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Změna č. 1 Územního plánu Mikulovice - textová část 
Územní plán Mikulovice (nabytí účinnosti 3. 1. 2013) se doplňuje, resp. mění Změnou č. 1 Územního 
plánu Mikulovice (dále jen Změna č. 1).  

V bodech výrokové části textu Územního plánu Mikulovice, které nejsou zmiňovány, nedochází 
k žádným změnám. 
 

Obsah textové části územního plánu se mění následovně: 

- v názvu části 2. se na začátek vkládá slovo „...Základní...“ 

- v názvu části 3. se za slovo „včetně“ vkládá text „urbanistické kompozice, za slovo „vymezení“ 
vkládá text: „ploch s rozdílným způsobem využití“ 

- v názvu části 4. se na konec vkládá text „vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, 
včetně stanovení podmínek pro jejich využití“ 

- do názvu části 5. se za slovo „ploch“ doplňuje text „s rozdílným způsobem využití, ploch změn 
v krajině“, vypouští se text „změny v“ a vypouští se slovo „nerostů“, které se nahrazuje textem 
„ložisek nerostných surovin a podobně“ 

- název části 6. se za slovo „popřípadě“ vkládá slovo „stanovení“ a do závorky za slovo 
„zástavby,“ „charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování 
stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“ 

- v názvu části 8. se termín „veřejně prospěšná opatření“ nahrazuje termínem „veřejná 
prostranství“ a na konec se přidává text „s uvedení, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 
katastrálního zákona“ 

- v názvu části 9. se text „prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování“ nahrazuje termínem „rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním 
územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“  

- v názvu části 10. se text „pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o 
změnách jejich využití“ nahrazuje termínem „rozhodování o změnách v území podmíněno 
vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, 
zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu 
stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání“  

- doplňuje se název kap. „12. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona“ 

- číslo poslední kapitoly se mění na „13“ 
 

V části 1 se na konci prvního odstavce vypouští text  „ÚP k 31. 10. 2012“ a nahrazuje se textem   
„Změny č. 1 ÚP k 28. 5. 2020“. 

 

V části 3 se v odrážce pátého odstavce vypouští označení „Z5“. 

 

V části 3 se v tabulce lokality Z1  ve druhém sloupci nahrazuje číselný údaj „0,9469“ údajem „0,55“ 

 

V části 3 se v tabulce lokality Z2  za první odrážku doplňují následující odrážky:  

„- podmínkou pro umisťování nové zástavby v ploše Z2 je realizace její dopravní obsluhy přímým 
napojením na silnici II. třídy; z lokality budou zajištěny prostupy pro pěší do stabilizované plochy 
bydlení nacházející se jižně od plochy Z2; 
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- podmínkou využití plochy Z2 je realizace dopravního napojení ze severní  části plochy Z2 (z 
pozemku p.č. 238 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP) do jižní části plochy  (na 
pozemek p.č. 239 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP);“. 

 

V části 3 se v tabulce lokality Z4 ve druhém sloupci doplňuje následující odrážka:   „- přes plochu Z4 
bude dopravně napojena zastavitelná plocha Z2 na silnici II. třídy“. 
 

V části 3 se vypouští tabulka lokality Z5, která se nahrazuje následujícím textem: 

 

„Z5 – převedena do ploch stabilizovaných“ 

V části 3 se v tabulce lokality Z1  ve druhém sloupci nahrazuje číselný údaj „1,3996“ údajem „0,74“ 

 

V části 3 se v tabulce lokality Z1  ve druhém sloupci nahrazuje číselný údaj „6,6433“ údajem „4,67“ 

V části 3 se vypouští tabulka územní rezervy R1 

 

V části 4.2.1 se za druhý odstavec doplňuje následující text: „Případný odběr vody pro požární zásahy 
bude možné provádět z nadzemních hydrantů v lokalitě. Stávající ani nově budovaný vodovod pro 
veřejnou potřebu není vodovodem požárním. V rámci řešení zástavby nových zastavitelných lokalit                      
v obci je potřeba stanovit primární zdroje požární vody mimo veřejný vodovod, tzn. vodoteče, požární 
nádrže apod.“. 

 

V části 4.2.2 se za třetí odstavec doplňuje následující text: „Kanalizace pro novou zástavbu bude 
navržena a realizována jako oddílná. Dešťové a ostatní vody budou likvidovány mimo kanalizaci pro 
veřejnou potřebu.“. 

 

V části 6 se v bodě 18 ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené do oddílu B do přípustného 
využití doplňuje následující bod: „8) místní a obslužné komunikace, veřejná prostranství. 

 

Za kapitolu 11 se doplňují následující kapitoly: 

„12. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  
Územním plánem nejsou stanovena.“ 
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„13. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, 
včetně podmínek pro jeho prověření 

 
 

R1 „Západní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 5,2729 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba + ochranná a izolační 
zeleň 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území Blata, v návaznosti na stávající 
obytnou zástavbu, plocha převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci III. třídy při jižní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- při východním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační zeleně o 

min. šířce 15 m pro oddělení od sousedních ploch bydlení 
- činnosti a provozy nesmí nad mez přípustnou ovlivňovat přilehlou bytovou 

zástavbu 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  a trasu radioreléového spoje 
- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- v jižním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. třídy 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 
 
 

 
14. vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o 

parcelaci              
Nejsou vymezeny 

 
15. vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb        

Nejsou vymezeny“ 
 

 
 
Údaje o počtu stran textové části změny územního plánu a k němu připojené grafické části   
Změna č. 1 obsahuje 3 strany formátu A4 a grafická část obsahuje Výkres základního členění území, 
Hlavní výkres – výřezy v měřítku 1:5000. 
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Odůvodnění Změny č.1 Územního plánu Mikulovice - textová část 
Textová část Územního plánu Mikulovice s vyznačením změn je Přílohou Odůvodnění Změny č. 1. 

Změna č. 1 Územního plánu Mikulovice a Odůvodnění Změny č. 1 pracují s následujícími pojmy: 

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58); 
zastavitelná plocha je plocha vymezená k zastavění v územním plánu; 
plocha přestavby, přestavbou plocha je plocha části zastavěného území určeného k přestavbě; 
nezastavěné území je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného území nebo 
zastavitelných ploch; 
plocha je část území tvořená pozemkem či jeho částí nebo souborem pozemků vymezená územním plánem 
s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam; 

rozvojová plocha (lokalita) - souhrnné označení zastavitelných ploch a ploch přestavby jako podmnožiny ploch 
změn, kdy je územním plánem měněno funkční využití; 
koridor je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební povahy; 
funkčními plochami se rozumí plochy s rozdílným způsobem využití  
stabilizované území je území, v němž je stávající stav využití převzat dle skutečného způsobu využití;   
dosavadní využití - využití, které z funkčního nebo urbanistického hlediska není v souladu se stanoveným 
funkčním využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je přípustné; 
hlavní využití charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem.  
přípustné využití je výčtem staveb, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn staveb a 
výčtem způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity. 
podmíněně přípustné využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na základě splnění 
stanovených podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění stanovených podmínek. 
nepřípustné využití může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a způsoby 
využití, které nelze v dané ploše uplatnit.  

regulativy se rozumí stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, resp. přípustné, 
podmíněně přípustné a nepřípustné využití a podrobnější podmínky prostorového uspořádání;  
podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu mohou kromě prostorových stanovit i 
kapacitní limity, které nesmějí být překročeny. 
ve vztahu k obslužným funkcím (občanskému vybavení včetně služeb) představuje zařízení místního významu 
zařízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality a s určitou (lokálně diferencovanou) docházkovou 
vzdáleností; 
veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. technické 
infrastruktury, 3. občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a zdravotní služby a péči o 
rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve 
veřejném zájmu, 5. stavby ke snižování ohrožení živelními nebo jinými pohromami; 
veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, 
kraje nebo státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním plánem); 
veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji 
nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací 
dokumentaci; 
územní systém ekologické stability (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení ekologické 
stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je 
posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných 
vazeb.“ ÚSES je tvořen následujícími skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor a podpůrnými prvky: interakční 
prvek;  
občanské vybavení - zahrnuje zařízení veřejné infrastruktury a zařízení vybavenosti komerční,  tzn. souhrnně zařízení 
pro správu a administrativu, zařízení školská a výchovná, zařízení pro kulturu, zařízení pro tělovýchovu a sport, zařízení 
zdravotnictví a sociální péče, zařízení maloobchodu, služeb nevýrobních a výrobních, zařízení veřejného ubytování a 
stravování; 
společné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona 
veřejné projednání, řízení o změně ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona 
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Seznam používaných zkratek 
BPEJ  - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO   - civilní ochrana  
ČOV  - čistírna odpadních vod 
DO   - dotčený orgán 
EVL  - evropsky významná lokalita 
CHLÚ  - chráněné ložiskové území 
KoPÚ  - komplexní pozemkové úpravy, jednoduché pozemkové úpravy 
KrÚ KV  - Krajský úřad Kraje Vysočina 
KHS  - Krajská hygienická stanice 
k.ú.  - katastrální území 
LBC,RBC,NRBC  - lokální, regionální, nadregionální biocentrum 
LBK,RBK,NRBK   -lokální, regionální, nadregionální biokoridor 
MO  - Ministerstvo obrany  ČR 
NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí 
OP  - ochranné pásmo 
ORP  - obec s rozšířenou působností 
OÚ  - obecní úřad  
PP  - přírodní památka 
PO  - ptačí oblast 
PR  - přírodní rezervace 
PRVK  - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  
PUPFL  - pozemky určené k plnění funkce lesa 
RD  - rodinný dům (zde ve smyslu obytně-rekreačního objektu) 
ř.ú.  - řešené území 
STL, VTL - středotlaký, vysokotlaký (plynovod) 
TS  - trafostanice 
ÚAP  - územně-analytické podklady 
ÚP  - územní plán 
ÚPČ  - územně plánovací činnost 
ÚPD  - územně plánovací dokumentace 
ÚSES  - územní systém ekologické stability 
VKP  - významný krajinný prvek 
ZPF  - zemědělský půdní fond 
ZÚR  - Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 
ZSJ  - základní sídelní jednotka (místní část) 

užívané zkratky ploch s rozdílným způsobem využití: 
BI - Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské 
DS – Plochy dopravní infrastruktury - silniční  
ZO - Plochy zeleně – ochranné a izolační  
ZS - Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené  
 
 
 

A) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP. 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 

A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ 

A1)  Postup při pořízení změny územního plánu   

Zastupitelstvo obce Mikulovice schválilo usnesením č. 5 ze dne 18. 6. 2018 pořízení Změny č. 1 
územního plánu Mikulovice (dále jen „Změna č.1“) na pozemku 239 a 306/5 v k. ú. Mikulovice u 
Pardubic. Dále tímto usnesením schválilo, že Změna č. 1 bude pořízena v souladu s § 55a 55b 
stavebního zákona zkráceným postupem na základě uplatněné žádosti ze dne 14. 5. 2018 společností 
DOMINIEM s.r. o. - Ing. Tomášem Lavickým, zastoupené společností Astalon s.r.o. - Ing. Tomášem 
Moudrým. Obsahem Změny č. 1 ÚP Mikulovice je napojení lokality na přilehlou komunikaci II. třídy na 
západní straně plochy Z2 a rozšíření plochy bydlení do přilehlé plochy zeleně. 

Usnesením č. 5 byl schválen pan ing. Karel Pfeifer, jako určený zastupitel ve věci pořízení 
Změny č. 1 a na základě § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona byla 
schválena žádost o pořízení Změny č. 1 ÚP Mikulovice Magistrátem města Pardubic.  
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Usnesením č. 11 byl schválen projektant Změny č. 1 firma REGIO, projektový ateliér s.r.o. se 
sídlem Hradec Králové. Pro Změnu č. 1 nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí a 
na základě toho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.   

Změna č.1 byla od projektanta obdržena dne 6. září 2018, poté svolal pořizovatel v souladu s § 
52 stavebního zákona veřejné projednání návrhu Změny č.1 na 12. listopadu 2018 ve 14:00 hod. do 
zasedací místnosti Obecního úřadu Valčíkova 52, Mikulovice. Na veřejné projednání byly pozvány 
jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský úřad, oprávněný investor, obec Mikulovice a 
veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu Změny č.1 byla vystavena na 
internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na Odboru hlavního 
architekta Magistrátu města Pardubice a obci Mikulovice od 2. října 2018. 

V průběhu řízení o návrhu bylo obdrženo 10 stanovisek dotčených orgánů, stanovisko krajského 
úřadu, 4 námitky a žádné připomínky.  

Na jednání zastupitelstva obce dne 25.4.2019 bylo přijato usnesení č. 85/19, kterým bylo 
usnesení o schválení určeného zastupitele pana Karla Pfeifera zrušeno a jako určený zastupitel byl 
schválen pan Oskar Kmoníček. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky veřejného projednání, a 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního 
plánu.  

Zpracovaný návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č.1 byl v souladu s § 53 
odst. 1 stavebního zákona doručen dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří byly vyzváni, aby ve 
lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska. Pořizovatel obdržel 6 stanovisek dotčených orgánů, 
stanovisko Krajského úřadu, odboru rozvoje, oddělení územního plánování. Obdržené stanoviska byly 
bez připomínek. Stanovisko krajského úřadu, odboru rozvoje, oddělení územního plánování dle § 55b 
odst. 4 stavebního zákona bylo bez připomínek. 

Na základě výsledků veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu. 
Podstatná úprava spočívala v tom, že byla vypuštěna zastavitelná plocha Z2a a Z2b, upřesnila se 
stanovená koncepce technické infrastruktury. Podmínky pro dopravní napojení zastavitelné plochy Z2 
zůstaly uvedeny pouze v textové části Změny č.1, konkrétně ve specifických podmínkách plochy Z4, 
ve specifických podmínkách plochy Z2 a v podmínkách využití plochy ZS. Žádná z výše uvedených 
podstatných úprav nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné 
lokality a úpravy nevymezují plochy, jejichž funkční využití by naplňoval rámec záměrů uvedených 
v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě těchto skutečností pro podstatnou 
úpravu návrhu územního plánu nebylo nutno zpracovat posouzení vlivů na životní prostředí a 
následně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 

Pořizovatel předal projektantovi výsledky vyhodnocení veřejného projednání pro úpravu návrhu 
Změny č.1. Upravená Změna č.1 po veřejném projednání byla předána projektantem v červenci 2020.  
Výčet všech částí řešení, které byly od veřejného projednání změněny jsou v textové části odůvodnění 
upraveného návrhu Změny č.1 v kapitole F). 

Protože na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání došlo k podstatné úpravě 
Změny č.1, po převzetí upraveného návrhu svolal pořizovatel v souladu s § 52 stavebního zákona 
opakované veřejné projednání na 31. srpna 2020 ve 14:00 h v zasedací místnosti obecního úřadu 
Valčíkova 52. V průběhu opakovaného řízení o upraveném návrhu Změny č.1 bylo obdrženo 8 
stanovisek dotčených orgánů, stanovisko krajského úřadu, oddělení územního plánování a 1 
připomínka.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného 
projednání. V rámci opakovaného veřejného projednání byla uplatněná pouze jedna připomínka, která 
byla ve všech bodech bezpředmětná; z těchto důvodů nebylo nutno oslovovat dotčené orgány a 
krajský úřad dle § 53 odst.1 stavebního zákona. 

Na základě výsledků opakovaného veřejného projednání nedošlo k žádné úpravě Změny č.1. 
Pořizovatel dopracoval přezkum a odůvodnění návrhu Změny č.1 dle § 53 stavebního zákona a zajistil 
doplnění textů odůvodnění Změny č.1. Následně byl návrh Změny č.1 předložen zastupitelstvu obce k 
vydání.  
Návrh Změny č.1 Územního plánu Mikulovice 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 schváleným obsahem změny a pokyny, které 
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vymezili jeho rozsah a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové a grafické zpracování 
dokumentace je přehledné a jednoznačné. 

Stanovisko krajského úřadu dle § 55b odst. 4 stavebního zákona 
PARDUBICKY KRAJ 
Krajský úřad 
odbor rozvoje  
oddělení územního plánování 

 
Váš dopis zn.: MmP 88710/2019 
Ze dne:  27. 8. 2019 
   
Číslo jednací: Krú 63548/2019  
Spisová zn.: SpKrÚ 66705/2018  
Vyřizuje:  Ing. Iva Štveráková 
Telefon:  466 026 312 
E-mail:   iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
Datum: 2. 9. 2019 
 

Stanovisko k návrhu Změny č. 1 územního plánu Mikulovice 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad), obdržel dne 28. 8. 2019 dle § 
55b odst. 4 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost o vydání stanoviska k návrhu Změny Č. 
1 územního plánu Mikulovice (dále jen „změna územního plánu“) a vydává následující stanovisko. 

Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh změny územního plánu dle § 55b odst. 4 
stavebního zákona a neshledal nedostatky z hlediska vyhodnocení souladu změny územního 
plánu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, se Zásadami územního 
rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2 a z hlediska koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy. 
Odůvodnění 

Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. 
Krajský úřad obdržel dne 1. 10. 2018 v souladu S § 52 odst. 1 a 55b odst. 2 stavebního zákona 
oznámení o veřejném projednání návrhu změny územního plánu a dne 28. 8. 2019 obdržel v souladu 
s § 55b odst. 4 stavebního zákona návrh změny územního plánu a kopie uplatněných stanovisek, 
připomínek a námitek k návrhu změny územního plánu. Dle předložených podkladů sousední obce 
neuplatnily při veřejném projednání připomínky. 

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), ve znění aktualizace Č. 1 byla schválena 15. 4. 
2015 usnesením vlády České republiky Č. 276. Předložený návrh změny územního plánu respektuje 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené 
v kapitole 2 PÚR ČR a podmínky a úkoly pro územní plánování stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR 
pro rozvojovou oblast republikového významu OB4. Pro řešené území nevyplývají Z PÚR ČR 
požadavky na vymezení koridorů a ploch dopravní či technické infrastruktury, které by svým 
významem přesahovaly území jednoho kraje. 

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění aktualizace Č. 2, nabyly účinnosti 5. 
7. 2019. Předložený návrh změny územního plánu respektuje svým návrhem koncepce a způsobem 
využití ploch především následující zásady a úkoly stanovené v ZÚR Pk: 
 
 
Stanovisko krajského úřadu dle § 52 ve spojení s § 55b odst.7 a § 53 odst.1 stavebního zákona 
KRAJSKÝ ÚŘAD 
Pardubického kraje 
Odbor rozvoje 
Oddělení územního plánování 
 
Váš dopis zn.: OHA/45140/2011/Mo 
Ze dne:  3. 8. 2020 
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Číslo jednací: KrÚ 61734/2020 
Spisová zn.:   SpKrÚ 66705/2018 
Vyřizuje: Ing. Iva Štveráková 
Telefon: 466 026 312 
E-mail:            iva.stverakova@pardubickykraj.cz 
 
Datum: 25. 8. 2020 

Stanovisko k měněným částem Změny č. 1 územního plánu Mikulovice 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 55b a § 52 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, oznámení o zahájení opakovaného řízení o Změně č. 1 územního plánu 
Mikulovice (dále jen změna územního plánu). 

Dle § 52 ve spojení s § 55b odst. 7 a § 53 odst. 2 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený 
orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od prvního veřejného projednání změněny. 

Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu návrhu změny územního plánu z hlediska 
vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy. 
Odůvodnění: 

Krajský úřad obdržel dne 20. 7. 2020 oznámení o zahájení opakovaného řízení o změně územního 
plánu a byla mu předložena k posouzení dokumentace návrhu změny územního plánu. 

Změna územního plánu je dle § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. Krajský 
úřad vydal k návrhu změny územního plánu dne 2. 9. 2019 pod č. j. KrÚ 63548/2019 stanovisko, 
potvrzující soulad dle § 55b odst. 4 stavebního zákona. 

Dokumentace návrhu změny územního plánu pro opakované veřejné jednání nebyla měněna z 
hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace a z hlediska zajištění 
koordinace širších územních vztahů. Návrh změny územního plánu nebyl doplněn o záměry 
nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje. 

Návrh změny územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 3 a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění aktualizace č. 2. Z 
hlediska širších územních vztahů je návrh územního plánu koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí. 
 

Mgr. Miroslav Janovský 
vedoucí odboru rozvoje 
 
v z. Mgr. Pavel Kotyz 
vedoucí oddělení územního plánování 

 

A2)  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních  
předpisů 

Změna č. 1 byla zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platných 
zněních. 

S účinností od 1. ledna 2018, došlo k novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci, kterou byl mimo jiné nově stanoven obsah a struktura 
územního plánu. S ohledem na uvedené skutečnosti došlo k úpravě formálního obsahu územního 
plánu podle přechodného ustanovení Čl. II vyhlášky č. 458/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
500/2006 Sb., o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, tedy 
obsahu a zároveň struktury textové části. 

mailto:iva.stverakova@pardubickykraj.cz�
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Na základě prověření souladu platného ÚP Mikulovice s požadavky novelizované vyhlášky č. 
500/2006 Sb. došlo k následujícím úpravám ÚP: 

- dle novelizované vyhlášky byly upřesněny názvy kapitol ÚP beze změny věcného řešení ÚP, 
plocha územní rezervy vymezená platným ÚP byla přeřazena do samostatné kapitoly; 

- v kapitole č. 3 byl upraven název ve smyslu doplnění urbanistické kompozice.  Na základě 
prověření obsahu kapitoly lze konstatovat, že urbanistická kompozice je obsažena v řešení 
platného ÚP, a to jak v textové, tak grafické části. Bylo pouze nezbytné doplnit název části 3. tak, 
aby jeho struktura odpovídala požadavkům novelizované vyhlášky 500/2006 Sb.; 

- byla doplněna nová kapitola č. 12. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 
stavebního zákona s tím, že taková opatření nejsou stanovena. Uvedenou úpravou nedochází ke 
změně věcného řešení ÚP; 

 
 

B) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B1)  Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

 Politika územního rozvoje České republiky (dále též „PÚR ČR“) byla schválena vládou České 
republiky PÚR ČR 2008, a to usnesením ze dne 20. 7. 2009 č. 929. PÚR ČR 2008 byla následně 
aktualizována usnesením ze dne 15. 4. 2015 č. 276. Nyní platí PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. – 3 
a 5. 

PÚR ČR stanovuje obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území, cílem priorit je rozvoj území za vyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Území obce 
Mikulovice je součástí republikové rozvojové oblasti OB4 ovlivněné dynamikou krajských měst Hradec 
Králové a Pardubic při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim vymezené v PÚR ČR. Území obce 
Mikulovice není dotčeno koridory ani plochami dopravní či technické infrastruktury vymezenými 
v PÚR ČR. 

PÚR ČR stanovuje republikové priority v článcích 14 až 32. ÚP Mikulovice chrání a rozvíjí 
přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území a vytváří předpoklady pro vyvážený rozvoj území obce. 
Lzr konstatovat, že v platném Úp Mikulovice jsou v ÚP Mikulovice zohledněny. ÚP Mikulovice je 
v souladu s PÚR ČR ve znění její Aktualizace č. 1. Dále lze konstatovat, že Změna č. 1 ÚP Mikulovice 
je rovněž v souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. Změnou je řešen způsob dopravního 
napojení zastavitelné plochy, která je v ÚP Mikulovice již obsažena. Řešení Změny č. 1 je v souladu 
zejména s těmito prioritami obsaženými v PÚR: 

Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území ze schválené PÚR ČR naplňuje pořízená Změna č. 1 zejména tyto body: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako 
důsledku nedostatku lidských zásahů – řešením nejsou dotčeny hodnoty nacházející se 
v administrativním území obce Mikulovice;  

 (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení 
partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost – Změna 
č. 1 vytváří předpoklady pro optimální rozvoj sídla nacházejícího se v dosahu krajského města, resp. 
v rozvojové oblasti nadmístního významu; 
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 Z výše uvedeného vyplývá, že Změna č. 1 je v souladu s PÚR ČR ve znění její Aktualizace      
č. 1 -3 a 5. 
 

B 2)  Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 ÚP Mikulovice respektuje Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) ve znění 
Aktualizace č. 1, 2 a 3. Dle ZÚR spadá obec do rozvojové oblasti OB4 zpřesněné z PÚR. Návrhem 
Územního plánu Mikulovice byly vytvořeny podmínky pro umístění veřejně prospěšné stavby D101 - 
nového koridoru železniční tratě č. 238 Pardubice - Chrudim, na východním okraji území a veřejně 
prospěšné stavby D04 - rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – Chrudim na čtyřpruh. Tyto 
vymezené koridory slouží pro umístění staveb dopravní infrastruktury, které budou složit pro zlepšení 
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti území jednak mezi městy (Hradec Králové, Pardubice, 
Chrudim) a také mezi městy a obcemi a obcemi navzájem.  ÚP Mikulovice tyto konkrétní prvky 
obsahuje. 

 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, mimo jiné 
stanovují: 

-  zlepšit vazby Pardubic jižním směrem - Chrudim – Slatiňany 

 

– obec Mikulovice je součástí rozvojové 
oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové – Pardubice, což se odráží také v návrhu 
územního plánu. Zlepšení vazeb Pardubic jižním směrem je řešeno v první řadě návrhem dopravní 
infrastruktury, která je v Územním plánu Mikulovic řešena návrhem veřejně prospěšných staveb D101 
- nový koridor železniční tratě č. 238 Pardubice - Chrudim, na východním okraji území a D04 - 
rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – Chrudim na čtyřpruh (zpřesněné koridory se ZÚR Pk); 
návrhem dopravní infrastruktury je podpořen rozvoj dalších vazeb v oblasti OB4; pro zlepšení a 
posílení těchto vazeb nabízí územní plán zastavitelné plochy především pro bydlení a také pro 
podnikání (plochy pro občanskou vybavenost – komerční, plochy pro výrobu a skladování). 

- zlepšit novými stavbami železniční spojení Slatiňany – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové pro 
aglomerační hromadnou dopravu – tento úkol územní plán plní návrhem veřejně prospěšné stavby 
D101 - nový koridor železniční tratě č. 238 Pardubice – Chrudim. 

- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla s 
odpovídající sociální infrastrukturou; respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území - obec Mikulovice návrhem územního plánu vytváří v rozvojové oblasti OB4 sídlo s nabídkou 
dostatečného množství zastavitelných ploch pro bydlení, ale také odpovídající plochy pro občanskou 
vybavenost – komerční, plochy pro výrobu a skladování; všechny tyto plochy mají vazbu na kvalitní 
veřejnou dopravu. Jak Pardubice, tak Hradec Králové jsou krajská města s velmi dobrou sociální 
infrastrukturou, pracovními příležitostmi, kulturními, vzdělávacími a jinými možnostmi. Výhodná poloha 
těchto blízkých měst doplňuje vyšší občanskou vybavenost a pracovní příležitosti pro obec. Prvky 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území jsou návrhem územního plánu – jednak samotným 
návrhem zastavitelných ploch ale také především stanovením specifických podmínek pro jednotlivé 
zastavitelné plochy – respektovány. 

 - 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 - Územní plán 
Mikulovice navrhuje především zastavitelné plochy pro bydlení – městské a příměstské, rozsah těchto 
ploch je územním plánem vyhodnocen. Celková potřeba ploch pro bydlení je 143 750 m2; plochy pro 
bydlení vymezené v územním plánu mají celkovou výměru 177 902 m2 což vytváří 23,7 %  rezervu 
(dostatečné množství ploch pro bydlení přispívá také k umírněné tvorbě cen pozemků). Další 
zastavitelné plochy jsou v převážné většině převzaty z původního územního plánu. Všechny 
zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na dopravní a technickou infrastrukturu s ohledem na 
všechny limity v území a také s ohledem na ochranu krajiny. Změnou č. 1 nedochází k navýšení v ÚP 
již vymezených ploch, změna reaguje na podrobnější prověření v ÚP vymezené zastavitelné plochy 
v rámci projektové přípravy obytného celku; 

- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici a silnice nadřazené sítě, 
přístav a letiště - v Územním plánu Mikulovice jsou pro ekonomické aktivity navrženy především 
zastavitelné plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední, plochy výroby a 
skladování – drobná a řemeslná výroba, plochy výroby a skladování – zemědělská výroba; tyto plochy 
jsou navrženy s vazbou na sinici I/37, která je územním plánem navržena jako veřejně prospěšná 
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stavba D04 - rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – Chrudim na čtyřpruh; způsob dopravního 
napojení zastavitelných ploch Z17 a Z20 bude dle územního plánu řešen územní studií.  

- orientovat ekonomické aktivity na plochy brownfields – v Územním plánu Mikulovice se nachází 
pouze jedna plocha brownfields – část bývalého areálu družstva Stavby; dle územního plánu se jedná 
o plochu přestavby určenou pro plochu technické infrastruktury – pro stavby a zařízení pro nakládání 
s odpady.  

- respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - přírodní hodnoty území 
územní plán respektuje a zachovává především vymezením systému ekologické stability, který 
zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní 
části krajiny a na vytvoření základu pro mnohostranné využívání krajiny. Územní plán zachovává 
systém sídelní zeleně tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé ploše obce, aleje podél 
komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství. Územní plán respektuje návrhem ploch 
s rozdílným způsobem využití nemovité kulturní památky (kostel sv. Václava, tepaný kříž oddělen od 
podstavce) a také drobné objekty místních pamětihodností. Územní plán upozorňuje na skutečnost, že 
řešené území je územím s archeologickými nálezy; upozorňuje na oznamovací povinnosti stavebníků 
v případě archeologických nálezů. Všechny civilizační hodnoty v území jsou koncepcí územního plánu 
respektovány, zachovávány a rozvíjeny v souladu s podmínkami v území a v souladu s platnou 
legislativou. 

- Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné 
stavby D04 – silnice I/37 Pardubice – Medlešice, rozšíření – územní plán vymezuje a zpřesňuje 
veřejně prospěšnou stavbu D04 pro rozšíření stávající komunikace I/37 Pardubice – Medlešice na 
čtyřpruh. Při východní straně stávající komunikace je navržen koridor jako rozvojová plocha Z 26 o 
max. šířce 50m. 

- Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné 
stavby D101 – železniční trať Medlešická spojka

 Změna č. 1 nemá dopady na výše uvedené požadavky ze ZÚR. Předmětem řešení Změny č. 
1 je zajištění optimálního dopravního napojení zastavitelné plochy, která je vymezena v platné ÚPD 
obce a její územní upřesnění. Řešení Změny č. 1 je v souladu s prioritami stanovenými ZÚR: 

 – stávající železniční trať č. 238 Pardubice – 
Chrudim, která prochází západním okrajem řešeného území bude přeložena k východní hranici se 
sousedními Ostřešany jako tzv. „Medlešická spojka“. Ve východním okraji katastru proto územní plán 
navrhuje veřejně prospěšnou stavbu D101 – železniční trať Medlešická spojka jako rozvojovou plochu 
Z27. 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje, 
založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako základní 
požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů a při rozhodování o 
změnách ve využití území – předmětem řešení Změny č. 1 je vytvoření podmínek pro dopravní 
napojení zastavitelné plochy již v ÚP Mikulovice vymezené a její plnohodnotné využití pro daný účel; 

(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. Přitom se 
soustředit zejména na:  

c) zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny – předmětem řešení Změny č. 1 je zejména vytvoření podmínek pro dopravní 
napojení zastavitelné plochy již v ÚP Mikulovice vymezené bez vlivu na krajinný ráz; 

(07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje 
zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit 
zejména na:  

a) 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 – předmětem řešení Změny č. 1 je zejména vytvoření podmínek 
pro dopravní napojení zastavitelné plochy již v ÚP Mikulovice a organizace ploch na základě 
podrobnějšího prověření lokality v rámci projektové přípravy;  

 Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že řešení Změny č. 1 je v souladu se ZÚR 
Pardubického kraje ve znění jejích aktualizací. 



 Změna č.1 Územního plánu Mikulovice 

 

12  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

B 3) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací navazujících obcí 

Změnou č. 1 jsou řešeny podmínky dopravního napojení zastavitelné plochy na severním 
okraji zastavěného území Mikulovic, bez vlivu na území sousedních obcí. 
 
 

C) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLY A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Změna č. 1 Územního plánu je vypracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve 
smyslu § 18 a 19 stavebního zákona. 

Naplňování cílů a úkolů daných ZÚR a PÚR je popsáno v předchozích kapitolách.  

Změna č. 1 vytváří 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, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval 
podmínky života generací budoucích (cíle územního plánování § 18 odst. 1 stavebního zákona). 

Změna č. 1 je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot 
území včetně urbanistických a architektonických (cíle územního plánování § 18 odst. 4 stavebního 
zákona) - řešením Změny č. 1 je umožnění dopravního napojení zastavitelné plochy na severním 
okraji Mikulovic tak, aby nedocházelo k ovlivňování dopravou navazujících stabilizovaných ploch 
bydlení, řešení je tak příznivější z hlediska eliminace vlivů z dopravy na ŽP. 

Změna č. 1 vychází z posouzení stavu území a dotváří koncepci rozvoje obce (úkoly 
územního plánování § 19 stavebního zákona) - Změnou č. 1 je doplňována urbanistická koncepce 
stanovená v ÚP Mikulovice bez výraznější změny. 

 
 

D) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SOULAD SE  STANOVISKY DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů je obsažen v jednotlivých kapitolách 
Odůvodnění Změny č. 2, zejména pak v kap. F) a H). V procesu pořizování územně plánovací 
dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené orgány. Pro postupy 
podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené orgány stanoviska, která 
jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle stavebního zákona, s tím, že 
dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm 
účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla 
svěřena.  

 

VYHODNOCENÍ  VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ  ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOVICE – 
DO  

P.č. Dotčený orgán (DO)                                                                                           Stanovisko  Vyhodnocení 
stanoviska  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce 
 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
HSPA-170-18/2018 ze 
dne 16.11.2018 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s 
ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve 
smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

Stanovisko 
dotčeného 
orgánu je 
souhlasné. 
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předpisů, posoudil předložený návrh Změny č. 1 
územního plánu Mikulovice, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává 

souhlasné stanovisko. 
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace 
v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k 
přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl 
HZS Pardubického kraje k závěru, že návrh změny č. 1 
územního plánu splňuje požadavky civilní ochrany. 
 

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z 
těchto podkladů: 

Odůvodnění: 

- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, který v § 12, odstavci 2, 
písmenu i) opravňuje hasičský záchranný sbor k 
uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním 
plánům. 

- Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 
úkolů ochrany obyvatelstva, která v § 20 opravňuje 
hasičský záchranný sbor uplatňovat požadavky civilní 
ochrany. Návrh změny č. 1 územního plánu splňuje 
požadavky vyplývající z výše uvedené vyhlášky.  

nprap. Tomáš Jirout, pracoviště prevence, ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793 Pardubice, 
530 02 
Č.j.: KHSPA 
17086/2018/HOK-Pce 
ze dne  3.10.2018 
 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Oddělení územního 
plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného 
dne 1. 10. 2018, Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen 
„KHS“), jako místně a věcně příslušný dotčený správní 
úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. j) ve spojení § 77 odst. 
1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
posoudila předložený „návrh Změny č. 1 Územního 
plánu Mikulovice“ k veřejnému projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1 
Územního plánu k veřejnému projednání s požadavky 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS 
v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S „návrhem Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice“ 

s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 
stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění 
stanovené podmínky: 
• KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě 
Z2a vedena jako podmíněně přípustná z hlediska 
ochrany před hlukem z dopravy na stávající silnici č. 
II/324. V další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí 
bude parcelace pozemků, zasíťování pozemků, 
stavební řízení apod.) bude KHS požadovat doložit 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z 
dopravy na stávající silnici č. II/324, a to na západní 
hranici plochy Z2a pro bydlení, která je v přímé 
blízkosti stávající sinice č. II/324. 
Odůvodnění 
Dne 1. 10. 2018 bylo na KHS doručeno oznámení 
Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, 
Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 530 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastavitelná 
plocha Z2a je 
z návrhu Změny 
č. 1 na základě 
požadavku 
dotčeného 
orgánu (viz p.č. 
8 této tabulky) 
vypuštěna. 
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Pardubice (pod čj. MmP 78104/2018 ze dne 25. 9. 2018), 
ve věci: „zahájení řízení o Změně č. 1 Územního plánu 
Mikulovice (dále jen „ÚP Mikulovice “) - veřejné 
projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Mikulovice.“ Řízení o 
Změně č. 1 ÚP Mikulovice probíhá zkráceným 
postupem. 
K připravované Změně č. 1 ÚP Mikulovice KHS sdělila (pod 
čj. 14734/2018/HOK-Pce, dne 24. 8. 2018), že v další fázi 
řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) bude 
požadovat doložit nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z dopravy na stávající silnici č. II/324, a to na západní 
hranici budoucí plochy Z2a pro bydlení, která je v přímé 
blízkosti stávající silnice č. II/324 (výše uvedená podmínka 
zůstává i nadále v platnosti, viz níže). 

Navržené zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1: 

Z2a („V Loučkách - sever“) - jedná se o zastavitelnou 
plochu s navrženým funkčním vymezením BI (plochy 
bydlení v rodinných domech - městské a příměstské, dále 
jen „BI“), která je situována na severním okraji střední 
části stávající zástavby, východně od stávající silnice č. 
II/324 a stabilizované plochy občanské vybavenosti, ve 
které se nachází stávající prodejny (STENO CZ s.r.o. a 
Pneumatiky Drbout, s.r.o.). 
Vzhledem k blízkosti stávající silnice č. II/324, KHS 
požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2a 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem z dopravy na této silnici. V další fázi 
řízení (územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude KHS požadovat doložit nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na stávající 
silnici č. II/324, a to na západní hranici plochy Z2a pro 
bydlení, která je v přímé blízkosti stávající sinice č. 
II/324. 
Návrh Změny č. 1 ÚP Mikulovice k veřejnému projednání 
výše uvedenou podmínku KHS zohledňuje (v kapitole F 
návrhu Změny č. 1 ÚP Mikulovice k veřejnému 
projednání je uvedeno: „Z důvodu blízkosti lokality Z2a k 
silnici II. třídy, je pro využití lokality stanovena podmínka 
doložení nepřekročení hygienických limitů pro stavby k 
bydlení.“). 

Z2b („V Loučkách - sever“) - jedná se o zastavitelnou 
plochu s navrženým funkčním vymezením DS (plchy 
dopravní infrastruktury - silniční), která je situována na 
severním okraji střední části stávající zástavby. Plocha je 
vymezena pro realizaci místní komunikace, která bude 
obsluhovat zastavitelné plochy Z2 a Z2a. 

Na západním okraji místní části Blato, v návaznosti na 
stávající obytnou zástavbu, je vymezena plocha územní 
rezervy R1 s funkcemi VD (plochy výroby a skladování - 
drobná a řemeslná výroba) a ZO - (ochranná izolační 
zeleň). Tato plocha byla převzata z předchozího ÚP 
Mikulovice. Návrh Změny č. 1 ÚP Mikulovice uvádí, že 
budoucí činnosti, provozované v této ploše, nesmí nad 
přípustnou mez ovlivňovat přilehlou bytovou zástavbu (při 
východním okraji plochy je vymezen pás ochranné a 
izolační zeleně o min. šířce 15 m pro oddělení 
sousedních ploch k bydlení). 

Další úpravy: 
Plocha Z5 (BI) byla převedena do ploch stabilizovaných. 
Byly zmenšeny rozlohy lokalit Z1 (BI), Z10 (BI) a Z12 (BI). 

Ing. Bronislava Pozděnová 
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální 
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4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy a 
silničního hospodářství 
oddělení silničního 
hospodářství a 
dopravní obslužnosti, 
Komenského náměstí 
125, 532 11 
Pardubice, Č.j. KrÚ 
73769/2018 ze dne 
1.11.2018 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství 
a dopravní obslužnosti podle § 40, odst. 3 písmena f, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů, z hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy nemá zásadních připomínek či námitek při dodržení 
obecně závazných předpisů a uvedeného níže. 
Stanovisko z hlediska řešení silnic I. třídy uplatňuje k 
územně plánovací dokumentaci Ministerstvo dopravy. 

Požadujeme dodržet následující: 
1. Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro 

lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
infrastruktury. Vymezovat plochy pro novou 
obytnou zástavbu tak, aby byl zajištěn dostatečný 
odstup od vymezených koridorů pro nové úseky 
silnic. Vytvářet podmínky pro zlepšování 
dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby 
veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a 
rozvojových os. Vytvářet podmínky pro zvyšování 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi. 

2. Obytnou zástavbu navrhovat tak, aby byly 
eliminovány škodlivé vlivy z dopravy (hluk, 
znečištění ovzduší atd.). 

3. Případný návrh silnic musí být v souladu s 
příslušnými platnými ČSN. 

4. Nově vzniklé křižovatky se silnicemi je nutné řešit 
v souladu s platnými normami, především ČSN 73 
6102. Je nutné především zabezpečit řádný 
rozhled vč. odstranění překážek, respektovat 
rozhledové trojúhelníky, minimalizovat počet 
komunikačních připojení na silnice II. a III. třídy. 

5. Nová připojení silnic II. a III. třídy projednat v 
samostatném jednání, za účasti majetkových 
správců a Policie ČR. Nutno dodržet platné ČSN. 

6. Vytvořit předpoklady pro respektování 
rozhledových trojúhelníků při napojení budoucích 
silnic. 

7. V místech soustřeďování občanů (plochy 
občanského vybavení, plochy drobné a řemeslné 
výroby, plochy výroby a skladování, lehký 
průmysl, ....) zajistit dostatečný počet parkovacích 
stání pro parkování vozidel dle platných ČSN. 

8. Nově navržené inženýrské sítě umísťovat mimo 
silniční těleso. 

9. Umístění nové zástavby pro bydlení v blízkosti 
silnic je nutno řešit tak, aby ani v budoucnu 
nevznikly nároky na ochranu zástavby před 
škodlivými účinky dopravy ze silnice, je třeba klást 
důraz na odstranění všech bodových závad, 
snížení hlučnosti a prašnosti, eliminaci škodlivých 
vlivů z dopravy, odvedení srážkových vod, 
zajištění bezpečného pohybu chodců i cyklistů a 
návrh dostatečně únosné konstrukce. 

10. Respektovat trasu a ochranná pásma silnic II. a III. 
třídy dle § 30 a § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. 

11. Novou výstavbu vždy posuzovat s ohledem na to, 
jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní 
infrastruktury a veřejné dopravy. V případě vzniku 
nových ploch a potřeby jejich napojení na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dotčený 
orgán 
nestanovuje 
žádný konkrétní 
požadavek pro 
řešení Změny č. 
1. 
 
2. Změna č. 1 
nenavrhuje 
obytnou 
zástavbu; 
zastavitelná 
plocha Z2a, 
která byla 
určena pro 
rodinné bydlení, 
je na základě 
požadavku 
dotčeného 
orgánu (viz p.č. 
8 této tabulky) 
z návrhu 
vypuštěna. 
 
3. -12. Žádný 
z těchto 
požadavků 
nestanovuje 
konkrétní 
požadavek pro 
řešení Změny č. 
1. Jedná se o 
obecné 
požadavky, 
které vyplývají 
z právních 
předpisů.   
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dopravní síť, musí být zajištěna přístupová 
komunikace dle platných ČSN (v odpovídající 
kvalitě, kapacitě,...). 

12. Dodržet Zásady územního rozvoje Pardubického 
kraje, v platném znění. 

Ing. Ladislav Umbraun 
vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
vedoucí oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor ŽPaZ, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11 
Č.j.. KrÚ 
66704/2018/OŽPZ/Ti 
ze dne 31.10.2018 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard 
Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích 
dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 
souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah územního 
plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků 
vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje a územně analytických podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do 
působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu 
ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability 
(regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná 
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou 
předloženému návrhu změny č. 1 územního plánu 
Mikulovice (pro veřejné projednání) žádné připomínky. 
Odůvodnění: Nové návrhové lokality (plochy změn) 
nejsou situovány do žádného prvku územního systému 
ekologické stability regionální či nadregionální úrovně. 
Stejně tak nejsou umístěny do žádného zvláště 
chráněného území či ochranného pásma zvláště 
chráněného území. Navržené dílčí změny nejsou 
umístěny ani do žádné evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti. Tyto návrhové plochy jsou umístěny v 
dostatečné vzdálenosti od všech výše uvedených zájmů, 
a tak nelze předpokládat, že by mohlo dojít k ohrožení 
předmětů ochrany zvláště chráněných území, evropsky 
významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
Krajský úřad nemá z území ploch změn informace o 
výskytu zvláště chráněných druhů a ani v Nálezové 
databázi ochrany přírody spravované Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR nejsou evidovány záznamy o výskytu 
zvláště chráněných druhů v daných plochách. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, PhD.) Krajský úřad 
Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán 
státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon"), 
posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona vydává 

SOUHLAS 

k uvedené věci ”ÚP Mikulovice, změna č. 1, návrh", 
s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF 
ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 

Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 
0,1000 ha, z toho: 

- Lokalita: Z2a - rozloha 0,0200 ha. Využití je 
možné pro bydlení. 

- Lokalita: Z2b - rozloha 0,0800 ha. Využití je 
možné pro dopravu. 

Orgán ochrany 
ovzduší 
Dotčený orgán 
neuplatňuje 
žádné 
požadavky. 
 
 
Orgán ochrany 
přírody 
Dotčený orgán 
nemá žádné 
připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany 
zemědělského 
půdního fondu 
 
Stanovisko 
dotčeného 
orgánu je 
souhlasné. 
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ODŮVODNĚNÍ 

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění 
pozdějších předpisů. Pořizovatel územně plánovací 
dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen řídit se 
zásadami plošné ochrany zemědělského půdního fondu, 
které jsou uvedeny v § 4 zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona 
lze (cit.): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany 
zemědělského půdního fondu." V případě, že jsou 
některé takové plochy přejímány z platné územně 
plánovací dokumentace a zároveň je zachováno i jejich 
funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 zákona. 
U lokality č. Z2a (bydlení) byla shledána převaha jiného 
veřejného zájmu. Jedná se o drobnou zbytkovou plochu, 
ohraničenou schválenou zástavbou, v zemědělské 
výrobě nevyužitelnou. 
U lokality č. Z2b (doprava) byla shledána převaha jiného 
veřejného zájmu. 
• Upozorňujeme na nesoulad číslování lokalit v tabulkové, 
textové a grafické části OZPF. 
• Upozorňujeme na skutečnost, že funkční využití 
uvedené v textu odůvodnění OZPF je v rozporu s textem 
uvedeným ve výrokové části. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 
zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné 
majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 
Klapková): 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 pís. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako 
orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického 
kraje k veřejnému projednání návrhu změny č. 1 
územního plánu Mikulovice - dle textové části 
odůvodnění návrhu územního plánu v kap. 14. 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkce lesa" je uvedeno, že navrhovaným řešením 
nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkcí 
lesa 

Ing. Vlasák Martin 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán státní 
správy lesů 
Dotčený orgán 
nemá 
připomínky. 
 
 
 
 
 
 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
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8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 81785/2018 
ze dne 13. 11. 2018 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové 
péče, podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), k 
oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního 
architekta, oddělení územního plánování, pod č.j. MmP 
78104/2018, spis. zn. OHA/71744/2018/Zm ze dne 25. 9. 
2018, o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu 
obce Mikulovice ve zkráceném postupu pořizování 
územního plánu podle ust. § 55a a 55b zákona č. 
183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 
sděluje ve smyslu ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona 
toto 

stanovisko. 
K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu 
Mikulovice, jako předcházejícímu podkladu při zkráceném 
postupu, vydal dotčený orgán pod č.j. MmP 68853/2017 
vyjádření ze dne 23. 11. 2017. 
Dotčený orgán státní památkové péče má zákonnou 
pravomoc danou mu v ust. § 29 odst. 2 písm. c) 
památkového zákona k uplatňování stanovisek k územně 
plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá 
kulturní památka nebo ochranné pásmo nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové 
rezervace nebo památkové zóny a současně ve vztahu k 
tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení 
zastavěného území. 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), v rámci svých ust. § 
18 a 19 stanovuje pro územní plánování zajištění 
předpokladů pro udržitelný rozvoj území soustavným a 
komplexním řešením účelného využití a prostorového 
uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného 
souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, 
orgány územního plánování koordinují veřejné i 
soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti 
ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných 
zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních 
právních předpisů, územní plánování ve veřejném zájmu 
chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví, přitom chrání krajinu jako 
podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 
jejich totožnosti, a proto určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se proto vymezují s ohledem na 
potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 
území. Úkolem územního plánování je mimo jiné vytvářet 
podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních 
předpisů před negativními vlivy záměrů na území a 
navrhovat kompenzační opatření a současně uplatňovat 
poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 
územního plánování a ekologie a památkové péče. 
Cíle a úkoly územního plánování uplatňuje orgán 
územního plánování, jako hájitel veřejných a soukromých 
zájmů. Dotčené orgány ve smyslu ust. § 136 správního 
řádu v návaznosti na ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona pro ochranu veřejného zájmu v jejich působnosti 
vydávají stanoviska, jako podklad pro orgány územního 
plánování. Dle výkladů stavebního práva stanoviska 
vydávaná k územním plánům (viz ust. § 43 - 57 
stavebního zákona), vymezení zastavěného území (viz 
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ust. § 58 - 60 stavebního zákona) mají obdobnou povahu 
jako závazná stanoviska podle správního řádu (viz ust. § 
149 správního řádu). 
Vzhledem k řečenému a s ohledem na předmět 
veřejného zájmu v oblasti památkové péče, je ochrana 
veřejného zájmu hlavní prioritou dotčených orgánů, kdy 
příslušný dotčený orgán státní památkové péče má za 
povinnost uchovávat pro budoucí generace urbanistická 
a architektonická díla kulturního dědictví, jakož historické, 
umělecké, archeologické a stavebně technické a taktéž 
podporovat a zlepšovat městská a vesnická prostředí v 
historických intencích včetně rozvojových ploch, je 
dotčený orgán oprávněn uplatňovat stanovisko k 
vymezení zastavěného území. 
Změna č. 1 územního plánu Mikulovice se z pohledu 
ochrany hodnot veřejného zájmu v oblasti státní 
památkové péče především dotýká lokality Z2, resp. Z2a 
a Z2b jako plochy bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské (Bl) včetně napojení dopravní a 
technické infrastruktury. 
Při tvorbě územního plánu obce Mikulovice dotčený 
orgán státní památkové péče vyžadoval vypuštění plochy 
Z2. Na základě dohody nebylo k vypuštění přistoupeno. 
Zde je nutné konstatovat maximální vstřícnost při 
vymezení zastavěného území z hlediska ochrany hodnot 
památkové péče. Vzhledem k tomu již nelze tuto plochu 
dále rozšiřovat požadavkem plochy Z2a, která 
předstupuje před linii vymezenou oplocením stávající 
zástavby do ochranné zeleně. Z urbanistického pohledu 
památkové koncepce se sice připouští různorodost a 
konfigurace hmot, ale v tomto případě, kdy dále severním 
směrem není možná výstavba, je předsunutí výstavby 
nelogickým a po urbanistické stránce nevhodně se 
projevujícím prvkem rušící kompletní zástavbu. Ochrana 
městského a vesnického urbanismu v pohledu veřejného 
zájmu státní památkové péče nemůže akceptovat 
zbytečné tříštění poměrů a vazeb v území. V konečném 
důsledku by tak vzniklo území, které by zásadní a 
nevratnou změnou půdorysné i hmotové konfigurace 
zástavby negativně ovlivnilo krajinný ráz, samostatné 
působení sídel v krajině i oslabilo dominantní působení 
areálu kostela v dálkových pohledech. Dělící zeleň v 
dálkových pohledech umírňuje vnímání stávající 
novodobé zástavby, proto jakékoliv předsazení výstavby 
ke komunikaci se jeví jako krajně nevhodné. 
Z hlediska metodik a výše uvedených úvah a skutečností 
dotčený orgán považuje plochu Z2 jako krajně mezní pro 
rozvoj ploch v tomto území, a to nejenom pro ochranu 
archeologických hodnot, ale i z hlediska urbanistické 
koncepce, která nejenomže nedovoluje slévání obcí, ale 
vyžaduje strukturovanost a logiku celku. Vzhledem k 
tomu, by neměl být prostor zrcadlově za komunikací 
(západním směrem v kat. území Blato) určen k zástavbě.  
Na této ploše Z2 lze realizovat pouze drobnou 
roztroušenou výstavbu, která minimálně naruší 
exponovaný pohled na areál nemovité kulturní památky, 
kostel sv. Václava v Mikulovicích, tzn. individuální 
izolované rodinné domy s vyloučením řadové zástavby a 
zástavby dvojdomů, na dostatečně velkých parcelách s 
poměrem zastavěné plochy pozemku stavbami do 25%, 
domy venkovského charakteru - přízemní s možností 
vestavby do podkroví, bez podsklepení, šikmé střechy 
sedlového typu (vč. valbových a polovalbových) o sklonu 
25 - 40° s tvrdou taškovou krytinou v barvě přírodní 
pálené krytiny o maximální výšce hřebene od terénu do 7 
m, výplně otvorů z dřevěných profilů, event. z plastu s 
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povrchovou úpravou imitace dřeva nebo v pastelových 
barvách mimo bílé, tradiční materiály doplňků staveb a 
oplocení, integrace doplňkových objektů do hlavní hmoty 
domu (přístřešky, garáže, zahradní domky). Střešní 
roviny rodinných domů by neměly být přetíženy solárními, 
fotovoltaickými či jinými panely, které se nepříznivě 
pohledově projevují. 
Závěrem úvah a analýz problematiky dotčený orgán 
apeluje na skutečnost nutností provedení řádného 
záchranného archeologického výzkumu. Pro území s 
archeologickými nálezy stanoví památkový zákon v ust. § 
22 odst. 2 povinnost stavebníka ohlásit stavební činnost 
již ve fázi záměru Archeologickému ústavu AV ČR, v.v.i., 
(Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 147, 
612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
na dotčeném území provést archeologický výzkum. 
Dotčený orgán po posouzení věci konstatuje požadavek 
vypuštění plochy Z2a ze změny č. 1 územního plánu 
tak, aby bylo dosaženo původního maximálně 
kompromisního konsenzu (na obrázku níže maximální 
vymezení zastavěného území). 

 
Zdeněk Tobiáš referent 
památkové péče 

č. 1 
zastupitelstv-em 
obce. Sklony a 
konkrétní typy 
střech, výplně 
otvorů a 
materiálové 
řešení a další, 
jsou regulačními 
prvky, které 
Změna č. 1 
neřeší. 
Zastupitelstvo 
obce 
nestanovilo, že 
Změna č.1 bude 
obsahovat prvky 
regulačního 
plánu.       
 
Informace o 
oznamovací a 
další povinnosti 
stavebníka ve 
smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., 
o státní 
památkové péči, 
ve znění 
pozdějších 
předpisů je v ÚP 
Mikulovice 
uvedena 
v textové části 
odůvodnění 
v kapitole 3.1.1 
Kulturní hodnoty 
území.  
 
Požadavek 
dotčeného 
orgánu je 
respektován a 
zastavitelná 
plocha Z2a je 
z návrhu Změny 
č. 1 vypuštěna.  
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

10. Ministerstvo dopravy 
ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

11. Ministerstvo obrany 
ČR, Sekce nakládání s 
majetkem 
odbor ochrany 
územních zájmů 
Tychonova 1, Praha, 
Sp. zn.: 
9310/73903/2018-
1150-OÚZ-PCE ze 
dne 11.10.2018   

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, 
odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice v souladu se zmocněním v § 
6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a 
zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o 
zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů České 
Budějovice, Český Krumlov, Havlíčkův Brod, Hradec 
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Králové, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jičín, Jihlava, 
Jindřichův Hradec, Kolín, Kutná Hora, Liberec, Náchod, 
Pardubice, Pelhřimov, Rychnov nad Kněžnou, Semily, 
Svitavy, Tábor, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Žďár nad 
Sázavou, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 
39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, 
vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 
4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 

stanovisko, 
ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o 
zapracování limitů a zájmů MO-ČR do návrhu územně 
plánovací dokumentace před veřejným projednáním, 
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle 
stavebního zákona. 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném 
území Ministerstva obrany ČR: 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště 
Pardubice - letiště a letecké stavby a jejich ochranná 
pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je nutno 
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví. V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska 
MO-ČR zastoupeného SNM MO, OOÚZ, odd. OÚZ 
Pardubice. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je 
nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních provozu je 
nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, 
výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, 
zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních 
prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty 
v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, 
fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména 
staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže 
plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území může být 
výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny 
nebo zakázány. 

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP 
je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v 
mimořádném případě, může na základě komplexního 
posouzení povolit MO-ČR). Řešené území se nachází v 
ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - 
letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a 
zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je nutno 
respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, 
podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu 
bezpečnosti letového provozu je nezbytné respektovat 
níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o 
výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a 
vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a 
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena 
nebo zakázána. 

Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 
183/2006 o územním plánování a stavebním řádu) lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy 

 
 
 
 
 
 
 
Jev 102a -  
ochranné pásmo 
letiště Pardubice 
- je součástí 
Územně 
analytických 
podkladů 
správního 
obvodu obce 
s rozšířenou 
působností 
Pardubice, 4. 
aktualizace - 
prosinec 2016 
(dále jen „ÚAP“). 
ÚAP jsou jedním 
z podkladů pro 
zpracování 
územních plánů. 
Jev 102a není 
předmětem 
řešení Změny č. 
1 je to limit 
v území; limity 
v území jsou 
součástí 
koordinačního 
výkresu ÚP 
Mikulovice; tj, 
jev je zobrazen 
v koordinačním 
výkrese Úplného 
znění ÚP 
Mikulovice po 
Změně č. 1 
(dále jen „úplné 
znění“).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text, kdy lze 
vydat územní 
rozhodnutí a 
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staveb vždy jen základě závazného stanoviska ČR - 
Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná SNM, OOÚZ - 
oddělení OÚZ Pardubice (viz ÚAP jev 119): 
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v 
území (např. rozhledny), 
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS 
radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných elektráren 
apod.), 
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN, 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, 
rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, objektů na 
nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních 
mostů, čerpacích stanic PHM apod., 
- nové dobývací prostory, rozšíření původních 
dobývacích prostorů, 
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních 
objektů, změna jejich kapacity, 
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady), 
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, 
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou 
dojde ke změnám poměrů vodní hladiny, 
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, 
manipulačních ploch nebo jejich rušení, 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, 
opravy a rekonstrukce objektů na nich, 
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, 
elektrifikace, změna zařazení apod., 
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází 
k souběhu s jiným vymezeným územím ČR 
- MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany), 
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž 
přísluší hospodařit ČR-MO. 

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

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše 
uvedené vymezené území a zapracovat je do textové 
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. Do 
grafické části pod legendu koordinačního výkresu 
zapracujte následující textovou poznámku: „Celé 
správní území obce je situováno v zájmovém území 
Ministerstva obrany ČR”. 

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR a 
zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo 
po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací 
dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše 
uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Odůvodnění: 

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany ČR 
tvoří neopomenutelné limity v území nadregionálního 
významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je 
požadováno ve veřejném zájmu pro zajištění obrany a 
bezpečnosti státu. 

Toto stanovisko Ministerstva obrany ČR je uplatněno v 
kontinuitě na vydané vyjádření MO-ČR k návrhu zadání 
ÚPD a poskytnuté údaje o území úřadu územního 
plánování pro zpracování územně analytických podkladů 
ORP. 

Ministerstvo obrany ČR nemá k předloženému návrhu 
ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování výše 
uvedených vymezených území MO-ČR do textové i 
grafické části v souladu s tímto stanoviskem. Jedná se o 
provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují 

povolit uvedené 
druhy staveb je 
v ÚP Mikulovice 
obsažen, v části 
odůvodnění, 
v kapitole 3.1.15 
Ochranná 
pásma, na str. 
84. Projektant 
tento text 
v úplném znění 
zaktualizoval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 
koordinačního 
výkresu 
projektant  
zapracoval 
následující 
textovou 
poznámku: 
„Celé správní 
území obce je 
situováno v 
zájmovém 
území 
Ministerstva 
obrany ČR”.  
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koncepci předložené ÚPD. Veškeré požadavky 
Ministerstva obrany ČR jsou uplatněny ve veřejném 
zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu a jsou 
deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, 
jejichž nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti 
speciálních zařízení MO-ČR. 
 
Ing. Renata Štěpánková 
ministerský rada 
oddělení ochrany územních zájmů Pardubice 

12. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, zn. 
MPO 71364/2018 ze 
dne 3.10.2018 

ZÁVAZNÁ ČÁST 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve 
smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 52 odst. 
3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vydáváme k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci následující stanovisko: 
S návrhem Změny č. 1 ÚP Mikulovice souhlasíme. 
ODŮVODNĚNÍ 
Na území obce Mikulovice nezasahují žádné dobývací 
prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková 
území. Proto také není nutno stanovit žádné podmínky k 
ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
ředitel odboru hornictví 

Dotčený orgán 
nemá 
připomínky. 
 

13. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

14. Ministerstvo vnitra ČR, 
č. j.: MV-116047-
4/OSM-2018 ze dne 
7.11.2018 

Ministerstvo vnitra ČR je dotčeným orgánem ve smyslu § 
175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). 
V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona a po 
prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR 
Vám sděluji, že k projednávanému návrhu změny č. 1 
Územního plánu Mikulovice neuplatňujeme z hlediska 
naší působnosti žádné připomínky. 

Odůvodnění: 
V lokalitě předmětného územního plánu se nenachází 
vymezené území ve smyslu §175 odst. 1 stavebního 
zákona. 
Ing. Miroslav Konopecký 
vrchní ministerský rada 
ředitel odboru správy majetku 
v.z. Mgr. Josef Vodička 
vedoucí oddělení 

Dotčený orgán 
nemá 
připomínky. 
 

15. Ministerstvo životního 
prostředí   

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradecké-ho a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.: SBS 
30732/2018/OBÚ-09/1  
ze dne 10. 10. 2018 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického obdržel dne 1. 10. 2018 Vaše oznámení 
č. j. MmP 78104/2018 
 
o „Veřejném projednávání návrhu změny č. 1 
územního plánu Mikulovice“. 
Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a 
jejich změn, vedené na základě ustanovení § 29 odst. 3 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství, v úplném znění, neeviduje na řešeném území 
žádný dobývací prostor. 
Z tohoto důvodu nemá Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického k dokumentu 
„Změna č. 1 územního plánu Mikulovice“ žádných 
připomínek, a proto také omlouvá svou neúčast na 

 
 
 
 
 
Dotčený orgán 
neuplatňuje 
žádný 
požadavek. 
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veřejném projednávání dne 12. 11. 2018. 

Ing. André M i k s c h  
předseda úřadu 

17. Státní pozemkový 
úřad, sp.zn.SZ SZSPU 
446513/2018 ze dne 
23.10.2018 

Dne 1.10. 2018 jsme obdrželi oznámení o projednávání 
návrhu změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Mikulovice. 
K tomuto sdělujeme následující: 
V zájmovém území projednávané změny č. 1 ÚP 
(lokality Z 2a, Z 2b) se nenachází stavby vodních děl - 
hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v 
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu 
(SPÚ) v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 2 
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Není evidováno podrobné odvodnění (drenáže). 
Toto vyjádření se vydává za SPÚ, odbor 
vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické 
infrastruktury (staveb k vodohospodářským melioracím). 
S pozdravem 
Ing. Tomáš Purkrábek 
vedoucí oddělení VHS Hradec Králové 
Státního pozemkového úřadu 

Dotčený orgán 
nemá 
připomínky. 

18. Agentura ochrany 
přírody a krajiny 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

19. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

 
 
STANOVISKA  DO  A  KRAJSKÉHO ÚŘADU  K  NÁVRHU  ROZHODNUTÍ  O  

   
NÁMITKÁCH  ZMĚNY Č. 1 ÚP  MIKULOVICE 

P.č. Dotčený orgán (DO)                                                                                           Stanovisko  Vyhodnocení 
stanoviska  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pk 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

3. 
 

Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 
 

 

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

5. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11 
Č.j.. KrÚ 
63536/2019/OŽPZ ze 
dne 23.9.2019 
doručeno dne 
25.09.2019 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard 
Pinkas) 

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, a souvisejících 
předpisů, neuplatňuje k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Změny č. 1 územního plánu Mikulovice orgán ochrany 
ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje žádné další 
požadavky nad rámec vyplývající ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně analytických 
podkladů. 

Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 

Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do 

Orgán ochrany 
ovzduší 
K návrhu 
rozhodnutí o 
námitkách a 
návrhu 
vyhodnocení 
připomínek 
neuplatňuje 
dotčený orgán 
žádné 
požadavky.  
 
 
Orgán ochrany 
přírody 
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působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu 
ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability 
(regionální a nadregionální úroveň), zvláště chráněná 
území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky 
významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, 
souhlasíme s obsahem návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
Změny č. 1 územního plánu Mikulovice. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, PhD.) 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, není 
námitek proti „Návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 
1 ÚP Mikulovice“. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 
Sýkorová) 

Z hlediska kompetencí krajského úřadu jako orgánu 
státní správy lesů, daných krajskému úřadu zákonem o 
lesích č. 289/1995 Sb. a zájmů chráněných podle téhož 
zákona, není námitek proti „Návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Změny č. 1 územního plánu Mikulovice“. Z 
návrhu vyplývá, že v řešeném území nejsou dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo ochranné 
pásmo 50 m od okraje lesa. 

 
Ing. Vlasák Martin 
vedoucí odboru 

Dotčený orgán s 
vyhodnocením 
veřejného 
projednání 
souhlasí. 
 
 
¨ 
Orgán ochrany 
zemědělského 
půdního fondu 
Dotčený orgán s 
vyhodnocením 
veřejného 
projednání 
souhlasí. 
 
 
Orgán státní 
správy lesů 
Dotčený orgán k 
vyhodnocení 
veřejného 
projednání 
nemá námitek. 
 
 
 
 
 
 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, úsek 
památkové péče, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 89929/2019 
ze dne 09.09.2019 
doručeno dne 10. 09. 
2019  

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán 
státní památkové péče (dále jen dotčený orgán), obdržel 
dne 29. 8. 2019 od Magistrátu města Pardubic, odboru 
hlavního architekta, oddělení územního plánování (dále 
jen pořizovatel), žádost ze dne 27. 8. 2019 pod č.j. MmP 
88802/2019 k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 
1 územního plánu Mikulovice, ke kterému uplatňuje ve 
smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen památkový zákon), a ust. § 53 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), toto 

stanovisko: 
Způsob a obsah vyhodnocení námitek a připomínek 
uplatněných k návrhu změny č. 1 územního plánu 
Mikulovice není v rozporu s ochranou zájmů státní 
památkové péče. Vzhledem k tomu dotčený orgán s 
návrhy rozhodnutí pořizovatele souhlasí. 
 
Zdeněk Tobiáš 
Referent státní památkové péče 

Dotčený orgán 
s vyhodnoce-
ním námitek a 
připomínek 
souhlasí. 
 

 

 

 

 
 
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
oddělení ochrany 
přírody, Štrossova 44, 
Pardubice, č.j. 
OŽP/89483/2019/Ves 
doručeno dne 

Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů nemáme k návrhu připomínek. 
Ing. Monika Löfelmannová 
 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

Oddělení 
odpadů a 
ovzduší: 
Dotčený orgán 
nemá 
připomínky k 
vyhodnocení 
námitek a 
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20.09.2019 krajiny v platném znění nemáme námitek k návrhu 
vyhodnocení připo mínek uplatněných k návrhu Změny 
č.1 ÚP Mikulovice po veřejném projednání. 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen 
„zákon o ochraně ZPF") je dotčeným orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu Krajský úřad Pardubického 
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství podle 
ustanovení § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k 
návrhu připomínky. 
Ing. František Meduna 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních 
připomínek. 
Otto Sigmund 
Ing. Miroslav Míča 
vedoucí OŽP 

připomínek. 
 
Oddělení 
ochrany 
přírody: 
Dotčený orgán 
nemá 
připomínky k 
vyhodnocení 
námitek a 
připomínek. 
 
 
 
Oddělení 
vodního 
hospo-dářství: 
Dotčený orgán 
nemá 
připomínky 
k vyhodno-cení 
námitek a 
připomínek. 

10. Ministerstvo dopravy 
ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

11. Ministerstvo obrany 
ČR  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

12. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, zn. 
MPO 67716/2019 ze 
dne 28.08.2019 
doručeno dne 
30.08.2019 

Závazná část: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 53 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů následující stanovisko. 
S návrhem rozhodnutí o námitkách ke Změně č. 1 výše 
uvedeného územního plánu souhlasíme.  
 
Odůvodnění: 
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací 
prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených 
nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného 
důvodu není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a 
hospodárnému využití nerostného bohatství. 
Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
ředitel odboru hornictví 

Dotčený orgán 
s vyhodno-
cením námitek a 
připomínek 
souhlasí. 

13. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

14. Ministerstvo vnitra Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
15. Ministerstvo životního 

prostředí ČR   
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 
Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.: 
SBS30515/2019/OBÚ-
09/1 ze dne 
29.08.2019 doručeno 
dne 29.08.2019  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického obdržel pod č. j. MmP 88802/2019 Vaši 
žádost o stanovisko k 

návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 

Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice 

Zdejším úřad se odvolává na své předchozí stanovisko 
zaslané pod čj. SBS 30732/2018/OBÚ-09/1 a nemá k 
návrhu rozhodnutí žádných připomínek. 

Ing. André M i k s c h ,předseda úřadu 
v z. Ing. Jiří Šilhavý,zástupce předsedy úřadu 

Dotčený orgán 
nemá 
připomínky 
k vyhodno-cení 
námitek a 
připomínek. 
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17. Státní pozemkový úřad  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 
 

 
 

18. Agentura ochrany 
přírody a krajiny 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko. 
 

 

19. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

20. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, 
oddělení územního 
plánování ze dne 
02.09.2019, č.j. KrÚ 
63539/2019, doručeno 
dne 02.09.2019 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen 
„krajský úřad“), obdržel dle § 53 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), žádost o vydání stanoviska k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 územnímu 
plánu Mikulovice (dále jen „změna územního plánu“). 
Krajský úřad posoudil návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek a jako nadřízený 
orgán neuplatňuje připomínky z hlediska souladu s 
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace 
č. 1, se Zásadami územního rozvoje Pardubického 
kraje, ve znění aktualizace č. 2 a z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy. 
Odůvodnění 
Změna územního plánu je pořizována zkráceným 
postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Krajský 
úřad obdržel dne 28. 8. 2019 v souladu s § 53 odst. 1 
stavebního zákona návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných ke změně 
územnímu plánu. 
Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek není v rozporu s Politikou územního rozvoje 
České republiky, ve znění aktualizace č. 1, která byla 
schválena vládou České republiky 15. 4. 2015, se 
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, ve 
znění aktualizace č. 2, které nabyly účinnosti 5. 7. 2019, 
nemá vliv na koordinaci širších územních vztahů a 
nedoplňuje nové záměry nadmístního významu.  
 
Mgr. Richard Červenka 
vedoucí odboru rozvoje 
v z. Ing. Zdenka Loumanová 
vedoucí oddělení územního plánování 

Krajský úřad 
neuplatňuje 
k vyhodno-cení 
námitek a 
připomínek 
připomínky. 
  

 
 
VYHODNOCENÍ  OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO  PROJEDNÁNÍ  ZMĚNY Č. 1  

 
ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOVICE - DO 

P.č. Dotčený orgán (DO)                                                                                           Stanovisko  Vyhodnocení 
stanoviska  

1. ČR – Státní 
energetická inspekce 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

2. Hasičský záchranný 
sbor Pardubického 
kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
HSPA-166-13/2020 ze 
dne 31.08.2020 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s 
ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve 
smyslu § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, posoudil předložený návrh Změny č. 1 
územního plánu Mikulovice, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává 

souhlasné stanovisko. 
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace 
v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k 

Stanovisko 
dotčeného 
orgánu je 
souhlasné. 
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přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl 
HZS Pardubického kraje k závěru, že návrh Změny č. 1 
územního plánu Mikulovice splňuje požadavky civilní 
ochrany. 

HZS Pardubického kraje vycházel při vydání stanoviska z 
těchto podkladů: 

Odůvodnění: 

- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, který v § 12, odstavci 2, písmenu i) 
opravňuje hasičský záchranný sbor k uplatňování 
stanovisek k územním plánům a regulačním plánům. 

Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva, která v § 20 opravňuje hasičský 
záchranný sbor uplatňovat požadavky civilní ochrany. 
Návrh změny č. 1 územního plánu splňuje požadavky 
vyplývající z výše uvedené vyhlášky, respektive 
podmínky pro zajištění civilní ochrany stanovené v 
platném územním plánu, se navrženou změnou č. 1 
nemění. 

nprap. Tomáš Jirout 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva 
a krizového řízení 

 
 

3. Krajská hygienická 
stanice Pardubického 
kraje se sídlem 
v Pardubicích, Mezi 
Mosty 1793 Pardubice, 
530 02 
Č.j.: KHSPA 
13703/2020/HOK-Pce 
ze dne  03.08.2020 
  

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Oddělení územního 
plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného 
dne 20. 7. 2020, Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, (dále jen 
„KHS“), jako místně a věcně příslušný dotčený správní 
úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) a j) ve spojení s § 77 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
posoudila předložený „návrh Změny č. 1 Územního 
plánu Mikulovice“ k opakovanému veřejnému 
projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 1 
Územního plánu k opakovanému veřejnému projednání s 
požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví 
vydává KHS v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona 
toto stanovisko: 
S „návrhem Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice“ k 
opakovanému veřejnému projednání 

s o u h l a s í . 
Odůvodnění 
Dne 20. 7. 2020 bylo na KHS doručeno oznámení 
Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, 
Oddělení územního plánování, Štrossova 44, 530 21 
Pardubice (č.j. MmP 73507/2020 ze dne 20. 7. 2020) ve 
věci „zahájení opakovaného řízení o Změně č. 1 
Územního plánu Mikulovice (dále jen „ÚP Mikulovice“) - 
opakované veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP 
Mikulovice.“ Řízení o Změně č. 1 ÚP Mikulovice 
probíhá zkráceným postupem. 
KHS se vyjádřila k návrhu Změny č. 1 ÚP Mikulovice k 
veřejnému projednání ve stanovisku s č.j. KHSPA 
17086/2018/HOK-Pce ze dne 3. 10. 2018, s následující 
podmínkou: 
„ KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z2a 
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem z dopravy na stávající silnici č. II/324. V 
další fázi řízení (územní řízení, jehož součástí bude 

Dotčený orgán 
s návrhem 
změny souhlasí. 
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parcelace pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude KHS požadovat doložit nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z dopravy na stávající 
silnici č. II/324, a to na západní hranici plochy Z2a pro 
bydlení, která je v přímé blízkosti stávající silnice č. 
II/324. “ 
Z textové a grafické části návrhu Změny č. 1 ÚP 
Mikulovice k opakovanému veřejnému projednání byly 
vypuštěny zastavitelné plochy s označením Z2a (BI - 
plochy bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské) a Z2b (DS - plochy dopravní infrastruktury - 
silniční). Z tohoto důvodu již není v platnosti výše 
zmíněná podmínka KHS, která je uvedena ve 
stanovisku s č.j. KHSPA 17086/2018/HOK-Pce ze dne 
3. 10. 2018. 
Plocha územní rezervy R1 (VD - plochy výroby a 
skladování - drobná a řemeslná výroba a ZO - ochranná 
izolační zeleň) zůstává ve stejném znění. 
Ing. Bronislava Pozděnová 
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální 

4. Státní veterinární 
správa  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě 
stanovisko. 

 

 

 
 
 
 
 

6. Krajský úřad 
Pardubického kraje, 
odbor životního 
prostředí a 
zemědělství, 
Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 
11 
Č.j.. KrÚ 
54202/2020/OŽPZ/Ze 
ze dne 18.08.2020 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard 
Pinkas) 
Bez připomínek. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Tomáš Sigl) 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody a 
krajiny (dále též „OOP“), v souladu s ustanovením § 77a 
odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (dále též „zákon o 
ochraně přírody“), uplatňuje k předloženému návrhu 
změny č. 1 územního plánu Mikulovice (dále též „Návrh“) 
ve fázi pro OPAKOVANÉ veřejné projednání následující 
stanovisko: 
Z hlediska zájmů svěřených OOP zákonem o ochraně 
přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální 
a nadregionální úroveň), přírodní parky, přírodní 
rezervace a přírodní památky, evropsky významné 
lokality, ptačí oblasti a zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů, nejsou k předloženému Návrhu žádné 
připomínky. 

Podklady pro vydání stanoviska byly: 
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody: 

• Předložený Návrh včetně textových a mapových 
příloh. 

• Ústředního seznamu ochrany přírody (zejména 
podrobné informace o evropsky významných 
lokalitách, ptačích oblastech, zvláště chráněných 
územích apod.). 

• Nálezové databáze ochrany přírody (garant 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR). 

• Územně analytické podklady a Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje. 

• Platná územně plánovací dokumentace sousedních 
obcí. 

• Náhled do informačního systému EIA/SEA. 
Předložené úpravy hranic zastavěného území a plochy 
jednotlivých změn nezasahují do prvků územního 
systému ekologické stability 
Jednotlivé návrhy jsou rovněž v dostatečné vzdálenosti 

Orgán ochrany 
ovzduší 
Dotčený orgán 
neuplatňuje 
žádné 
připomínky. 

Orgán ochrany 
přírody 
Dotčený orgán 
nemá žádné 
připomínky. 
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od zvláště chráněných území (nejblíže se nachází 
přírodní památka Nemošická stráň), evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí na to, aby nedošlo k 
ohrožení předmětů ochrany těchto území. 
Krajský úřad nemá ploch z řešených předloženou 
Změnou informace o výskytech zvláště chráněných druhů 
a ani v Nálezové databázi ochrany přírody nejsou 
evidovány z tohoto území záznamy o zvláště chráněných 
druzích, u kterých by mohlo dojít realizací záměrů, jež 
předložený Návrh v území připouští ke škodlivému 
zásahu do jejich přirozeného vývoje nebo k poškození či 
ke zničení jejich stanovišť. 
OOP posoudil předložený návrh změny č. 1 územního 
plánu Mikulovice, jeho cíle, vymezení ploch s 
rozdílným využitím a dospěl k závěru, že tento 
koncepční materiál nebude mít negativní vliv na výše 
uvedené zájmy ochrany přírody, a proto neuplatnil k 
předloženému návrhu žádné připomínky. 
Toto stanovisko je uplatněno výhradně k předloženému 
obsahu územně plánovací dokumentace. Jakákoliv 
zásadní doplnění či změny je nutné vnímat jako důvody, 
pro které je nutné opětovně předložit dokumentaci OOP k 
vydání nového stanoviska. 
OOP upozorňuje na to, že toto stanovisko není uplatněno 
k případným konkrétním záměrům, které by mohly být v 
budoucnu realizovány na základě předkládaného návrhu 
(změny) územního plánu. 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, PhD.)  
Změnou č. 1 ÚP Mikulovice nejsou vymezovány nové 
zastavitelné plochy nad rámec platného ÚP Mikulovice. 
Dle předložených podkladů není ochrana zemědělského 
půdního fondu řešením změny č. 1 dotčena. 

Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 
Sýkorová): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako 
orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického 
kraje k opakovanému veřejnému projednání návrhu 
změny č. 1 územního plánu Mikulovice pořizované 
zkráceným postupem připomínky - dle textové části 
odůvodnění návrhu územního plánu v kap. H) 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k 
plnění funkce lesa" je uvedeno, že pozemky určené k 
plnění funkcí lesa nejsou dotčeny a žádná z nově 
vymezených zastavitelných ploch nezasahuje do pásma 
50 m od okraje lesa. 
Ing. Vlasák Martin 
vedoucí odboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgán ochrany 
zemědělského 
půdního fondu 
Ochrana 
zemědělského 
půdního fondu 
řešením změny 
č. 1 není 
dotčena. 
 
Orgán státní 
správy lesů 
Dotčený orgán 
nemá 
připomínky. 
 
 
 

7. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
dopravy  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

8. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
správních agend, 
Pernštýnské náměstí 
1, Pardubice, 530 21 
Č.j.: MmP 76149/2020 
ze dne 19. 08. 2020 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán 
státní památkové péče (dále jen dotčený orgán), obdržel 
dne 27. 7. 2020 oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování 
(dále jen pořizovatel), ze dne 20. 7. 2020 pod č.j. MmP 
73507/2020 o zahájení opakovaného řízení o změně č. 1 
Územního plánu Mikulovice, ke kterému uplatňuje ve 
smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

Stanovisko 
dotčeného 
orgánu je 
souhlasné. 
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(dále jen památkový zákon), a ust. § 55b odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon), toto 

stanovisko: 
Dotčený orgán konstatuje, že obsah opakovaného řízení 
o změně č. 1 Územního plánu Mikulovice je v souladu s 
chráněnými hodnotami veřejného zájmu v oblasti 
památkové péče. 
Zdeněk Tobiáš 
referent státní památkové péče 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Magistrát města 
Pardubic, odbor 
životního prostředí, 
Štrossova 44, 
Pardubice, č.j.  
MmP/74149/2020/Me 
ze dne 28.8.2020 

Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů nemáme k předložené změně územního 
plánu připomínek. 

Oddělení odpadů a ovzduší: 

Ing. Monika Lofelmannová 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v platném znění nemáme námitek k návrhu 
Změny č. 1 ÚP Mikulovice. 

Oddělení ochrany přírody: 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen 
„zákon o ochraně ZPF") je dotčeným orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu Krajský úřad Pardubického 
kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství podle 
ustanovení § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF. 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k 
návrhu připomínky. 
Ing. František Meduna 

Bez připomínek. Budou respektovány zásady PRVK PK. 
Oddělení vodního hospodářství: 

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

Dotčený orgán 
nemá 
připomínky. 
 

10. Ministerstvo dopravy 
ČR, nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, 
Praha 1, zn. 592/2020-
910-UPR/2 ze dne 
4.9.2020  

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy 
ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v 
oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, 
že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených 
odvětví. 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 
odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 
písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 
k návrhu změny č. 1 územního plánu Mikulovice 
vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební 
zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi 
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sledovaných dálnic a silnic I. třídy a železniční dopravy 
souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 
územního plánu Mikulovice a požadavky neuplatňujeme, 
neboť naše zájmy jsou respektovány. 

Z hlediska vodní dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změny č. 1 územního plánu Mikulovice a 
požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi 
sledované zájmy. 

Z hlediska letecké dopravy souhlasíme s projednávaným 
návrhem změny č. 1 územního plánu Mikulovice za 
následující podmínky: 
- požadujeme zanést do textové i grafické části změny č. 
1 územního plánu Mikulovice ochranná pásma (dále jen 
„OP“) veřejného mezinárodního letiště Pardubice dle § 37 
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 

Odůvodnění: 
Ad) Letecká doprava 
Řešené území se nachází v OP veřejného 
mezinárodního letiště Pardubice, a to konkrétně v OP s 
výškovým omezením staveb. Tato OP byla vyhlášena 
Úřadem pro civilní letectví dne 25.6 1998 pod č. j. ÚOS 
444-98-Vg. 
Vzhledem k tomu, že změna č. 1 v textové ani v grafické 
části OP nemá vymezena, požadujeme, aby OP byla do 
územního plánu zapracována a OP výše uvedeného 
letiště byla respektována v plném rozsahu. 

Ing. Josef Kubovský 
ředitel 
Odbor infrastruktury a územního plánu 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ochranná 
pásma 
veřejného 
mezinárodního 
letiště Pardubice 
jsou součástí 
textové a 
grafické části 
Územního plánu 
Mikulovice; jsou 
součástí i 
úplného znění  
územního plánu 
po vydání 
Změny č.1 ÚP 
Mikulovice. 
 

11. Ministerstvo obrany 
ČR  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

12. Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, zn. 
MPO 463341/2020 ze 
dne 29.07.2020 

Závazná část: 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu 
ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů uplatňujeme k výše uvedené 
územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 52 
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů následující stanovisko. 
S návrhem změny č. 1 výše uvedeného územního plánu 
souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Ve správním území obce se nenacházejí žádné dobývací 
prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených 
nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného 
důvodu není nutno stanovit žádné podmínky k ochraně a 
hospodárnému využití nerostného bohatství. 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. 
ředitel odboru hornictví  

Stanovisko 
dotčeného 
orgánu je 
souhlasné. 

13. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

14. Ministerstvo vnitra ČR  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  
15. Ministerstvo životního 

prostředí   
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

16. Obvodní báňský úřad 
pro území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého 
a Pardubického obdržel dne 20. 7. 2020 Vaše oznámení 
č.j. MmP 73507/2020 o 
„Zahájení opakovaného řízení o změně č. 1 územního 
plánu Mikulovice a o opakovaném veřejném 

Dotčený orgán 
nemá žádné 
připomínky. 
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Hradec Králové,  
500 02 
Č.j.: SBS 
27627/2020/OBÚ-09/1  
ze dne 22. 07. 2020 

projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu 
Mikulovice“. 
Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích prostorů a 
jejich změn, vedené na základě ustanovení § 29 odst. 3 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 
bohatství, v úplném znění, neeviduje na řešeném území 
žádný dobývací prostor. 
Dále zdejšímu úřadu není známo, že by řešené území 
bylo dotčeno bezpečnostními pásmy organizace 
nakládající s výbušninami, z nichž by vyplývalo omezení 
výstavby. 

Z těchto důvodů nemá Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a Pardubického k řízení 
žádných připomínek, a proto také omlouvá svou neúčast 
na veřejném projednávání dne 31. 8. 2020. 

Ing. André M i k s c h  
předseda úřadu 

17. Státní pozemkový úřad  Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

18. Agentura ochrany 
přírody a krajiny 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

19. Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě stanovisko.  

 

E) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POKYNÚ PRO 
ÚPRAVU DOKUMENTACE PO PROJEDNÁNÍ 

Pořízení Změny č. 1 probíhá zkráceným postupem pořizování. Zadání změny tedy nebylo 
zpracováno. Návrh Změny č. 1 je zpracován na základě rozhodnutí z 28. jednání zastupitelstva obce 
ze dne 19. 6. 2018, o pořízení Změny č. 1 resp. o jejím obsahu. Obsahem Změny č. 1 ÚP Mikulovice 
je napojení lokality na přilehlou komunikaci II. třídy na západní straně plochy Z2 a rozšíření plochy 
bydlení do přilehlé plochy zeleně na základě požadavku uplatněného společností DOMINIUM s.r.o. – 
Ing. Tomáš Lavickým zastoupené společností Astalon s.r.o. – Ing. Tomášem Moudrým. Řešení Změny 
č. 1, které bylo předmětem veřejného projednání konaného dne 12. 11. 2018 odpovídalo 
požadovanému obsahu. Na základě projednání s DO a veřejností došlo ke zrušení vymezených ploch 
Z2a a Z2b a dále došlo k úpravě podmínek dopravního napojení plochy Z2 v ÚP vymezené, podmínek 
využití plochy Z4 a funkce Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené – ZS.  

 
Po veřejném projednání došlo k následujícím úpravám: 

- bylo aktualizováno zastavěné území; 
- byly vypuštěny zastavitelné plochy Z2a a Z2b; 
- ve specifických podmínkách plochy Z4 (plocha ZS - plochy zeleně - soukromé a vyhrazené), kde 

byla doplněna podmínka - přes plochu Z4 bude dopravně napojena zastavitelná plocha Z2 na 
silnici II. třídy; 

- ve specifických podmínkách plochy Z2 byly doplněny následující podmínky:  - podmínkou pro 
umisťování nové zástavby v ploše Z2 je realizace její dopravní obsluhy přímým napojením na 
silnici II. třídy, z lokality budou zajištěny prostupy pro pěší do stabilizované plochy bydlení 
nacházející se jižně od plochy Z2; 
- podmínkou využití plochy Z2 je realizace dopravního napojení ze severní  části plochy Z2 (z 
pozemku p.č. 238 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP) do jižní části plochy  (na 
pozemek p.č. 239 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP; 

- v podmínkách využití funkce ZS bylo doplněno přípustné funkční využití - místní a obslužné 
komunikace, veřejná prostranství; 

- do kap. 4.2.1 byl doplněn text: Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné provádět z 
nadzemních hydrantů v lokalitě. Stávající ani nově budovaný vodovod pro veřejnou potřebu není 
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vodovodem požárním. V rámci řešení zástavby nových zastavitelných lokalit v obci je potřeba 
stanovit primární zdroje požární vody mimo veřejný vodovod, tzn. vodoteče, požární nádrže apod.; 

- do kap. 4.2.2 byl doplněn text: Kanalizace pro novou zástavbu bude navržena a realizována jako 
oddílná. Dešťové a ostatní vody budou likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

 

   

F) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ 
VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH 

DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Změna č. 1 je zpracována na  základě  doplňujících  průzkumů a rozborů. Předmětem řešení 
Změny č. 1 ÚP Mikulovice je vytvoření optimálních podmínek pro dopravní napojení zastavitelné 
plochy Z2 vymezené v platné ÚPD obce Mikulovice. V ÚPD Mikulovice se počítalo s dopravním 
napojením zastavitelné plochy Z2 situované na severním okraji Mikulovic z navazujících 
stabilizovaných ploch bydlení nacházejících se jižně od lokality Z2. To bylo zejména z důvodu, aby 
nebyly na silnici I. třídy, která byla původně vedena podél západní hranice zastavitelné plochy Z2, 
napojovány další místní komunikace. Situace se však významně změnila poté, kdy po vybudování 
nové silnice I/37 byl průtah obcí Mikulovice přeřazen do sítě silnic II. tříd. Bylo tak možno vyhovět 
negativním ohlasům obyvatel obytné zástavby situované jižně od plochy Z2, kteří se obávali zvýšené 
dopravní zátěže. Snahu napojit novou lokalitu přímo na silnici II. třídy podpořila i obec, která na svém 
zasedání v červnu 2018 schválila pořízení Změny č. 1 za účelem řešení problému.  

Změnou č. 1 byla vymezena zastavitelná plocha Z2b ve funkci DS, která byla určena pro 
realizaci místní komunikace (projednání se konalo 12. 11. 2018). Dále došlo k vymezení zastavitelné 
plochy Z2a ve funkci BI, která měla rozšířit plochy bydlení na západní straně na úkor izolační zeleně. 
S ohledem na zatřídění přilehlé silnice a s ohledem na skutečnost, že tranzitní doprava byla 
převedena na obchvat Mikulovic, již nebylo nutno na západní hranici lokality Z2 ponechávat značně 
široký pás izolační zeleně. V rámci lokality Z2a  se počítalo s realizací 2 řadových rodinných domů a 
dále se zřízením místa pro tříděný odpad. Prostor mezi zástavbou rodinných domů a silnicí II. třídy (v 
rámci plochy Z2a) měl být využit pro realizaci veřejné zeleně. Návrh vycházel ze zpracované 
dokumentace k územnímu řízení, jejímž předmětem je využití jižní poloviny zastavitelné plochy Z2.      
Na základě projednání Změny č. 1 však byl uplatněn nesouhlas DO památkové péče k rozšíření 
plochy bydlení do pásu zeleně, tedy nesouhlas k vymezení plochy Z2a. Důvodem je zejména 
nežádoucí předsunutí zástavby vůči historicky dané linii v této části obce, což DO považuje „..po 
urbanistické stránce za nevhodně se projevující prvek rušící kompletní zástavbu. Ochrana městského 
a vesnického urbanismu v pohledu veřejného zájmu státní památkové péče nemůže akceptovat 
zbytečné tříštění poměrů a vazeb v území. V konečném důsledku by tak vzniklo území, které by 
zásadní a nevratnou změnou půdorysné i hmotové konfigurace zástavby negativně ovlivnilo krajinný 
ráz, samostatné působení sídel v krajině i oslabilo dominantní působení areálu kostela v dálkových 
pohledech. Dělící zeleň v dálkových pohledech umírňuje vnímání stávající novodobé zástavby, proto 
jakékoliv předsazení výstavby ke komunikaci se jeví jako krajně nevhodné. Dále byla v rámci 
projednání uplatněna námitka proti vymezení zastavitelné plochy Z2b odůvodněná nepřiměřeným 
zásahem do vlastnických práv majitele sousedního pozemku přesným vymezením plochy pro 
dopravní obsluhu.  

Na základě vyhodnocení projednání a pokynů k úpravě dokumentace došlo k vypuštění 
zastavitelných ploch Z2a a Z2b. Navržená koncepce dopravního napojení zastavitelných ploch bydlení 
na severním okraji Mikulovic mimo stávající obytnou zónu ale zůstala v řešení Změny č. 1 zachována 
a to tak, že došlo k následujícím úpravám podmínek ploch Z2, Z4, vymezených v platném ÚP, a 
funkce Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené - ZS: 
-  ve specifických podmínkách plochy Z4 (plocha ZS - plochy zeleně - soukromé a vyhrazené), kde 

byla doplněna podmínka - přes plochu Z4 bude dopravně napojena zastavitelná plocha Z2 na 
silnici II. třídy; 

- ve specifických podmínkách plochy Z2 (plocha BI - plochy pro bydlení v rodinných domech - 
městské a příměstské) byla podmínka dopravního napojení upravena v následujícím znění - 
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plocha bude dopravně napojena na silnici II. třídy; z lokality budou zajištěny prostupy pro pěší do 
stabilizované plochy bydlení nacházející se jižně od lokality Z2; 

- z důvodu zajištění optimální dopravní obsluhy obytného celku na severním okraji Mikulovic a 
zajištění prostupu zástavbou pro obyvatele tohoto celku byly ve specifických podmínkách plochy 
Z2 (plocha BI - plochy pro bydlení v rodinných domech - městské a příměstské) doplněny 
následující odrážky: - podmínkou pro umisťování nové zástavby v ploše Z2 je realizace její 
dopravní obsluhy přímým napojením na silnici II. třídy, z lokality budou zajištěny prostupy pro pěší 
do stabilizované plochy bydlení nacházející se jižně od plochy Z2; 
- podmínkou využití plochy Z2 je realizace dopravního napojení ze severní  části plochy Z2 (z 
pozemku p.č. 238 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP) do jižní části plochy  (na 
pozemek p.č. 239 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP);“ 

- v podmínkách využití funkce ZS bylo doplněno přípustné funkční využití - místní a obslužné 
komunikace, veřejná prostranství 

Úprava návrhu Změny č. 1 tedy neurčí přesnou polohu koridoru pro umístění budoucí místní 
komunikace obsluhující plochu Z2, ale úprava specifických podmínek zastavitelných ploch a podmínek 
využití funkce ZS umožní variabilitu způsobu konkrétního technického řešení budoucího dopravního 
napojení zástavby v ploše Z2.  

Jedná se o řešení příznivé jak z hlediska dopravního, kdy navržené řešení umožní 
bezproblémovou dopravní obsluhu celé zastavitelné plochy Z2, tedy v budoucnu i její severní části, tak 
z hlediska životního prostředí, kdy navržené řešení představuje eliminaci negativního ovlivnění 
dopravou stabilizovaných ploch bydlení (nacházejících se jižně od lokality Z2) nad stávající úroveň.  

Řešení Změny č. 1 je plně v souladu s urbanistickou koncepcí stanovenou platným ÚP 
Mikulovice. 

 V rámci řešení Změny č. 1 došlo k aktualizaci hranice zastavěného území, do kterého byly 
zahrnuty nově zastavěné plochy. Jedná se o části zastavitelných ploch Z1, Z10, Z12 a celé 
zastavitelné plochy Z5,  kde byly realizovány rodinné domy. Byly zde vymezeny stabilizované plochy 
ve funkcích BI a DS. 

Koncepce technické infrastruktury

- do kap. 4.2.1 byl doplněn text: Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné provádět z 
nadzemních hydrantů v lokalitě. Stávající ani nově budovaný vodovod pro veřejnou potřebu není 
vodovodem požárním. V rámci řešení zástavby nových zastavitelných lokalit v obci je potřeba 
stanovit primární zdroje požární vody mimo veřejný vodovod, tzn. vodoteče, požární nádrže apod.; 

 není měněna. Lokality Změny č. 1 budou napojeny na 
stávající systémy veřejné technické infrastruktury. Na základě výsledků projednání Změny č. 1 došlo 
k doplnění podmínek zásobování požární vodou a odkanalizování:  

- do kap. 4.2.2 byl doplněn text: Kanalizace pro novou zástavbu bude navržena a realizována jako 
oddílná. Dešťové a ostatní vody budou likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

Vztah k hodnotám řešeného území:

Pořízenou Změnou č. 1 

 Lze konstatovat, že zastavitelné plochy jsou vymezeny ve 
vazbě na zastavěné území a plně respektují urbanistickou strukturu sídla. Plochy nejsou v kolizi 
s žádnou kulturní památkou, či památkou místního významu, nejsou dotčena žádná přírodně či jinak 
cenná území či lokality.  

nebyly vymezeny nové veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná 
opatření ani plochy asanace

Pořizovanou Změnou č. 1 se 

.  

nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci Změny č. 1 nejsou 
navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. 
Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny 
plochy pro obnovovací, záchranné a likvidační práce. K nové zástavbě musí být zajištěny přístupové 
komunikace odpovídajících parametrů pro mobilní požární techniku a zajištěn odpovídající zdroj vody. 
Problematiku přístupových komunikací pro mobilní požární techniku detailně upravují zejména 
vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 
268/2011 Sb., a ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0833. Dále ve vztahu k problematice 
elektroenergetiky je nutno respektovat ustanovení bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011Sb., a ustanovení § 
23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů, která upravují navrhování a umisťování staveb ve vztahu ochranným pásmům energetických 
vedení.  
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Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany ČR: 

Řešené území se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice - letiště a letecké stavby a 
jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je nutno respektovat podle § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO-ČR zastoupeného SNM MO, OOÚZ, odd. 
OÚZ Pardubice. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu 
vodních provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, 
zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících 
nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, 
vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména 
staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území 
může být výstavba, výsadba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. 

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých 
staveb. (Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit MO-ČR). 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) - letiště a letecké 
stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP - jev 102a), které je nutno respektovat podle § 
37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je 
nezbytné respektovat níže uvedené podmínky. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a 
vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných 
elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána. 

Všeobecně (dle ustanovení § 175 odst. 1, zákona 183/2006 o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené druhy staveb vždy jen základě 
závazného stanoviska ČR - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná SNM, OOÚZ - oddělení OÚZ 
Pardubice (viz ÚAP jev 119): 
- výstavba objektů a zařízení tvořících dominanty v území (např. rozhledny), 
- stavby vyřazující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, větrných 
elektráren apod.), 
- stavby a rekonstrukce dálkových vedení VN a VVN, 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II., a III. třídy, 
objektů na nich, výstavba a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM 
apod., 
- nové dobývací prostory, rozšíření původních dobývacích prostorů, 
- výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity, 
- zřizování vodních děl (např. rybníky, přehrady), 
- vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž 
výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny, 
- říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení, 
- železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich, 
- železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod., 
- stavby vyšší než 30 m nad terénem (pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím ČR 
- MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany), 
- veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit ČR-MO. 

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

Při realizaci záměrů Změny č. 1 je nutno respektovat limity využití vyplývající z právních 
předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území

Grafickou   část   Odůvodnění   Změny č. 1 tvoří „Výkres záborů půdního fondu“  a  
„Koordinační výkres“ – výřezy v  měřítku 1: 5000. 

 a je  nutno je respektovat i v rámci navazujících 
řízení. Lze však konstatovat, že mimo OP technické infrastruktury není využití plochy jinými 
významnějšími limity ovlivněno. 
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G) VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 Lze konstatovat že v ÚP Mikulovice je vymezeno dostatek zastavitelných ploch pro rozvoj obce 
v nadcházejícím období. Změnou č. 1 nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy. 

 S ohledem na výše uvedené je možno uvést, že vymezení zastavitelných ploch je 
odůvodnitelné ve vztahu k požadavkům § 55 stavebního zákona. 
 

 
 

H) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 

POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Odůvodnění potřeby vymezení jedné nové zastavitelné plochy dopravy je obsaženo v kap. G). 
Změnou č. 1 dochází k následujícím změnám, které mají vliv na odnětí ZPF: 

Změnou č. 1 nejsou vymezovány nové zastavitelné plochy nad rámec platného ÚP Mikulovice. 
Ochrana ZPF není řešením Změny č. 1 dotčena. 

 PUPFL nejsou dotčeny, žádná z nově vymezených zastavitelných ploch nezasahuje do 
pásma 50 m od okraje lesa. 

 

 

I) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 

TOHOTO VYHODNOCENÍ  VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Posouzení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. Principy trvale 
udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životní podmínky jsou 
řešením upřednostněny. Koncepce ochrany krajiny není řešením zásadně upravována. 

 
 

J) STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A 
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 

ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY  NEBO PODMÍNKY NEBYLY ZOHLEDNĚNY 

 S ohledem na informaci vedenou v kap. I) Odůvodnění, není stanovisko dle § 50 odst. 5 
stavebního zákona vydáváno. 
 

 
 

K) VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Takové záležitosti nejsou Změnou č. 1 řešeny. 
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L) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
V rámci opakovaného veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Mikulovice nebyly 

uplatněny žádné námitky. 
 

 
Rozhodnutí o námitkách uplatněných ve veřejném projednání. 

Vodovody a kanalizace, a.s. 

Námitka č. 1 

námitka podaná dne 22.10.2018 
 

Předložený návrh Změny č.1 ÚP : 

Znění námitky: 

-vymezuje novou zastavitelnou plochu výměry 0,08 ha označenou Z2a -bydlení v RD městské a 
příměstské (BI), lokalita V Loučkách sever 

-vymezuje novou zastavitelnou plochu výměry 0,02 ha označenou Z2b - dopravní infrastruktura - 
místní komunikace, lokalita V Loučkách sever pro obsluhu ploch Z2 a Z2a -zastavitelnou plochu Z5 
převádí do ploch stabilizovaných  

-mění výměru zastavitelných ploch : Z1 z původních 0,9469 ha na 0,55 ha 

Z10 z původních 1,3996 ha na 0,74 ha  

Z12 z původních 6,6433 ha na 4,67 ha 

1. Novou zastavitelnou plochu Z2a bude možné napojit na veřejný vodovod a kanalizaci v obci po 
jejich prodloužení k předmětné lokalitě. Vodovod a kanalizace je ve správě VAK Pardubice. 

K předloženému řešení sdělujeme: 

2. Kanalizace bude navržena a realizována jako oddílná. Dešťové a ostatní vody budou likvidovány 
mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

3. Při využívání jednotlivých rozvojových ploch budou respektována ochranná pásma stávajících i 
nově budovaných tras vodovodů a kanalizací v rozsahu dle zák.274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích v platném znění. 

4. Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné provádět z nadzemních hydrantů v lokalitě. 
Stávající ani nově budovaný vodovod pro veřejnou potřebu není vodovodem požárním. V rámci řešení 
zástavby nových zastavitelných lokalit v obci je potřeba stanovit primární zdroje požární vody mimo 
veřejný vodovod, tzn. vodoteče, požární nádrže apod. 

Další připomínky nemáme.  

S pozdravem 

Podpis :
Ing. Pavel Janoušek 

  

vedoucí provozně technického oddělení   
 

O námitce se v bodě 1. věcně nerozhoduje. 
Rozhodnutí o námitce: 

 

Zastavitelná plocha Z2a je z návrhu Změny č. 1 na základě požadavku dotčeného orgánu vypuštěna. 
Odůvodnění:  

 
Námitka se v bodě 2. přijímá. 
Požadavky bodu 2. jsou zapracovány do textové části územního plánu do kapitoly 4.2 Technická 
infrastruktura. 
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Vzhledem k tomu, že kapitola územního plánu 
Odůvodnění:  

4.2 Technická infrastruktura

  

 neobsahovala koncepci 
řešení kanalizace nových zastavitelných ploch, bylo nutné ji ve veřejném zájmu dle požadavku 
oprávněného investora do územního plánu doplnit.  

O námitce se v bodě 3. věcně nerozhoduje. 
 

Tento požadavek vyplývá z platné legislativy, zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v 
platném znění. 

Odůvodnění:  

 
Námitka se v bodě 4. přijímá. 
Požadavky bodu 4. jsou zapracovány do textové části územního plánu do kapitoly 

 

4.2 Technická 
infrastruktura. 

Vzhledem k tomu, že kapitola územního plánu 
Odůvodnění:  

4.2 Technická infrastruktura

 

 neobsahovala koncepci 
řešení požární ochrany, bylo nutné ji ve veřejném zájmu dle požadavku oprávněného investora do 
územního plánu doplnit.   

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Použité podklady: 

Územní plán Mikulovice, který nabyl účinnosti dne 3.1.2013 
Návrh Změny č. 1 ÚP Mikulovice  
Spis Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice č. 71744/2018   
 
 

GasNet, s.r.o. 
Námitka č.2  

námitka podaná dne 30.10.2018 
 

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Mikulovice. 

Znění námitky: 

K tomuto sdělujeme následující stanovisko: 

V řešeném území se nachází následující plynárenská zařízení ve správě společnosti GasNet, s.r.o.:  

• středotlaké plynovody a přípojky. 

K návrhu změny č.1 územního plánu Mikulovice nemáme žádné námitky. 

Pozn.: 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí GasNet, s.r.o., 
platných k datu vydání tohoto stanoviska. 

Příloha: 
orientační situace plynárenského zařízení v měřítku 1 :13000  
Podpis :
Ing. Karel Petřík 

  

Technik správy DS-Čechy východ  
Odbor správy DS-Čechy východ 

 

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Rozhodnutí o námitce: 

 
Odůvodnění: 
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Uplatněná námitka neobsahuje žádné požadavky. Plynárenská zařízení ve správě společnosti 
GasNet, s.r.o. jsou součástí Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Pardubice, 4. aktualizace - prosinec 2016 (dále jen „ÚAP“). ÚAP jsou jedním z podkladů 
pro zpracování územních plánů.  
 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Použité podklady: 

Územní plán Mikulovice, který nabyl účinnosti dne 3.1.2013 
Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice, 4. 
aktualizace - prosinec 2016 
Návrh Změny č. 1 ÚP Mikulovice  
Spis Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice č. 71744/2018   
 
 

k pozemku parc. č. 238 k. ú. Mikulovice u Pardubic,  
Námitka č. 3 
podaná dne 09.11.2018 
  

Dne 26. 9. 2018 vydal Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, jako úřad územního 
plánování v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pod č. j.: MmP 
78221/2018 a sp. zn.: OHA/71744/2018/Zm, veřejnou vyhlášku oznamující konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice (dále jen „návrh Změny č. 1 ÚP'1) a sice 
dne 12. 11. 2018 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mikulovice, Valčíkova 52, s 
poučením o tom, že vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení mohou do 7 dnů ode dne 
veřejného projednání podat proti tomuto návrhu námitky - pozn.: podle jakého právního předpisu tak 
mohou činit, to se v předmětném opatření neuvádí. 

Znění námitky: 

Jako vlastník pozemku parc. č. 238 v k. ú. Mikulovice u Pardubic této zákonné možnosti využívám a 
proti návrhu Změny č. 1 ÚP podávám prostřednictvím zmocněného zástupce - viz plná moc v příloze 
tohoto podání, následující 

Jsem vlastníkem pozemkové parcely č. 238, která je společně se sousední pozemkovou parcelou č. 
239 obě v k. ú. Mikulovice u Pardubic stávajícím územním plánem Mikulovice zařazena do funkční 
plochy Bl - plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské jako zastavitelná plocha 
„Z2 V loučkách – sever“, a část obou těchto pozemků při stávající silnici č. II/324, umístěné na 
pozemku parc. č. 279/1 v k. ú. Mikulovice u Pardubic, je zařazena do funkční plochy ZS - plochy 
zeleně - soukromé a vyhrazené, zřejmě jako izolační zeleň oddělující plánovanou bytovou zástavbu 
od přilehlé silnice II. tř. Dle stávajícího územního plánu má být zastavitelná plocha Z2 dopravně 
napojena prostřednictvím místní komunikace přímo napojené na silnici III. třídy s tím, že z jižní části 
lokality budou zajištěny prostupy pro pěší do stabilizované plochy nacházející se jižně od lokality Z2. 

n á m i t k y .  

V návrhu Změny č. 1 ÚP jsou navrženy mj. dvě změny, které zásadním způsobem do budoucna 
omezují využití mého pozemku parc. č. 238 v k. ú. Mikulovice u Pardubic v souladu s tím, jak jeho 
funkční využití řeší stávající územní plán Mikulovice, proto s těmito změnami z následujících důvodů 

n e s o u h l a s í m  

a pořizovateli v rámci těchto námitek předkládám návrh na řešení, které je, na rozdíl od řešení 
obsaženého v návrhu Změny č. 1 ÚP, v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak je stanoví § 18 
a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), zejména pokud se týče zachování či nastolení rovnosti práv a povinností 
vlastníků pozemků parc. č. 238 a parc. č. 239 v k. ú. Mikulovice u Pardubic především při realizaci 
stavebních záměrů na těchto pozemcích, které spolu tvoří zastavitelnou plochu Z2 - V Loučkách - 
sever, a pokud se týče stanovení pokud možno stejných podmínek pro realizaci stavebních záměrů 
na obou těchto pozemcích, čehož garancí ale projednávaný návrh Změny č. 1 ÚP zcela určitě není. 
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Dle obsahu návrhu Změny č. 1 ÚP má být změněno funkční využití západní část pozemku parc. č. 239 
v k. ú. Mikulovice u Pardubic a to tak, že plocha zeleně má být pouze na tomto pozemku změněna na 
zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech, a k tomuto účelu tak bude možné využít celý 
tento pozemek. Důvody toho opatření či řešení, které by měly svoje opodstatnění a byly by důvodné, 
jsem z obsahu projednávaného návrhu Změny č. 1 ÚP a jeho odůvodnění nezjistil, kromě několika 
obecných a nic neříkajících argumentů, a za jediný důvod tak považuji pouze čísi snahu maximálně 
možně zvětšit zastavitelnou plochu, na které bude možné umístit rodinný dům či rodinné domy, a to 
bez ohledu na to, že tím dojde k nelogickému a jistě nedůvodnému „přerušení“ pásu stávající ale i 
plánované izolační zeleně podél silnice č. II/324. Pokud toto opatření považuje pořizovatel za 
důvodné, potom nevím, proč by taková změna neměla být provedena současně i na mém pozemku, 
tedy na části pozemku parc. č. 238 v k. ú. Mikulovice u Pardubic. 

S ohledem na vlastnictví pozemku parc. č. 238 v k. ú. Mikulovice u Pardubic za daleko závažnější a 
podstatnější navrhovanou změnu považuji změnu v dopravním napojení lokality Z2, se kterou zásadně 
nesouhlasím a považuji ji za chybu, která, pokud bude schválena a nezruší ji ani soud, bude z 
následujících důvodů bránit či dokonce znemožní zástavbu v podstatě poloviny zastavitelné plochy 
Z2, tvořenou pozemkem parc. č. 238 v k. ú. Mikulovice u Pardubic. 

Návrh Změny č. 1 ÚP v zastavitelné ploše Z2 „ V Loučkách - sever“ vymezuje podél severní hranice 
pozemku parc. č. 239 v k. ú. Mikulovice u Pardubic zastavitelnou plochu Z2b - plocha dopravní 
infrastruktury - silniční, ve které je v návrhu Zněny č. 1 ÚP navržena místní komunikace pro obsluhu 
zastavitelných ploch Z2 a Z2a. V textové části odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP se v souvislosti s 
tím mj. tvrdí, že: 
- obsahem Změny č. 1 ÚP Mikulovice je napojení lokality na přilehlou komunikaci II. třídy na 

západní straně plochy Z2 a rozšíření plochy bydlení do přilehlé plochy zeleně, 
- zastavitelná plocha Z2a „V Loučkách - sever“ bude tvořit jediný

- že plocha bude dopravně napojena prostřednictvím místní komunikace přímo napojené na silnici 
III. třídy - 

 obytný celek se zástavbou v 
lokalitě Z2, 

pozn.:

- předmětem řešení Změny č. 1 ÚP Mikulovice je vytvoření 

 Tak jak je to tedy, na jakou silnici bude napojena? Jednou se hovoří o silnici II. tř. 
a jinde o silnici III. tř. 

optimálních podmínek

- se jedná o řešení příznivé jak z hlediska dopravního, kdy navržené řešení umožní 

 pro dopravní 
napojení zastavitelné plochy Z2, 

bezproblémovou

- Změna č. 1 ÚP je řešena za účelem 

 dopravní obsluhu celé zastavitelné plochy Z2, tedy v budoucnu i její severní 
části, 

plnohodnotného

- budoucí místní komunikace v lokalitě Z2b bude součástí veřejné dopravní infrastruktury a návrh je 
tedy proveden 

 využití v ÚP již vymezené zastavitelné 
plochy Z2, 

ve veřejném zájmu
Se shora uvedenými důvody pro přijetí shora uvedené změny na základě žádosti vlastníka pozemku 
parc. č. 239 v k. ú. Mikulovice z následujících důvodů 

. 

nesouhlasím, považuji je za neopodstatněné a 
navíc za nepravdivé a účelově zkreslené, a budu se proti takovému doslova diskriminačnímu řešení 
všemi dostupnými zákonnými prostředky bránit. Jak o tom hovořím výše, návrh Změny č, 1 ÚP na 
úkor mého práva daného platným územním plánem upřednostňuje vlastníka sousedního pozemku 
parc. č. 239 v k. ú. Mikulovice u Pardubic v právu v dané ploše bez jakéhokoliv nejen časového 
omezení a bez ohledu na to, zda tím nebude znemožněna zástavba zbývající části předmětné 
zastavitelné plochy, umístit na svém pozemku stavby veřejné infrastruktury a následně i stavby 
rodinných domů. Návrh Změny č. 1 ÚP totiž vlastníkovi sousedního pozemku dává prostor svůj 
pozemek zcela bezproblémově napojit na stávající silnici č. II/324 a zabezpečit si tak odpovídající 
dopravní obslužnost budoucích stavebních parcel, které vzniknou rozdělením jeho pozemku. To vše 
se zcela nepochybně děje s vědomím toho, že já svůj pozemek nebudu moci dopravně napojit 
stejným způsobem, tedy přímo a nejkratší možnou cestou na silnici č. II/324, protože by to bylo v 
rozporu se závaznou ČSN 73 6110, ale budu doslova závislý na tom, zda vůbec soused komunikaci 
na svém pozemku vybuduje a zda mi umožní ji bez omezení k uvažovanému účelu užívat. Tím, že se 
v návrhu Změny č. 1 ÚP opakovaně hovoří o tom, že na vymezené ploše Z2b bude vybudována 
místní komunikace, mi totiž ještě zcela automaticky nevzniká právně vynutitelné ani zákonem 
garantované právo takovou komunikaci k zamýšlenému účelu užívat a co je podstatné, se na takovou 
komunikaci napojit za účelem prodloužení, resp. vybudování pozemní komunikace, které dopravně 
napojí a obslouží budoucí stavební pozemky vzniklé rozdělením pozemku parc. č. 238 v k. ú. 
Mikulovice u Pardubic. Navíc zcela oprávněně jsou na místě důvodné pochybnosti o tom, zda si v 
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rámci posuzování navrhovaného opatření pořizovatel uvědomuje, jak místní komunikace ze zákona 
vzniká, kdo ji může vlastnit a že místní komunikace zcela jistě nevznikne už jenom tím, že se takto o 
ní uvažuje v návrhu Změny č. 1 ÚP, protože nařídit vybudování místní komunikace územním plánem 
nebo jeho změnou zcela jistě nelze. 

Za právně nepodložené a z toho důvodu za zcela irelevantní považuji ujišťování pořizovatele o tom, že 
dopravní obslužnost plochy Z2 bude zajištěna místní komunikací, která bude vybudována ve 
vymezeném koridoru Z2b, protože takto místní komunikace, jak už jsem to jednou zdůraznil výše, 
nevzniká a jejím vybudováním ani v souladu s územně plánovací dokumentací automaticky 
nevznikne, protože místní komunikaci podle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), může vlastnit pouze obec. Pokud 
uvažovanou pozemní komunikaci postaví na pozemku parc. č. 239 v k. ú. Mikulovice jeho vlastník, 
neznamená to, že vybudoval místní komunikaci s právem jejího veřejného užívání podle § 19 zákona 
o PK ani s právem se na ni napojit ať už další pozemní komunikací nebo sjezdy ze sousedních 
stavebních pozemků. Díky řešení, které hodlá přijmout navrhovaná Změna č. 1 ÚP, se zcela 
nepochybně dostávám nebo dostanu do situace, že nebudu moci na svém pozemku stavět, ačkoliv mi 
to územní plán umožňuje, protože mi vlastník komunikace vybudované na sousedním pozemku 
nemusí dát souhlas s napojením na jeho komunikaci nebo nebude souhlasit s jejím veřejným 
užíváním, protože dle zákona o pozemních komunikacích může nakonec docílit toho, že se nebude 
jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci a sám její vlastník tak bude rozhodovat o tom, kdo a 
za jakých podmínek ji může užívat nebo se na ni napojit, což zcela jistě není v souladu s veřejnými 
zájmy, jak to v odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP tvrdí pořizovatel. 

Shora uvedenému nesprávnému a jistě i nezákonnému opatření lze, podle mého názoru, předejít 
pouze tím, že v návrhu Změny č. 1 ÚP bude vymezen koridor pro obslužnou pozemní komunikaci tak, 
že bude ve stejném rozsahu zasahovat do obou sousedních pozemků, tj. do pozemku parc. č. 238 a 
č. 239 v k. ú. Mikulovice, a s odkazem na ustanovení § 43 odst. 2 stavebního zákona bude v návrhu 
Změny č. 1 ÚP stanovena podmínka, že rozhodování o změnách v území je podmíněno smlouvou 
s vlastníky obou pozemků, které budou dotčeny navrhovaným záměrem, jejímž obsahem musí 
byt souhlas s tímto záměrem a souhlas s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho 
realizací - tzv. DOHODA O PARCELACI. Jedině touto cestou lze docílit toho, aby bylo možné 
bezproblémově na obou shora citovaných pozemcích tvořících zastavitelnou plochu Z2 - zastavitelná 
plocha „V Loučkách - sever“ stavět v souladu s tím, jak to řeší vydaný a platný územní plán a v 
souladu s tím, jak to nepochybně v podstatě stejně bude řešit i nakonec schválená Změna č. 1 
územního plánu Mikulovice, která pouze upřesní a vytvoří podmínky pro její zástavbu, aby došlo ke 
skutečnému naplnění závěrů uvedených v odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP, zejména pokud se týče 
naplnění toho, že se bude jednat o jediný obytný celek se zástavbou v lokalitě Z2, že plocha bude 
dopravně napojena prostřednictvím místní komunikace přímo napojené na silnici II. třídy, že budou 
vytvořeny optimální podmínky pro dopravní napojení zastavitelné plochy Z2, že se bude z hlediska 
dopravního jednat o řešení příznivé, kdy navržené řešení umožní bezproblémovou dopravní obsluhu 
celé zastavitelné plochy Z2, tedy v budoucnu i její severní části, že Změna č. 1 ÚP je řešena za 
účelem plnohodnotného využití v ÚP již vymezené zastavitelné plochy Z2 a že návrh dopravního 
napojení dané funkční plochy bude v souladu s veřejným zájmem.

Z důvodů výše uvedených pořizovateli navrhuji, aby návrh Změny č. 1 ÚP upravil či změnil v intencích 
výše uvedených námitek či návrhu, kdy jedině za této situace nebudu proti návrhu Změny č. 1 ÚP nic 
namítat. 

 Já osobně jsem připraven dohodu 
o parcelaci s vlastníkem sousedního pozemku uzavřít a vytvořit tak prostor pro naplnění záměru, který 
vydaná územně plánovací dokumentace v dané funkční ploše sleduje. 

S pozdravem 

 
Podpis vlastníka v.r. 

Plná moc 
Příloha námitky: 

 

Námitka se přijímá.  
Rozhodnutí o námitce: 
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Z návrhu Změny č. 1 je vypuštěna zastavitelná plocha Z2a a došlo k vypuštění zastavitelné plochy 
Z2b. Podmínky pro dopravní napojení zastavitelné plochy Z2 jsou ve změně č. 1 uvedeny ve 
specifických podmínkách plochy Z4, ve specifických podmínkách plochy Z2 a v podmínkách využití 
plochy ZS. 
 

Výsledky veřejného projednání návrh Změny č. 1 zásadním způsobem změnil. Na základě stanoviska 
dotčeného orgánu (Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče) je 
z návrhu vypuštěna zastavitelná plocha Z2a. Na základě uplatněné námitky č. 3 došlo k vypuštění 
zastavitelné plochy Z2b. Podmínky pro dopravní napojení  zastavitelné plochy Z2 jsou ve změně č. 1 
uvedeny následujícím způsobem: 

Odůvodnění: 

- ve specifických podmínkách plochy Z4 (plocha ZS - plochy zeleně - soukromé a vyhrazené), je 
uvedena podmínka - přes plochu Z4 bude dopravě napojena zastavitelná plocha Z2 na silnici II. třídy; 
- ve specifických podmínkách plochy Z2 (plocha BI - plochy pro bydlení v rodinných domech - městské 
a příměstské) je podmínka dopravního napojení upravena tak, že má následující znění: 

- podmínkou pro umisťování nové zástavby v ploše Z2 je realizace její dopravní obsluhy přímým 
napojením na silnici II. třídy; z lokality budou zajištěny prostupy pro pěší do stabilizované plochy 
bydlení nacházející se jižně od plochy Z2; 
- podmínkou využití plochy Z2 je realizace dopravního napojení ze severní části plochy Z2 (z 
pozemku p.č. 238 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP) do jižní části plochy (na 
pozemek p.č. 239 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP); 

- v podmínkách využití plochy ZS je doplněno přípustné funkční využití - místní a obslužné 
komunikace, veřejná prostranství.  
Úprava návrhu Změny č. 1 tedy neurčuje přesnou polohu koridoru pro umístění budoucí místní 
komunikace obsluhující plochu Z2, ale úprava specifických podmínek zastavitelných ploch a podmínek 
využití plochy ZS umožní variabilitu způsobu konkrétního technického řešení budoucího dopravního 
napojení. Oba vlastníci pozemků mají pro řešení území stejná práva a požadavek Dohody o parcelaci 
je v tomto případě irelevantní.     
  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Použité podklady: 

Územní plán Mikulovice, který nabyl účinnosti dne 3.1.2013 
Návrh Změny č. 1 ÚP Mikulovice  
Spis Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice č. 71744/2018   
 

k pozemkům parc. č. 265/16, 265/17 a parc.č.st. 488 k. ú. Mikulovice u Pardubic,  
Námitka č. 4 
podaná dne 16.11.2018 

Žádáme o rozšíření stabilizované plochy BI (plochy bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské) ve změně č.1 územního plánu Mikulovice (okres Pardubice) na pozemku 265/16 a st. 488 
i na pozemek 265/17, který je v našem vlastnictví. 

Znění námitky: 

Důvodem žádosti, je zánik původního plánu obce pozemek 265/17 vykoupit a realizovat na něm 
chodník. Rozšířením stabilizované plochy Bl by došlo ke zvýšení možností na tomto pozemku 
realizovat zamýšlené projekty. 
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Podpis vlastníků v.r.
 

  

Výpis z katastru nemovitostí 
Příloha námitky: 

 

O námitce se věcně nerozhoduje. 
Rozhodnutí o námitce: 

 

Tento požadavek se netýká řešené části územního plánu, nebyl součástí Obsahu Změny č. 
1 ÚP Mikulovice schválené zastupitelstvem obce.   

Odůvodnění: 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Použité podklady: 

Územní plán Mikulovice, který nabyl účinnosti dne 3.1.2013 
Návrh Změny č. 1 ÚP Mikulovice  
Spis Změny č. 1 Územního plánu Mikulovice č. 71744/2018   
 
 

M) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V rámci veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Mikulovice nebyly uplatněny žádné připomínky. 
 

 

Vyhodnocení připomínek uplatněných v opakovaném veřejném 
projednání. 

Vodovody a kanalizace, a.s. 

Připomínka č. 1 

připomínka zn. Jo/2020/ opakZ1 - 1516 ze dne 28.07.2020 
připomínka podaná dne 31.07.2020 
 

Předložený návrh Změny č.1 ÚP : 

Znění připomínky: 

-vymezuje zastavěné území obce k 28.5.2020 
-zastavitelnou plochu Z5 převádí do ploch stabilizovaných 
-mění výměru zastavitelných ploch : Z1 z původních 0,9469 ha na 0,55 ha 
                                                            Z10 z původních 1,3996 ha na 0,74 ha  
                                                            Z12 z původních 6,6433 ha na 4,67 ha 
-upravuje názvy jednotlivých kapitol 

K řešení Změny č.1 ÚP jsme vydali námitky/připomínky dne 10.10.2018, zn.Jo/2018/Zl - 1525, které 
zůstávají nadále v platnosti. 

K předloženému řešeni sdělujeme : 

1. Veřejný vodovod a kanalizace v obci Mikulovice a místní části Blato je ve správě VAK Pardubice, 
a.s. 

2. Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely 
požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze jako doplněk primárního zdroje. Řešená Změna 
č.1 bude tento zdroj specifikovat. Hydranty nebudou označovány jako požární. 

3. Nové trasy vodovodů a kanalizací budou umísťovány do ploch trvale nezaplocených a přístupných 
pro techniku provozovatele. Stávající trasy nebudou zaplocovány. 
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4. 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. 

5. Zpracovávané územní studie dle ÚP (plochy Z12, Z15, Z20) budou před dokončením odsouhlaseny 
VAK a stanou se závaznými pro řešení dalšího využití lokality. Lokality budou v ÚS řešeny jako celek 
bez dělení na menší území nebo jednotlivé pozemky. 

ÚS budou zpracovány a odsouhlaseny VAK před podáním první žádosti o vydání ÚR v lokalitě. 

ÚS pro vyjmenovanou plochu Z12 byla zpracována již v 12/2012, pro plochu Z20 v 10/2013 a jsou 
vystaveny na www.pardubice.eu. 

6. Hydrodynamický tlak ve vodovodní síti se přiběžném provozu pohybuje na hodnotě cca 20 - 30 m 
vodního sloupce v obci Mikulovice, cca 40m v místní části Bláto. 

 

Další připomínky nemáme. 

S pozdravem 

 

Ing. Pavel Janoušek 
Podpis: 

vedoucí PTO 

 

Připomínka je ve všech bodech bezpředmětná. 
Vyhodnocení připomínky: 

  

1. Tato informace je v textové části územního plánu uvedena.  

Odůvodnění: 

2. Požadavek pro odběr vody pro účely požárních zásahů byl do textové části Změny č.1 doplněn 
dle uplatněných námitek společnosti k veřejnému projednání zn. Jo/2018/Zl - 1525 ze dne 
10.10.2018, bodu č.4.  

3. Umísťování tras vodovodů a kanalizací se řídí zákonem a prováděcími právními předpisy.  

4. Požadavek na respektování stávajících tras veřejných vodovodů a kanalizací včetně souvisejících 
zařízení a jejich ochranných pásem min. v rozsahu zák.274/2001 Sb., je součástí odůvodnění 
územního plánu. 

5. Pro lokality Z12, Z15 a Z20 je územním plánem daná podmínka zpracování územní studie. 
Územní studie musí být zpracována pro lokalitu celou - její plocha je vymezena ve Výkrese 
základního členění ÚP Mikulovice. Územní studie se pořizuje dle dikce stavebního zákona; 
územní studie pro lokalitu Z12 a Z20 jsou již pořízené a zaevidované jako podklad pro 
rozhodování v území. Odsouhlasení konkrétního řešení záměru společností VAK probíhá v další 
fázi řízení.     

6. Jedná se o informaci, která nemá vliv na řešení  Změny č. 1. 
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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 31. 10. 2012 Změny č. 1 ÚP k  
28. 5. 2020

 
.   

Řešené území je vymezeno správním územím obce Mikulovice, které tvoří dvě katastrální území: 
Mikulovice u Pardubic a Blato o celkové rozloze 343 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. 
 
 

2. ZÁKLADNÍ

 

 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 plochy pro rozvoj 

výstavby jsou situovány v návaznosti na stávající zástavbu v okrajových částech obce.  
 
Návrh respektoval předchozí ÚPD (především předchozí 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 těsné návaznosti na stávající zástavbu. Jsou vymezeny plochy 
pro občanskou vybavenost - komerční (v návaznosti na předchozí územní plán) a požadované plochy 
pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná výroba i zemědělská) . Pro oddělení obytných ploch od 
ploch drobné výroby nebo dopravy jsou navrženy plochy ochranné a izolační zeleně. Pro uvedení do 
souladu s nadřazenou dokumentací - ZÚR Pardubického kraje - jsou zařazeny plochy dopravní 
infrastruktury - železniční jako koridor pro přeložku železniční trati ČD č. 238 Pardubice - Chrudim 
(Medlešická spojka) a silniční jako koridor pro rozšíření komunikace I/37.  

 
 
- hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 
 
Koncepce rozvoje zohledňuje přírodní hodnoty v území, především prvky ÚSES, 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 URBANISTICKÉ KOMPOZICE,  VYMEZENÍ 
PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,

 

 ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Urbanistický návrh

Nové stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní 
stávající zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod., viz též kap.6) 

 se orientoval především na vytvoření dostatečné rezervy pro bytovou 
výstavbu (rodinné domy), návrh ploch pro výrobu a skladování a koordinaci funkčního řešení celé 
plochy katastrů obce. 

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, pro občanskou 
vybavenost – veřejnou infrastrukturu i komerční, plochy pro výrobu a skladování (drobná a řemeslná 
výroba, zemědělská výroba), plochy ochranné a izolační zeleně a plochy dopravní infrastruktury - 
železniční a silniční (viz dále kap. 6). 

 
Pro rozvoj ploch bydlení v RD – městských a příměstských jsou vymezeny následující plochy:  

- zastavitelné plochy…   Z1, Z2, Z5, Z6, Z10, Z11, Z12, Z14, Z15 (část), Z21, Z24 a Z25  
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – komerční zařízení malých a středních jsou z 
předchozího ÚPO převzaty následující plochy:  
- zastavitelné plochy…   Z3, Z7, Z15 (část) a Z17  
 

Pro rozvoj ploch občanského vybavení – veřejné infrastruktury je navržena následující 
plocha:  
- zastavitelná plocha…   Z8  
 

Pro plochy výroby a skladování – drobnou výrobu a řemesla jsou určeny plochy: 
- zastavitelné plochy…   Z18, Z20 a Z22   
- plocha územních rezerv… R1  

 
Pro rozvoj drobné výroby a podnikatelských aktivit

 

 menšího rozsahu, nerušících nad míru 
přípustnou (viz kap.A6) bytovou zástavbu jsou v rámci funkční regulace 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. 

Pro plochy výroby a skladování – zemědělskou výrobu je určena plocha: 
- zastavitelná plocha…   Z19  
 

Pro plochy zeleně - ochranné a izolační je určena následující plocha: 
- zastavitelná plocha…   Z9  
(a části ploch P1, Z16, Z20, Z22 a R1) 

 
Pro plochy zeleně soukromé a vyhrazené je určena následující plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z4  
 
Pro plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

je určena následující plocha: 
- přestavbová plocha…   P1  
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Pro plochy dopravní infrastruktury – silniční jsou určeny následující plochy: 
- zastavitelné plochy…   Z23 a Z26 

 
Pro plochy dopravní infrastruktury – železniční je určena následující plocha: 

- zastavitelná plocha…   Z27  
 

Komunikační kostra

 

 urbanistického návrhu je stabilizovaná 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 kap. 4.).  

V řešeném území je třeba respektovat zásady ochrany přírody a krajiny

 

 (např. respektovat 
ochranné pásmo lesa u všech ploch s rozdílným způsobem využití). 

Systém sídelní zeleně

 

 zůstává zachován, tzn. převážně volně rozptýlená vysoká zeleň po celé 
ploše obce, aleje podél komunikací, vodotečí a na plochách veřejného prostranství.  

 

 
VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH  

- plochy zastavitelné (návrhové) 
 

 
Z1 zastavitelná plocha „V Loučkách“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

0,9469 0,55
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  

 ha 

 
severní okraj střední části stávající zástavby, východně staré komunikace I/37, 
již oddělené pozemky, na kterých probíhá výstavba  
 
- plocha je dopravně napojena ze přilehlé komunikace II. třídy při západní 

straně plochy, jednotlivé pozemky lze obsloužit ze stávajících obslužných 
komunikací 

- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy vybudované v ploše 
(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP vrchního 
elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení a trasy radioreléových spojů  
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Z2 zastavitelná plocha „V Loučkách - sever“  
 
rozloha: 

funkční využití: 

lokalizace plochy: 

specifické podmínky: 

 

 

 

 2,0561 ha 

plochy bydlení v RD – městské a příměstské  

severní okraj střední části stávající zástavby, východně staré komunikace I/37, 
v návaznosti na předchozí plochu, plocha převzata z předchozího ÚPO  
- plochu je dopravně možno napojit ze stávajících obslužných komunikací v 

sousední ploše Z1 při jižní straně; 
- 

- 

podmínkou pro umisťování nové zástavby v ploše Z2 je realizace její 
dopravní obsluhy přímým napojením na silnici II, třídy; z lokality budou 
zajištěny prostupy pro pěší do stabilizované plochy bydlení nacházející se 
jižně od plochy Z2; 

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

podmínkou využití plochy Z2 je realizace dopravního napojení ze severní  
části plochy Z2 (z pozemku p.č. 238 v mapě KN ke dni nabytí účinnosti 
Změny č. 1 ÚP) do jižní části plochy  (na pozemek p.č. 239 v mapě KN ke dni 
nabytí účinnosti Změny č. 1 ÚP); 

- v jižním okraji plochy je třeba respektovat OP vrchního elektrického vedení 
VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení a trasy radioreléových spojů  

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 
krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu platné 
legislativy 

 
 

 
Z3 zastavitelná plocha „V Loučkách - u silnice“  
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,2587 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední  
 
severní okraj střední části stávající zástavby, prostor východně staré 
komunikace I/37 mezi vlastní komunikací a plochou obytné zástavby Z1 
- plochu je dopravně možno napojit ze stávající přilehlé komunikace II. třídy při 

západní straně plochy, počet vjezdů je nutno minimalizovat 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v západním okraji plochy je třeba respektovat OP přilehlé komunikace 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  
- v ploše budou umísťovány pouze stavby, jejichž provozy nebo činnosti 

nebudou nad mez přípustnou ohrožovat okolní plochy bydlení hlukem, 
popřípadě jinými negativními vlivy 
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Z4 zastavitelná plocha „V Loučkách - u silnice“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5848 ha 
 
plochy zeleně - soukromá a vyhrazená  
 
severní okraj střední části obce, prostor východně staré komunikace I/37 mezi 
vlastní komunikací a plochami obytné zástavby Z1 a Z2  
 
- v případě potřeby je plochu možno dopravně napojit ze stávající přilehlé 

komunikace II. třídy při západní straně plochy, počet vjezdů je nutno 
minimalizovat 

- ev. inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy v okolí (vodovod, 
kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 

- v západním okraji plochy je třeba respektovat OP přilehlé komunikace 
- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení VN  
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  
- 

 

přes plochu Z4 bude dopravně napojena zastavitelná plocha Z2 na silnici II. 
třídy 

 
 

 
Z5 zastavitelná plocha „V Loučkách - východ“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,2759 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na plochu Z1 a již 
realizovanou výstavbu pod kostelem, plocha převzata z předchozího ÚPO, již 
oddělené pozemky, na kterých z části probíhá výstavba  
  
- plocha je dopravně napojena ze stávajících obslužných komunikací 

vybudovaných v ploše, napojené na sousední plochu Z1 při západní straně 
- inženýrské sítě je možno napojit na stávající trasy vybudované v ploše a okolí 

(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v severním okraji plochy je třeba respektovat OP vrchního elektrického 

vedení VN  
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení a trasy radioreléových spojů  
 

 
Z5 – převedena do ploch stabilizovaných 
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Z6 zastavitelná plocha „Pod kostelem - sever“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 2,0728 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na již realizovanou 
výstavbu pod kostelem, částečně zasahuje do prostoru bývalého areálu družstva 
Stavby  
  
- plochu bude nutno napojit prodloužením obslužné komunikace z jihu nebo na 

silnici III. třídy na Ostřešany severně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v západním a jižním okraji plochy je třeba respektovat trasy a OP vrchního 

elektrického vedení VN  
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

navrhované plochy P1 (technická infrastruktura –stavby a zařízení pro 
nakládání s odpady) 

- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 
krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 

- v jihovýchodní části plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný souhlas 
dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesa 
(viz též kap. 5.2 Odůvodnění ÚP) 

- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu platné 
legislativy 

 
 

Z7 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

  
0,5007 ha 
 
plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední   
 
východní okraj stávající zástavby, prostor západně stávajícího hřbitova a jižně 
komunikace na Ostřešany  
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou komunikaci při 

západní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru ve směru 

sever-jih 
- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 

krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 
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Z8 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,6831 ha 
 
plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury  
 
východní okraj stávající zástavby, prostor západně stávajícího hřbitova a jižně 
komunikace na Ostřešany  
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou komunikaci při 

západní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru ve směru 

sever-jih 
- pro zástavbu v ploše je nutno zohlednit ochranu panoramatické a 

krajinotvorné funkce areálu kostela sv. Václava 
 

 
Z9 zastavitelná plocha „Pod hřbitovem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 0,4004 ha 
 
plochy zeleně ochranné a izolační 
 
východní okraj obce, prostor mezi plochou Z8 a stávajícím hřbitovem, při jeho 
západní straně  
 
- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru ve směru 

sever-jih 
 

 
Z10 zastavitelná plocha „K bývalému kravínu“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,3996 0,74
 

 ha 

plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
jihovýchodní okraj stávající zástavby, při západním okraji cesty k bývalému 
kravínu 
 
- plochu je možno napojit na upravenou stávající obslužnou komunikaci při 

východní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v jižním okraji plochy je třeba respektovat  OP vrchního elektrického vedení 

VN  
- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

navržené přeložky železnice č. 238 Pardubice – Chrudim 
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Z11 zastavitelná plocha „U bývalého kravína“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
0,2981 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
– jihovýchodní okraj stávající zástavby, v návaznosti na stávající zástavbu, 
severozápadně bývalého kravína 
 
- plochu je možno napojit na stávající obslužné komunikace při západní a 

severní straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v severovýchodním okraji plochy je třeba respektovat  OP stávající 

trafostanice a vrchního elektrického vedení VN  
- zástavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

navržené přeložky železnice č. 238 Pardubice – Chrudim 
 

 
Z12 zastavitelná plocha „K Medlešicím“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 6,6433  4,67
 

 ha 

plochy bydlení v RD – městské a příměstské a plochy veřejného prostranství  
 
jižní okraj stávající zástavby, v návaznosti na stávající zástavbu  
 
 
- pro plochu je nutno vybudovat obslužné komunikace napojené na stávající 

obslužné komunikace při severní straně plochy 
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod) 
- pro zásobování elektrickou energií bude nutno vybudovat novou trafostanici a 

distribuční kabelové rozvody 
- v severozápadním okraji plochy je třeba respektovat trasu radioreléového 

spoje 
- v západním okraji plochy je nutno respektovat podmínky zóny havarijního 

plánování 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, územní řízení) je 

nutné prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech; případná protihluková opatření budou realizována 
investory výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo 
pozemky I/37 

- výstavba v ploše je rozdělena na 4 etapy – Z12I, Z12II, Z12III a Z12IV , plocha 
v dané části může být realizována až po realizaci předcházejícího kroku 
rozvoje 

 
 
Z 13 – zrušena 
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Z14 zastavitelná plocha „U hlavní komunikace“  
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,2600 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
– jihozápadní okraj stávajícího zastavěného území obce, při západní straně 
původní komunikace I/37 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v ploše je nutno respektovat OP přilehlé komunikace II. třídy 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, územní řízení) je 

nutné prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech; případná protihluková opatření budou realizována 
investory výstavby v těchto plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo 
pozemky I/37 

 
 

Z15 zastavitelná plocha „Pod hřištěm“  
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 3,1308 ha 
 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední, 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské a plocha veřejného prostranství 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území obce, západně původní 
komunikace I/37, jižně stávajícího hřiště 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v severní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 
- v ploše je nutno zřídit (v rámci zpracování územní studie) plochy veřejných 

prostranství v rozsahu platné legislativy 
- součástí plochy je pás veřejného prostranství při východním okraji plochy u 

komunikace II/324 
- realizace bytové výstavby v ploše je podmíněně přípustná z hlediska ochrany 

před hlukem vůči silniční komunikaci I/37 
- v další fázi projektové dokumentace (územní řízení, regulační plán) je nutno 

doložit dodržení platných hygienických limitů hluku ze silniční komunikace 
I/37, na hranici plochy Z15. 

- případná protihluková opatření budou realizována investory výstavby v těchto 
plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo pozemky I/37 

- v části plochy s funkčním využitím OM nebudou umisťovány stavby a 
zařízení, které by vyžadovaly ochranu před hlukem. 

- v ploše je stanovena následující etapizace výstavby: v první fázi bude 
realizována OM, v druhé fázi BI 

 
Z16 - zrušena 
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Z17 zastavitelná plocha „Za pneuservisem“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 2,6052 ha 
 
plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední  
 
severozápadní okraj stávajícího zastavěného území obce, v návaznosti na 
stávající areály fy Steno a Pneu Drbout, při západní straně původní komunikace 
I/37 
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- v ploše je nutno zřídit plochy veřejných prostranství v rozsahu platné 

legislativy 
- do plochy nebudou umisťovány stavby a zařízení, které by vyžadovaly 

ochranu před hlukem 
 
 

 
 

Z18 zastavitelná plocha „Severní okraj katastru“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,5914 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba  
 
severozápadní okraj řešeného území (sever katastru Blato), v návaznosti na 
stávající areály v bývalém zemědělském středisku, východně původní 
komunikace na Blato  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou slepou obslužnou komunikaci 

(část bývalé komunikace na Blato)  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části obce (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení   
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Z19 zastavitelná plocha „Severní okraj Blata“  
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,5140 ha 
 
plochy výroby a skladování  - zemědělská výroba  
 
severozápadní okraj řešeného území, severní okraj Blata, v návaznosti na 
stávající zástavbu na severním konci Blata  
 
- plochu je možno napojit na prodloužení stávající místní  komunikace při jižní 

straně Blata  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části Blata (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení  a trasu radioreléového spoje 

- v severní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 
vedení 

- plochu je nutno zkoordinovat s trasou navrhovaného biokoridoru směrem 
severním a západním 

- provoz a činnosti v ploše nesmí negativně ovlivňovat nad mez přípustnou (viz 
Odůvodnění ÚP kap. 3) blízkou bytovou zástavbu  

 
 

Z20 zastavitelná plocha „Severovýchod Blata“  
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 3,4149 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba a plocha ochranné a 
izolační zeleně 
 
severovýchodní okraj stávajícího zastavěného území Blata, západně nové 
komunikace I/37, severně bývalého areálu cihelny Blato  
 
- plochu je možno napojit odbočením ze stávající komunikace při severní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v severní části Blata (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrorozvody) 

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení a trasy radioreléových spojů 

- ve severozápadní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního 
elektrického vedení 

- v severním okraji plochy je třeba respektovat trasu a OP vodovodu z 
vodojemu Mikulovice 

- v severním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. 
třídy 

- při severozápadním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační zeleně 
o min. šířce 15 m pro oddělení od sousední plochy bydlení 

- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 
dále kap. 9), studie musí kladně vyřešit kolizní střet stávající cyklotrasy,  
stávající  místní komunikace vyhrazené pro pěší provoz s případným 
vjezdem do plochy Z20 
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Z21 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,4599 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj stávajícího zastavěného území Blata, při východní straně 
komunikace na Dražkovice  
 
- plochu je možno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. třídy při západní 

straně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- bytová výstavba v ploše je podmíněna dodržením hygienických limitů hluku z 

dopravy na přilehlé komunikaci III. třídy 
- v dalších fázích projektové dokumentace (regulační plán, územní řízení) je 

nutné prokázat, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech 

- případná protihluková opatření budou realizována investory výstavby v těchto 
plochách, nikoliv na náklady ŘSD ČR, a to mimo pozemky I/37 

 
 

 
 

Z22 zastavitelná plocha „U nadjezdu“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 1,8112 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba a plocha ochranné a 
izolační zeleně 
 
jihozápadní okraj stávajícího zastavěného území Mikulovic, trojúhelníkový 
prostor mezi novou a starou komunikací I/37, u stávajícího nadjezdu, plocha 
převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci II/324 při východní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- při severovýchodním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační 

zeleně o min. šířce 15 m pro oddělení od sousední plochy bydlení 
 
 

 
 

Z23 zastavitelná plocha „cyklostezka“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,6355 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – silniční   
 
Střední část řešeného území, podél východní strany hlavní komunikace II/324 v 
rozsahu dle zpracované DÚR   
  
- plocha je vymezena v souladu se zpracovanou DÚR (Transconsult s.r.o. 

Hradec Králové 2004) 
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Z24 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj katastru obce“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 0,2982 ha 
 
plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj katastru obce, v návaznosti na stávající zástavbu severně 
komunikace na Ostřešany, převzato z předchozího ÚPO  
 
- plochu je nutno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. třídy jižně plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- likvidaci odpadních vod do doby napojení oblasti na kanalizaci nutno řešit 

individuelně (domovní ČOV, jímky na vyvážení, apod.) 
- v západním okraji plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního 

elektrického vedení 
 

 
Z25 zastavitelná plocha „Severovýchodní okraj katastru obce“  
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 0,7044 ha 
 
Plochy bydlení v RD – městské a příměstské  
 
severovýchodní okraj katastru obce, v návaznosti na stávající zástavbu severně 
komunikace na Ostřešany, převzato z předchozího ÚPO  
 
- plochu je možno napojit ze stávající přilehlé komunikace III. třídy při jižním 

okraji plochy  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, elektrorozvody) 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení   
- likvidaci odpadních vod do doby napojení oblasti na kanalizaci nutno řešit 

individuelně (domovní ČOV, jímky na vyvážení, apod.) 
- v západní části plochy je nutno respektovat trasu a OP vodovodu z 

Mikulovického vodojemu 
- v území plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný souhlas dotčeného 

orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesa (viz též kap. 
5.2 Odůvodnění ÚP) 

 
 

Z26 zastavitelná plocha „Rozšíření komunikace I/37“  
 
rozloha: 

funkční využití: 

lokalizace plochy: 

 

 

 

specifické podmínky: 

 

 
 

koridor 6,7714 ha 

plochy dopravní infrastruktury – silniční  

západní část řešeného území, koridor pro rozšíření stávající komunikace I/37 
Pardubice - Chrudim o další dva pruhy směrem k obci, převzato z platných ZÚR 
Pardubického kraje (stavba D04)  

- 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 

- v další fázi (regulační plán, územní řízení) je nutno doložit dodržení 
hygienických limitů hluku z dopravy pro nejbližší chráněné venkovní prostory  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení  a trasy radioreléových spojů 

- v ploše je třeba respektovat trasy a OP veškerých inženýrských sítí 
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Z27 zastavitelná plocha „přeložka železniční tratě Pardubice – Chrudim 
(Medlešická spojka)“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
lokalizace plochy: 
 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
koridor 36,5346 ha 
 
plochy dopravní infrastruktury – železniční  
 
východní okraj řešeného území, koridor přeložky železniční tratě č. 238 
Pardubice – Chrudim (Medlešická spojka), převzato z platných ZÚR 
Pardubického kraje (stavba D101)  
 
- 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 

- v další fázi (regulační plán, územní řízení) je nutno doložit dodržení 
hygienických limitů hluku z dopravy pro nejbližší chráněné venkovní prostory  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení  a trasy radioreléových spojů 

- v ploše je třeba respektovat trasy a OP veškerých inženýrských sítí 
- v severní části plochy je nutno respektovat OP lesa - je nutný souhlas 

dotčeného orgánu státní správy lesů se stavbou v ochranném pásmu lesa 
(viz též kap. 5.2 Odůvodnění ÚP) 

 
 
 
- plochy přestavby 

 
 

P1 zastavitelná plocha „jih bývalého areálu Stavba“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
1,7468 ha 
 
plochy technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady a plochy ochranné a izolační zeleně 
 
severovýchodní okraj obce, prostor jižní části bývalého areálu družstva Stavby  
  
- plochu je možno napojit z prostoru bývalého areálu družstva Stavba na silnici 

III. tř. severně plochy    
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras v okolí 

(vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- součástí plochy je pás ochranné a izolační zeleně při západní a jižní straně 

plochy o min. šíři 25 m 
- provoz a činnosti v ploše nesmí negativně ovlivňovat nad mez přípustnou (viz 

Odůvodnění ÚP kap. 3) okolní bytovou zástavbu, v další fázi (regulační plán, 
územní řízení) je nutno doložit dodržení hygienických limitů hluku pro 
nejbližší chráněné venkovní prostory  

- v západním a jižním okraji plochy je třeba respektovat trasy a OP vrchního 
elektrického vedení VN  

- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 
vedení   

- ve východní části plochy je nutno respektovat OP lesa - umístění hlavních a 
vedlejších staveb včetně oplocení bude možné nejméně 25 m od nejbližší 
hranice lesa a je nutný souhlas dotčeného orgánu státní správy lesů se 
stavbou v ochranném pásmu lesa 
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- plochy územních rezerv 
 

 
R1 zastavitelná plocha „Západní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 5,2729 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba + ochranná a izolační 
zeleň 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území Blata, v návaznosti na stávající 
obytnou zástavbu, plocha převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci III. třídy při jižní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- při východním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační zeleně o 

min. šířce 15 m pro oddělení od sousedních ploch bydlení 
- činnosti a provozy nesmí nad mez přípustnou ovlivňovat přilehlou bytovou 

zástavbu 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  a trasu radioreléového spoje 
- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- v jižním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. třídy 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 
 
 

 
 
Celkově je navrženo (vč. dopravních koridorů v redukované ploše – kvalifikovaném odhadu) 

41,3695 ha rozvojových ploch (ploch zastavitelných a přestavbových ploch) převážně pro obytnou 
zástavbu a plochy občanské vybavenosti a drobné výroby. 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.   

 
 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
UMISŤOVÁNÍ,

 

 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, 
VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ 

4.1  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 

 
Železniční doprava 

Stávající železniční trať č. 238 Pardubice - Chrudim, která prochází západním okrajem řešeného 
území, má být přeložena k východní hranici se sousedními Ostřešany jako tzv "Medlešická spojka". V 
nadřazené dokumentaci - Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) je pro tento záměr 
vymezen koridor stavby D101 o šířce 600 m, s úkolem zpřesnit koridor v návazných územních plánech. 

 
Ve východním okraji katastru je proto navržen koridor respektující konkrétní podmínky v území 

(především zastavěná území, ÚSES, atd.) jako rozvojová plocha Z27. Zároveň je plocha v souladu s 
požadavky ZÚR Pk zařazena do veřejně prospěšných staveb (viz dále kap. 7). 
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Silniční doprava 

Koncepce silniční dopravy je určena stávajícím stavem v řešeném území a předchozím 
územním plánem. Z hlediska dopravní infrastruktury je proto respektována stávající koncepce silniční 
dopravy. 

 
Je třeba respektovat stávající plochy silnic (dopravní infrastruktury), umožňující průchod 

komunikace I. a II. třídy (silnice I/37, II/324) a III. třídy (silnice III/32232, III/32233, III/34030 a III/34031) 
a stabilizované plochy místních komunikací (veřejných prostranství). 

 
Z nadřazené dokumentace - ZÚR Pk vyplývá vymezení koridoru stavby D04 pro rozšíření 

stávající komunikace I/37 Pardubice - Chrudim na čtyřpruh. Při východní straně stávající komunikace je 
proto navržen zpřesněný koridor jako rozvojová plocha Z26 o max. šířce 50 m. Zároveň je plocha v 
souladu s požadavky ZÚR Pk zařazena do veřejně prospěšných staveb (viz dále kap. 7). 

 
V případě napojování nových rozvojových ploch bude minimalizován počet vjezdů. Dopravní 

napojení nových zastavitelných ploch bude realizováno prostřednictvím místních komunikací nebo sítě 
silnic nižších tříd, nikoliv přímým napojením na silnici I/37.  

 
Dopravní napojení většího množství staveb je obecně nutno řešit prostřednictvím soustavy 

místních obslužných komunikací, s „kmenovým“ napojením na státní silnici. Parametry sjezdu a místní 
komunikace 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 II.tř. V navrhovaných plochách budou komunikace přednostně řešeny jako 
obytné zóny.  
 
 Podél východní strany hlavní komunikace II/324 je navržena cyklostezka v rozsahu a řešení dle 
projektu k územnímu řízení firmy Transconsult s.r.o. Hradec Králové, 11/2004. Cyklostezka je navržena 
jako rozvojová plocha Z23 a je zařazena do veřejně prospěšných staveb. 
 
 

 
Doprava v klidu 

Územní plán nevymezuje samostatnou plochu s rozdílným využitím pro dopravu v klidu. Doprava 
v klidu je přípustná ve vybraných plochách s rozdílným způsobem využití (viz dále kap.6 Návrhu ÚP).  

 
 

4.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

4.2.1 Vodovod 
 
Do Mikulovic a Blata je voda přivedena z vodojemu skupiny „Pardubice“. Zásobní řad DN 300 je 

vyveden přímo z vodojemu a prochází obcí Mikulovice a severně od obce Blato. Provozní řady v obci 
obsluhují celou zástavbu. Správcem a provozovatelem vodovodu je společnost VAK a.s. Pardubice. 
Tlakové poměry jsou vyhovující, akumulace dostatečná. Kvalita vody vyhovuje ČSN 757111. 

  
Technické řešení vyhovuje i pro budoucí rozvoj obce. Je nutné počítat s opravami starších 

kovových úseků potrubí. Do míst nové připravované výstavby bytové a obslužné zóny je možné 
průběžně prodlužovat řady a doplňovat nové přípojky.  

 
Případný odběr vody pro požární zásahy bude možné provádět z nadzemních hydrantů 

v lokalitě. Stávající ani nově budovaný vodovod pro veřejnou potřebu není vodovodem 
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požárním. V rámci řešení zástavby nových zastavitelných lokalit v obci je potřeba stanovit 
primární zdroje požární vody mimo veřejný vodovod, tzn. vodoteče, požární nádrže apod. 

4.2.2 Kanalizace 
 
Obec je v současné době odkanalizována jednotnou kanalizační sítí do prostoru křižovatky silnic 

II/324 a III/32226, kde je napojena na síť Dražkovic a dále do Pardubic a Semtína, kde jsou odpadní  
vody čištěné na ČOV Semtín. Provozovatel a vlastník sítě je VAK Pardubice a.s. Systém je funkční a 
čistírna má dostatečnou kapacitní rezervu . 

 
 V místní části Blato je nově vybudována jednotná kanalizace svádějící odpadní vody na severní 

okraj obce, z tohoto místa je splašková voda vedena do kanalizace v Dražkovicích. 
  
Stav kanalizace je vyhovující. V obci je možné kanalizaci prodlužovat do míst nové výstavby.  
 
Kanalizace pro novou zástavbu bude navržena a realizována jako oddílná. Dešťové a 

ostatní vody budou likvidovány mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
 
V okrajových částech (zejména v zástavbě na severovýchodním okraji katastru podél silnice na 

Ostřešany) je do doby výstavby kanalizace u nových staveb i stávajících jímek a DČOV nutno dbát na 
ekologické likvidování splašků a kalů v souladu s platnou legislativou (odvoz na určená místa apod.). 

 

4.2.3  Elektrorozvody 
 
Napájení navrhovaných ploch ze stávající elektrorozvodné sítě je navrženo  následujícím 

způsobem:  
 
Plocha  Z1  
Napájení ze stávajícího kabelového rozvodu 0,4 kV, který byl realizován v řešené ploše. 

 
Plocha Z2, Z3, Z5  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1183 – Římská novým kabelovým rozvodem, propojení se 
stávající rozvodnou soustavou plochy Z1. V konečné fázi výstavby řešit posílení stávající TS č. 1183. 
 
Plocha Z6  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 1064 – Pod kostelem novým kabelovým rozvodem, propojení se 
stávající rozvodnou soustavou. 
 
Plocha Z7, Z8, Z10, Z11  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 777 – RD U kravína novým kabelovým vedením 0,4 kV, vhodně 
propojit se stávající rozvodnou soustavou. Při plném využití území se předpokládá výměna trafa na TS 
č. 777 za silnější. 
 
Plocha Z12  
Zajištění potřebného výkonu předpokládá výstavbu nové transformační stanice 35/0,4 kV. Navrhujeme 
buď výstavbu kabelové kompaktní TS (alternativa „A“) nebo výstavbu stožárové TS (alternativa „B“). 
V případě alt. „A“ bude kabelová kompaktní TS připojena zemním kabelem 35 kV z vedení (přípojky) 
pro stávající TS č. 974 – škola. Při alternativě „B“ bude vybudována stožárová TS 35/0,4 kV připojená 
venkovním vedením 35 kV.  
Distribuční rozvodná soustava bude řešena zemními kabely tak, aby většina RD měla zajištěno 
dvoustranné napojení. 
 
Plocha Z14  
Napájení ze stávající distribuční rozvodné soustavy. 
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Plocha Z15, Z22  
V rámci přípravy území pro výstavbu provedl majitel plochy odstranění venkovního vedení 35 kV 
(přípojka pro TS 35/0,4 kV č. 924 – škola). Venkovní vedení, které procházelo napříč plochou byla 
nahrazeno kabelem 35 kV. 
Potřebný elektrický výkon pro plochu bude zajištěn kabelovým vývodem ze stávající stožárové TS č. 
625 – Křemínek. Počet kabelových napáječů bude závislý na požadavku odběratelů občanské 
vybavenosti. 
 
Plocha Z16 – zrušena  

 
Plocha Z17  
Napájení bude řešeno kabelovým vedením 0,4 kV ze stávající TS 35/0,4 kV č. 367 – K Dražkovicím. Při 
plném využití území se předpokládá výměna trafa 100 kVA za silnější. 
 
Plocha Z18  
Napájení se předpokládá ze stávající distribuční rozvodné soustavy. 
 
Plocha Z19, Z20, Z21  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 177 – obec I. novým kabelovým vedením 0,4 kV (plochy Z20, 
Z21) a rozšířením stávající distribuční soustavy (plocha Z19). 
 
Plocha Z24, Z25  
Napájení ze stávající TS 35/0,4 kV č. 230 – Stavba venkovním vedením na betonových sloupech. Při 
plném využití území bude nutno řešit posílení stávající rozvodné soustavy (výměna stávajících vodičů 
AlFe 4 x 35 za výkonnější) 
 
Veřejné venkovní osvětlení 

 
Součástí nové výstavby bude veřejné osvětlení nových komunikací a ploch pro RD a další 

objekty. Nové osvětlovací stožáry připojit na stávající rozvod VO v obci nebo vybudovat nový napájecí 
bod. Vlastní osvětlení bude provedeno sadovými stožáry. 

 

4.2.4 Spoje  
 
Nové objekty budou připojovány v návaznosti na stávající síť podle poptávky po 

telekomunikačních službách. 
 
 

4.2.5 Plynovody  
 

V současné době je plynofikována obec Mikulovice i místní část Blato. Rozvody mají dostatečnou 
rezervu pro napojení navrhované bytové zástavby.  

 
 

4.3  OBČANSKÉ VYBAVENÍ  
 

Hlavní objekty jsou částečně soustředěny v centrální části Mikulovic u hlavní komunikace a podél 
odbočující komunikace ke kostelu. V Blatě je občanská vybavenost v menším rozsahu soustředěna v 
centru u návsi.  

 
Plochy pro veřejnou infrastrukturu jsou dostačující; pro možný rozvoj jsou nové plochy 

občanského vybavení navrženy ve střední části obce (při východní straně hlavní komunikace, naproti 
stávajícímu hřišti a jižně od hřiště), v severozápadním okraji zastavěného území (v návaznosti stávající 
areály) a ve východním okraji zastavěného území (v prostoru západně hřbitova).  
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Drobné objekty občanské vybavenosti jsou přípustné v rámci vybraných ploch s různým 
způsobem využití - bydlení či výroby, a to při splnění regulačních a hygienických podmínek (viz dále 
kap. 6).   

4.4  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ   
 
Stávající veřejná prostranství užívaná ve veřejném zájmu jsou samostatně vymezena - v prostoru 

stávající návsi ve střední části stávajícího zastavěného území  obce v okolí rybníka. 
 
V plochách bydlení a občanské vybavenosti překračujících rozlohu 2 ha (tedy v návrhových 

plochách Z2, Z6, Z12, Z15 a Z17) je nutno vymezit plochy veřejných prostranství v rozsahu dle platné 
legislativy.  

 
 

5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH  S 
ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 
ZMĚNY  V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI 

KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ 
LOŽISEK NEROSTŮ NEROSTNÝCH SUROVIN 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 (zejména plochy Z6, P1, Z25 a Z27).   

 

5.2  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY - ÚSES 
 

Hlavní prvky (biokoridory, biocentra), které obsahuje návrh generelu ÚSES  pro řešené území,  jsou 
součástí hlavního a koordinačního výkresu (značení dle ÚAP):  
 

- regionální ÚSES  
- v řešeném území se nevyskytuje  

- lokální ÚSES  
 

     - lokální biocentra:  
- LBC 157 –  U Mikulovic  (jihovýchodní okraj řešeného území), k vymezení - zalesnit 

autochtonními listnatými dřevinami 
- LBC 158 –  Pod Kopcem (severovýchodní okraj řešeného území),  vymezené, funkční - 

plochu zohlednit v LHP, hospodařit  podrostním způsobem s využitím 
přirozeného zmlazení  autochtonních dřevin 

- LBC 180 –  K Dřenicím (jihozápadní okraj řešeného území),  k vymezení - ve 
 stávajících porostech provádět jen nutné sanitární zásahy, část 
 vymezenou na orné půdě zalesnit autochtonními listnatými 
 dřevinami 

 
      - lokální biokoridory:  

- LBK 123 -  mezi LBC 157 a LBC 180 v jižní části řešeného území, k vymezení - založit 
výsadbou autochtonních listnatých dřevin, porosty kolem rybníka udržovat 
jednotlivým výběrem 
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- LBK 124 -  z jihu k LBC 158 ve východní části řešeného území, k  vymezení - založit 
výsadbou autochtonních listnatých dřevin 

- LBK 125 -  od LBC 180 směrem na sever v západní části řešeného území,  částečně 
vymezený - porosty doplnit výsadbou autochtonních  listnatých dřevin 

- LBK 134 -  odbočuje z LBC 125 směrem na západ v severozápadní části  řešeného 
území, k vymezení - založit výsadbou autochtonních  listnatých dřevin 

 

5.3  OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
 

V návaznosti na jihovýchodní okraj zastavěného území je navržena ochranná hrázka, která 
navazuje jihovýchodně až východně na suchý poldr v jižním okraji obce. Její funkcí je usměrňovat odtok 
povrchových vod ze zemědělských pozemků severním směrem do otevřeného koryta a následně do 
potrubí (viz též Odůvodnění ÚP kap. 3.1.12). 

 
 
 
 

6.  STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍHO VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 
(NAPŘ. VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ 
ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ) 

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

vyznačeny následující plochy s různým způsobem využití: 
 
■ plochy bydlení :   - v rodinných domech - městské a příměstské (BI) 
  - v rodinných domech - venkovské (BV) 
■ plochy rekreace:   - zahrádkářské osady (RZ) 
■ plochy občanského vybavení:   - veřejná infrastruktura  (OV) 
    - komerční zařízení malá a střední  (OM) 
    - tělovýchovná a sportovní zařízení  (OS) 
    - hřbitovy  (OH) 
■ plochy veřejných prostranství:   - veřejná prostranství (PV) 
  - veřejná zeleň  (ZV) 
■ plochy smíšené obytné:    - venkovské (SV) 
■ plochy dopravní infrastruktury:  - silniční  (DS) 
  - železniční  (DZ) 
■ plochy technické infrastruktury:  - inženýrské sítě  (TI) 
  - plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s       
odpady (TO) 
■ plochy výroby a skladování:  - drobná a řemeslná výroba (VD)          
   - zemědělská výroba  (VZ) 
■ plochy smíšené výrobní ( VS )          
■ plochy zeleně:   - soukromé a vyhrazené (ZS) 
  - ochranné a izolační (ZO) 
  - přírodního charakteru (ZP) 
■ plochy vodní a vodohospodářské  (W) 
■ plochy zemědělské  (NZ) 
■ plochy lesní  (NL) 
■ plochy přírodní  (NP)    
■ plochy smíšené nezastavěného 
 území  (NS)     - s indexy přípustných funkcí - přírodní a zemědělská   (pz) 

  - s indexy přípustných funkcí - přírodní a vodohospodářská (pv) 
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Pro jednotlivé plochy s různým 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. BI – plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské   
 

A – hlavní využití: 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily 

resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů 
8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu 
11) 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)  

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím (mimo 
plochy Z2, Z6, Z7 a Z8, kde je povolena zástavba s max. 1 nadzemním podlažím s možným 
obytným podkrovím) 
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s možným 
využitým podkrovím (mimo plochy Z2, Z6, Z7 a Z8, kde je povolena zástavba s max. 1 
nadzemním podlažím s možným využitým podkrovím) 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 
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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  
2. BV – plochy bydlení v rodinných domech – venkovské   

 
A - hlavní využití: 
plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí 
nerušících obslužných funkcí místního významu 

 
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) stavby a plochy bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro 

samozásobení 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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily 

resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů 
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
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)  

 
C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
• stavba rodinného domu – max. 2 nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 2 nadzemní podlaží s možným 
využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

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  
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3. RZ – plochy rekreace – zahrádkářské osady  
 

A – hlavní využití: 
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) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
4) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
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 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

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. OV – plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura  

 
A - hlavní využití: 
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) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území 
6) manipulační plochy dopravní obsluhy  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
9) zeleň liniová a plošná 
10) informační a reklamní zařízení 
11) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné 

legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

nepřípustné: 
1) bytová výstavba 
2) objekty  a plochy zemědělské a průmyslové výroby 
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C - podmínky prostorového uspořádání: 

ZÁSADY PROSTOROVÉ REGULACE 
•  stavba občanské vybavenosti – max. 2 nadzemní podlaží s možným využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 
 
 
5. OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední  

 
A - hlavní využití: 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
8) parkovací plochy sloužící obsluze území  
9) manipulační plochy dopravní obsluhy  
10) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
11) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
12) zeleň liniová a plošná 
13) informační a reklamní zařízení 
14) zařízení drobné a řemeslné výroby nerušící nad míru přípustnou okolí (ve smyslu platné 

legislativy, viz odůvodnění ÚP) 
 

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 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 
 
 
6. OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení  

 
A - hlavní využití: 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
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6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) zeleň liniová a plošná  
9) veřejné stravování pro obsluhu území 
10) byty služební a majitelů zařízení 
 
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 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

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  

 
 

7. OH – plochy občanského vybavení – hřbitovy  
 

A - hlavní využití: 
plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť   

 
B - funkční využití: 

přípustné : 
1)  hřbitov vč. příslušných staveb a dopravních ploch 
2)  vybavenost příslušná k uvedené funkci  
3)  parkovací plochy sloužící obsluze území  
4)  stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5)  místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6)  zeleň liniová a plošná                  
7)  stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1)  veškeré stavby neuvedené jako přípustné 

 
 

8. PV – plochy veřejných prostranství 
 
A - hlavní využití: 
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  
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.) 
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7) vodní plochy a toky 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

9. ZV – plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň  
 

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

přípustné: 
1) plochy veřejné zeleně a parků 
2) městský mobiliář, dětská hřiště 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) pěší a cyklistické komunikace 
5) sady  
6) zeleň liniová a plošná  
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

10. SV – plochy smíšené obytné - venkovské 
 
A – hlavní využití: 
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) drobná sportoviště a plochy pro každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) parkovací plochy sloužící obsluze území (osobní automobily resp. automobily do 3,5t) 
7) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území (osobní automobily 

resp. automobily do 3,5t) především na pozemcích rodinných domů 
8) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
9) zeleň liniová a plošná 
10) nerušící zařízení drobné a řemeslné 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 
2) stavby a plochy pro smíšenou výrobu a pro intenzivní zemědělskou výrobu 
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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. 1nadzemní podlaží s možným obytným podkrovím  
• stavby nebytové (obč. vybavenost, provozovny,..) max. 1 nadzemní podlaží s možným 
využitým podkrovím 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

 

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 - hlavní využití: 
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) plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení (např. mosty, 

lávky atd., dopravní značení), technická opatření související s provozem na pozemních 
komunikacích, protihluková opatření   

5) stavby a zařízení sloužící hromadné dopravě (autobusové zastávky) 
6) plochy pro pěší a cyklisty na oddělených pruzích a chodnících 
7) vodní plochy a toky 
8) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné : 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 

 
 

12. DZ - plochy dopravní infrastruktury - železniční 
 

A - hlavní využití: 
plochy a koridory železniční dopravy  
 
B - funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy a koridory železniční dopravy 
2) stavby a plochy sloužící potřebě funkčního využití  
3) zeleň liniová a plošná  
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 
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nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

13. TI - plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 
 
A - hlavní využití: 
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) zeleň liniová a plošná  
3) 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.) 

4) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) 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 

 
 

14. TO – plochy technické infrastruktury – stavby a zařízení pro nakládání s 
odpady 
 
A – hlavní využití: 
plochy skládek, sběrných dvorů apod.  
 
 B – funkční využití: 

přípustné: 
1) plochy skládek, sběrných dvorů apod. 
2) zeleň liniová a plošná  
3) 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.) 

4) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
5) parkovací plochy sloužící obsluze území  
6) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
7) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
8) vodní plochy a toky 
9) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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15. VD  - plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba  
 

A - hlavní využití: 
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 hlavní funkcí   
3) stavby a zařízení technické infrastruktury 
4) parkovací plochy sloužící obsluze území  
5) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
6) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
7) zeleň liniová a plošná  
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) byty služební a majitelů zařízení 

 
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 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
16. VZ  - plochy výroby a skladování – zemědělská výroba  

 
A - hlavní využití: 
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 hlavní funkcí  
3) parkovací plochy sloužící obsluze území  
4) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
8) služební byty 
9) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
10) zařízení výroby, pokud nebudou narušeny hygienicko-veterinární předpisy 
 

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 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
 
 
17. VS  - plochy smíšené výrobní  

 
A - hlavní využití: 
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 hlavní funkcí   
3) parkovací plochy sloužící obsluze území  
4) stavby a zařízení pro odstavování vozidel (garáže) pro obsluhu území  
5) místní komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty 
6) stavby a zařízení technické infrastruktury 
7) zeleň liniová a plošná vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
8) stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací 
9) služební byty 
10) doplňková zařízení obchodu a služeb související s hlavní funkcí 
11) 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 
• stavby budou charakterem svého řešení navazovat na převládající charakter okolní stávající 
zástavby (hmotové řešení staveb, převažující typ zastřešení apod.) 

ZÁSADY PLOŠNÉ REGULACE   
• minimálně 20% celkové plochy musí být ozeleněno  
• veškeré plochy pro odstavování a parkování vozidel musí být na pozemku dané plochy 
• pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice areálu 
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18. ZS – plochy zeleně – soukromé a vyhrazené  
 

A - hlavní využití: 
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) městský mobiliář 
3) sportovní plochy a vybavení 
4) komunikace pěší a cyklistické 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
8) místní a obslužné komunikace, veřejná prostranství 

 
nepřípustné : 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
 
 

19. ZO – plochy zeleně – ochranné a izolační  
 

A – hlavní využití: 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

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

20. 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)  městský mobiliář, dětská hřiště 
3)  sportovní plochy a vybavení 
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)  stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) veškeré stavby neuvedené výše jako přípustné 
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21. W - plochy vodní a vodohospodářské  
 
A - hlavní využití: 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

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

 
 
22. NZ - plochy zemědělské  
 
A - hlavní využití: 
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.) 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
10) informační, propagační a reklamní zařízení 
11) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné  
 
 
23. NL - plochy lesní  
 
A - hlavní využití: 
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) stavby a zařízení technické infrastruktury 
 

nepřípustné: 
1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné        
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24. NP - plochy přírodní  
 
A - hlavní využití: 
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 
3) komunikace pěší, cyklistické  
4) účelové komunikace a zemědělské obslužné a manipulační plochy 
5) stavby a zařízení technické infrastruktury 
6) naučné stezky 

 
nepřípustné: 

1) všechny stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné   
 
 

25. NSpz – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, zemědělská 

 
A – hlavní využití: 
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) vodní plochy a toky 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné 
 
 

26. NSpv – plochy smíšené nezastavěného území s indexy přípustných funkcí: 
přírodní, vodohospodářská 

 
A – hlavní využití: 
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) plochy vodní a vodohospodářské 
3) zeleň krajinná, liniová vč. prvků ÚSES (biokoridory, biocentra a interakční prvky) 
4) stavby a zařízení technické infrastruktury 

 
nepřípustné: 

1) všechny plochy a stavby, pokud nejsou uvedeny jako přípustné 
 
Hranice jednotlivých výše uvedených funkčních ploch 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 BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 
ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
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: 

 
VD01 - plocha Z23 cyklostezka podél východní strany komunikace II/324 v rozsahu dle DÚR 
(Transconsult s.r.o. Hradec Králové, 11/2004)  

 
VD02 - plocha Z26 koridoru rozšíření komunikace I/37 na čtyřpruh zařazená v souladu se ZÚR 
Pardubického kraje (stavba D04) v rozsahu do 50 m od osy krajního pruhu stávající 
komunikace I/37 směrem východním  

 
VD03 - plocha Z27 koridoru přeložky železniční trati ČD č. 238  ve východním okraji řešeného 
území při hranici s Ostřešany zařazená v souladu se ZÚR Pardubického kraje (stavba D101 - 
Medlešická spojka) v rozsahu do 150 m od osy trasy v ZÚR  

 
Plochy pro situování výše uvedených staveb jsou vymezeny ve výkrese veřejně prospěšných 

staveb, opatření a asanací č. A2.4. 
 
 
 

8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ  VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, 
PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO S UVEDENÍ, V ČÍ PROSPĚCH JE 
PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 
KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO 
ZÁKONA 

 
 
Územní plán nevymezuje takovéto plochy. 
 
 
 
 

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ    STUDIÍ PODMÍNKOU PRO 
ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII 
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI   

 
V územním plánu byly navrženy následující plochy, jejichž využití prověří zpracování územní 

studie: 
 

- plochy zastavitelného území ve výkresové části označené Z12, Z15 a Z20. 
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Územní studie bude řešit :  
- základní členění území na stavební parcely 
- koncepci veřejné dopravní a technické infrastruktury  
- vymezení veřejných prostor dle platné legislativy 
- pokud je to účelné i další (etapizaci, apod.) 

 
Jako lhůta pro pořízení těchto územních studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto 

studiích do evidence územně plánovací činnosti je stanoven termín:   
- do 5-ti let od vydání územního plánu, resp. do podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
pro první stavbu v dané ploše. 

 
 
 

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ  A 
VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO 
ROZHODNOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO 
PLÁNU, ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PODLE PŘÍLOHY Č. 9, STANOVENÍ, 
ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULAČNÍ PLÁN Z PODNĚTU NEBO NA ŽÁDOST, A U 
REGULAČNÍHO PLÁNU Z PODNĚTU STANOVENÍ PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO JEHO VYDÁNÍ   

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

jejich využití pořízení regulačního plánu. 
 
 
 

11. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ - ETAPIZACE 
 
V územním plánu bylo stanoveno pořadí realizace změn v území pro plochu Z12. Jednotlivé 

etapy budou realizovány v tomto pořadí:  
Z12 I. ; Z12 II. ; Z12 III. a Z12IV. 
 
V ploše Z15 je stanovena následující etapizace výstavby: v první fázi bude realizována část 

plochy s využitím OM, v druhé fázi část s využitím BI. 
 
Rozsah etap je vymezen v hlavním výkresu A2.2 a koordinačním výkresu B2.1. 
 
 
 
 

12. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Územním plánem nejsou stanovena. 
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13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK 

PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
 

 
R1 „Západní okraj Blata“  
 
 
rozloha: 
 

funkční využití: 
 
 
lokalizace plochy: 
 
 
specifické podmínky: 

 
 
 

 
 5,2729 ha 
 
plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba + ochranná a izolační 
zeleň 
 
západní okraj stávajícího zastavěného území Blata, v návaznosti na stávající 
obytnou zástavbu, plocha převzatá z předchozího ÚP  
 
- plochu je možno napojit na stávající přilehlou komunikaci III. třídy při jižní 

straně plochy, počet sjezdů nutno minimalizovat  
- inženýrské sítě je možno napojit na prodloužení stávajících tras 

vybudovaných v okolí (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody) 
- při východním okraji plochy je vymezen pás ochranné a izolační zeleně o 

min. šířce 15 m pro oddělení od sousedních ploch bydlení 
- činnosti a provozy nesmí nad mez přípustnou ovlivňovat přilehlou bytovou 

zástavbu 
- v ploše je třeba respektovat OP vojenského podzemního komunikačního 

vedení  a trasu radioreléového spoje 
- ve střední části plochy je nutno respektovat trasu a OP vrchního elektrického 

vedení 
- v jižním okraji plochy je nutno respektovat OP přilehlé komunikace III. třídy 
- před započetím výstavby je pro plochu nutno zpracovat územní studii (viz 

dále kap. 9) 
 
 

 
 

14. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 
 
Nejsou vymezeny. 
 
 

15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY 
VÝZNAMNÝCH STAVEB 

 
Nejsou vymezeny. 
 
 

16. ÚDAJE O POČTU STRAN TEXTOVÉ ČÁSTI  ÚZEMNÍHO PLÁNU A 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
 
Územní plán je zpracován digitální formou a tisky provedeny na barevném plotru jako 1 list pro 

každý následující výkres. 
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A - Návrh územního plánu  
 
A1 textová část 
obsahuje 57 stran. 
 
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, telekomunikace 1 :  5 000 
A2.4 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření  
 a asanací     1 :  5 000 
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46  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
Poučení :  

 
Proti Změně č. 1 Územního plánu Mikulovice vydané 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 dle ust. § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád 
účinnosti 15-tým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  
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	V části 3 se v tabulce lokality Z4 ve druhém sloupci doplňuje následující odrážka:   „- přes plochu Z4 bude dopravně napojena zastavitelná plocha Z2 na silnici II. třídy“.
	V části 3 se v tabulce lokality Z1  ve druhém sloupci nahrazuje číselný údaj „1,3996“ údajem „0,74“
	V části 3 se v tabulce lokality Z1  ve druhém sloupci nahrazuje číselný údaj „6,6433“ údajem „4,67“
	BI - Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské
	DS – Plochy dopravní infrastruktury - silniční

	ZO - Plochy zeleně – ochranné a izolační
	ZS - Plochy zeleně – soukromé a vyhrazené
	Posouzení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. Principy trvale udržitelného rozvoje území a požadavky péče o životní prostředí a zdravé životní podmínky jsou řešením upřednostněny. Koncepce ochrany krajiny není řešením zásad...
	S ohledem na informaci vedenou v kap. I) Odůvodnění, není stanovisko dle § 50 odst. 5 stavebního zákona vydáváno.
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