají tř. ochrany 4 
A102 – Pozemky leží v OP letiště Pardubice s výškovým omezením staveb 
A103 – Pozemky leží v OP radiolokačních zařízení  
A114 – Pozemky leží ve Vymezeném území ministerstva obrany pro OP letiště a radiolokačních  
             Zařízení 

 
• pozemky parc. č. 132/94 a 132/41 v katastrálním území Moravany nad Loučnou leží dle 

územního plánu v zastavitelné lokalitě Z21, v ploše s rozdílným způsobem využití BI – 
bydlení v rodinných domech - příměstské 

- z předmětných pozemků vypustit plochy PV2   



Zpráva o uplatňování Územního plánu Moravany 2019 Spis 61581/2017 

 

17 

Výřez z ÚP Moravany: Výřez z katastrální mapy se zákresem 
záměru: 

                     
Limity z ÚAP pro pozemky 132/41 a 132/94 v k.ú. Moravany nad Loučnou: 
A016 – Pozemky leží v území s archeologickými nálezy (ÚAN 3) 
A041 – Pozemky mají tř. ochrany 4  
A068, A073 – Na části pozemku 132/94,  podél silnice, se nachází vodovod a nadzemní  
             el. vedení VN s OP 10m, které zasahuje i do pozemku 132/41 
A092 -  Část pozemků 132/41 a 132/94,  podél silnice, leží v OP silnice III. tř. 
A102 – Pozemky leží v OP letiště Pardubice s výškovým omezením staveb 
A103 – Pozemky leží v OP radiolokačních zařízení  
A114 – Pozemky leží ve Vymezeném území ministerstva obrany pro OP letiště  
              a pro OP radiolokačních zařízení  
A118 – Pruh pozemku 132/94 podél silnice, je určen pro vedení technické a dopravní infrastruktury 
Pozemek 132/41 je zahradou novostavby RD (na st.p. č. 648)  
 
 

Požadavky na uspořádání obsahu Změny č. 1 Územního plánu  Moravany:    

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

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

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

         1:5 000 

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

• Koordinační výkres       1:5 000 
• Výkres širších vztahů       1:50 000, 1:25 000 
• Výkres předpokládaných záborů půdního fondu   1:5 000 

  

Bude vyhotoveno Úplné znění Územního plánu Moravany po Změně č.1. 

Pro účely všech veřejných projednání budou předána data Změny č.1 ÚP Moravany v „běžné“ 
elektronické verzi (např.  pdf), a to na obec 1x CD + tištěná forma, na úřad územního plánování – 
1x CD. 

Čistopisy Změny č. 1 ÚP Moravany včetně Úplného znění Územního plánu Moravany po Změně č.1 
budou předány ve strojově čitelném formátu, a to 1x obec, 1x krajský úřad, 1x úřad územního 
plánování. V tištěné formě budou předány 4x. Strojově čitelný formát – textová část .doc/.docx, .rtf; 
tabulková data .xls/.xlsx, .mdb/.accdb; grafická část .shp, .shx, .dbf, .prj, sbx, .sbn, .dxf, .gml. 
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Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku. Grafická část může být doplněna 
schématy. V textové části změny územního plánu bude uveden údaj o počtu listů textové části a 
počtu výkresů.  

Změna č. 1 ÚP Moravany bude zpracována v souladu s metodikou „MINIS - Minimální standard pro 
digitální zpracování územních plánů v GIS“ vydanou Pardubickým krajem v 04/2010. 

 

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

Nepředpokládá se zpracování vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP Moravany na udržitelný rozvoj 
území. Na území obce Moravany  - k.ú. Turov nad Loučnou se nachází prvek soustavy NATURA 
2000, EVL - Uhersko. Navrhované záměry nezasahují do EVL - Uhersko. Ptačí oblast se zde 
nevyskytuje. 
Navrhované cíle změny územního plánu, zejména změny funkčního využití ploch (změna NZ1 - 
plochy zemědělsky obhospodařované půdy na plochy pro garážování zemědělské techniky a 
skladování zemědělských produktů, na plochy pro bydlení) svým charakterem, velikostí a umístěním 
navazujícím na zástavbu, nesměřují k naplnění záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona, proto orgán 
posuzování nepožaduje vyhodnocení vlivů předmětné koncepce na životní prostředí zpracovat 
(stanovisko KúPk, odbor životního prostředí a zemědělství, Č.j.. KrÚ 53348/2019, ze dne 2. 8. 2019). 

Předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi 
významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné lokality ani žádné ptačí 
oblasti (stanovisko KúPk, odbor životního prostředí a zemědělství, Č.j. KrÚ 58346/2019/OŽPZ/Pe, 
ze dne 9. 8. 2019). 

 

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

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

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

Návrh na pořízení nového územního plánu se nepodává, neboť skutečnosti uvedené pod písmeny 
a) až d) nejsou takového rozsahu, aby podstatně ovlivnily koncepci platného ÚP Moravany. 

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

Požadavky nejsou uváděny, v rámci vyhodnocení uplatňování ÚP Moravany nebyly zjištěny 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území obce. 

j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Z vyhodnocování uplatňování ÚP Moravany nevyplývá žádný požadavek na aktualizaci ZÚR Pk. 
Z průběhu projednávání Návrhu zprávy o uplatňování ÚP Moravany nevyplynuly požadavky na 
aktualizaci ZÚR Pk.  
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3. ZÁVĚR 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Moravany byla dle § 55 odst. 1 stavebního zákona, v platném 
znění projednána s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností. V době 
projednávání byl návrh zprávy o uplatňování zveřejněn na webových stránkách města Pardubice 
www.pardubice.eu a u obce Moravany. Projednaná a upravená zpráva o uplatňování byla 
Zastupitelstvem obce Moravany schválena 

dne ………………..        pod číslem usnesení ……………………. 

  

  

 

 

…………………………..      …………………………… 

 Starosta obce              Místostarosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


