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Zastupitelstvo Obce Hrobice, příslušné podle ustanovení § 6 ost. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., po územním plánování  a stavebním řádu (stavební zákona), za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13  a 
přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
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I. TEXTOVÁ ČÁST -  ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 

A.     VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Na str. 4  v bodě A. se poslední věta ruší a nahrazuje novou větou: 

Zastavěné území je vymezeno ke dni 31.12.2021. 
 
 
 
C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Na straně 7 v odstavci Vymezení zastavitelných ploch se doplňuje tento text na konec 
tabulky. 
 

 Plocha Popis plochy 

Z3/Z15 

Rozloha plochy: 0,76 ha 

Funkční využití: BV 
 
Plocha se nachází v části Hrobický dvůr mezi areálem lihovaru a vodotečí při 
místní komunikaci. Lokalita bude napojena na místní komunikaci, stávající 
technickou infrastrukturu. 
 
Podmínka využití: respektovat ochranné pásmo vedení VN a TS, vodovodu, 
bude dodržen odstup minimálně 10m od stávající vodoteče Velká strouha – 
lokálního biokoridoru LK62. 

Z3/Z16 

Rozloha plochy: 0,34 ha 

Funkční využití: BV 
 
Plocha se nachází na severním okraji zastavěného území obce. Lokalita bude 
napojena na silnici II. třídy novou místní komunikaci. Plocha bude napojena na 
stávající technickou infrastrukturu. 
 
Podmínka využití: 
Funkce bydlení v lokalitě Z3/Z16 je 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.) je nutné doložit splnění platných hygienických 
limitů hluku z dopravy na stávající silnici č. II/324, a to na hranici lokality, 
která je v těsné blízkosti tohoto zdroje hluku. 

Z3/Z17 

Rozloha plochy: 0,28 ha 

Funkční využití: BV 
 

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území. Lokalita bude 
napojena na místní komunikace jejich prodloužením či sjezdy. Plocha bude 
napojena na stávající technickou infrastrukturu. 
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Podmínka využití: respektovat ochranné pásmo vedení VN, ochranné pásmo 
lesa 

Na straně 7 v odstavci Plochy přestavby se doplňuje tento text na konec odstavce. 
 
V rámci změny č.3 je navržena plocha přestavby Z3/P3 o rozloze 0,69 ha z plochy VZ – 
výroba a skladování – zemědělská výroba na plochu BV – bydlení v rodinných domech – 
venkovské. Plocha bude napojena na místní komunikaci a technickou infrastrukturu. 
Požaduje se respektovat ochranné pásmo nadzemního vedení VN, vodovodu a ochranné 
pásmo lesa. 
 
 
 
 
 
F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, 
NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH 
JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH OPATŘENÍ PRO 
ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), 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) 
 
 
 

Na straně 11 se do bodu a) BV – bydlení v rodinných domech - venkovské doplňuje do 
odstavce Prostorové uspořádání  text:  
 

- výměra pro vymezování stavebních pozemků v nových zastavitelných plochách je 
min. 800 m2 (u stávajících pozemků v prolukách mezi stavbami ve stabilizovaném území 
není stanovena minimální výměra),  
 
 
Na straně 15 se do bodu i) ZO - zeleň ochranná a izolační do odstavce Přípustné využití 
doplňuje text:  

- protihlukové valy 
 
 
 

 
J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Změna územního plánu: 

 Textová část      počet listů 6 

1. Výkres základního členění, M 1:5 000                           1   

2. Hlavní výkres, M 1:5 000     1  
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3. Výkres VPS, asanací a opatření, M 1:5 000   1  

 

Odůvodnění změny územního plánu: 

4.        Koordinační výkres, M 1:5 000     2 

5.        Výkres předpokládaných záborů PF, M 1:5 000   1 
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II. TEXTOVÁ ČÁST – ODŮVODNĚNÍ 
 
 
 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 
 

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Hrobice (dále jen „návrh ÚP“) je zpracován v 
souladu s požadavky zákona č. 383/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyhláškou č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění. 

Zastupitelstvo obce Hrobice schválilo usnesením č. 09/2018 ze dne 28.11.2018 ve 
smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 383/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon, dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
pořízení Změny č. 3 Územního plánu Hrobice (dále také „změna ÚP“). Změna č. 3 je 
pořizována zkráceným způsobem dle § 55a-c stavebního zákona. Ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 1 písm. c) stavebního zákona byl jako pro výkon územně plánovací činnosti ustanoven 
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta. 

Jako určený zastupitel byl schválen Libor Hrubeš, starosta obce. 

Prvním krokem v procesu pořízení změny ÚP bylo projednání Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Hrobice, jejíž součástí byl i požadavky na změnu územního plánu. Zpráva 
byla řádně projednána podle §55 stavebního zákona a dne 20.8.2020 byla usnesením 
č.6.1/06/2020 schválena. Součástí zprávy byl i dotaz obce na nutnost zpracování posouzení 
vlivu na životní prostředí (SEA). Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, posoudil žádost o stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. 
Příslušný dotčený orgán ve svém stanovisku sdělil, že není třeba toto posouzení zpracovat. 

Po obdržení vypracované projektové dokumentace bylo dne 3.8.2021 zahájeno řízení o 
změně č. 3 ÚP Hrobice a pořizovatel svolal v souladu s § 52 a § 55b odst. 1 a 2 stavebního 
zákona veřejné projednání návrhu změny územního plánu na 23. září 2021 v 15:00 hod. do 
budovy obecního úřadu Hrobice. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené 
orgány, sousední obce, krajský úřad, oprávněný investor, obec Hrobice a veřejnou vyhláškou 
byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu Změny č. 3 byla vystavena na 
internetových stránkách magistrátu města a obce Hrobice.  

V průběhu řízení bylo obdrženo 8 stanovisek dotčených orgánů, 3 vyjádření oprávněného 
investora. Na veřejném projednání nebyla uplatněna žádná námitka či připomínka. 

 

Dne 19. 11. 2021 byl dle §55b odst. 4 nadřízený orgán, Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, požádán o stanovisko k návrhu změny. 
Ve stanovisku krajského úřadu ze dne 10. 12. 2021 bylo konstatováno, že byly naplněny 
požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl 
zajištěn soulad návrhu Změny č. 3 územního plánu Hrobice s Politikou územního rozvoje 
ČR, v platném znění a se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje, v platném znění. 
Požadavky ze strany Krajského úřadu, oddělení územního plánování k doplnění odůvodnění 
byly zapracovány. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Na 
základě výsledků veřejného projednání nedošlo k podstatné úpravě návrhu ÚP. Pořizovatel 
dopracoval přezkum a odůvodnění návrhu ÚP dle § 55b odst. 7 s odkazem na § 53 stavebního 
zákona. Následně byl návrh Změny č. 3 ÚP předložen zastupitelstvu obce Hrobice k vydání. 
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Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 4 stavebního zákona: 

 

Stanovisko k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Hrobice 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje (dále jen krajský úřad), obdržel 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. 3 Územního plánu Hrobice (dále jen „změna územního plánu“). 
Krajský úřad jako nadřízený orgán posoudil návrh změny územního plánu dle § 55b odst. 4 
stavebního zákona a neshledal nedostatky z hlediska souladu změny územního plánu s 
Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje, v platném znění a z hlediska koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy. 
 
Odůvodnění 
Změna územního plánu je dle § 55a stavebního zákona pořizována zkráceným postupem. 
Krajský úřad obdržel dne 5. 8. 2021 v souladu s § 52 odst. 1 a 55b odst. 2 stavebního zákona 
oznámení o veřejném projednání návrhu změny územního plánu a dokumentaci návrhu 
změny. Dne 19. 11. 2021 obdržel krajský úřad v souladu s § 55b odst. 4 stavebního zákona 
uplatněná stanoviska, námitky a připomínky. Sousední obce k návrhu změny územního plánu 
neuplatnily připomínky. 
Změna územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky (PÚR 
ČR), ve znění aktualizace č. 4, která je od 1. 9. 2021 závazná pro pořizování a vydávání 
územních plánů. Změna územního plánu respektuje republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR, 
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. 
Změna územního plánu není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR Pk), ve znění aktualizace č. 3, která je závazná od 12. 9. 2020 pro pořizování a 
vydávání územních plánů. Předložený návrh změny územního plánu svým návrhem koncepce 
a způsobem využití ploch respektuje: 
- Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené 
v kap. 1 ZÚR Pk. 
- Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou 
stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk. 
- Zásady pro zajištění ochrany a možný rozvoj v územích s přírodními, kulturními a 
civilizačními hodnotami regionálního významu, které jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk. 
- Zásady pro zachování a dosažení cílových kvalit krajin stanovených v kap. 6 ZÚR Pk. 
- Koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby D102 – zdvojkolejnění železniční trati č. 031 
Pardubice – Hradec Králové, který po zpřesnění nezasahuje na správní území obce Hrobice. 
- Skladebné části nadregionálního územního systému ekologické stability, nadregionálního 
biokoridoru K 73 a K74 dle čl. 110, čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk. 
Do vyhodnocení souladu s PÚR ČR a se ZÚR Pk je nutné doplnit: 
- Posouzení souladu návrhu změny s Aktualizaci č. 4 PÚR ČR, která je od 1. 9. 2021 závazná 
pro pořizování a vydávání územních plánů (kapitola 2 str. 7 odůvodnění textové části). 
- Posouzení souladu návrhu změny s Aktualizací č. 3 ZÚR Pk, která je závazná od 12. 9. 2020 
pro pořizování a vydávání územních plánů (kapitola 2 str. 12 odůvodnění textové části). 
Aktualizace č. 3 ZÚR Pk zařadila předmětné území do krajiny 01 Pardubicko a stanovila 
charakteristiku a zásady pro udržení či dosažení cílové kvality krajiny (čl. 122, 123, 137a 
137o ZÚR Pk). 
V následující změně územního plánu je nutné v souladu s čl. 123 ZÚR Pk upřesnit zásady pro 
udržení či dosažení cílové kvality krajiny 01 – Pardubicko stanovené v čl. 137o ZÚR Pk. 
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Z hlediska širších vztahů je návrh změny územního plánu koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí. 
Předložený návrh změny územního plánu nevymezuje záležitosti nadmístního významu dle § 
43 odst. 1 stavebního zákona, které by nebyly řešeny v ZÚR Pk.. 
 
 
 

 

 
2. SOULAD NÁVRHU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Dle aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5 PÚR ČR (závazná od 1.9.2021) řešené území zasahuje 
do rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast Hradec Králové - Pardubice . 

Návrh změny č.3 ÚP Hrobice je v souladu s republikovými prioritami územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje v území uvedenými v Aktualizaci č. 1, 2, 3, 4 a 5 
PÚR ČR, zejména čl. 14, 14a, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 22, 23, 25 a dále je v souladu s úkoly 
územního plánování stanovenými v čl. 80, 97 a 100 

 
Vyhodnocení:  

čl. (14) - návrhem ÚP jsou chráněny přírodní,  civilizační  a kulturní  hodnoty území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zastavitelné plochy 
nezasahují do volné krajiny, navazují na zastavěné území, navrženy jsou takové prostorové 
regulativy, které nenaruší urbanistické struktury území, struktury osídlení. Respektovány a 
chráněny jsou nemovité kulturní památky v území.  

(14a) - při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního 
sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických 
funkcí krajiny – primární sektor je zachován a rozvíjen, chráněny jsou v maximálně možné 
míře pozemky s kvalitní půdou. 

čl. (15) – rovnoměrnost navrženého územního rozvoje ve všech částech obce umožní 
předcházet sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

čl. (16) – návrhem územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro komplexní rozvoj 
v území, jsou zde vymezeny plochy pro bydlení,  výrobu, technickou infrastrukturu atd.  

čl. (16a) – vztahuje se zejména na integrovaný rozvoj území, zejména měst a regionů 
čl. (17) – navrženy jsou plochy pro zemědělskou výrobu, které umožní vytvoření nových 

pracovních příležitostí, stávající výrobní plochy jsou stabilizovány. 
čl. (18) – navržen je územní rozvoj ve všech částech obce, umožňující polycentrický 

rozvoj řešeného území  
čl. (19) – v území nejsou opuštěné areály či plochy, navrhuje se nové využití bývalého 

koupaliště, do volné krajiny nejsou umisťovány nové zastavitelné plochy, plochy veřejné 
zeleně jsou zachovány. 

čl. (20) – v území nejsou navrženy takové záměry, které by významně ovlivnily charakter 
krajiny, chráněny jsou lokality NATURA, zvláště chráněná území, územní systémy ekologické 
stability 

čl. (20a) migrační prostupnost krajiny není výrazně narušena, neboť v území není 
navrhována nová dopravní či technická infrastruktura, stávající části obce nejsou srůstány a 
tím je zajištěna přístupnost a prostupnost krajiny  

čl. (21) – území se nenachází v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 
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čl. (22) – návrh územního plánu podporuje rozvoj cestovního ruchu, agroturistiky – 
vymezeny jsou plochy pro rekreaci, občanskou vybavenost, stabilizovány jsou stávající 
cyklotrasy, turistické stezky 

čl. (23) – ve volné krajině nejsou umisťovány stavy dopravní či technické infrastruktury, 
které by zhoršily prostupnost krajiny 

čl. (24) – nová dopravní infrastruktura není navrhována, zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti dopravy lze zajistit ve stávajících trasách, u navržených zastavitelných ploch lze 
zajistit ochranu před hlukem a emisemi. 

čl. (24a) v území nedochází k dlouhodobému překračování zákonem stanovených 
mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, navrženým řešením jsou 
vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 
bydlení – např. vymezením pásů izolační zeleně  

čl. (25) – zastavitelné plochy jsou navrženy mimo záplavová území, sesuvy, opatření na 
ochranu před povodněmi lze řešit v rámci navržených podmínek pro umisťování staveb či 
opatření v krajině  

čl. (26) - zastavitelné plochy nejsou navrhovány v záplavových územích 
čl. (27) – návrhem územního plánu jsou vytvořeny podmínky pro koordinované 

umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 
čl. (29) – v území se nachází pouze doprava silniční, stávající pěší a cyklistické cesty 

jsou respektovány 
čl. (30) – řešené území je zásobeno z veřejného vodovodu, napojeno je na veřejnou 

kanalizaci 
čl. (31) - výroba energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí je možná 

dle navržených podmínek územního plánu 
čl. (32) – v rámci územního plánu jsou navrženy plochy přestavby 

 

 

Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací 

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nabyla účinnosti 
12.9.2020.  

 
Aktualizace č. 3 ZÚR Pk stanovuje tyto úkoly: 

1. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT 
STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
 
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení 
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 
b) koridoru I/37 (Hradec Králové –) Opatovice nad Labem – Pardubice – Chrudim – 
Slatiňany (– Ždírec n. D.);  
Vyhodnocení: koridor je vymezen 
 
(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. 
Přitom se soustředit zejména na: 
a) zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce 
krajiny; 
b) ochranu pozitivních znaků krajinného rázu; 
c) i venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou 
zástavbou a omezit nežádoucí vzájemné srůstání sídel, zábor ploch veřejné zeleně a 
fragmentaci krajiny; 
d) ochranu obyvatel před zdravotními riziky a dalším zhoršením kvality prostředí, zejména ve 
vztahu k vysoké zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování vod; 
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e) ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel; 
f) rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do 
nejméně konfliktních lokalit; 
g) zlepšení prostupnosti krajiny pro člověka a pro volně žijící živočichy založené na ochraně 
a doplnění již existujících migračních tras živočichů, sítě veřejně přístupných účelových 
komunikací a pěších a cyklistických stezek, cest a pěšin ve volné krajině, a vytvářením 
vhodných územních podmínek pro prostupnost zejména při umisťování dopravní a technické 
infrastruktury; 
h) vhodné uspořádání ploch v území, a tím předcházet střetům neslučitelných činností, 
zejména chránit obytná a rekreační území dostatečnou vzdáleností před negativními vlivy z 
koncentrované výrobní činnosti a z dopravy; 
i) ochranu vodohospodářsky významných území a kvalitu vodního ekosystému, povrchových 
a podzemních vod, rovněž se soustředit na přirozenou retenci srážkových vod a zlepšení 
vodních poměrů v kraji; 
j) snížení potencionálních rizik a přírodních katastrof, předcházet nepříznivým účinkům 
povodní, sucha a znečištění vod; 
k) ochranu ložisek nerostných surovin a ložiskových území se zřetelem na reálné potřeby v 
souladu s platnými právními předpisy, principy trvale udržitelného rozvoje a zásadami  
ochrany přírody a krajiny při minimalizaci dopadů na zdraví obyvatel. 
Vyhodnocení: priority jsou respektovány v návrhu ÚP a změny 
 
 
(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; 
b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické 
celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a 
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou 
ve volné krajině; 
c) intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace včetně rozšiřování sítě 
pěších a cyklistických tras s návazností na vznikající mezinárodní a republikovou síť této 
infrastruktury; 
d) rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 
strategických služeb (znalostní ekonomika); 
e) uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové 
držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících 
ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození; 
f) uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s cílem 
umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území; 
g) rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování 
energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit 
podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských 
činností v ostatním území kraje; 
h) odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu 
života v současnosti i v budoucnosti; 
i) vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 
energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 
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 (08a) Vytvářet, zejména při plánování rozvoje venkovských území a oblastí, podmínky pro 
zachování a další rozvoj potenciálů primárního sektoru se zohledněním ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 
Vyhodnocení: priority jsou respektovány v návrhu ÚP a změny 
 
 
 
2. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVOJOVÝCH OS, 
VYMEZENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VYMEZENÍ OBLASTÍ SE 
ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTERÉ SVÝM VÝZNAMEM 
PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ (NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI A 
NADMÍSTNÍ ROZVOJOVÉ OSY) 
 
2.1. ROZVOJOVÉ OBLASTI MEZINÁRODNÍHO A REPUBLIKOVÉHO 
VÝZNAMU 
 
(13) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
b) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 
kapacity obsluhy veřejnou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 
c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou komunikační síť, 
sledovanou v ZÚR – I/2, I/36, D35, I/37; 
d) respektovat požadavky na ochranu přírodních a kulturních hodnot stanovených v odst. 
(115) až (118); 
e) v územních plánech obcí řešit vazby navazující silniční sítě na budoucí MÚK na dálnici 
D35 a I/37 s cílem snížit zatížení obytného území sídel; 
Vyhodnocení: úkoly jsou respektovány v návrhu ÚP a změny 
 
 
4.3. PLOCHY A KORIDORY NADREGIONÁLNÍHO A REGIONÁLNÍHO 
ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY 
 
(110) ZÚR vymezují na nadregionální úrovni: 
 
K73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno – borová osa v šířce minimálně 40 m 
– nivní osa v šířce minimálně 50 m 
– vodní osa v šířce minimálně 40 m 
K 74 Bohdaneč – Uhersko v šířce minimálně 40 m 
 
(112) ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o 
změnách v území: 
a) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a 
nadregionální úrovni jako nezastavitelné s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické 
stability krajiny, s výjimkou umístění liniových staveb, které tyto plochy kříží; 
b) veškeré, i dočasné, zásahy do vymezených biocenter a biokoridorů provádět pouze na 
základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody; 
c) biocentra a biokoridory, jejichž současný stav odpovídá stavu cílovému chránit před 
veškerými zásahy, které by vedly k narušení tohoto stavu a funkčnosti biocentra či 
biokoridoru; 
d) u biocenter a biokoridorů, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, připravit 
a realizovat opatření vedoucí k dosažení cílového funkčního stavu3; 
e) do doby realizace opatření dle písm. c) nepřipouštět v plochách a koridorech pro biocentra 
a biokoridory, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit, umístění staveb, 
objektů, zařízení a činností, které by znemožnily nebo významně omezily budoucí realizaci 
cílového funkčního stavu; 
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f) stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a 
biokoridory ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde 
k významnému snížení schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální 
nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k podstatnému snížení schopnosti bez 
dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině; 
h) při plánování a realizaci biocenter a biokoridorů ÚSES vycházet z požadavků stanovených 
specifickými oborovými dokumentacemi 
 
(113) ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
a) zpřesnit vymezení regionálních a nadregionálních biocenter a biokoridorů v souladu 
s metodikou ÚSES a požadavky specifických oborových dokumentací tak, aby byly dodrženy 
nejméně jejich minimální parametry a zajištěna jejich funkčnost; 
b) zpřesnit vymezení ochranných zón nadregionálních biokoridorů podle konkrétních 
geomorfologických a ekologických podmínek daného území tak, aby byly dodrženy 
prostorové parametry biokoridorů. 
Vyhodnocení: úkoly jsou respektovány v návrhu ÚP a změny 
 
 
5. UPŘESNĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE 
PŘÍRODNÍCH, KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ KRAJE 

 
(116) ZÚR stanovují tyto zásady pro zajištění ochrany území s přírodními hodnotami a 
možného rozvoje těchto území: 
a) respektovat ochranu výše uvedených přírodních hodnot jako limitu rozvoje území 
s přírodními či krajinnými hodnotami; 
b) vytvářet podmínky pro využívání krajiny při respektování jejích hodnot a ekologických, 
estetických, rekreačních a hospodářských funkcí; 
c) v chráněných krajinných oblastech pro rozvoj sídel využít přednostně přestavbu 
nevyužívaných nebo nedostatečně využívaných ploch v zastavěném území sídel, nová 
zastavitelná území vymezovat výjimečně a v souladu s požadavky na ochranu přírody a 
krajiny; 
d) při rozvoji sídel a návrhu nových dopravních staveb v krajinářsky hodnotných územích 
zabezpečit ochranu krajinného rázu; 
e) výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s ochranou krajinného rázu 
Při umisťování ostatních staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům 
narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu11 tento vliv hodnotit studií krajinného rázu a 
negativní dopady eliminovat; konkrétní zásady a úkoly pro umístění staveb větrných 
elektráren jsou uvedeny v článku (97a). 
f) nenavrhovat vedení nových dopravních staveb ve volné krajině (v nových koridorech), 
zasahujících do zvláště chráněných území a lokalit soustavy NATURA 2000. Vedení nových 
dopravních staveb ve volné krajině navrhovat přednostně mimo mokřadní ekosystémy a v 
případě střetu posoudit vliv navrhovaných staveb na mokřadní ekosystémy a přijmout 
náležitá kompenzační a eliminační opatření; 
g) minimalizovat zábor kvalitní zemědělské půdy, zejména půd první a druhé třídy ochrany a 
pozemků určených k plnění funkcí lesa; 
h) ve zvláště chráněných a krajinářsky hodnotných územích podporovat rozvoj šetrných 
forem turismu, zamezit plošné výstavbě rekreačních objektů mimo zastavěná území a 
navrhnout rekreační využití vesnických sídel. Zabezpečit dostatečné značení cyklistických a 
turistických tras v krajině a jejich zázemí (odstavná parkoviště na výchozích místech, veřejná 
tábořiště, apod.) tak, aby byla využita atraktivita území, usměrňována turistická návštěvnost 
a do maximální míry eliminovány negativní vlivy na přírodu (hluk, eroze apod.). 
Podporovat ekologicky únosné využití vodních toků k rekreační a sportovní plavbě a 
zabezpečit související zázemí (veřejná tábořiště, parkoviště apod.) s ohledem na ochranu 
přírody, podporovat rozvoj eko- a agroturistiky; 
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i) podporovat rozvoj léčebných lázní Lázně Bohdaneč, respektovat požadavky na zajištění 
ochrany přírodních léčivých zdrojů a dbát na kvalitu obytného a přírodního prostředí; 
j) při řešení změn využití území a upřesňování tras liniových staveb minimalizovat vlivy na 
přírodní hodnoty území. Optimální řešení ověřovat v rámci pořizování územně plánovacích 
podkladů a územně plánovací dokumentace obcí, v rámci posuzovaní záměrů z hlediska vlivu 
na životní prostředí (EIA) a v rámci zpracování podrobné dokumentace staveb; 
k) řešit střety dopravní infrastruktury a územního systému ekologické stability (budování 
nadchodů, vyhodnocení vlivů); 
l) chránit říční nivy. V co největší možné míře zabránit vodohospodářským úpravám 
regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě blízkých 
společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky); 
 
Vyhodnocení: změna č. 3 ÚP Hrobice chrání přírodní a civilizační hodnoty území kraje – 
maloplošná chráněná území, skladebné části ÚSES, významné krajinné prvky, říční nivy na 
Labi, silnice I/37. 
 
 
6. STANOVENÍ CÍLOVÝCH KVALIT KRAJIN, VČETNĚ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 
PRO JEJICH ZACHOVÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ 
 
(122) dle ZÚR řešené území se nachází v krajině: 

a) 01 Pardubicko; 
 

(123) ZÚR stanovují jako úkol pro územní plánování upřesnit v územních plánech zásady pro 
jednotlivé krajinné typy a pro udržení či dosažení cílových kvalit krajin. 

 
6.4 krajina lesozemědělská 
 

(131) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a 

eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením; 
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře 

při zohlednění hodnot území s tím, že zastavitelné plochy budou vymezovány na úkor ploch 
lesa pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech; 

c) zábor PUPFL připouštět pouze ve výjimečných, nezbytných a zvlášť odůvodněných 
případech; 

d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat 
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných 
ploch; 

e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě 
vyhodnocení únosnosti krajiny. 
 
6.5 krajina zemědělská 
 
(133) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich: 
 

a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu; 
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při 

zohlednění krajinných hodnot území; 
c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél 

komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.); 
d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě. 
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Vyhodnocení: v souladu s kap. 6 ZÚR Pk jsou respektovány zásady pro plánování změn 
v území lesozemědělském a zemědělském, kam řešené území spadá: 
 

 
(137a) ZÚR stanovují tyto cílové kvality krajiny: 

 
a) harmonická krajina nížinné tabule; 
b) v prostoru teras severně od Kladrub a Břehů lesní krajina velkého měřítka, jinak 

zemědělská a lesozemědělská krajina středního měřítka s vyváženou mozaikou ploch orné 
půdy s vysokým podílem přírodních krajinných prvků, ploch luk, vodních ploch, ploch lesů a 
ploch sídel, na Bohdanečsku krajina rybniční s vysokým zastoupením vodních ploch, 
mokřadních společenstev a rákosin; 

c) stabilizovaná různorodá sídelní struktura s významným městským centrem 
Pardubice a dalšími většími městy Holice a Lázně Bohdaneč s řadou menších venkovských 
sídel s minimálními nároky na zábor volné krajiny; 

d) zachované a dotvořené hodnotné části a prvky krajiny: 
1. řeky Labe, Chrudimka a Loučná jako přírodní krajinné osy prostupující volnou krajinou i 
zastavěnými územími sídel, historická rybniční soustava; 
2. památková krajinná zóna Kladrubsko jako specifický krajinářsky cenný prostor; 
3. venkovská sídla s dochovanou urbanistickou strukturou; 

 
 

(137o) ZÚR stanovují tyto společné úkoly pro územní plánování v oblasti koncepce krajiny a 
zásady pro udržení nebo dosažení cílových kvalit krajin: 

 
a) chránit a rozvíjet zachované a hodnotné části krajiny a strukturu krajinných prvků 

charakteristických pro jednotlivé krajiny; 
b) území rozvíjet tak, aby jeho budoucí podoba zachovávala a rozvíjela stávající 

kvality a hodnoty krajiny a eliminovala existující narušení, a to z pohledu zachování a 
ochrany přírodních podmínek a zachování kulturních hodnot; 

c) respektovat zachované vizuální charakteristiky krajiny, chránit dochované obrazy 
sídel, nepřipouštět umístění staveb, které by svým výškovým nebo hmotovým řešením mohly 

potlačit vizuální působení siluet sídel, průhledy na tato sídla a vizuální působení 
dominant; d) rozvíjet okraje měst v kontaktu s krajinou s ohledem na prostupnost krajiny, 
migrační trasy, dostupnost krajinných prostorů pro obyvatele města, vytváření klidových 
přírodě blízkých prostorů; 

e) vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, 
remízky, liniová i mimolesní zeleň, atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy; 

f) vytvořit předpoklady pro vznik zelených pásů, zelených klínů a dalších přírodních 
prvků stabilizujících rozhraní mezi volnou krajinou a sídly, omezujících využívání volné 
krajiny pro zástavbu a bránících srůstání sídel; 

g) preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových 
území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; při vymezování 

zastavitelných ploch mimo zastavěná území tyto vymezovat výhradně v návaznosti na 
zastavěná území při zohlednění podmínek ochrany přírodních hodnot krajiny; 

h) nevymezovat zastavitelné plochy na úkor volné krajiny v prostoru přírodních parků; 
i) cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj; 
j) vyhodnotit při navrhování rozvojových území, jejichž využití umožní umisťování 

staveb, které mohou díky své výšce a/nebo svým plošným parametrům narušit krajinný ráz, 
vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat; 

k) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově 
a tvarově vhodnými stavbami; 
l) nepřipouštět umístění vertikálních výškových staveb technicistní povahy (např. 

stožáry, větrné elektrárny, tovární komíny, vodárny) v krajinářsky cenných prostorech, na 
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území chráněných krajinných oblastí, přesahujících vymezující horizonty, krajinné předěly a 
uplatňujících se v siluetách sídel a přednostně je umísťovat k současným průmyslovým 
zónám, ke stávajícím stožárům elektrického vedení nebo jiným prvkům technicistní povahy; 

m) vytvářet podmínky pro ochranu všech přírodních zdrojů a pro jejich šetrné 
využívání; 

n) vytvářet podmínky pro zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména vymezením 
vhodného způsobu využití ploch v krajině a stanovením podmínek pro ekologicky příznivé 
nakládání s dešťovými vodami v zastavěných územích (vsakování, retence); 

o) protipovodňovou ochranu před říčními povodněmi či povodněmi z přívalových 
srážek a omezení negativních důsledků povodní řešit vhodnou koncepcí uspořádání krajiny 
s využitím přirozeného potenciálu krajiny pro zadržení vody (např. revitalizací vodních toků, 
stanovením území určených k rozlivům povodní, výstavbou poldrů, realizací protierozních 
opatření, zalesňováním atd.). 

 
 
Vyhodnocení: v souladu s kap. 6 ZÚR Pk jsou respektovány zásady pro plánování změn 
v krajině 01 - Pardubicko 
 
 

 
7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 
STÁTU A VYMEZENÝCH ASANAČNÍCH ÚZEMÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K 
POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

 
(142) ZÚR vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti 
dopravy: 
D102 zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice – Hradec Králové 
 
Vyhodnocení: tato VPS se řešeného územím přímo nedotýká  

 

 
7.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY 
 
(147) ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy a koridory biocenter a 
biokoridorů ÚSES, jejichž funkčnost je nutno zcela nebo částečně zajistit: 
U03 K 73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno 
U04 K 74 Bohdaneč – Uhersko 
 
Vyhodnocení: veřejně prospěšná opatření U04 - vymezení K 74 Bohdaneč – Uhersko a U03 
– vymezení K 73 Bohdaneč – Vysoké Chvojno nejsou vymezena, neboť se jedná o funkční 
biokoridory procházející v lesním porostu, resp. podél toku Labe a není nutno jej v řešeném 
území vymezovat jako VPO.  
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3. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH 
HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ  

 

Návrh Změny č.3 územního plánu je zpracován v souladu s cíli a úkoly územního 
plánování tak, jak jsou vymezeny v ustanovení § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.  

Územní plán vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 
Navrženo je účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického a architektonického a archeologického dědictví. 

Krajina je chráněna jako podstatná složka prostředí života obyvatel. 

Navržena je koncepce rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území, navrženo je prostorové uspořádání území, stanoveny jsou 
podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb 
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. 

Vytvořeny jsou podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, 
stanoveny jsou podmínky pro obnovu a rozvoj sídelního struktury a pro kvalitní bydlení. 

Vymezeny jsou plochy potřebné pro uspokojení potřeb rostoucího počtu obyvatel, dále 
jsou vymezeny přiměřené plochy pro občanskou vybavenost, výrobu a skladování. 

 

 

 

 
4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 
 

Změna č.3 Územního plánu Hrobice je zpracována dle zák. č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jeho prováděcí vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění 
pozdějších předpisů, a způsobu evidence územně plánovací činnosti a prováděcí vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných  požadavcích  na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.   

 
 
 
 
 

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
 

Řešení Změny č.3 ÚP je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon) , zákona č. 133/2012 Sb., o požární ochraně, zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití 
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nerostného bohatství (horní zákon), zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o 
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákona č. 62/1988 Sb., o 
geologických pracích a zákona č 25//2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, a to vždy ve znění pozdějších předpisů. Je rovněž zpracován 
v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

VYHODNOCENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č.3 ÚP HROBICE 
1. DOTČENÉ ORGÁNY 
 
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové 
Stanovisko MZP/2021/550/12 podané dne 12.8.2021 pod č.j. MmP 
85052/2021 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 

K návrhu změny č. 3 územního plánu Hrobice Ministerstvo 
životního prostředí podle ustanovení § 15 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
v platném znění, uvádí, že ve svodném území obce Hrobice 
nejsou evidována výhradní ložiska nerostných surovin a nebylo 
zde stanoveno chráněné ložiskové území. 

Nevyvolá úpravu návrhu Změny 
č.3 ÚP. 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PARDUBICKÉHO 
KRAJE 
Mezi Mosty 1793, 530 02 Pardubice 
stanovisko KHSPA 15010/2021/HOK-Pce podané dne 16.8.2021 pod 
č.j. MmP 86317/2021 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 

Na základě podání oznámení Magistrátu města Pardubic, 
Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice, doručeného dne 5. 8. 2021, 
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. 3 Územního plánu Hrobice“ k 
veřejnému projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu Změny č. 3 
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. 3 Územního plánu Hrobice“ 
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 
Z3/Z16 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 splnění platných 

Podmínka doložení splnění 
hlukových limitů bude doplněna do 
kapitoly C. jako podmínka využití 
plochy Z3/Z16. 
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hygienických limitů hluku z dopravy na stávající 
silnici č. II/324, a to na hranici lokality, která je v 
těsné blízkosti tohoto zdroje hluku. 

Odůvodnění 
Dne 5. 8. 2021 bylo na KHS doručeno oznámení Magistrátu 
města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení 
územního plánování, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (č.j. MmP 
81704/2021 ze dne 3. 8. 2021) ve věci „zahájení řízení o Změně 
č. 3 Územního plánu Hrobice (dále jen „ÚP Hrobice“) – veřejné 
projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Hrobice.“ Řízení o Změně č. 
3 ÚP Hrobice probíhá zkráceným postupem. 
Navržené zastavitelné plochy a plocha přestavby vymezené 
Změnou č. 3: 
Z3/Z15 – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním 
vymezením BV (bydlení v rodinných domech – venkovské, dále 
jen „BV“), která se nachází v místní části Hrobnický dvůr, mezi 
areálem lihovaru a vodotečí, při stávající místní komunikaci bez 
číselného zatřídění. Jižně je situována stabilizovaná plocha 
drobné výroby (VD). V regulativu pro funkci VD je uvedeno: 
„zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a 
skladování, kde negativní důsledky nepřesahují hranice areálů.“ 
Dle platného územního plánu sousední obce Čeperka není v 
okolí počítáno s výstavbou přeložek liniových staveb. 
Z3/Z16 – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním 
vymezením BV, která se nachází na severním okraji 
zastavěného území obce, při stávající silnici č. II/324. 
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z3/Z16 
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 splnění platných hygienických limitů hluku z 
dopravy na stávající silnici č. II/324, a to na té hranici lokality, 
která je v těsné blízkosti tohoto zdroje hluku. 
Z3/Z17 – jedná se o zastavitelnou plochu s navrženým funkčním 
vymezením BV, která se nachází na jihozápadním okraji 
zastavěného území obce, v blízkosti stávající místní komunikace 
bez číselného zatřídění. 
Z3/P3 – jedná se o plochu přestavby s navrženým funkčním 
vymezením BV, která se nachází na jihozápadním okraji 
zastavěného území obce, při stávající místní komunikaci bez 
číselného zatřídění. 
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
MPO 583915/2021 podán dne 19.8.2021 pod č.j. MmP 87595/2021 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 

Stanovisko k návrhu Změny č.3 Územního plánu Hrobice 
pro veřejné jednání pořizované zkráceným způsobem 

 
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 § 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.3 ÚP Hrobice souhlasíme. 
Odůvodnění: 
 Na území obce Hrobice nezasahují žádné dobývací prostory, 

Nevyvolá úpravu návrhu Změny 
č.3 ÚP. 
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výhradní ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Pouze do 
západní části katastru zasahuje ložisko nevyhrazeného nerostu – 
štěrkopísků č. 5282300 Čeperka – Hrobice, které je ovšem dle § 
7 horního zákona součástí pozemku. Upozorňujeme, že jedna 
zastavitelná plocha bydlení, rozšiřující zastavěné území 
v Hrobickém dvoře severním směrem (ZM3/15), právě v tomto 
ložisku leží. 
OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO A PARDUBICKÉHO 
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 
 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického zaevidoval dne 6. 8. 2021 Vaše oznámení zaslané 
pod sp. zn. OHA/26332/2019/Zr a č. j. MmP 81704/2021, k 
vyjádření ke „Změně č. 3 územního plánu Hrobice“, včetně 
návrhu na změny v dokumentu územního plánu. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického ověřil z veřejných zdrojů, že z hlediska ochrany a 
využití nerostného bohatství eviduje Česká geologická služba 
ložisko nevyhrazeného nerostu – štěrkopísek v lokalitě Hrobický 
Dvůr pod evidenčním číslem 528230003. 
Dále sdělujeme, že veřejného projednávání návrhu „Změny č. 3 
územního plánu Hrobice“ se zástupce našeho úřadu nezúčastní. 
 

Nevyvolá úpravu návrhu Změny 
č.3 ÚP. 

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE, Územní inspektorát 
pro Královehradecký a Pardubický kraj 
Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové 
 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 
 

Bez vyjádření 
 
 

 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO 
KRAJE 
Teplého 1526, 530 02 Pardubice  
 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen HZS 
Pardubického kraje), územní odbor Pardubice jako věcně a 
místně příslušný dotčený orgán 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 § 52 a § 55b zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále 
podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, a § 4 
odst. 7 stavebního zákona, posoudil předložený návrh 
Změny č. 3 Územního plánu Hrobice, a k výše uvedené 
dokumentaci vydává 
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany 
obyvatelstva: 
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, územní odbor Pardubice k závěru, že návrh 
Změny č. 3 Územního plánu Hrobice splňuje požadavky 
ochrany obyvatelstva uvedené ve vyhlášce č. 380/2002 Sb. 
Odůvodnění: 
HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice vycházel při 
vydání stanoviska z těchto podkladů: 

Nevyvolá úpravu návrhu Změny 
č.3 ÚP. 
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- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v 
§ 12 odst. 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 ochrany obyvatelstva. Návrh změny č. 3 
územního plánu splňuje požadavky vyplývající z výše uvedené 
vyhlášky. 
Stanovisko dotčeného orgánu na úseku integrovaného 
záchranného systému: 
Z posouzení dokumentu zpracovaného Ing. arch. Milanem 
Vojtěchem, předloženého dne 5. 8. 2021, pod č.j. HSPA-278-
39/2021 v rozsahu ustanovení § 29 odst. 1 písmena k) zákona č. 
133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů dospěl HZS Pardubického kraje, územní 
odbor Pardubice, pracoviště IZS a služeb k závěru, že návrh 
Změny č. 3 Územního plánu Hrobice splňuje požadavky 
integrovaného záchranného systému. 
- k čl. D. odst. D.1. Doprava 
Návrh dopravní sítě a její případné rozšíření o místní 
komunikace v rozvojových lokalitách by mělo odpovídat, při 
řešení v navazujících dokumentacích, požadavkům dle §2 písm. 
d) a přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. – bez připomínek. 
- k čl. D odst. D.2.1 zásobování vodou 
Zásobování požární vodou tak jak je uvedeno ve výše zmíněném 
článku vyhovuje ustanovení § 29 odst. 1 písmena k) zákona č. 
133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, - bez připomínek. 
Odůvodnění: 
HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice vycházel při 
vydání stanoviska z těchto podkladů: 
- Zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který v 
§ 12 odst. 2 písmenu i) opravňuje hasičský záchranný sbor k 
uplatňování stanovisek k územním plánům a regulačním 
plánům. 
- Zákon 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů, který v § 29 odst. 1 písmenu k) 
ukládá povinnost obci zabezpečit zdroje vody pro hašení požárů 
a jejich trvalou použitelnost a stanovit další zdroje vody pro 
hašení požárů a podmínky pro jejich trvalou použitelnost. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Závěr: 
HZS Pardubického kraje, územní odbor Pardubice na základě 
výše uvedených stanovisek vydaných podle zvláštních právních 
předpisů vydává k předložené dokumentaci 
koordinované souhlasné stanovisko. 
MINISTERSTVO VNITRA ČR 
PO BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4 
 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 
 

Bez vyjádření 
 
 

 

MINISTERSTVO OBRANY ČR, SEKCE NAKLÁDÁNÍ VYHODNOCENÍ 
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S MAJETKEM 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru 
Tychonova 1, Praha 6, PSČ: 160 01  
adresa pro doručování: Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
stanovisko 12747/2021-1150-311 podán dne 18.8.202120 pod 
č.j. MmP 86870/2021 

STANOVISKA 
 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 
Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, 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, 
vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 
odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné 
povahy dle stavebního zákona, 
ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování 
limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací 
dokumentace. 
Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území 
Ministerstva obrany: 
- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, 
které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území 
lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. 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, výškových staveb nad 30 m 
nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území obce je situováno v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany”. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území 
Ministerstva obrany: 
- LKD - pro létání ve vzdušném prostoru k ochraně letového 
provozu na letištích a letadel letících na okruhu (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat 
podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze 
umístit a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb 
tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních 
staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, 

 
Koridory a vymezená území pod 
zájmy Ministerstva obrany jsou 
zapracovány do ÚAP, které byly 
podkladem pro dokumentaci 
Změny č.3. V textové části 
odůvodnění v kapitole 9 je uveden 
text požadovaný MO v rámci 
tohoto vyjádření. Ve výkresové 
dokumentaci návrhu Změny ÚP 
bude upraven text dle požadavku 
MO. 
Text „Celé správní území obce je 
situováno v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení 
Ministerstva obrany” bude 
zapracován do koordinačního 
výkresu Změny č.3. 
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nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a vnn, 
rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů 
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP - 102a. Ve 
vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také 
výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba včetně výstavby VE a 
výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního 
výkresu. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území 
Ministerstva obrany: 
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby 
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování 
obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických 
komunikacích. V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 
lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na 
základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být 
výstavba omezena. 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat do textové části návrhu územního 
plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle 
ÚAP jev 119) 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních 
komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, 
radionavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a 
opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. 
rozhledny) 
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené 
vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím 
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných 
druhů staveb“. 
Za předpokladu správného zapracování limitů a zájmů MO v 
textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem 
nemáme dalších připomínek k předložené UPD a s návrhem 
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Změny č. 3 Územního plánu Hrobice souhlasíme. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany 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. 
Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany 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 je uplatněno v kontinuitě 
na poskytnuté údaje o území úřadu územního plánování pro 
zpracování územně analytických podkladů ORP. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další 
připomínky za předpokladu zapracování výše uvedených 
vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s 
tímto stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části 
Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. 
Veškeré požadavky Ministerstva obrany 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. 
MINISTERSTVO DOPRAVY ČR 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 
 

Bez vyjádření 

 

 
 

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE, ODBOR 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ,  
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
KrÚ/72665/2021/OŽPZ/Pl podán dne 27.9.2021 pod č.j. MmP 
100624/2021 

VYHODNOCENÍ 
STANOVISKA 
 

Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 52 a 55b 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k akci: 
“Veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu 
Hrobice pořizované zkráceným postupem“. 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Vzhledem k příliš obecné úrovni podrobností předložené 
koncepce a s ohledem na skutečnost, že nejsou do území 
umisťovány konkrétní zdroje znečišťování ovzduší, neuplatňuje 
orgán ochrany ovzduší krajského úřadu Pardubického kraje dle 
§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
a souvisejících předpisů k veřejnému projednání návrhu změny 
č. 3 územního plánu Hrobice pořizované zkráceným postupem 
žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze 
Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů. 
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. 3 územního plánu Hrobice (dále 
též „Návrh“) (ve fázi pro veřejné projednání) následující 

Nevyvolá úpravu návrhu Změny 
č.3 ÚP. 
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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. 
Odůvodnění stanoviska orgánu ochrany přírody: 
Podklady pro vydání stanoviska byly: 

- 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. 
Řešeným územím (obec Hrobice) prochází nadregionální 
biokoridory K74 (Bohdaneč - Uhersko) a K73 (Bohdaneč - 
Vysoké Chvojno). Uvedené prvky územního systému 
ekologické stability nejsou předloženou změnou územního 
plánu nikterak dotčeny. 
V řešeném území se nachází dvě zvláště chráněná území – 
přírodní rezervace Baroch a přírodní památka Tůň u Hrobic, a 
dále do tohoto území částečně zasahuje i evropsky významná 
lokalita Orlice a Labe. Plochy změn, tak, jak jsou uvedeny v 
předloženém Návrhu, se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od 
všech shora zmíněných území se specifickým režimem ochrany, 
a proto je tedy možné vyloučit, že by tyto změny, resp. realizace 
následných záměrů v daných plochách, ohrozily předměty 
ochrany zvláště chráněných území a evropsky významné 
lokality. OOP rovněž již dříve svým stanoviskem 
45796/2020/OŽPZ/Pe ze dne 24. 6. 2020 vyloučil významný 
vliv předloženého Návrhu na předměty ochrany a celistvost 
jednotlivých prvků soustavy Natura 2000. 
OOP nemá z území návrhových ploch (z ploch změn) informace 
o výskytu zvláště chráněných druhů a ani v Nálezové databázi 
ochrany přírody spravované Agenturou ochrany přírody a 
krajiny ČR nejsou pro tato území evidovány záznamy o výskytu 
zvláště chráněných druhů. 
OOP posoudil předložený návrh změny č. 3 územního plánu 
Hrobice, 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 
rovněž 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. Vladimír Vrána) 
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Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen ZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
ZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil 
předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 
SOUHLAS 
k uvedené věci ”ÚP Hrobice, změna č. 3, návrh“, s 
vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na ochranu ZPF 
ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení 
postupů k zajištění ochrany ZPF, v platném znění. 
Předložené vyhodnocení důsledků na ochranu ZPF vyžaduje 
1,44 ha, z toho: 

- Lokality: Z15, Z16, Z17 a P3 - rozloha 1,44 ha. Využití 
je možné pro bydlení (BV). 

ODŮVODNĚNÍ 
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 41/2015 Sb., kterým se 
mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, 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 ochrany ZPF 
§ 4 odst. 4 zákona. V daném případě jsou uvedené rozvojové 
lokality situovány na půdách třídy ochrany IV; uvedené se proto 
na ni nevztahuje. 
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 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 veřejnému projednání 
návrhu změny č. 3 územního plánu Hrobice pořizované 
zkráceným postupem námitek. 
Lokality ZM3/PS a ZM3/Z17 jsou situované částečně v 
ochranném pásmu lesa (50 m od okraje lesa) a jsou zastavitelné 
jen se souhlasem orgánu státní správy lesů podle § 14 odst. 2 
lesního zákona, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu 
města Pardubic. 
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR 
SPRÁVNÍCH AGEND, ÚSEK PAMÁTKOVÉ PÉČE 
Nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 
Mmp 84165/2021 podán dne 8.9.2021 pod č.j. MmP 
94342/2021 

 
VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Vyjádření k návrhu druhé zprávy o uplatňování územního 
plánu obce Hrobice včetně pokynů pro zpracování návrhu 
změny č.3 územního plánu obce Hrobice. 
 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek 
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče ( 
dále jen dotčený orgán), k oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování, pod 
čj. MmP 81704/2021 ze dne 3.8.2021, doručené dotčenému 

Nevyvolá úpravu návrhu Změny 
č.3 ÚP. 
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orgánu ze dne 9.8.2021, o o zahájení řízení o změně č.3  
územního plánu obce Hrobice za období 06/2015 – 05/2020 
včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č.3 územního 
plánu obce Hrobice, sděluje podle ust. § 29 odst. 2 2 písm. c) 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), ve smyslu ust. 
§ 55 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: 
V řešeném území obce Hrobice není platná plošná ochrana 
z hlediska zájmu státní památkové péče (Ochranné pásmo, 
rezervace, zóna). Nenachází se zde ani nemovité kulturní 
památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 
Na území obce se nachází objekty drobné historické architektury 
dotvářející charakter obce – křížky, Boží muka, statky apod., 
které je zapotřebí, jako nemovité kulturní památky, taktéž 
respektovat. Dále lze považovat celé území řešené obce za 
území s archeologickými nálezy. 
Ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a 
pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, se na průčelní fasádě objektu Obecního úřadu čp. 28 
nachází válečný hrob – pamětní deska k připomínce 9 obětí 1. 
sv. války pod ev. Č. CEVH: CZE5309 – 30231. 
Změna č.3 územního plánu obce Hrobice se nedotýká veřejného 
zájmu chráněného v oblasti státní památkové péče. 
 
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBICE, ODBOR 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ OCHRANY 
PŘÍRODY 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
Mmp/ 82945/2021/ME podán dne 31.8.2021 pod č.j. MmP 
91052/2021 

 
VYHODNOCENÍ STANOVISKA 

Společné vyjádření odboru životního prostředí k Návrhu 
změny 3. územního plánu Hrobice pro veřejné projednání 
 
Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
nemáme k předloženému návrhu připomínek. 
 
Oddělení ochrany přírody:  
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen zákon o 
lesích), nemáme k návrhu změny č.3 územního plánu Hrobice 
námitky za předpokladu respektování ochranného pásma lesa. 
Ing. František Meduna 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění (ZOPK) máme následující 
připomínky: 

- požadujeme zmenšení plochy ZM3/Z15 tak, aby se na 
této ploše dodržel odstup minimálně 10m od stávající 
vodoteče Velká strouha – lokálního biokoridoru LK62. 
Tím bude zajištěna funkčnost prvků ÚSES. 

Pavel Mertelík 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. O ochraně zemědělského 
půdního fondu je kompetentní k vyjádření Krajský úřad 
Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
Oddělení ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plocha bude upravena dle 
požadavku OŽP. 
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půdního fondu. 
Karel Linhart, DiS. 
 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska požadujeme, aby splaškové vody 
ze zastavěného území byly likvidovány do veřejné kanalizace 
v obci. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
 
 
 
 
 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO 

VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

                       

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí není vyžadováno, neboť Krajský úřad 
Pardubického kraje, jako dotčený orgán podle ust. § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a 
„úřad“), vydal dne 3.6.2020 pod č.j. KrÚ/45456/OŽPZ/Ky stanovisko podle ust. § 47 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů: Úřad posoudil podle ustanovení § 10i zákona a kritérií uvedených v 
příloze č. 8 zákona předložený návrh 2. zprávy o uplatňování územního plánu Hrobice a 
dospěl k závěru, že není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

 
 
 
 
 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5 
 

Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání Návrhu 2. zprávy o uplatňování zadání 
územního plánu Hrobice nebylo požadováno zpracování Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, o stanovisko krajského úřadu 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo zažádáno. 
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8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 ODST.5 ZOHLEDNĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY  NEBO 

PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 
 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a také Vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí se ve Změně č. 3 ÚP Hrobice nezpracovává a na základě toho nebylo stanovisko 
krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona uplatněno. 

 

 

 
 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ 
VARIANTY 

 
 
Hlavním cílem koncepce rozvoje území obce navržené ve změně č.3 je: 

1) prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy BV – bydlení v RD – venkovské na  
pozemku p.č. 2300. Plocha je vymezena jako Z3/Z15. 

2) prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy BV – bydlení v RD – venkovské na  
pozemcích p.č. 621/1, 621/3 a 2014. Plocha je vymezena jako Z3/Z16. 

3) prověřit možnost vymezení zastavitelné plochy BV – bydlení v RD – venkovské na  
pozemku p.č. 2023. Plocha je vymezena jako Z3/Z17. 

4) prověřit možnost vymezení přestavbové plochy BV – bydlení v RD – venkovské na  
pozemku p.č. 644/8, 646/4 a 2060. Plocha je vymezena jako Z3/P3. 

5) prověřit změnu využití pozemku p.č. 2052 v ploše ZO – plochy zeleně ochranné a 
izolační umožňující realizaci protihlukového valu. 

6) stanovit v textové části ÚP požadavek výměry stavebních pozemků o minimální 
ploše 800 m2 

7) upravit textovou část ÚP tak, aby číslování biokoridorů a biocenter odpovídalo 
výkresové části 

 8) aktualizace všech stávajících limitů v území dle platných ÚAP 
 
 
 

      Bydlení 
V oblasti bydlení jsou navrženy tři nové zastavitelné plochy a jedna nová přestavbová 

plocha pro bydlení. 
 
Občanská vybavenost 
V oblasti občanské vybavenosti nejsou navrženy žádné změny. 
 
Rekreace 
V oblasti rekreace nejsou žádné změny. 
 
Výroba 
V oblasti výroby nejsou žádné změny. 
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Veřejná prostranství, zeleň 
V oblasti veřejných prostranství nejsou žádné změny. 
 
Dopravní infrastruktura 
V oblasti dopravní infrastruktury nejsou žádné změny. Navržené plochy jsou přístupné 

ze silnice a místních komunikací novými komunikacemi nebo sjezdy.  
 
Technická infrastruktura 
V oblasti technické infrastruktury nejsou žádné změny.  
 
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. 

Nově budované trasy vodovodů a kanalizací budou umísťovány do pozemků trvale 
nezaplocených a veřejně přístupných pro techniku provozovatele. Stávající trasy nebudou 
zaplocovány. 

Odkanalizování nových ploch a objektů bude řešeno jako důsledně oddílné a vzhledem 
k systému tlakové kanalizace v obci budou nové nemovitosti napojovány rovněž tlakově. 
Dešťové a jiné balastní vody budou likvidovány mimo tlakovou kanalizaci pro veřejnou 
potřebu. 

 
Plocha Z3/Z15 
Plochu lze připojit na veřejný vodovod - stávající vodovodní potrubí LT 100 je 

umístěno v předmětném pozemku. Veřejná kanalizace momentálně není v dosahu. 
VAK Pardubice připravuje jako samostatnou investiční akci napojení odpadních vod z 

úpravny vody Hrobice a obce Čeperka na kanalizační systém obce Hrobice. Trasa nového 
kanalizačního výtlaku je umístěna v přilehlé komunikaci. Po dokončení kanalizačního 
výtlaku bude na něj napojit i zástavbu předmětné plochy. 

 
Podmínka využití: respektovat ochranné pásmo stávajícího vodovodu LT100 min v 

rozsahu zákona č.274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích 
 
Plocha Z3/Z16 
Stávající veřejný vodovod je ukončen východně od pozemku za komunikací Hrobice - 

EOP. Na tento vodovod je možné pozemek napojit. Veřejná tlaková kanalizace je vedena v 
přilehlé komunikaci. 
 

Plocha Z3/Z17  
V pozemku pč 2023 jsou ve směru východ -západ umístěny výtlačné vodovodní řady 

DN600 a DN400. Z těchto řadů nelze provádět napojení jednotlivých nemovitostí. Napojení 
na veřejný vodovod je možné z řadu PVC110 vedeného v komunikaci mezi stávající 
zástavbou (východně od předmětné plochy). 

Napojení na tlakovou kanalizaci je možné do řadu stávající tlakové kanalizace PE63 
vedeného v komunikaci mezi stávající zástavbou (východně od předmětné plochy). -Napojení 
výstavby plochy Z3/Z17 na vodovod a kanalizaci nutno řešit společně s výstavbou na 
plošeZ3/P3. 

Podmínka využití: respektovat ochranné pásmo stávajícího vodovodu LT400 a 
LT600 min v rozsahu zákona č.274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích. 

 
Plocha Z3/P3  
V pozemku pč 2060 jsou ve směru východ -západ umístěny zásobní vodovodní řady 

DN600 a DN400. Z těchto řadů nelze provádět napojení jednotlivých nemovitostí. Napojení 
na veřejný vodovod je možné z řadu PVC110 vedeného v komunikaci východně od 
předmětné plochy). 
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Napojení na tlakovou kanalizaci je možné do řadu stávající tlakové kanalizace PE63 
(příp. jeho prodloužení) vedeného v komunikaci mezi stávající zástavbou (východně od 
předmětné plochy).  

 
 

Bude respektováno ochranné pásmo stávajícího vodovodu LT100 min v rozsahu 
zákona č.274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích, ochranné pásmo stávajícího vodovodu 
LT400 a LT600 min v rozsahu zákona č.274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích. 
 

 
 
Koncepce řešení požární ochrany, požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva, 

obrany a bezpečnosti státu 
 
Plochy vymezené k zajištění provozu požární technicky a odběrných míst pro 

zásobování vodou k hašení požárů 
Požární bezpečnost v řešeném území komplexně řeší HZS Pardubického kraje, územní 

odbor Pardubice. V obci působí také jednotka sboru dobrovolných hasičů, zařazena jako 
jednotka požární ochrany kategorie II. 

Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody 
pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. 

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je nutno v zastavitelných územích respektovat 
požadavky z právních předpisů na úseku požární ochrany a souvisejících předpisů. Je potřeba 
zajistit dosažitelnost a možnost případného požárního zásahu, zejména: 

- zajištění příjezdových komunikací a nástupní plochy pro požární techniku, 
- zajištění dostatečného množství vody pro případný požární zásah a požadavků na 

odstupové vzdálenosti. 
 
 
Řešené území se nachází v ochranném pásmu přehledových systémů (OP RLP) – 

letecká stavba včetně ochranného pásma (ÚAP – jev 103, pasport č. 40/2014), 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. 
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. 
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
 
- LKD - pro létání ve vzdušném prostoru k ochraně letového provozu na letištích a 
letadel letících na okruhu (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 
41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, 
speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací 
jámy), venkovního vedení vn a vnn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních 
prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP - 
102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé 
zeleně. Výstavba včetně výstavby VE a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
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Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
 
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 
o elektronických komunikacích. V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva 
obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena. 
 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska 
povolování níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. 
(dle ÚAP jev 119) 
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 
 
 
 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Do řešeného území zasahuje nadregionální biokoridor K 73 Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno (typ V a N) v šíři 40, resp. 50 m, K 74 Bohdaneč – Uhersko (typ MH) v šíři 40, resp. 
50 m. Biokoridory nadregionálního významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) s 
ochrannými zónami v šířce 2 km na každou stranu od osy. Typ“: B – borová, N – nivní, V – 
vodní, MB – mezofilní bučinová, MH – mezofilní hájová) 

Na nadregionální prvky SES navazují lokální prvky – biokoridory a biocentra. Po 
Velké Strouze vede lokální biokoridor s vloženými lokálními biocentry v prostoru 
Hrobického Dvora a MÚK Stéblová. Ve směru Z-V v severní části území je veden křižující 
LK spojující malou lesní plochu s nivou Labe. 

Podél západní hranice řešeného území prochází lokální LK 62, LK 64 a LK 65  
spojující lokální biocentra  LC 65, LC 64 a LC 88. Navržené lokální biocentrum LC 64, které 
bylo původně vymezené v ploše ZM3/Z15 je zmenšené a část LC 64 je navržená na území 
sousední obce Čeperka – zajištěna je návaznost na ÚP Čeperka. Na nadregionálním 
biokoridoru K73 podél toku Labe jsou vymezena lokální biocentra LC 67, LC 68, LC 84 a 
LC 85. Na nadregionálním biokoridoru K74 jsou vložena lokální biocentra LC 86 a LC 87. 

Převážná část lokálních prvků SES je funkční, část je nefunkčních, u nichž je nutné je 
založit formou zalesnění či zatravnění s doplněním ozelenění. Realizace prvků ÚSES se 
předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových 
vztahů k půdě.  
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10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
 
K zastavění je využíváno zastavěné či zastavitelné území, dále jsou prováděny 

stavební úpravy či změny dokončených staveb. Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené 
územním plánem se postupně zastavují.  

Pro rozvoj obce Hrobice územní plán vymezuje dostatek zastavitelných ploch. 
Vymezení dalších zastavitelných ploch není v současné době nutné, nicméně vzhledem 
k místní poptávce, blízkosti dvou krajských měst a v neposlední řadě i níže uvedeným 
záměrům, které doplňují urbanistickou strukturu obce s využitím stávající infrastruktury, je 
možno v omezené míře zastavitelné plochy doplnit. 

 
Kromě rodinných domů, které byly umístěny ve stabilizovaném (zastavěném území), 

nejsou zastavitelné plochy zatím využity, a to: 
 
Z2 – využití BV (8 600 m2) – postavena dopravní a technická infrastruktura pro 4 RD 

a zatím postaveny 2 RD, zbývající cca 4 stavební pozemky 
Z4 – využití OS (3 500 m2) - plocha pro jezdectví (parkur) – nevyužito 
Z5 – využití BV (13 800 m2) – realizována je technická infrastruktura a postaveno je 5 

domů, zbývá cca 8 volných pozemků, výstavba postupně probíhá 
Z6 – využití BV (3 300 m2) - pro zástavbu zatím nevyužito 
Z7 – využití BV (2 000 m2) - plocha bydlení - pro zástavbu zatím nevyužito 
Z10 – využití OS (15 100 m2)  - plocha pro jezdectví (parkur) - nevyužito 
ZM1/Z1 – využití BV (3300 m2) - plochy bydlení – postaven 1 RD, zbývá 1 stavební 

pozemek 
Z13 – využití DS (1 300 m2) – již realizována 
P2 – využití BV – zatím nevyužito 
 
Po zohlednění vývoje výstavby RD lze závěrem říci, že zastavitelné plochy pro bydlení 

se postupně využívají a pro rozvoj bydlení je žádoucí doplnit nové plochy. 
 
Navrženy jsou 4 nové plochy pro bydlení s touto kapacitou: 

1) Z3/Z15 – cca 4 RD 

2) Z3/Z16 – cca 4 RD 

3) Z3/Z17 – cca 4 RD 

4) Z3/P3 – cca 3 RD 

Celkem v rámci změny č.3 ÚP je navrženo cca 15 stavebních pozemků, od poslední 
změny č.2 se využilo cca 8 stavebních pozemků.  
 

 
 
 
 

11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

Obec je součástí Pardubicko – hradecké aglomerace, leží asi 2,5 km severozápadně od 
krajského města Pardubice na silnici I/37 a v blízkosti železnice Pardubice - Hradec Králové.  
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Vlivem velmi dobrého dopravního spojení má obec těsné vazby na Pardubice a Hradec 
Králové. Tato výhodná poloha nahrazuje nedostatečnou občanskou vybavenost a pracovní 
příležitosti v obci. Dobré životní prostředí, dostatek lesů a blízkých vodních ploch je 
atraktivní pro zájemce o výstavbu RD. Z hlediska širších vztahů a významu obce je rozvoj 
obce soustředěn na podporu bydlení ve formě rodinných domů a drobné výroby. Funkce 
středisek zaměstnanosti a občanské vybavenosti budou plnit zejména větší města v širším 
území. V obci nejsou významné podnikatelské aktivity. 

Změna územního plánu obce Hrobice je koordinována se zpracovanými územními 
plány sousedních obcí. Z těchto dokumentů nevyplývají zvláštní požadavky na změnu 
územního plánu obce. Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastry je i v oblasti 
technické infrastruktury (trasy elektro VN a VVN, STL plynovodů, kanalizace, vodovodů a 
pod), systémech, které procházejí širším územím jako např. územní systém ekologické 
stability. Obec je napojena na vodovod, kanalizaci a je plynofikována.  

 
Řešené území je v systému ekologické stability zapojeno do širšího území na 

nadregionální a lokální úrovni. Vymezené skladebné prvky lokálního ÚSES zasahují do velké 
části řešeného území a významně ovlivňují využití území. 

 
 
 
 
 

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č.3 
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

 
 

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

 
Změna č. 3 ÚP bude pořízena zkráceným postupem dle § 55a,b zákona č. 225/2017 

Sb., kterým se mění stavební zákon. 
 
Návrh obsahu Změny č. 3: 
 
Projektant Změny č. 3 ÚP Hrobice prověří následující záměry: 
 
1. pozemek parc. č. 2300 v katastrálním území Hrobice leží dle územního plánu v 

ploše s rozdílným způsobem využití NP – plochy přírodní, předmětný pozemek (jeho část) 
zařadit do plochy pro bydlení za účelem výstavby rodinného domu 

Závěr: - plocha je vymezena 
 
2. Změna způsobu využití pozemků parc. č. 621/1, 621/3 a 2014 k.ú. Hrobice, které dle 

územního plánu leží v nezastavěném území, v ploše NZ – plochy zemědělské do plochy 
bydlení 

Závěr: - plocha je vymezena 
 

3. Změna způsobu využití pozemků parc. č. 644/8, 646/4 a 2060 k.ú. Hrobice, které dle 
územního plánu leží v zastavěném území, v ploše VZ – plochy výroby a skladování - 
zemědělská výroba do plochy bydlení 

Závěr: - plocha je vymezena 
 

4. Změna způsobu využití pozemku parc. č. 2023 k.ú. Hrobice, které dle územního 
plánu leží v nezastavěném území, v ploše NZ – plochy zemědělské do plochy bydlení 
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Závěr: - plocha je vymezena v částečném rozsahu, část plně zasahující do OP lesa 
není pro bydlení vymezena 

 
5. Změna způsobu využití pozemku parc. č. 2052 k.ú. Hrobice, které dle územního 

plánu leží v nezastavěném území, v ploše ZO – plochy zeleně ochranné a izolační do plochy 
umožňující realizaci protihlukového valu 

Závěr: - regulativy jsou upraveny 
 
6. Stanovit v textové části územního plánu požadavek výměry stavebních pozemků o 

minimální ploše 1000m2. 
Závěr: - podmínka je zapracována 
 
7. Upravit textovou část územního plánu tak, aby číslování biokoridorů a biocenter 

odpovídalo výkresové části 
Závěr: - text je upraven 

8. Aktualizace všech stávajících limitů v území dle platných ÚAP. 
Závěr: - je aktualizováno 

 

 
f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 

 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí není vyžadováno, neboť Krajský úřad 

Pardubického kraje, jako dotčený orgán podle ust. § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ a 
„úřad“), vydal dne 3.6.2020 pod č.j. KrÚ/45456/OŽPZ/Ky 

stanovisko 
podle ust. § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: Úřad posoudil podle ustanovení § 10i zákona 
a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona předložený návrh 2. zprávy o uplatňování 
územního plánu Hrobice a dospěl k závěru, že 

 
není požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 
Zároveň krajský úřad ve svém stanovisku č.j. 45796/2020/OŽPZ/Pe ze dne 29.6.2020 

konstatoval, že předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 
nebo koncepcemi významný vliv nas předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky 
významné lokality ani žádné ptačí oblasti. 

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

zpracování variant vyžadováno 
Variantní řešení není požadováno. 
 
h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečnosti uvedených 

pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 
územního plánu 

Návrh na pořízení nového ÚP se nepodává, neboť ze skutečností uvedených pod 
písmeny a) až d) vyplývá, že předpokládané změny nejsou takového rozsahu, aby měly 
významný vliv na koncepci územního plánu. 
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i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 
udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 
zjištěny 

Požadavky nejsou uváděny, v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly 
negativní dopady na udržitelný rozvoj zjištěny. 

j) Návrh na aktualizaci zásad územního rozvoje 

Požadavek na aktualizaci ZÚR Pk se nepodává. 

 

 

 
 
 

13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 
ŘEŠENY V ZÚR (§43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA) S ODŮVODNĚNÍM 

POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Ve změně č.3 územního plánu nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, 
které by nebyly řešeny v ZÚR.  

 

 

 

14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCÍ LESA 

 
Vyhodnocení záboru je zpracováno v návaznosti na zemědělskou přílohu schváleného 

ÚP. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny č.3 ÚP je 
zpracováno dle  Vyhlášky č. 271/2019 Sb. - Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu.  

Dle tříd ochrany zemědělské půdy se nové lokality nacházejí ve IV. třídě ochrany 
půdního fondu, BPEJ 25500. 

Zdůvodnění návrhu: 

Na základě požadavku majitele pozemku jsou navrženy tři nové zastavitelné plochy a 
jedna přestavbová plocha.  

 

Plocha Z3/Z15 - bydlení v RD – venkovské na  pozemku p.č. 2300. Kultura TTP, 
BPEJ 32310. Zábor 0,76 ha. 

Plocha Z3/Z16 – bydlení v RD – venkovské na  pozemcích p.č. 621/1, 621/3 a 2014. 
Kultura TTP a zahrada, BPEJ 32110, zábor 0,34 ha 

Plocha Z3/Z17 – bydlení v RD – venkovské na  pozemku p.č. 2023. Kultura orná, 
BPEJ  32310. Zábor ZPF 0,28 ha 

Plocha Z3/P3 – bydlení v RD – venkovské na  pozemku p.č. 644/8 a 2060. Kultura 
TTP, BPEJ 32310. Zábor 0,39 ha. 

 

Celkový zábor ZPF je 1,77 ha.  
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Zábor zemědělského půdního fondu v návrhu územního plánu – zastavitelné a 
přestavbové plochy 

 

Označení 
plochy / 
koridoru  

 
Navrž

ené 
využití 

 
Souhrn 
výměry 
záboru 

(ha) 

Výměra záboru podle tříd 
ochrany (ha)1) 

  Odhad 
výměry 

záboru, na 
které bude 
provedena 
rekultivace 

na 
zemědělskou 

půdu   

Informace 
o existenci 

závlah2) 

Informace 
o existenci 

odvodnění2) 

Informace o 
existenci staveb k 
ochraně pozemku 

před erozní 
činností vody 2) 

Informace 
podle 

ustanoven
í § 3 odst. 
1 písm. g) 

2) 

I. II. III. IV. V. 
     

             

Z15 BV 0,76    0,76   NE NE NE  

Z16 BV 0,34    0,34   NE NE NE  

Z17 BV 0,28    0,28   NE NE NE  

P3 BV 0,39    0,39       

∑3) BV 1,77    1,77       

             

∑3)             

∑4)  1,77    1,77       

 

 

 

Vysvětlivka k tabulce: 

1) V případě, že je na ploše nebo koridoru evidováno více tříd ochrany, odhad záboru se 
uvede pro každou třídu ochrany zvlášť. 
2) Uvede se slovem „ano“, za předpokladu jejich výskytu. 
3) Souhrn výměr záboru podle typu navrženého využití ploch a koridorů 
4) Souhrn výměr záboru navrhovaných ploch a koridorů bez ohledu na typ navrženého 
využití 

V řešeném území byly v minulosti provedeny meliorace. Lokalita nezasahuje do 
provedených meliorací. 

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Ve změně č.3 územního plánu nedochází k záboru lesních pozemků. Lokality Z3/Z17 a 

Z3/P3 se částečně nacházejí v ochranném pásmu lesa, které bude respektováno. 
 
 
 
 
 
 

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

 
 

Námitky nebyly podány. 
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16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
 

1. PŘIPOMÍNKY OPRÁVNĚNÝCH INVESTORŮ 
VODOVODY A KANALIZACE A.S. 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice 
Jo/2020/pokyny Z3 ÚP/1515 Podán dne 15. 7. 2020 pod č.j.: 
MmP 71909/2020 

 
VYHODNOCENÍ STANOVISKA 
 

Předložený návrh Změny č.3 ÚP Obce Hrobice : 
- vymezuje zastavěné území k 31.12.2020 
- navrhuje nové lokality s využitím BV - pro bydlení 
venkovské v RD:Z3/Z15,Z3/Z16, Z3/Z17 
- navrhuje pro plochu přestavby Z3/P3 (0,39 ha) změnu 
využití z VZ - výroba a skladování na plochu BV - bydlení 
v RD - venkovské 
- doplňuje podmínky prostorového uspořádání pro využití 
ploch 
- v plochách ZO - zeleň ochranná a izolační připouští 
umístění protihlukových valů 
K předloženému řešení sdělujeme: 
1. Lokalita Hrobice se nachází v oblasti přirozené 
akumulace podzemních vod (A 047) - zdroj pitné vody 
Hrobice-Čeperka pro Vodárenskou soustavu Východní 
Čechy (Pardubice - H. Králové). 
2. Veřejný vodovod a síť tlakové kanalizace v obci Hrobice 
je ve správě VAK Pardubice. 
3. Veřejný vodovod není vodovodem požárním a odběr 
vody pro účely požárních zásahů z tohoto zdroje lze 
uvažovat pouze dle ustanovení §8, odst.10 zák.č.274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 
Hydranty tedy nebudou označovány jako požární. 
V předloženém návrhu Z3 chybí specifikace zdrojů požární 
vody. 
4. Hydrodynamický tlak ve vodovodní síti se při běžném 
provozu v lokalitě pohybuje na hodnotě cca 50m vodního 
sloupce. 
5. 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. 
Ochranné pásmo potrubí DN600 je min 3,5m na každou 
stranu od líce potrubí a pro DN400 je min 2,5m na každou 
stranu od líce potrubí. Poloha stávajících vodovodních řadů 
v lokalitě viz přiložená Situace vodovodu. 
6. Nově budované trasy vodovodů a kanalizací budou 
umísťovány do pozemků trvale nezaplocených a veřejně 
přístupných pro techniku provozovatele. Stávající trasy 
nebudou zaplocovány. 
7.Odkanalizování nových ploch a objektů bude řešeno jako 
důsledně oddílné a vzhledem k systému tlakové kanalizace 
v obci budou nové nemovitosti napojovány rovněž tlakově. 
Dešťové a jiné balastní vody budou likvidovány mimo 
tlakovou kanalizaci pro veřejnou potřebu. 
8. VAK Pardubice připravuje jako samostatnou investiční 

Do textové části změny je pro 
lokality dotčené výskytem 
vodovodu doplněna podmínka 
využití: 
- respektovat ochranné 
pásmo stávajícího vodovodu LT100 
min v rozsahu zákona č.274/2001 
Sb, o vodovodech a kanalizacích 
- respektovat ochranné 
pásmo stávajícího vodovodu LT400 
a LT600 min v rozsahu zákona 
č.274/2001 Sb, o vodovodech a 
kanalizacích. 
- Napojení výstavby plochy 
Z3/Z17 na vodovod a kanalizaci 
nutno řešit společně s výstavbou na 
plošeZ3/P3 
Dále bude projektantem doplněna 
specifikace zdrojů požární vody. 
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akci napojení odpadních vod z úpravny vody Hrobice a 
obce Čeperka na kanalizační systém obce Hrobice (vydáno 
stavební povolení). Trasa nového kanalizačního výtlaku je 
uvedena v přiložené situaci . 
9. ÚP po změně č.3 nebude nahrazovat územní rozhodnutí 
či jiné úkony v lokalitě. 
10. K jednotlivým řešeným plochám: 
 - Plocha Z3/Z15 - část pozemku pč.2300 kú Hrobice 
-Plochu lze připojit na veřejný vodovod - stávající 
vodovodní potrubí LT 100 je umístěno v předmětném 
pozemku. 
-Veřejná kanalizace momentálně není v dosahu. 
VAK Pardubice připravuje jako samostatnou investiční akci 
napojení odpadních vod z úpravny vody Hrobice a obce 
Čeperka na kanalizační systém obce Hrobice ( vydáno 
stavební povolení). Trasa nového kanalizačního výtlaku je 
umístěna v přilehlé komunikaci (viz přiložená situace). Po 
dokončení kanalizačního výtlaku bude na něj napojit i 
zástavbu předmětné plochy. 
-Do textové části Změny č.3 nutno doplnit informaci - 
podmínku využití: respektovat ochranné pásmo stávajícího 
vodovodu LT100 min v rozsahu zákona č.274/2001 Sb, o 
vodovodech a kanalizacích 
- Plocha Z3/Z16 - část pozemku pč.2014 kú Hrobice 
-Stávající veřejný vodovod je ukončen východně od 
pozemku za komunikací Hrobice - EOP. Na tento vodovod 
je možné pozemek napojit. 
-Veřejná tlaková kanalizace je vedena v přilehlé 
komunikaci. 
- Plocha Z3/Z17 - část pozemku pč.2023 kú Hrobice 
-V pozemku pč 2023 jsou ve směru východ -západ 
umístěny výtlačné vodovodní řady DN600 a DN400. Z 
těchto řadů nelze provádět napojení jednotlivých 
nemovitostí. Napojení na veřejný vodovod je možné z řadu 
PVC110 vedeného v komunikaci mezi stávající zástavbou 
(východně od předmětné plochy). 
-Napojení na tlakovou kanalizaci je možné do řadu stávající 
tlakové kanalizace PE63 vedeného v komunikaci mezi 
stávající zástavbou (východně od předmětné plochy). -
Napojení výstavby plochy Z3/Z17 na vodovod a kanalizaci 
nutno řešit společně s výstavbou na plošeZ3/P3. 
-Do textové části Změny č.3 nutno doplnit informaci - 
podmínku využití: respektovat ochranné pásmo stávajícího 
vodovodu LT400 a LT600 min v rozsahu zákona 
č.274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích. 
- Plocha Z3/P3 - pozemek pč.2060 kú Hrobice 
-V pozemku pč 2060 jsou ve směru východ -západ 
umístěny zásobní vodovodní řady DN600 a DN400. Z 
těchto řadů nelze provádět napojení jednotlivých 
nemovitostí. Napojení na veřejný vodovod je možné z řadu 
PVC110 vedeného v komunikaci východně od předmětné 
plochy). 
-Napojení na tlakovou kanalizaci je možné do řadu stávající 
tlakové kanalizace PE63 (příp. jeho prodloužení) vedeného 
v komunikaci mezi stávající zástavbou (východně od 
předmětné plochy).  
-Napojení výstavby plochy Z3/Z17 na vodovod a kanalizaci 
nutno řešit společně s výstavbou na plošeZ3/P3. 

-Do textové části Změny č.3 nutno doplnit informaci - 
podmínku využití: respektovat ochranné pásmo stávajícího 
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vodovodu LT400 a LT600 min v rozsahu zákona č.274/2001 
Sb, o vodovodech a kanalizacích. 
GASNET, s.r.o. 
KLÍŠSKÁ 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem 
OHA/26332/2019/Zr Podán dne 7.9.2021  MmP 93620/2021 

 
Vyhodnocení připomínky 

Obdrželi jsme Vaše oznámení ve věci návrhu změny č.3  
územního plánu Hrobice. 
K tomuto sdělujeme následující stanovisko: 
V řešení území se nachází následující plynárenská zařízení ve 
správě společnosti GasNet,s.r.o.: 

 Vysokotlaké plynovody, 
 Zařízení pro regulaci tlaku zemního plynu, 
 Středotlaké plynovody a přípojky. 

V Hrobicích se nachází stanice katoidové ochrany (SKAO), 
která je součást plynovodu. Pro anodového uzemnění (AU) 
tohoto zařízení je nutné dodržet ochranné pásmo (TPG 920 
25) 100m, vrtaná anoda 40m. Pro elektrický kabel 1m. 
Skutečné pásmo ovlivněné AU lze přesněji určit na základě 
rezistivity půdy a zhodnocením dlouhodobého proudového 
odběru. Toto měření provede a vyhodnotí na náklady 
investora Gridservices, s.r.o. 
Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o našem 
zařízení jsou Vám k dispozici na mailové adrese 
gis.data@innogy.com. 
K návrhu změny č.3 územního plánu Hrobice nemáme žádné 
připomínky. 
 

Nevyvolá úpravu návrhu Změny č.3 
ÚP. 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Pla/2021/036993 podán dne 29.9.2021 pod č.j. MmP 101867/2021 

 
Vyhodnocení připomínky 

Návrh změny č. 3 územního plánu Hrobice 
Obdrželi jsme oznámení veřejného projednání návrhu změny 
č. 3 územního plánu Hrobice. 
Předmětem změny jsou zastavitelné plochy a plocha 
přestavby: 
- plochy bydlení v RD – venkovské (BV) – Z3/Z15, Z3/Z16, 
Z3/Z17, 
- změna z plochy výroby a skladování – zemědělská výroba 
(VZ) na BV – Z3/P3. 
Vyjádření správce povodí: 
Našich zájmů se dotýká plocha Z3/Z15 nacházející se v části 
Hrobický dvůr mezi areálem lihovaru 
a vodním tokem Velká Strouha při místní komunikaci. Velká 
Strouha (IDVT 10100488) je drobným vodním 
tokem ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dle § 49 
vodního zákona může správce drobného vodního toku užívat 
pozemků sousedících s korytem toku v šířce do 6 m od 
břehové čáry. Uvedený manipulační pruh požadujeme podél 
toku z důvodu jeho správy a údržby respektovat, tzn. vedle 
uvedených podmínek využití (respektovat ochranné pásmo 
vedení VN a TS, vodovodu) je třeba doplnit také ochranné 
pásmo podél toku. Vzhledem k tomu, že se jedná o terénní 
úpravu v ochranném pásmu silnice I.třídy upozorňujeme, že 
dle  §32 b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
lze vybudování protihlukového valu  provést jen na základě 
povolení vydaného silničním úřadem a za podmínek 
v povolení uvedených. Pro silnice I.třídy vykonává působnost 
silničního správního úřadu Krajský úřad, dle §40, odst. 3b 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 
 

Požadavek dodržení zeleného pruhu 
v šíři 10 m podél vodoteče je již 
stanoven dotčeným orgánem, 
Odborem životního prostředí 
Magistrátu města Pardubic a 
zapracován do Změny..  
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Poučení 
 
Proti změně č.3 územního plánu Hrobice vydanému formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek ( §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
………………………………………                            ……………………. ………. 
               
           místostarosta obce                                                         starosta obce 
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A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Hrobice. Zastavěné území je vymezeno 
ke dni 31.122018 31.12.2021. 

 

 

 

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

 
Územní plán obce Hrobice zohledňuje republikové priority územního plánování, které 

jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní 
plán Hrobice vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a 
rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického, přírodního a archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky 
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. 
 

Návrh územního plánu Hrobice je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje 
Pardubického kraje. 

Návrh územního plánu umožňuje rozvoj zejména v oblasti venkovského bydlení ve 
správním území obce. Navržené plochy pro bydlení navazují na stávající zástavbu obce a 
umožňují rozvoj obce v několikaletém časovém úseku. Pro rozsáhlejší lokality nové výstavby 
umístěné mimo zastavěné území se navrhuje zpracovat územní studie, které by stanovily 
prostorové regulativy. Z pohledu zachování krajinného rázu při výstavbě rodinných domů při 
respektování typického architektonického a hmotového uspořádání stávající venkovské 
zástavby by nemělo docházet k porušení tohoto rázu. 

V oblasti výroby jsou vymezeny územní podmínky pro rozvoj, v území se předpokládá 
vznik provozoven drobné a řemeslné výroby a služeb výrobního charakteru. 

Pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny nové plochy, neboť stávající občanská 
vybavenost je dostatečné a vzhledem k velikosti obce nelze předpokládat větší rozvoj této 
funkce. Výstavba menších komerčních objektů občanské vybavenosti je přípustná v obytných 
plochách.   

Závěrem lze konstatovat, že v období do aktualizace územního plánu se nepředpokládá 
využití všech navržených ploch pro zástavbu, ale nabídka rozvojových aktivit umožňuje 
výstavbu v různých místech obce. 

V řešeném území nejsou evidovány kulturní nemovité památky. V území se nacházejí i 
některé historicky významné stavby, prvky drobné architektury – např. křížky, Boží muka, 
které se doporučuje zachovat a dle potřeby rekonstruovat, neboť jsou dokladem původní 
lidové architektury.  

Jižní hranice katastrálního území je hranicí ochranného pásma státního hradu 
Kunětická hora.   

Celé správní území obce je územím s archeologickými nálezy s prokázaným výskytem 
archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy mají stavebníci uloženou ust. § 
22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, oznamovací 
povinnost k záměru stavební činnosti a to Archeologickému ústavu Akademii věd ČR, v.v.i. 
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V řešeném území se nachází Přírodní rezervace Baroch – téměř zazemněný rybník 
zarostlý rákosovými porosty s výskytem vzácných druhů rostlin na zbytcích slatinných luk, 
významná ornitologická lokalita. Výměra 31,39 ha.  

V severní části území se nachází Přírodní památka „Tůň u Hrobic“ – staré mrtvé labské 
rameno, z větší části zazemněné, s charakteristickými lužními porosty. Výměra 2,90 ha. 

V řešeném území je návrh na vyhlášení Přírodního parku Opatovicko. 

 Jiná chráněná území, památné stromy ani VKP evidované dle zákona 114/92Sb. o 
ochraně přírody a krajiny se v území nenacházejí.  
 

 

 

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Územní plán obce řeší celé správní území obce Hrobice zahrnující katastrální území 
Hrobice o výměře 615 ha. V řešeném území se nachází pouze obec Hrobice. 

Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho 
funkcí. Při navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou 
strukturu, krajinářskou a rekreační hodnotu území. Požaduje se zachovat charakter vesnické 
zástavby odpovídající architekturou RD – převážně jednopodlažní zástavba s obytným 
podkrovím. 
 

V územním plánu jsou navrženy následující lokality: 
 
- bydlení venkovské v RD ( funkční plocha BV ): ..  Z2,Z5, Z6, Z7, Z3/Z15,  

Z3/ Z16, Z3/Z17 

- občanská vybavenost – sport ( funkční plocha OS):…. Z4, Z10 

- dopravní infrastruktura – silniční ( funkční plocha DS ):…. Z13 

- plochy veřejné zeleně ( funk. plocha ZV ) :..K1 

- plochy zeleně ochranné a izolační ( funk. plocha ZO ) :..K2, K3 

 

Plochy Z1, Z3, Z8, Z9 a Z15 byly zrušeny na základě nesouhlasného stanoviska 

DOSS. Plocha Z2 je zmenšena. 

Vymezení zastavitelných ploch : 
 

 Plocha Popis plochy 

Z1 Zrušena 

Z2 
Rozloha plochy: 0,86 ha 

Funkční využití: BV 
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Podmínka využití: realizace protihlukového valu podél silnice I/37, 
V územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou 
překročeny hygienické limity hluku v chráněných vnitřních i venkovních 
prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech.  
 
Plocha se nachází na severozápadním zastavěného území obce v návaznosti na 
novou výstavbu RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci jejím 
prodloužením. Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu 
a elektrické energie jejich prodloužením. 

Z3 Zrušena 

Z4 

Rozloha plochy: 0,35 ha 

Funkční využití: OS – sportovní využití ( parkur) 

Plocha se nachází na západním okraji obce v proluce mezi stávajícími výběhy 
a lokalitou Z3. Lokalita bude napojena na místní komunikaci jejím 
prodloužením.  

Z5 

Rozloha plochy: 1,38 ha 

Funkční využití: BV 

Podmínka využití: územní studie 
Plocha se nachází v proluce ve střední části obce. Lokalita bude napojena na 
místní komunikaci novou křižovatkou. Plocha bude napojena na stávající řady 
vody, kanalizace, plynu a elektrické energie jejich prodloužením. Požaduje se 
respektovat vrchní vedení VN včetně OP a ochranné pásmo lesa.  

Z6 

Rozloha plochy: 0,33 ha 

Funkční využití: BV 

Plocha se nachází na východním okraji obce uvnitř zastavěného území 
v proluce mezi lesním pozemkem a komunikací u obecního úřadu. Lokalita 
bude napojena na místní komunikaci jednotlivými sjezdy. Plocha bude 
napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu a elektrické energie pomocí 
přípojek. 

Podmínka využití: respektování záplavového území řeky Labe 

Z7 

Rozloha plochy: 0,20 ha 

Funkční využití: BV 

Plocha se nachází na východním okraji obce uvnitř zastavěného území 
v proluce mezi lesním pozemkem a stávající zahradou. Lokalita bude 
napojena na místní komunikaci sjezdem. Plocha bude napojena na stávající 
řady vody, kanalizace, plynu a elektrické energie pomocí přípojek. 
Podmínka využití: respektování záplavového území řeky Labe 

Z8 Zrušena 

Z9 Zrušena 
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Z10 

Rozloha plochy: 1,51 ha 

Funkční využití: OS – sportovní využití ( parkur) 

Plocha se nachází severně od Hrobnického lihovaru při místní komunikaci. 
Lokalita bude napojena na místní komunikaci. 

Z13 

Rozloha plochy: 0,13 ha 

Funkční využití: DS – doprava silniční 

Plocha se nachází na severozápadním okraji katastrálního území obce mezi 
lokalitou Z2 a stávající zástavbou. Lokalita je určena pro výstavbu místní 
komunikace pro obsluhu lokality Z2. 

Z15 Zrušena  

ZM1/Z1 

Rozloha plochy: 0,33 ha 

Funkční využití: BV 

Plocha se nachází na západním okraji obce v části Hrobický dvůr na hranici 
zastavěného území při místní komunikaci. V lokalitě budou umístěny max. 2 
RD. Lokalita bude napojena na místní komunikaci jednotlivými sjezdy. 
Plocha bude napojena na stávající řady vody, kanalizace, plynu a elektrické 
energie pomocí přípojek. 

Z3/Z15 

Rozloha plochy: 0,76 ha 

Funkční využití: BV 
 
Plocha se nachází v části Hrobický dvůr mezi areálem lihovaru a vodotečí při 
místní komunikaci. Lokalita bude napojena na místní komunikaci, stávající 
technickou infrastrukturu. 
 
Podmínka využití: respektovat ochranné pásmo vedení VN a TS 

Z3/Z16 

Rozloha plochy: 0,34 ha 

Funkční využití: BV 
 
Plocha se nachází na severním okraji zastavěného území obce. Lokalita bude 
napojena na silnici II. třídy novou místní komunikaci. Plocha bude napojena 
na stávající technickou infrastrukturu. 

Z3/Z17 

Rozloha plochy: 0,28 ha 

Funkční využití: BV 
 

Plocha se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území. Lokalita bude 
napojena na místní komunikace jejich prodloužením či sjezdy. Plocha bude 
napojena na stávající technickou infrastrukturu. 

Podmínka využití: respektovat ochranné pásmo vedení VN, ochranné pásmo 
lesa 

 
V rámci územního a stavebního řízení k  jednotlivým záměrům budou preferována 

nebo přímo vyžadována taková architektonická  a technická řešení staveb, která by omezila 
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nebo přímo vyloučila jejich případné nepříznivé vlivy na ovzduší, na kvalitu povrchových a 
podzemních vod a na odtokové poměry dotčených lokalit. 

 
 
Plochy přestavby 
 
Navržena je plocha přestavby P1 v jihozápadní části obce – z plochy pro chov koní na 

plochu pro bydlení. V rámci změny č.2 je navržena plocha přestavby P2 z plochy OS – 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení na plochu BV – bydlení v rodinných 
domech venkovské. 

V rámci změny č.3 je navržena plocha přestavby Z3/P3 o rozloze 0,39 ha z plochy VZ 
– výroba a skladování – zemědělská výroba na plochu BV – bydlení v rodinných domech – 
venkovské. Plocha bude napojena na místní komunikaci a technickou infrastrukturu. 
Požaduje se respektovat ochranné pásmo nadzemního vedení VN, vodovodu a ochranné 
pásmo lesa. 

 
Systém sídelní zeleně 
 
V rozvojových budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako dělící, 

ochranné a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin. Základní 
kostrou sídelní zeleně jsou lesní plochy, plochy doprovodné zeleně podél vodního toku Labe 
a slepých ramen. 

Zeleň zahrnutá do zastavitelného území, sloužící jako pohledová a hluková bariera 
mezi obytným územím a dopravními plochami silničními, je vymezena jako plocha ZO – 
zeleň ochranná a izolační.    

Vzhledem k tomu, že žádná zastavitelná plocha nemá výměru nad 2 ha, není nutné 
v těchto lokalitách vymezovat plochy veřejných prostranství v rozsahu 1 000m2 na každé 2 ha 
zastavitelného území.   

 
 
 

 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO 
JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU 
INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH 
VYUŽITÍ 

D.1. Doprava 

Doprava silniční 

Stávající dopravní kostra silnic I. a II.třídy je zachována. Nové lokality budou 
napojeny na stávající místní komunikace. Podél silnice I/37 směrem k Hrobicím bude 
realizován zemní val se zelení (plochy K2 a K3) snižující účinky hluku na stávající i 
navrhovanou obytnou zástavbu.  

Požaduje se respektovat ochranná pásma stávající silnic I. a II.třídy. 

D.2. Vodní hospodářství 
 
D.2.1. Zásobování vodou 

V nových rozvojových lokalitách budou navrženy zaokruhované zásobovací řady.  
Pro odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná 

místa u vodotečí, rybníků a požárních nádrží. 

Respektováno je ochranné pásmo I. a II.stupně vodního zdroje Hrobice – Čeperka – 
Oplatil. 
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D.2.2. Kanalizace 

V obci bude zachován stávající způsob odkanalizování – tlaková kanalizace 
s napojením do gravitační kanalizace v obci Hradiště na Písku. Nové lokality budou napojeny 
novými řady na hlavní větve kanalizace. Lokalitu Hrobický Dvůr se navrhuje připojit pomocí 
tlakové kanalizace na veřejnou kanalizaci. Do doby realizace této kanalizace bude likvidace 
splaškových vod řešena individuelně pomocí jímek na vyvážení. Dešťové vody z RD budou 
zasakovány na pozemcích RD. Dešťové vody z komunikací budou svedeny do stávající 
dešťové kanalizace, která je zaústěna do stávajících vodotečí. 

V řešeném území je třeba zabezpečit, aby odtokové poměry na povrchu 
urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před výstavbou. 

D.3. Elektrorozvody 

Zajištění dodávky elektrické energie pro výstavbu jednotlivých RD ve stávající 
zástavbě a zvýšení příkonu stávajících odběrů je možno pokrýt ze stávajících trafostanic a 
rozvodů. Při umístění připravovaných staveb je nutno v plném rozsahu respektovat stávající 
rozvodná energetická zařízení ČEZ a.s., včetně jejich ochranných pásem. 

D.4. Telekomunikace 

Nově navržené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační 
rozvody či vrchní vedení. Požaduje se respektovat trasu radioreléových spojů, která svojí 
výškou neovlivní běžnou stavební činnost. Požaduje se respektovat ochranné pásmo letištního 
radiolokačního prostředku Armády ČR a ochranné pásmo nadzemního komunikačního 
vedení. 

D.5. Zásobování teplem a plynem 

Nové rozvojové lokality budou připojit na stávající STL plynovodní řady jejich 
prodloužením. Požaduje se respektovat ochranná a bezpečnostní pásma VTL a STL 
plynovodů a teplovodů. 

D. 6. Nakládání s odpady 

Zachován bude stávající způsob nakládání s odpady.  

          D.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství 

Vzhledem k blízkosti města Hradec Králové a Pardubice a velikosti obce nelze 
očekávat rozvoj občanské vybavenosti. Drobné stavby občanské vybavenosti spojené např. 
s bydlením lze situovat do ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. 
           

Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích 
projektů. Nová veřejná prostranství budou řešena jako součást zastavitelných plocha 
v rozsahu daném příslušnými vyhláškami.  

 
 
 
 

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 
EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 
OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ  LOŽISEK 
NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ 

 
Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro 

které jsou stanoveny regulativy pro využití území: 
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 Plochy zemědělské (NZ) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující 

funkci zemědělskou, které nejsou limitovány jinými funkcemi.  
 Plochy lesní (N) – plochy s přírodními a terénními podmínkami pro převažující funkci 

lesní produkce, které nejsou limitovány jinými funkcemi. Jako takové jsou v území 
tvořeny uceleným lesním komplexem jižně toku Kněžná a dále menšími lesy 
roztroušenými v zemědělské části krajiny;  

 Plochy přírodní (NP) – tvořené stávající i navrhovanou ekologickou kostrou území, zde 
představovanou prvky systému ekologické stability krajiny regionálního a lokálního 
charakteru. Jedná se o plochy, kde je jednoznačně nad všechny ostatní zájmy postaven 
zájem ochrany přírody a krajiny; 

 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) - plochy s polyfunkčním využitím území, 
kde žádná funkce není výrazně dominantní, přírodní ekosystémy jsou v rovnocenném 
postavení s hospodářským využíváním. V územním plánu tyto plochy zahrnují zejména 
plochy niv vodních toků v návaznosti na prvky systému ekologické stability krajiny.  
V řešeném území jsou ve smíšených plochách zastoupeny následující funkce: 

z – zemědělská – nezbytně nutná opatření a výstavba pro zemědělskou produkci; 
l – lesní -  nezbytně nutná opatření a výstavba pro lesní produkci; 

 Plochy vodní a vodohospodářské (W) v  řešeném území jsou zastoupeny vodními toky 
Labe, Velká Strouha, dalšími bezejmennými vodotečemi a Přírodní památkou Baroch.. 

 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Do řešeného území zasahuje nadregionální biokoridor K 73 Bohdaneč – Vysoké 
Chvojno (typ V a N) v šíři 40, resp. 50 m, K 74 Bohdaneč – Uhersko (typ MH) v šíři 40, resp. 
50 m. Biokoridory nadregionálního významu jsou tvořeny osami biokoridorů (K) s 
ochrannými zónami v šířce 2 km na každou stranu od osy. Typ“: B – borová, N – nivní, V – 
vodní, MB – mezofilní bučinová, MH – mezofilní hájová) 

Na nadregionální prvky SES navazují lokální prvky – biokoridory a biocentra. Po 
Velké Strouze vede lokální biokoridor s vloženými lokálními biocentry v prostoru 
Hrobického Dvora a MÚK Stéblová. Ve směru Z-V v severní části území je veden křižující 
LK spojující malou lesní plochu s nivou Labe. 

Podél západní hranice řešeného území prochází lokální LK 62, LK 64 a LK 65  
spojující lokální biocentra  LC 65, LC 64 a LC 88. Na nadregionálním biokoridoru K73 podél 
toku Labe jsou vymezena lokální biocentra LC 67, LC 68, LC 84 a LC 85. Na 
nadregionálním biokoridoru K74 jsou vložena lokální biocentra LC 86 a LC 87. 

Převážná část lokálních prvků SES je funkční, část je nefunkčních, u nichž je nutné je 
založit formou zalesnění či zatravnění s doplněním ozelenění. Realizace prvků ÚSES se 
předpokládá v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po vyřešení majetkových 
vztahů k půdě.  

 
Prostupnost krajiny 

Dopravní prostupnost 

Komunikace a polní cesty, které umožňují přístup na jednotlivé pozemky a zajišťují 
tak průchodnost řešeného území jsou vymezeny v rámci KPÚ - „Komplexních pozemkových 
úprav“ a toto řešení (plán společných zařízení) zapracované do katastrální mapy je 
promítnuté v použitém mapovém podkladu. Pro účel dopravní prostupnosti turistického a 
rekreačního charakteru – značené pěší turistické trasy a značené cyklotrasy – bude nadále 
využívána síť pozemních komunikací, kterou je třeba akceptovat a nadále rozvíjet jak v 
úrovni vymezených úseků místních komunikací, tak ostatních veřejných komunikací. 

Biologická prostupnost 
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Prostupnost krajiny ve směru západ – východ je narušena koridorem čtyřpruhové 
silnice I/37. Podél vodních toků jsou zachovány nezastavitelné pásy o šiři min. 6 m. 

 

Ochrana před povodněmi 

V řešeném území je respektováno záplavové území podél toku Labe východně od 
zastavěného území. 

Rekreace a sport 

Rekreační využití krajiny je v územním plánu navrhováno jako krátkodobé zejména 
pro trvale bydlící obyvatele. Rekreační objekty individálního charakteru nebudou nově 
zakládány.   

Plochy pro dobývání nerostů, přírodní lázeňské zdroje 

V řešeném území nejsou evidována chráněná ložisková území, sesuvná území, přírodní 
lázeňské zdroje. 

Požadavky na úseku ochrany obyvatelstva 

Řešené území není ohroženo možným průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní 
povodní. Pro potřeby zón havarijního plánování (blízkost silnice I. třídy) budou využity 
plochy u sportovního areálu na návsi. Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události je 
rozpracováno v Plánu ukrytí obyvatelstva, který je součástí Rozpracování krizového plánu 
Pardubického kraje. Stálé úkryty na území obce nejsou, improvizované jsou plně 
v kompetenci OÚ Hrobice. Evakuace - v případě mimořádných událostí, které ohrožují území 
obce, by se jednalo pouze o dočasné vymístění obyvatelstva z ohrožené oblasti. V případě 
evakuace je možné jako místo pro shromažďování využít plochy u obecního úřadu, 
pohostinství, hřiště, pensionu. Nouzové ubytování je možné v budově obecního úřadu, 
pohostinství, Pensionu Parkur, kde je nožné i stravování pro evakuované. Materiál 
humanitární pomoci v případě vzniku závažné mimořádné události by byl realizován 
v součinnosti s MS ČČK a byl by uskladněn v objektu obecního úřadu nebo pohostinství. 
V těchto objektech by byl uskladněn i materiál CO.  

Na území obce se nenacházejí objekty uskladňující nebezpečné látky ani zařízení, u 
kterých by byla nutná ochrana před vlivy nebezpečných látek. Na území obce nejsou 
vymezeny prostory určené k dekontaminaci. Pro záchranné, likvidační a obnovovací práce 
pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádných 
událostech je možné použít plochy u lihovaru Hrobický dvůr. Nouzové zásobování vodou a 
elektrickou energií je řešeno v Plánu nouzového přežití obyvatelstva.  

Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami 
balené vody. 
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F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ  
(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH 
PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMISŤOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A JINÝCH 
OPATŘENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V § 18 ODST. 5 SZ), POPŘÍPADĚ 
STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ  PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU ( NAPŘÍKLAD 
VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY 
ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ, 

 
 

Plochy s rozdílným způsobem využití: 

a) BV - bydlení v rodinných domech - venkovské 

zahrnují zejména pozemky rodinných domů, výjimečně bytových domů, pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí 
plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu 
prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména 
obyvatelům v takto vymezené ploše 

Hlavní využití:  

- bydlení v rodinných domech 

Přípustné využití: 

- bydlení v rodinných domech s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího 
zvířectva, garáže jednotlivé 

- bydlení v bytových domech 

- stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení (stavby a zařízení maloobchodu, 
ubytovací, veřejné správy a administrativy, zdravotnické a sociální péče, kulturní 
místního významu), služby nevýrobního charakteru  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná 
prostranství, odstavné a parkovací plochy sloužící obyvatelům vymezené plochy a 
souvisejícím stavbám a zařízení  

- dětská hřiště, veřejná zeleň 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Nepřípustné využití: 

- stavby pro průmyslovou výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- hromadné a řadové garáže 

Podmíněně přípustné: 

- u ploch bydlení v rodinných domech, které mohou být dotčeny hlukem, bude 
v územním, resp. stavebním řízení prokázáno, že nebudou překročeny hygienické 
limity hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných 
venkovních prostorech.  
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- stavby pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, které svým 
provozováním a technickým zařízením nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 
vymezené ploše a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2 NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – max. 25%  

- výměra pro vymezování stavebních pozemků v nových zastavitelných plochách je 
min. 800 m2 (u stávajících pozemků v prolukách mezi stavbami ve stabilizovaném 
území není stanovena minimální výměra),  

 
 
 

b) OV - občanské vybavení – veřejná infrastruktura 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící zejména 
pro veřejnou správu, vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, kulturu. Plochy 
občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy 
dopravní infrastruktury a být z nich přístupné.  

Hlavní využití:  

- stavby pro občanskou vybavenost 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro veřejnou správu, tělovýchovu a sport, zdravotní služby, sociální 
služby, vzdělávání, kulturu 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a 
ochranná 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné využití: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2 NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – max. 50 %  

  

 

c) OM - občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení plochy převážně komerční občanské 
vybavenosti  - sloužící například pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, 
služby; vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní obsluha nenarušuje sousední 
plochy nad přípustné normy pro obytné zóny;  
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Přípustné: 

- stavby a zařízení pro administrativu, obchodní prodej, tělovýchovu a sport, 
ubytování, stravování, služby, zdravotní služby, 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- sportovní plochy a zařízení jako součást areálů občanské vybavenosti, zeleň veřejná a 
ochranná 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- hromadné garáže, čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 50 %  

 

 

d) OS - občanské vybavení –tělovýchovná a sportovní zařízení  

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a 
sport 

Hlavní využití:  

- stavby a plochy pro tělovýchovu a sport 

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport 

- stavby a zařízení pro ubytování, stravování pro obsluhu území 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

Nepřípustné využití: 

- stavby rodinných domů, bytových domů 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 2 NP + podkroví 

 

 
e) RI – rekreace – plochy staveb pro rodinnou rekreaci 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro rodinou rekreaci, pozemky dalších 
staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací 
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Přípustné: 
- stavby pro rodinnou rekreaci 

Podmíněně přípustné: 

- stavby a zařízení pro sport, veřejná prostranství, plochy a stavby související dopravní 
a technické infrastruktury, za podmínky že nedojde ke snížení kvality prostředí ve 
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami  

Nepřípustné: 

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby 

- čerpací stanice pohonných hmot 

- stavby bytových a rodinných domů 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, veřejnou správu, stravování, služby, vědu a výzkum 

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví 

- koeficient zastavění pozemků – 15 %  

 

 

f) VD - výroba a skladování – drobná výroba a řemeslná výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování, kde negativní 
důsledky nepřesahují hranice areálů 

Hlavní využití:  

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu a služby  

Přípustné využití: 

- stavby a zařízení pro řemeslnou výrobu, služby mající charakter výroby, skladování, 
stavby pro servis a opravny  

- správní objekty, sportovní plochy, stavby pro obchodní prodej, čerpací stanice 
pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení 

- zeleň veřejná a ochranná 

Nepřípustné využití: 

- stavby rodinných a bytových domů 

- stavby pro rodinnou rekreaci 

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu 

Prostorové uspořádání: 

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 

- koeficient zastavění pozemků – max. 80% 
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g) VZ - výroba a skladování - zemědělská výroba 

zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu se zaměřením na 
chov koní 

Hlavní využití:  

- zemědělská výroba se zaměřením na chov koní  

Přípustné: 

- stavby pro ustájení zvířat, skladování sena a slámy, zemědělské techniky 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

- služební byty správců a majitelů zařízení, ubytování v rámci agroturistiky 

Nepřípustné: 

- stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, stavby pro 
skladování tekutých odpadů a stavby pro konzervaci a skladování siláže a silážních 
šťáv, 
- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace, které nesouvisí s hlavní 
činností plochy 
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní 
služby, kulturu, pro obchodní prodej  

Prostorové uspořádání:  

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 

- koeficient zastavění pozemků – 40%  

 

 

h) VT - výroba a skladování – těžký průmysl a energetika 

zahrnuje plochy výrobních areálů těžkého průmyslu a energetiky, které mají značné 
nároky na přepravu a negativní vlivy jejich provozů zpravidla přesahují hranice areálů 

Hlavní využití:  

- stavby pro těžký průmysl a energetiku  

Přípustné využití:  

- sklady a skladovací plochy, manipulační plochy, sila 

- stavby a zařízení pro obchod jako součást výrobních areálů – např. prodejní sklady, 
vzorkové prodejny 
- stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby, stavby a zařízení pro výrobní 
služby 
- stavby a zařízení pro administrativu, stravování zaměstnanců, stavby a zařízení 
sociálního a hygienického zázemí zaměstnanců   
- stavby a zařízení technologického, technického a provozního vybavení areálů 

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 

prostranství 
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Nepřípustné využití: 
- stavby pro bydlení (s výjimkou bytů služebních a ubytování – za předpokladu splnění 
hygienických požadavků na tyto stavby a zařízení) 
- stavby pro občanské vybavení nadmístního významu, stavby a zařízení pro školství, 
sociální péči, kulturu 
- stavby a zařízení pro sport a rekreaci  
- stavby a zařízení pro zemědělství 
 

 

ch) PV - plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň 

Hlavní využití: 

- veřejně přípustné zpevněné i nezpevněné plochy 

Přípustné využití: 

- náměstí, vodní plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy, 

- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport, 

- prvky drobné architektury a mobiliáře pro relaxaci, 

- zařízení pro dopravu v klidu (parkoviště), chodníky, 

- stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním nebo přípustným 

využitím. 

Nepřípustné využití: 

- objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným 

využitím. 

 

i) ZO – zeleň ochranná a izolační  

zahrnuje plochy ochranné a izolační zeleně v sídlech; mohou to být například 
významné plochy izolační zeleně v ochranných pásmech těžkého průmyslu, zemědělské 
výroby, dopravních staveb 

Hlavní využití:  

- zeleň  

Přípustné využití: 

- ochranná, izolační zeleň ve formě střední a vysoké zeleně (keře, stromy) 

- izolační stěny (protihlukové a pod.) zděné, montované  

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu  

- protihlukové valy 

Nepřípustné využití: 

- stavby pro bydlení, výrobu a skladování, zemědělskou výrobu, občanskou 
vybavenost, individuální rekreaci 
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j) DS - dopravní infrastruktura – silniční  
 

zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a 
vybraných veřejných prostranství 

Hlavní využití:  

- stavby pro silniční dopravu  

Přípustné využití: 

- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky 

- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů včetně přístřešků 

- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně 

- technická infrastruktura 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako 
stavby přípustné, informační zařízení – reklamní tabule 

 

 

k) TI - technická infrastruktura – inženýrské sítě 

zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, 
technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, 
trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.  

Hlavní využití:  

- inženýrské sítě a zařízení 

Přípustné využití: 

- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, 
vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanice, energetických vedení, 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod. 

- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných 
prostranství 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním využitím a nejsou uvedeny jako 
stavby přípustné 

Prostorové uspořádání 

- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem 
 
 
 

l) NZ - plochy zemědělské  

zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a 
jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Hlavní využití:  

- obhospodařování zemědělského půdního fondu 
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Přípustné využití: 

- zemědělské obhospodařování, stavby pro skladování krmiv, stavby pro dočasný chov 
zvířat – např. salaše, oplocené výběhy zvířat, oplocené pastviny a sady 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) kromě zalesnění  jen dle ÚSES 

- stavby a zařízení technické vybavenosti, stavby související dopravní infrastruktury 

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

-zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 

-zalesnění pozemků za podmínky nenarušení veřejných zájmů 

 

 

m) NP - plochy přírodní 

zahrnují zpravidla pozemky v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky 
v ostatních zvláště chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky 
biocenter a výjimečně pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Hlavní využití:  

- ochrana přírodního prostředí 

Přípustné využití: 

- zemědělské obhospodařování 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

- lesní plochy, mokřady, vodní plochy, rašeliniště 

Nepřípustné využití: 

- veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

Podmíněně přípustné: 

- zemědělské účelové komunikace v rámci komplexních pozemkových úprav 

- veřejná dopravní a technická infrastruktura za podmínky nalezení technického řešení, 
které nenaruší ekologickou stabilitu 

- těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po ukončení 
těžby bude provedena rekultivace vytěžených ploch  

 

 

n) NL- plochy lesní 

zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb a zařízení 
lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury 
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Hlavní využití:  

- zajištění podmínek pro využití pozemků pro les a jeho údržbu  

Přípustné využití: 

- lesní plochy 

- stavby a zařízení lesního hospodářství 

- stavby a zařízení technické a dopravní vybavenosti související s lesním 
hospodářstvím  

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

Podmíněně přípustné: 

- dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že převáží ekonomika realizace 
stavby nad ochranou lesa  

- těžba nerostných surovin v rámci stanovených dobývacích prostorů, po ukončení 
těžby bude provedena rekultivace vytěžených ploch   

 

 

o) NS - plochy smíšené nezastavěného území 

zahrnují zpravidla pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského 
půdního fondu, případně pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení 
převažujícího způsobu využití, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů a 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Hlavní využití:  

- ochrana stávajících přírodních ploch 

- krajinářské, zemědělské a lesní využití 

- liniová výsadba, výsadba remízů, stromové a keřové zeleně vhodných přirozených 
druhů dřevin 

Přípustné využití: 

- lesní plochy, stavby a zařízení lesního hospodářství, stavby a zařízení technické 
vybavenosti související s lesním hospodářstvím 

- zemědělské obhospodařování, liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci 
krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 

- stavby dopravní a technické infrastruktury   

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

- skládky odpadů 

Podmíněně přípustné: 

- zemědělské účelové komunikace v rámci KPÚ 
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p) W - plochy vodní a vodohospodářské 

zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro 
převažující vodohospodářské využití  

Hlavní využití:  

- vodohospodářské využití 

Přípustné využití: 

- vodní plochy a toky, pozemky určené pro vodohospodářské využití 

- vodohospodářské stavby, další stavby související s hlavním využití území 

- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, 
stromořadí apod.) jen dle ÚSES 

Nepřípustné využití: 

- všechny stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím 

Podmíněně přípustné: 

- stavby dopravní a technické infrastruktury  za podmínky nalezení technického řešení, 
které nenaruší ekologickou stabilitu 

 

Koeficient zastavění pozemku – je podíl zastavěných ploch nadzemních objektů (např. 
RD, doplňkové stavby, bazény, bez zpevněných ploch) k celkové ploše stavebního pozemku. 

 

V urbanizovaném území lze umisťovat stavby nebo provádět jejich změny a změny 
jejich využití, pokud je jejich funkce v souladu s podmínkami využití ploch.  

Území řešené územním plánem je rozděleno do funkčních ploch, pro něž je stanoveno  
přípustné využití a nepřípustné využití, případně podmíněně přípustné využití. 

Stavby a činnosti, které jsou v souladu s hlavním využitím a jsou definovány jako 
přípustné využití, lze v území umisťovat, pokud jsou v souladu s obecně závaznými předpisy 
a právními rozhodnutími.  

U stávajících staveb, jejichž funkce není v souladu s plánem funkčního využití plochy, 
ve které leží, mohou být prováděny pouze udržovací práce. Jakékoli stavební úpravy či 
stavební změny stávající stavby spočívající zejména v nástavbě, přístavbě, mohou být 
prováděny pouze tehdy, pokud se v konkrétním případě neomezí funkční využití navazujících 
území, nedojde k zásadnímu navýšení objemu a kapacity stavby a její funkce, a pokud  
nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. V opačném případě jde o 
stavbu nepřípustnou. 

Při umisťování staveb musí být zajištěna využitelnost navazujících území, jejich 
možnosti napojení dopravní a technické infrastruktury a efektivita urbanistického řešení.  
K tomu slouží územní studie. Pokud není pro území zpracována, posuzuje koncepci využití 
území a potřeby zajištění přístupnosti a návaznosti technické infrastruktury stavební úřad po 
projednání s pořizovatelem územního plánu. Pokud je v území stanovena uliční a stavební 
čára, nebo ji stanoví územní studie, případně stavební úřad, je povinností stavebníka při 
návrhu umístění staveb tuto stavební a uliční čáru respektovat.  

Pro umisťování staveb v ochranném pásmu lesa platí tyto podmínky, pokud 
z projednání konkrétní stavby nevyplynou jiné požadavky:  

- v prostoru do vzdálenosti 25m od hranice lesa lze umisťovat pouze oplocení a 
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technickou infrastrukturu 

- stavby nadzemní lze realizovat v minimální vzdálenosti 25 m od hranice lesa 

 

 

 
 
G. 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 

 
Veřejně prospěšná opatření k založení prvků územního systému ekologické stability: 

VU 1 - založení lokálního biocentra LBC 88 „Za golfem“ 
VU 2 - založení lokálního biocentra LBC 64 „Hrobický Dvůr“ 
VU 3 - založení lokálního biokoridoru LBK 66 „RC 67-hranice ORP“ 
VU 5 - založení lokálního biokoridoru LBK 63 „C64-C65“ 

 

K zajišťování obrany a bezpečnosti státu nejsou navrženy žádné stavby a opatření. 
Plochy pro asanaci nejsou navrženy. 

 

 

 
 
H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, 
S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, 
PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A 
PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA  

 
V rámci územního plánu nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze 

uplatnit předkupní právo. 
 
 
 
 

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

 

Územní plán nevymezuje žádné plochy, ve kterých rozhodování o změnách v území je 
podmíněno zpracováním územní studie. 
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I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 
PROVĚŘENÍ 

Územní rezervy nejsou vymezeny. 
 
 
 
 

J. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 
 
V územním plánu není stanovena etapizace. 
 
 
 
 
 
K. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
 
I.A. Textová část – 22 listů 
 
I.B. Grafická část: 

I.1 – Výkres základního členění území M 1 : 5 000, počet listů – 2 

I.2 – Hlavní výkres   M 1 : 5 000, počet listů – 2  

I.3 – Hlavní výkres-vodní hospodářství M 1 : 5 000, počet listů – 2 

I.4 – Výkres veřejné infrastruktury -  M 1 : 5 000, počet listů – 2 

         energetika 

I.5 – Výkres veřejné prospěšných staveb,  M 1 : 5 000, počet listů – 2 

         opatření a asanací 

II.6 – Koordinační výkres   M 1 : 5 000, počet listů – 2 

 


