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ZMĚNA č.1 
 

ÚZEMNÍHO   PLÁNU 

DŘÍTEČ 
 

 

Zastupitelstvo obce Dříteč, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  

 

 

v y d á v á   
 

Změnu č.1 územního plánu DŘÍTEČ 
schválenou usnesením Zastupitelstva obce Dříteč č. 6/2017 odst. 1) – 4) ze dne 27. 11. 2017, 

 

kterou se mění Územní plán Dříteč takto: 

 

 

I. Textová část  

 

1. V kapitole „a) Vymezení zastavěného území“ se ruší první tři odstavce. 

2. V kapitole „a) Vymezení zastavěného území“ se nahrazuje datum 04/2010 datem 06/2017. 

3. V kapitole „b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ se nahrazuje text druhé 
odrážky textem: 

• pro udržitelný rozvoj sídla – vymezovány budou rozvojové plochy pro hlavní funkce – bydlení, 
občanské vybavení vč. ploch pro sport, specifické rekreace a veřejné zeleně. S ohledem na možnost 
umístění zařízení občanského vybavení budou stanoveny funkční regulativy ostatních ploch 
s rozdílným způsobem využití. Stávající výrobní (zemědělské) areály jsou respektovány, vytvořeny jsou 
podmínky pro rozšíření možností využití areálu na severozápadě sídla, např. pro agroturistiku. 
Vytvořena jsou podmínky pro možnost rozšíření aktivit vázaných na provoz bioplynové stanice, která 
zpracovává především zemědělské plodiny. 

4. V kapitole „b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ se nahrazuje text třetí 
odrážky textem: 

• pro ochranu stávajících architektonických a urbanistických hodnot i kulturního dědictví v území, 
kterými jsou např. tyto limity využití území: 

o nemovité kulturní památky - kostel Sv. Petra a Pavla, silniční most přes Labe u Dřítče 
o OP NKP hradu Kunětická Hora 
o Území s archeologickými nálezy 

5. V kapitole „b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ se doplňuje na konec páté 
odrážky za slovo “golf“ do textu v závorce text: a další aktivity 
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6. V kapitole „b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ se doplňuje na konec 
kapitoly nová odrážka:  

• pro posílení významu sídla ve struktuře osídlení 

7. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se nahrazuje text druhé odrážky textem: 

• Jedinou vhodnou formou bydlení je bydlení individuální rodinné – včetně uvažované zástavby pro 
bydlení v souvislosti s golfovým areálem. Převážně původní obytná zástavba podél průjezdných 
komunikací si zachová svůj převažující venkovský charakter. Případné dostavby budou respektovat 
stávající charakter (především v rozsahu ochranného pásma Národní NKP státní hrad Kunětická hora - 
1 NP + podkroví, střechy sklonité, převážně sedlové). Zástavba v nově budovaných lokalitách bydlení, 
resp. ve stávajících lokalitách zrealizovaných v posledních letech je příměstského charakteru. Případné 
dostavby budou respektovat stávající charakter (1 NP s možností využitého podkroví, sklonité střechy, 
výjimečně 2 NP) 

8. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se nahrazuje text třetí odrážky textem: 

• Pro ucelenou lokalitu bude užito pro zástavbu architektonického řešení příbuzného charakteru 
(shodné znaky prostorového uspořádání). 

9. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se nahrazuje text čtvrté odrážky textem: 

• Zástavba pro bydlení ve vazbě na původní zástavbu, především v rozsahu ochranného pásma Národní 
NKP státní hrad Kunětická hora, bude dodržovat venkovský charakter – přízemní, obdélného 
půdorysu, střechy sedlové, resp. sedlové s polovalbou. Směr hřebene střechy, materiály, barevnost 
budou vycházet z poměrů v lokalitě.  

10. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se nahrazuje text páté odrážky textem: 

• Do ploch s rozdílným způsobem využití s hlavní funkcí bydlení jsou jako přípustné, resp. podmíněně 
přípustné zahrnuty aktivity charakteru občanského vybavení – administrativa, veřejné stravování, 
maloobchod, služby apod. 

11. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se nahrazuje text šesté odrážky textem: 

• Ve východní části řešeného území bude nadále rozvíjen areál golfu jako aktivita nadmístního významu. 
Výstavba objektů funkčně navazujících a tuto aktivitu je soustředěna na západní okraj areálu, na hranu 
bývalého popílkoviště. V severní části ve vazbě na komunikaci III. třídy se nachází objekty občanské 
vybavenosti především zázemí areálu a jeho klubová část, která byla navržena k rozšíření, v současné 
době je realizováno. Jižněji na tyto plochy navazují plochy občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení. Dále jižním směrem navazují plochy navržené k obytné zástavbě (na hraně 
bývalého popílkoviště). Tyto plochy jsou navrženy jako plochy bydlení rozptýleného v plochách 
přírodního charakteru. Jedná se o záměr velmi rozvolněné zástavby ve svahu hráze s dominantním 
zastoupením zeleně (s druhově zlepšenou skladbou dřevin) mezi jednotlivými objekty, které budou 
charakteru rodinného domu. Jejich architektonické řešení bude zohledňovat terénní poměry lokality a 
pohledově exponovanou polohu tak, že v celkovém vnímání terénní hrany by i nadále měla převládat 
přírodní kulisa, tzn. zeleň Navrženo je rozšíření hracích ploch (golf) mezi navrhovanou zástavbou na 
východním okraji sídla Dříteč a patou západní hráze bývalého popílkoviště a v pásu při jihozápadní 
hrázi.  

12. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se doplňuje na konec sedmé odrážky text: Pro 
areál ležící severozápadně od sídla jsou vytvořeny podmínky pro jeho dílčí transformaci a případný další 
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rozvoj s tím, že by tyto aktivity měly být směřovány ke komerčnímu využití např. agroturistice s vazbou 
např. na chov koní apod.  

13. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se doplňuje na konec osmé odrážky text: 
Změna č.1 vymezuje plochy pro možnost rozšíření aktivit vázaných na bioplynovou stanici – plocha pro 
její rozšíření, např. plocha pro aquakulturu – využití tepla např. pro chov ryb a další vhodné využití např. 
sušení produktů (masa, ovoce apod.).  

14. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se doplňuje na konec dvanácté odrážky za 
slovo „jihovýchodním“ text: a východním 

15. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se doplňuje za dvanáctou odrážku nová 
odrážka: 

• Změnou č.1 je posilována složka občanského vybavení. Vytvořeny jsou podmínky pro možnost 
realizace sportovního areálu nadmístního významu západně od komunikace III. třídy při jejím výjezdu 
severním směrem ze sídla Dříteč. Východně od této silnice, ve vazbě na zastavěné území je 
vytvořena možnost pro realizaci lokality rodinného bydlení. Do budoucna (vymezení ploch územních 
rezerv) by území mezi severním okrajem sídla a popílkovištěm mělo být využito pro dílčí rozvoj 
bydlení, ale především pro posílení složky občanského vybavení a zeleně. Tímto způsobem by měly 
být propojeny obě lokality nadmístního významu – stávající golfový areál a záměr sportovního areálu 
(zimní a atletický stadion se zázemím).  

16. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se doplňuje za sedmnáctou odrážku 
původního textu nová odrážka: 

• Pro rozvoj cyklistické dopravy budou využívány možnosti vytvořené územním plánem – cyklostezky 
nadmístního i místního významu. 

17. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.1. Urbanistická koncepce“ se nahrazuje text dvacáté odrážky původního 
textu textem: Respektovány budou vymezené plochy pro skladebné prvky systému ekologické stability 

18. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ se doplňuje pro 
funkci bydlení do tabulky pro zastavitelnou plochu a.1 v řádku „lokální podmínky“ před číslo 0,4 slovo: 
max. 

19. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ se doplňuje pro 
funkci bydlení do tabulky pro zastavitelnou plochu a.2 v řádku „lokální podmínky“ před číslo 0,4 slovo: 
max. 

20. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ se doplňuje pro 
funkci bydlení do tabulky pro zastavitelnou plochu a.3 v řádku „lokální podmínky“ před číslo 0,4 slovo: 
max. 

21. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ se pro funkci bydlení 
v tabulce pro zastavitelnou plochu a.5 v řádku „lokální podmínky“ nahrazuje původní text textem: max. 3 
izolované rodinné domy, max. 1 NP s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, koef. zastavění 
stavebního pozemku max. 0,4. 

22. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci bydlení se 
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ruší tabulka pro zastavitelnou plochu a.6.  

23. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ se pro funkci bydlení 
doplňuje do tabulky pro zastavitelnou plochu a.7 v řádku „lokální podmínky“ před číslo 0,4 slovo: max. 

24. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci bydlení se 
v tabulce pro zastavitelnou plochu a.9 v řádku „lokální podmínky“ nahrazuje původní text textem: 
izolované rodinné domy, max. 1 NP s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, koef. zastavění 
stavebního pozemku 0,4. Při umisťování objektů bude respektována trasa, zařízení a OP vedení elektro. 

25. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci bydlení se 
doplňuje do tabulky pro zastavitelnou plochu a.12 v řádku „lokální podmínky“ před číslo 0,2 slovo: max. a 
číslo 0,2 se nahrazuje číslem 0,35. 

26. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci bydlení se 
ruší tabulka pro zastavitelnou plochu c.1 a c.2.  

27. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci bydlení se  
za tabulku pro zastavitelnou plochu a.12 doplňuje tabulka pro zastavitelnou plochu I/Z04: 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z04 lokalita Severně od sídla, východně od silnice III. třídy při výjezdu na 

Bukovinu nad Labem 

 funkční vymezení • I/Z04a, I/Z04b - BP – plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské 

• I/Z04c - PVk – plochy místních, obslužných a účelových 
komunikací  

• I/Z04d - DSk – plochy silniční dopravy – komunikace 

• I/Z04e – ZI lochy ochranné a izolační zeleně 

 lokální podmínky rodinné domy, výšková hladina zástavby max.1NP a 
podkroví, max. koef. zastavění stavebního pozemku max. 
0,5, sklonitá střecha. Zástavba výrazně nenaruší dálkové 
pohledy. Veřejná prostranství budou vymezena v souladu 
s právními předpisy. Prověřena bude možnost zajištění 
plochy pro např. otáčení vozidel záchranného systému apod. 
Zástavba bude realizována postupně - logicky ve směru od 
sídla směrem do krajiny (od jihu k severu). Pro  další fázi 
řízení (územní řízení apod.) je stanovena podmínka pro 
plochu změny I/Z04a – realizace staveb a zařízení, pro které 
jsou stanoveny limitní hodnoty hluku, je podmíněně 
přípustná – pokud bude prokázáno nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na stávajících silničních 
komunikacích (III. třídy) a z plochy změny I/Z02a (plocha 
s rozdílným způsobem využití OS) 

 

28. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci bydlení se  
za tabulku pro zastavitelnou plochu I/Z04 doplňuje tabulka pro zastavitelnou plochu I/Z23: 
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Kód plochy Charakteristika území  

I/Z23 lokalita Jihovýchodní část sídla, severní část areálu „bažantnice“ 

 funkční vymezení BV – plochy bydlení v rodinných domech - venkovské 

 lokální podmínky izolované rodinné domy nebo dvojdomy, výšková hladina 
zástavby max. 1 NP s možností využitého podkroví, sklonitá 
střecha, koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4.  Pro 
zástavbu v severní části plochy změny je stanovena 
podmínka: realizace staveb a zařízení, pro které jsou 
stanoveny limitní hodnoty hluku, je podmíněně přípustná – 
pokud bude při rozhodování o změnách v území prokázáno 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku z provozu 
na stávající silnici III. třídy (III/29811) 

29. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci bydlení se  
v  tabulce pro plochu přestavby a.1.p v řádku „lokální podmínky“ nahrazuje původní text prvního 
odstavce textem: izolovaný rodinný dům, max. 1 NP s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, 
koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,3.  

30. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ se doplňují tabulky 
pro smíšené funkce pro zastavitelné plochy c.1, c.2 a I/Z03 a plochu přestavby I/P01: 

• pro smíšené funkce  

Zastavitelné plochy:   

 

Kód plochy Charakteristika území  
c.2 lokalita Jihovýchodní okraj sídla 

 funkční vymezení SBv – plochy smíšené obytné - venkovské  

 lokální podmínky zástavba o max. 2 NP s možností využitého podkroví, sklonitá 
střecha, koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,4. Při 
řešení zástavby v lokalitě bude zohledněn kontakt s okrajem 
záplavového území - terén v lokalitě bude upraven nad 
hladinu Q100, případně jednotlivé objekty budou výškově 
osazeny tak, aby úroveň podlahy 1NP byla  v úrovni 300mm 
nad hladinou Q100. Řešení lokality (zástavba a terénní úpravy) 
nesmí významně ovlivňovat odtokové poměry v území. Pro 
zástavbu, zejména pro funkci bydlení, v ploše změny je 
nutno respektovat zejména podmínky uvedené  v kapitole 
„c.1 Urbanistická koncepce“ ve druhé a čtvrté odrážce. 

 
Kód plochy Charakteristika území  
I/Z03 lokalita Severozápadní okraj sídla 

 funkční vymezení SBv – plochy smíšené obytné - venkovské  

 lokální podmínky • plocha pro rozšíření možností využití sousedního 
zemědělského areálu – např. agroturistika, 

• zástavba o max. 2 NP s možností využitého podkroví, 

Kód plochy Charakteristika území  
c.1 lokalita Jihovýchodní okraj sídla 

 funkční vymezení SBv – plochy smíšené obytné - venkovské  

 lokální podmínky zástavba o max. 1 NP s možností využitého podkroví,  
koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,5.  
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koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,5, sklonitá 
střecha.  

• Prostorové a architektonické řešení zástavby bude 
zohledňovat vazbu na okolní zástavbu, bude řešeno 
s ohledem na krajinný ráz a dálkové pohledy (nebude 
narušovat) 

• Realizace staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny 
limitní hodnoty hluku, je podmíněně přípustná, pokud 
bude v další fázi řízení (územní řízení apod.) prokázáno 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku 
z provozu stávajícího zemědělského areálu. 

 
Plochy přestavby:   
 

Kód plochy Charakteristika území  
I/P01 lokalita Jižní část výrobního areálu ležícího severozápadně od sídla 

 funkční vymezení SBv – plochy smíšené obytné - venkovské  

 lokální podmínky • plocha pro rozšíření možností využití  zemědělského 
areálu – např. agroturistika, 

• zástavba o max. 2 NP s možností využitého podkroví, 
koef. zastavění stavebního pozemku max. 0,6.  

• Prostorové a architektonické řešení zástavby bude 
zohledňovat vazbu na okolní zástavbu, bude řešeno 
s ohledem na krajinný ráz a dálkové pohledy (nebude 
narušovat) 

• Realizace staveb a zařízení, pro které jsou stanoveny 
limitní hodnoty hluku, je podmíněně přípustná, pokud 
bude v další fázi řízení (územní řízení apod.) prokázáno 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku 
z provozu stávajícího zemědělského areálu. 

 

31. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci 
občanského vybavení se  v  tabulce pro zastavitelnou plochu b.1 v řádku „lokální podmínky“ doplňuje 
před spojení „1 NP“ slovo max. a ruší se text „přírodní materiály“.  

32. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci 
občanského vybavení se ruší tabulka pro zastavitelnou plochu b.2.  

33. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci 
občanského vybavení se  v  tabulce pro zastavitelnou plochu b.3 v řádku „lokální podmínky“ ruší text 
„přírodní stavební materiály“.  

34. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci 
občanského vybavení se v tabulce pro zastavitelnou plochu b.4 v řádku „lokální podmínky“ nahrazuje 
původní text textem: objekty max. o 3 NP s možností využitého podkroví, koef. zastavění stavebního 
pozemku 0,7. Při umisťování zástavby bude respektována trasa, zařízení a OP vedení elektro. 

35. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci 
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občanského vybavení se doplňují tabulky pro zastavitelné plochy I/Z02, I/Z06, I/Z07 a I/Z08: 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z02 lokalita Severně od sídla, plocha západně od silnice III. třídy při 

výjezdu ve směru na Bukovinu nad Labem 

 funkční vymezení • I/Z02a - OS – plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení 

• I/Z02b - PVK – plochy místních, obslužných a účelových 
komunikací 

• I/Z02c - DSk – plochy silniční dopravy – komunikace 

• I/Z02d – ZI – plochy ochranné a izolační zeleně 

 lokální podmínky • Zástavba bude řešena s ohledem na krajinný ráz a 
dálkové pohledy 

• Podmínky prostorového uspořádání, organizace plochy 
a její vnitřní uspořádání budou prověřeny územní 
studií. Koeficient zastavění stavebního pozemku max. 
0,6 

• V rámci územní studie budou vymezeny odpovídající 
plochy veřejných prostranství, dostatečné kapacity pro 
dopravu v klidu 

• Prověřen bude způsob dopravního napojení  

• Zachován bude přístup na další navazující pozemky, 
především zajišťující přístup vlastníků zemědělských 
pozemků včetně uživatelů a jejich techniky potřebný 
pro hospodaření na nich 

• Respektován bude průchod tras technické 
infrastruktury a režim jejich ochranného pásma 

• Prověřena bude míra ovlivnění zastavěného území sídla 
srážkovými vodami ze zpevněných ploch (veřejných 
prostranství, chodníky, komunikace, parkoviště apod.), 
případně budou navržena odpovídající opatření, která 
míru rizika eliminuje. 

• Pro  další fázi řízení (územní řízení apod.) je stanovena 
podmínka pro plochu změny I/Z02a – realizace záměru 
je podmíněně přípustná – pokud bude prokázáno 
nepřekročení platných hygienických limitů hluku 
z vymezené plochy I/Z02a s funkcí OS (plochy 
občanského vybavení – tělovýchovní a sportovní 
zařízení) vůči navržené ploše s funkcí BP (plochy 
bydlení v rodinných domech – příměstské) 

 

 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z06 lokalita Východně od sídla, území řešené územní studií, plocha 

severně od navržené místní komunikace 

 funkční vymezení I/Z06b - OV – plochy občanského vybavení  

 lokální podmínky objekty max. o 2 NP s možností využitého podkroví, koef. 
zastavění stavebního pozemku 0,7.  
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Kód plochy Charakteristika území  
I/Z07 lokalita Východně od sídla, území řešené územní studií, plocha jižně 

od navržené místní komunikace 

 funkční vymezení I/Z07a - OV – plochy občanského vybavení  
I/Z07b – PVk - plochy místních, obslužných a účelových 

 lokální podmínky objekty max. o 2 NP s možností využitého podkroví, koef. 
zastavění stavebního pozemku 0,6. Při umisťování zástavby 
bude respektována trasa a OP vedení elektro. Zpracována 
územní studie. 

 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z08 lokalita Východně od sídla, území řešené územní studií, navazuje na 

stávající sportovní areál 

 funkční vymezení I/Z08a - OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení 
I/Z08b – PV – plochy veřejných prostranství 
I/Z08c – ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
Podmínka SEA hodnocení:  
Podmínkou realizace náplně plochy I/Z08 je ochrana 
porostů dřevin podél severní a SV hranice stávajícího 
sportovního areálu. 

 lokální podmínky objekty max. o 1NP, koef. zastavění stavebního pozemku 0,2, 
využito především pro nekryté kurty a hřiště.  

36. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci rekreace 
se v tabulce pro zastavitelnou plochu d.1 v řádku „lokální podmínky“ nahrazuje původní text „nebudou 
zde umisťovány stavební objekty“ textem: nebude zde umísťována zástavba, 

37. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci rekreace 
se v tabulce pro zastavitelnou plochu d.2 v řádku „lokální podmínky“ nahrazuje původní text „nebudou 
zde umisťovány stavební objekty“ textem: nebude zde umísťována zástavba, 

38. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci veřejných 
prostranství se v tabulce pro zastavitelnou plochu k.2 v řádku „lokální podmínky“ ruší text: “západní, 
resp. severní části“ a nahrazuje se původní text „a.13“ textem: a.12 

39. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci veřejných 
prostranství se ruší tabulka pro zastavitelnou plochu k.3  

40. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci veřejných 
prostranství se v tabulce pro zastavitelnou plochu k.5 v řádku „lokální podmínky“ ruší text: “rozvojové 
lokality a.9 a“ a před poslední slovo „cyklotrasy“ se doplňuje text: záměru  

41. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci veřejných 
prostranství se v tabulce pro zastavitelnou plochu k.6 v řádku „lokalita“ ruší text: “Okruh kolem sídla; 
paralelně se silnicí III. třídy od Pardubic (Němčic) směrem do Dřítče,“ a za slovy „rozvojových lokalit“ se 
ruší text: „a.8,“ 

42. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci veřejných 
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prostranství se v tabulce pro zastavitelnou plochu k.6 v řádku „lokální podmínky“ ruší text: “okružní“   

43. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci veřejných 
prostranství se ruší tabulky pro zastavitelné plochy k.8 a k.9  

44. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci veřejných 
prostranství se doplňují tabulky pro zastavitelné plochy I/Z05, I/Z06, I/Z09, I/Z10, I/Z11, I/Z12, I/Z13, 
I/Z18 a I/Z19: 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z05 lokalita Východně od objektu Obecního úřadu v Dřítči  

 funkční vymezení I/05a – ZV – plochy zeleně na  veřejných prostranstvích 

I/Z05c - PVk – plochy veřejných prostranství – plochy 
místních, obslužných a účelových komunikací 

 lokální podmínky Zpracována územní studie 

 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z06 lokalita Východně od centra sídla  

 funkční vymezení I/06a – ZV – plochy zeleně na  veřejných prostranstvích 

I/Z06c - PVk – plochy veřejných prostranství – plochy 
místních, obslužných a účelových komunikací 
I/Z06d – PV – plochy veřejných prostranstvích 

 lokální podmínky Zpracována územní studie 

 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z09 lokalita Východně od sídla, území řešené územní studií, navazuje na 

stávající sportovní areál 

 funkční vymezení I/Z09a, I/Z09b - PV – plochy veřejných prostranství 

 lokální podmínky Zpracována územní studie 

 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z10, I/Z11, 

I/Z12 
lokalita Západní okraj řešeného území, 3 úseky cyklostezky  

 funkční vymezení PVk – plochy veřejných prostranství – plochy místních, 
obslužných a účelových komunikací 

 lokální podmínky Formou prověřeného koridoru vymezená plocha pro 
možnost realizace cyklostezky nadmístního významu, 
Cyklostezka „Mechu a perníku“ 
Podmínka SEA: „Při rozhodování bude chráněn doprovodný 
břehový porost v celém souběhu s Labem“. 

 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z13 lokalita Severně od záměru sportovního areálu severně od sídla, 

propojení na cyklostezku „Mechu a perníku“  

 funkční vymezení liniově vymezená stavba charakteru veřejných prostranství  

 lokální podmínky Cyklostezka, cyklotrasa. Zachován bude přístup na další 
navazující pozemky, především zajišťující přístup vlastníků 
zemědělských pozemků včetně uživatelů a jejich techniky 
potřebný pro hospodaření na nich. 
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Kód plochy Charakteristika území  
I/Z18 lokalita Paralelně se silnicí III. třídy, západně od ní, na výjezdu od 

Dřítče ve směru na Bukovinu nad Labem v úseku ležícím 
v rámci plochy navržené pro sportovní areál.  

 funkční vymezení liniově vymezená stavba charakteru veřejných prostranství  

 lokální podmínky Cyklostezka 

 

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z19 lokalita Severozápadní okraj zástavby sídla 

 funkční vymezení PVk – plochy veřejných prostranství – plochy místních, 
obslužných a účelových komunikací 

 lokální podmínky Formou neprověřeného koridoru vymezena plocha pro 
možnost vedení nové místní komunikace, která 
v odpovídajících prostorových parametrech umožní kvalitní 
dopravní napojení areálu na severozápadním okraji sídla. 
Prověřeno bude riziko ohrožení území vodní erozí z ploch 
ležících severněji, případně budou navržena opatření 
k eliminaci tohoto nebezpečí. 

45. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci výroby a 
skladování se ruší tabulka pro zastavitelnou plochu g.1.  

46. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci výroby a 
skladování se doplňuje tabulka pro zastavitelnou plochu I/Z01:  

Kód plochy Charakteristika území  
I/Z01 lokalita Severně od zastavěného území, západně od komunikace 

Dříteč – Bukovina n/L. 

 funkční vymezení • I/Z01a - VX – výroba a skladování se specifickým 
využitím 

• I/Z01b – VZ2 - Plochy výroby a skladování – zemědělská 
výroba specifická        

 lokální podmínky respektováno bude silniční ochranné pásmo, trasa a 
ochranné pásmo vodovodu a trasa optické sítě 
elektronických komunikací, v jižní části plochy změny I/Z01b 
území s archeologickými nálezy  
Podmínka SEA: 
„Splněno bude důsledné řešení odpadních a technologických 
(zdrojových) vod. 

Podmínkou využití je prokázání dostatečných zdrojů 

vody v souvislosti s navrhovanou specifickou výrobou 

(chov ryb – akvakultura).“ 

47. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci systému 
sídelní zeleně se ruší tabulka pro zastavitelnou plochu z.1. 

48. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby“ pro funkci systému 
sídlení zeleně  se v tabulce plochy e.2 v řádku lokalita nahrazuje text „a.8“ textem: a.7  
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49. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídelní zeleně“ se nahrazuje text prvního odstavce textem: 
Respektovány budou územním plánem vymezené stávající plochy veřejné, resp. vnitrosídelní zeleně 
v sídle. Respektovány budou významné plochy vnitrosídelní zeleně např.: 

50. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídelní zeleně“ se v text první odrážky doplňuje za slovo 
„součástí“ text: stávajícího  

51. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídelní zeleně“ se v textu čtvrtého odstavce nahrazuje  slovo 
„tři“ textem: tyto  

52. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídelní zeleně“ se v textu pátého odstavce ruší text: Plocha 
izolační zeleně (oz.. f.10) je navržena na jihovýchodním okraj lokality pro bydlení c.2 v návaznosti na 
vodoteč. 

53. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.3. Systém sídelní zeleně“ se na konec podkapitoly doplňuje text:. Změna 
č.1 doplňuje systém vnitrosídlení zeleně. V souladu se zpracovanou územní studií jsou vymezeny plochy 
ZV – plochy zeleně na veřejných prostranství v rámci původní zastavitelné plochy a.7. – plochy změny 
I/Z05a, I/Z06a a I/Z08c. 
Další plocha zeleně I/Z20 s vymezením ZVp – vnitrosídelní zeleň přírodního charakteru je vymezena na 
jižním okraji sídla v návaznosti na územním plánem vymezenou zastavitelnou plochu c.2. 
Plocha severně od areálu čistírny odpadních vod (I/Z22) bude využívána v souladu s navrhovanou změnou 
jako plochy ZI – plochy ochranné a izolační zeleně.  
Systém sídlení zeleně by mohl být do budoucna doplněn plochami severně od sídla. Vymezené plochy 
územních rezerv (I/R06, I/R07) naznačují, jakým způsobem by mohla být doplněna nabídka pro rekreační 
využití řešeného území. Tyto plochy zeleně by mj. umožňovaly bezkolizní propojení sportovních a 
rekreačních areálů nadmístního významu především pro pěší a cyklisty.  

54. V kapitole „c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systém 
sídlení zeleně“ v podkapitole „c.4. Systém krajinné zeleně“ se nahrazuje text druhého odstavce textem: 
Respektováno bude vymezení stávajících i navrhovaných funkčních ploch přírodní krajinné zeleně, které 
vychází z vymezení skladebných částí  systému ekologické stability a které plně respektují. Tato plocha 
s rozdílným způsobem využití je vymezena i na ostatních, z hlediska ochrany přírody cenných lokalitách 
(krajinářsky, ekologicky, botanicky aj.). Územní plán navrhuje nové plochy krajinné zeleně u navržených 
částí ÚSES – ozn. f.1 - f.9, f.13 a f.14. 

55. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Silniční doprava“ v první odrážce nahrazuje text: „územní plán 
respektuje a vymezuje“ textem: Respektována bude 

56. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Silniční doprava“ v první odrážce ve čtvrté pododrážce nahrazuje 
text: „zajišťuje“ textem: zajišťující 

57. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Silniční doprava“ nahrazuje text druhé odrážky textem:  

• respektovány budou územním plánem vymezené: 

� komunikace III. tříd jako í plocha s rozdílným způsobem využití – plochy silniční dopravy – 
komunikace (DSk)  

� důležité místní, obslužné a účelové komunikace jako  plocha s rozdílným způsobem využití – 
plochy veřejných prostranství – plochy místních, obslužných a účelových komunikací (PVk) 
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58. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Silniční doprava“ nahrazuje text třetí odrážky textem:   

• Územní plán navrhuje:  

� novou místní  komunikaci: k.1 – pro obsluhu zastavitelných ploch a.2, a.3  
� novou místní  komunikaci: k.2 – pro obsluhu rozvojové lokality a.12 
� plošné rozšíření křižovatky silnic III. tříd na severním okraji sídla: k.4 – vybudování okružní 

křižovatky 
� novou místní  komunikaci: k.5 – pro  zlepšení dopravního napojení lokality rekreačních objektů 

na jihozápadním okraji sídla 
� pro možnost zlepšení dopravního napojení areálu severozápadně od sídla novou místní 

komunikaci (vymezeno formou neprověřeného koridoru) – I/Z19 

59. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Doprava v klidu“ nahrazuje text první odrážky „územní plán 
vymezil“ textem:  Respektovány budou územním plánem vymezené: 

60. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Doprava v klidu“ do druhé odrážky doplňují pododrážky:  

� pro záměr sportovního areálu v ploše I/Z02 budou vymezeny plochy pro dopravu v klidu 
v kapacitě odpovídající navrhovanému účelu 

� pro rozšíření možností parkování v návaznosti na obecní úřad a přilehlé území je vymezena 
plocha změny pro DP – dopravní plochy parkoviště – I/Z05 

61. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Pěší a cyklistická doprava“ se nahrazuje text druhé odrážky 
textem:  

• Kolem obce je navrhováno vybudování cyklistické stezky (vč. jejího navázání na k.ú. Němčice) – k.6, její 
napojení na k.ú. Sezemice navrženou cyklostezkou – k.7 a na k.ú. Bukovina n. Labem je uvažováno 
s napojením cyklostezkou nadmístního významu „Cyklostezka Mechu a perníku“. Pro možnost 
pokračování cyklostezky podél silnice III. třídy mezi sídly Dříteč a Bukovina nad Labem je vyznačena 
trasa jako územní rezerva – I/R8. 

62. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.1. 
Dopravní infrastruktura“ se v odstavci „Pěší a cyklistická doprava“ se ruší text třetí odrážky   

63. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.2. 
Technická infrastruktura“ v odstavci „vodní hospodářství“ se v první odrážce nahrazuje text: „územní plán 
respektuje“ textem: Respektovány budou  

64. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.2. 
Technická infrastruktura“ v odstavci „vodní hospodářství“ se ve třetí odrážce nahrazuje text: „územní 
plán respektuje“ textem: Respektován bude  

65. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.2. 
Technická infrastruktura“ v odstavci „vodní hospodářství“  se ve čtvrté odrážce nahrazuje text: „obec má“ 
textem: Respektován bude  

66. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.2. 
Technická infrastruktura“ v odstavci „energetika“ se v první odrážce nahrazuje text: „územní plán 
respektuje“ textem: Respektován bude  

67. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.2. 
Technická infrastruktura“ v odstavci „energetika“ se nahrazuje text třetí odrážky textem: Respektována 
bude stávající středotlakou plynovodní síť a její navržené rozšíření v obci. 

 



13 
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍTEČ,  etapa: Zm ěna ÚP pro vydání 

 

68. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.3. 
Občanské vybavení“ se nahrazuje text první odrážky textem:  

• Územní plán vymezuje v Dřítči samostatně plochy s rozdílným způsobem využití s hlavním využitím 
pro- občanské vybavení. Do ploch občanského vybavení je ze stávajících objektů řazena škola a kostel. 
Do samostatných  typu ploch patří hřbitov a tělovýchovná a sportovní zařízení. Do ploch občanského 
vybavení komerčního je zařazena část zázemí golfového areálu. Další zařízení (obchod, služby, 
administrativa) nejsou samostatně vymezovány, jejich umístění je možné především ve smíšených 
plochách bydlení – venkovských, případně v plochách bydlení.  

69. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.3. 
Občanské vybavení“ se doplňuje do druhé odrážky text: , Změna č.1 rozšiřuje možnosti pro rozšíření 
stávajícího sportovního areálu změnou zařazení větší části již vymezené plochy změny (z.1) – ve změně 
č.1 označeno I/Z08. 

70. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.3. 
Občanské vybavení“ se nahrazuje text třetí odrážky textem:  

• Územním plánem je navržena plocha změny pro občanské vybavení  - tělovýchovná a sportovní 
zařízení (ozn. b.3), jako rozšíření klubového zázemí golfového areálu (v jeho severozápadní části). 

71. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.3. 
Občanské vybavení“ se nahrazuje text páté odrážky textem:  

• Vzhledem k předpokládanému výraznému nárůstu počtu obyvatel, lze předpokládat zvýšenou 
poptávku po aktivitách charakteru občanského vybavení. V návaznosti na rozvojové plochy bydlení 
nejsou další tyto plochy samostatně vymezovány. Umístění zařízení tohoto charakteru je stanovenými 
podmínkami využití umožněno v  plochách změn s hlavní funkcí bydlení případně v plochách 
smíšených obytných. 

72. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.3. 
Občanské vybavení“ se doplňuje text:  

• Změna č.1 ÚP vymezuje zastavitelnou plochu I/Z02 pro možnost vybudování sportovního areálu 
nadmístního významu (např. zimní a atletický stadion se zázemím). Pro možnost případného rozšíření 
aktivit nebo zázemí areálu je vymezena plocha územní rezervy I/R02. 

• Změna č.1 mění způsob zařazení části již vymezené plochy změny a.7 a to v souladu se zpracovanou a 
zaevidovanou územní studií. V největší ploše pro možnost rozvoje bydlení (a.7) jsou vymezeny plochy 
změny pro OV – plochy občanského vybavení- I/Z06 a I/Z07. 

• Stavby a zařízení občanského vybavení mohou tvořit významný podíl v plochách změn ve vazbě na 
areál na severozápadním okraji sídla – I/Z03 a I/P01 

• Změna č.1 vymezila pro možnost posílení složky občanského vybavení plochu územní rezervy I/R05 na 
severně od okraje zástavby sídla. 

73. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.4. 
Veřejná prostranství“ se v první odrážce nahrazuje text „územní plán respektuje“ textem: respektovány 
budou  

74. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.4. 
Veřejná prostranství“ se doplňuje text:  

� Změna č.1 v souladu se zpracovanou a zaevidovanou územní studií upřesnila vymezení plochy 
veřejného prostranství (PV) – I/Z09 

� Změna č.1 vymezila plochu pro veřejné prostranství v rámci zastavitelné plochy I/Z04. Plocha 
veřejného prostranství bude v dalších krocích přípravy záměru upřesněna tak, aby byl v souladu 
s právními předpisy umožněn příjezd např. vozidel záchranného systému (šířkové uspořádání, 
obratiště) 
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75.  V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.5. 
Požadavky civilní ochrany“ se do odrážky „Požární ochrana“ doplňuje text:  a na severovýchodním okraji 
sídla se nachází požární nádrž.  Tyto zdroje budou využívány jako primární pro odběr požární vody. 
Hydranty pro odběr požární vody v zastavitelných plochách budou sloužit jako sekundární zdroje požární 
vody.  Přístupové komunikace budou splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární technicky a 
integrovaného záchranného systému. 

76. V kapitole „d) Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“ v podkapitole „d.5. 
Požadavky civilní ochrany“ se do odrážky „Zájmy obrany státu“ doplňuje text: „V dalších stupních 
projektové dokumentace bude prokázáno, že výstavbou rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro bezpečnost letového provozu.“ A zrušuje se text „Armáda 
České republiky neuplatnila žádné požadavky.“ 

77. V názvu kapitoly 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 nerostů a podobně“ se slovo „nerostů“ nahrazuje textem: 
nerostných surovin 

78. V kapitole 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 nerostných surovin a podobně“ v podkapitole „e.1 Návrh uspořádání 
krajiny“ se na začátek doplňuje text:  

• Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter lesozemědělské 
krajiny, která se nachází na většině řešeného území (střední část, okolí sídla, severní a východní část) 

• Při plánování změn a využívání lesozemědělské  krajiny budou respektovány zásady: 
o Lesní hospodářství směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak 

rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením 
o zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v  nezbytně nutné míře při 

zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na 
úkor ploch lesa  

o zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech technické a dopravní 
infrastruktury 

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

o rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení 
únosnosti krajiny 

• Způsob využívání krajiny bude i nadále respektovat stávající charakter – tj. charakter zemědělské 
krajiny, která se nachází ve vazbě na tok řeky Labe a v jižní části řešeného území 

• Při plánování změn a využívání zemědělské krajiny budou respektovány zásady: 
o dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 
o zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v  nezbytně nutné míře při 

zohlednění krajinných hodnot území  
o zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél 

komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.) 
o zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě 

79. V kapitole 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 nerostných surovin a podobně“ v podkapitole „e.2 Návrh systému 
ÚSES“ se nahrazuje text první odrážky textem: Respektovány budou územním plánem vymezené 
skladebné prvky ÚSES.  
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80. Název kapitoly f) je nahrazen novým textem: 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 umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona) 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) 

81. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve druhé odrážce je text “funkční plochy“ nahrazen textem: 
plochy s rozdílným způsobem využití 

82. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve „vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití 
ploch“ se nahrazuje text vysvětlující pojem „koeficient zastavění stavebního pozemku“ textem: udává 
maximální podíl zastavěné plochy stavebního pozemku k celkové ploše stavebního pozemku; uvedená 
hodnota se použije pro stavební pozemky RD obvyklé rozlohy (tj. 700 – 1000 m2), pro ostatní případy 
bude posuzováno individuelně – v souladu s charakterem okolní zástavby (hustota) a krajinným rázem 

83. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve „vymezení pojmů pro stanovení podmínek pro využití 
ploch“ se doplňuje text:  

• Stavební pozemek: 

/dle §2, odst.1 b) stavebního zákona/ pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený 
k umístění stavby územním rozhodnutím a nebo regulačním plánem. Pro účely územního plánu je 
chápán stavební pozemek v časové rovině budoucí – tzn., že je posuzován budoucí stavební 
pozemek. 

• Zastavěná plocha pozemku: 

/dle §2, odst. 7/ je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby 
se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech 
nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se nezapočítávají. U 
objektů poodkrytých (bez některých vnějších stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čárami 
vedenými vnějšími líci  svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich 
částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 
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střešní konstrukce do vodorovné roviny. Pro účely územního plánu je chápána stavba v časové 
rovině budoucí – tzn., že je posuzována zastavěná plocha  budoucích staveb. Do zastavěné plochy 
pozemku se zpevněné plochy nezapočítávají. 

� Sklonitá střecha: 

Za sklonitou střechou je pro potřeby územního plánu považována střecha o sklonu 6°- 45°. Sklonitá 
střecha může být řešena jako pultová, sedlová, valbová, polovalbová, mansardová, stanová nebo 
jejich kombinace. 

84. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve výčtu funkčních typů a podtypů, v odrážce „plochy výroby 
a skladování“ nahrazuje v první pododrážce index plochy VZ indexem VZ1  

85. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve výčtu funkčních typů a podtypů, v odrážce „plochy výroby 
a skladování“ doplňuje druhá pododrážka: 

o Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba specifická VZ2 

86. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské  BP“ v „hlavním využití“ nahrazuje původní text textem: bydlení, s okrasnými a 
užitkovými zahradami  

87. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské  BP“ v „nepřípustném využití“ v první odrážce nahrazuje slovo „obytné“ textem: 
bytové  

88. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
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účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské BP“ v „zásadách prostorového uspořádání“ v první odrážce nahrazuje slovo 
„stavebních mezer“ textem: proluk  

89. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské  BP“ v „zásadách prostorového uspořádání“ ve druhé odrážce nahrazuje původní 
text textem: Preferována bude zástavba přízemní s možností využitého podkroví, sklonitá střecha, 
výjimečně dle konkrétních podmínek v lokalitě max. 2NP s možností využitého podkroví, koeficient 
zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,5 

90. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské  BV“ v „hlavním využití“ se ruší slovo „převážně“ a před slovo „chovem“ se doplňuje 
text: omezeným 

91. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské  BV“ v „nepřípustném využití“ v první odrážce nahrazuje slovo „obytné“ textem: 
bytové  

92. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské  BV“ v „zásadách prostorového uspořádání“ v první odrážce nahrazuje slovo 
„stavebních mezer“ textem: proluk  
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93. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení v rodinných 
domech – venkovské  BV“ v „zásadách prostorového uspořádání“ ve druhé odrážce nahrazuje původní 
text textem: obytná zástavba bude přízemní s možností využitého podkroví, se  sklonitou střechou, 
doplňkové hospodářské objekty, výška římsy max. 5m, koeficient zastavění stavebního pozemku 
nepřevýší 0,4 

94. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení 
rozptýleného v plochách přírodního charakteru BXp“ v „hlavním využití“ se ruší slovo „výhradně“  

95. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení 
rozptýleného v plochách přírodního charakteru BXp“ v „nepřípustném využití“ v první odrážce nahrazuje 
slovo „obytné“ textem: bytové  

96. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy bydlení 
rozptýleného v plochách přírodního charakteru BXp“ v „zásadách prostorového uspořádání“ ve druhé 
odrážce za slova „koeficient zastavění“ doplňuje text: stavebního pozemku  

97. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení OV“ v „hlavním využití“ nahrazují slova „pro občanskou vybavenost, tvořenou“ textem: pro 
občanské vybavení, tvořené 
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98. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení OV“ v „přípustném využití“ v první odrážce ruší text „, a“ a na konec se doplňuje text:  a výchovu  

99. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení OV“ v „přípustném využití“ se doplňuje sedmá odrážka: 

� stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby 

100. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení OV“ v „nepřípustném využití“ v první odrážce se ruší text „smíšenou“ 

101. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení OV“ v „nepřípustném využití“ v páté odrážce se nahrazuje text „občanské vybavenosti“ textem: 
občanského vybavení 

102. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení – komerčního OK“ v „hlavním využití“ se nahrazuje text „občanskou vybavenost“ textem: 
občanské vybavení 

103. V kapitole 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 
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(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS“ v „přípustném využití“ se ve čtvrté odrážce zrušuje text 
„- občerstvení apod.“ a doplňuje se text „a ubytování.“  

104. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení OS“ v „nepřípustném využití“ se doplňuje šestá odrážka:  

� stavby a zařízení pro motoristický sport 

105. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy individuální 
rekreace RI“ v „přípustném využití“ se v první odrážce doplňuje na konec text: – rekreační chaty 

106. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy individuální 
rekreace RI“ v „přípustném využití“ se v páté odrážce doplňuje za slovo „stavby“ text: a zařízení 

107. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy individuální 
rekreace RI“ v „zásadách prostorového uspořádání“ se doplňuje za slovo „budou“ text: max. na konci se 
ruší text: „ , střecha sedlová“ 

108. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
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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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy veřejných 
prostranství PV“ v „hlavním využití“ se doplňuje na začátek text: veřejná prostranství 

109. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy místních, 
obslužných a účelových komunikací PVk“ v „hlavním využití“ se doplňuje na začátek text: doprava. Na 
začátek věty se doplňuje text: slouží a nahrazuje se text „které slouží místní dopravě“ textem: pro místní 
dopravu 

110. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy místních, 
obslužných a účelových komunikací PVk“ v „přípustném využití“ se nahrazuje původní text textem: 

� Pozemní komunikace zajišťující místní silniční dopravu, slouží průjezdu a přímé obsluze staveb a 
zařízení 

� místní obslužné a účelové komunikace 
� plochy, které jsou součástí komunikace – náspy, zářezy, stavby a zařízení (např. mosty, lávky atd., 

dopravní značení) a technická opatření související s provozem na pozemních komunikacích 
� odstavování a parkování vozidel na místech určených silničními pravidly 
� doprovodná, izolační a veřejná zeleň 
� komunikace pro pěší a cyklistický provoz 
� obratiště, manipulační plochy 
� stavby a zařízení technického vybavení 
� cesty prostupující krajinu, nezpevněné komunikace, cesty, stezky a pěšiny, důležité pro 

prostupnost krajiny a komunikační propojení významných cílů 

111. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené obytné – 
venkovské SBv“ v „hlavním  využití“ se nahrazuje původní text textem: Není stanoveno, slouží bydlení, se 
zahradami a omezeným chovem hospodářského zvířectva, občanskému vybavení a neobtěžujícím 
výrobním aktivitám 

112. V kapitole 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 
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(včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené obytné – 
venkovské SBv“ v „přípustném využití“ se v šesté odrážce ruší text „ v soukromí“  

113. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené obytné – 
venkovské SBv“ v „přípustném využití“ se  za sedmou odrážku doplňuje text: 

� stavby a zařízení pro zdravotnictví a sociální služby 
� plochy vyhrazené zeleně jako součást areálu 

114. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené obytné – 
venkovské SBv“ v „nepřípustném využití“ se nahrazuje slovo „obytné“ textem: bytové 

115. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené obytné – 
venkovské SBv“ v „zásadách prostorového uspořádání využití“ se v první odrážce nahrazuje text 
„stavebních mezer“ textem: proluk 

116. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené obytné – 
venkovské SBv“ v „zásadách prostorového uspořádání využití“ se v druhé odrážce nahrazuje původní text 
textem: 

� obytné objekty budou max. o 2NP s možností využitého podkroví, se sklonitou střechou,  doplňkové 
hospodářské objekty – výška římsy max. 5m, koeficient zastavění stavebního pozemku nepřevýší 0,5.   
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117. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené obytné – 
venkovské SBv“ v „zásadách prostorového uspořádání využití“ se na konec doplňuje text: 

� V areálech veřejného vybavení bude hmotové řešení zástavby respektovat charakter lokality a 
krajinný ráz navazující krajiny, hmota nebude vytvářet svým objemem nebo výškou nežádoucí 
dominanty, které by se negativně uplatňovaly např. v dálkových pohledech 

118. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve názvu typu plochy s rozdílným způsobem využití „plochy 
silniční dopravy DSk“ doplňuje za slovo „dopravy“ text: - komunikace  

119. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy silniční dopravy – 
komunikace DSk“ v „hlavním využití“ se doplňuje na začátek text: doprava. Na začátek věty se doplňuje 
text: slouží a na konec se doplňuje text: – silniční síť a významné místní komunikace 

120. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy silniční dopravy – 
komunikace DSk“ v „přípustném využití“ se doplňuje na konec páté odrážky text: (např. autobusové 
zastávky – přístřešky, zálivy) 

121. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy silniční dopravy – 
komunikace DSk“ v „přípustném využití“ se doplňuje do šesté odrážky za text „pro pěší“ text: a cyklisty 
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122. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy silniční dopravy – 
komunikace DSk“ v „přípustném využití“ se doplňuje na konec text:  

� manipulační plochy sloužící provozu a údržbě komunikace 

123. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „dopravní plochy – 
parkoviště DP“ v „hlavním využití“ se doplňuje na začátek text: doprava v klidu. Na konec se doplňuje 
text: např. občanského vybavení nebo výroby 

124. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „dopravní plochy – 
parkoviště DP“ v „přípustném využití“ se ve druhé odrážce doplňuje za slovo „parkovací“ text: plochy 

125. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „dopravní plochy – 
parkoviště DP“ v „nepřípustném využití“ se původní text nahrazuje textem:  

� veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím 

126. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy technické 
infrastruktury TI“ se text „Slouží“ nahrazuje textem: Hlavní využití 
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127. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy technické 
infrastruktury TI“ v „hlavním využití“ se doplňuje na začátek text: technická infrastruktura  

128. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy technické 
infrastruktury TI“ v „nepřípustném využití“ se doplňuje na konec text:  

� veškeré stavby nesouvisející s hlavním využitím 

129. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ je původní název plochy s rozdílným způsobem využití 
„plochy zemědělské výroby VZ“ nahrazen textem: plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ1 

130. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ je pro „plochy výroby a skladování – zemědělská výroba VZ1“ 
v „přípustném využití“ nahrazen původní text první odrážky textem:  

� stavby, zařízení a plochy pro živočišnou a rostlinnou výrobu v rozsahu, při kterém negativní vlivy, 
jejichž zdroj je v ploše VZ1, nezasahují do sousedních obytných ploch 

131. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ je doplněn nový typ plochy s rozdílným způsobem využití a 
jsou pro něj stanoveny podmínky takto: 
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Z e m ě d ě l s k á   v ý r o b a    s e    s p e c i f i c k ý m    r e ž i m e m     VZ2 

Hlavní využití: � Výroba bez negativních vlivů na okolí 

Charakteristika 

hlavního využití:  
� výroba, skladování a manipulaci s materiály v areálu vymezeném pro tuto 

funkci v návaznosti na areál bioplynové stanice  (chov ryb) 

Přípustné využití 

hlavní: 
� stavby a zařízení pro chov, odlov a zpracování a skladování ryb a jiných 

vodních živočichů 

� technologické stavby a zařízení pro manipulaci s vodou 

� stavby a zařízení pro zemědělskou rostlinnou výrobu (pěstírny, zahradnictví, 
zelinářství apod.) 

� jiná výroba a zpracování surovin využívající odpadní teplo z navazující 
bioplynové stanice (např. sušení masa, ovoce) 

Přípustné využití 
doplňkové: 

� stavby a zařízení pro obchod – prodejní sklady, vzorkové prodejny – jako 
součást výrobních areálů 

� stavby a zařízení pro administrativu 

� stavby a zařízení pro nakládání s odpady produkovaných činností v areálu VZ2 

� stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 

� stavby a zařízení pro komunální provozy, dopravní a technické služby 

� stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy  
� stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování odpadu 

� účelové komunikace 

� plochy, stavby a zařízení pro parkování a odstavování osobních a nákladních 
automobilů a mechanizačních prostředků 

� stavby a zařízení technické infrastruktury  
� stavby, zařízení a opatření na omezení negativních účinků umisťovaných 

staveb a negativních důsledků činností v lokalitě provozovaných 

� veřejná a izolační zeleň 

Podmíněně přípustné 

využití 
� není stanoveno 

Nepřípustné využití: � stavby pro výrobu a výrobní služby včetně zemědělství s negativními vlivy na 
životní prostředí přesahujícími hranice areálů  

� stavby pro bydlení (s výjimkou bytů služebních a ubytování – za předpokladu 
splnění hygienických požadavků na tyto stavby a zařízení) 

� stavby a zařízení pro sport a rekreaci 
� stavby a zařízení pro sociální péči a kulturu 

132. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy výroby a skladování 
se specifickým využitím VX“ v „hlavním využití“ se nahrazuje text „využití pro výrobu“ textem: výroba a 
v podmínkách přípustného využití se doplňuje odrážka s textem: 

• v lokalitě bioplynové stanice 
� jiná výroba a zpracování surovin využívající odpadní teplo z bioplynové stanice (např. 

sušení masa, ovoce) 
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133. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené ZS“ v „hlavním využití“ se na začátek doplňuje text: Sídelní vyhrazená zeleň. Slouží 

134. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené ZS“ v „přípustném využití“ v první odrážce za slovo „okrasných“ doplňuje text: , rekreačních  

135. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené ZS“ v „přípustném využití“ doplňuje text druhé a třetí odrážky: 

� plochy a zařízení pro denní rekreaci a relaxaci uživatelů navazujících převážně obytných objektů 
� pěstební plochy pro samozásobitelský rozsah produkce, sady 

136. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené ZS“ v „přípustném využití“ doplňuje na konci poslední odrážky text: např. jezírka 

137. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy ochranné a izolační 
zeleně ZI“ v „hlavním využití“ doplňuje na začátek text: zeleň 

138. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
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účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích ZV“ v „hlavním využití“ se nahrazuje původní text textem: veřejná  zeleň jako součást 
prostředí sídla 

139. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích ZV“ v „přípustném využití“ v páté odrážce se doplňuje text: , herní mobiliář  

140. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích ZV“ v „přípustném využití“ se nahrazuje původní text osmé odrážky textem: komunikace 
pro pěší a cyklisty 

141. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „vnitrosídelní zeleň 
přírodního charakteru ZVp“ v „přípustném využití“ se doplňuje do první odrážky text: pobytové louky 

142. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „vnitrosídelní zeleň 
přírodního charakteru ZVp“ v „přípustném využití“ se doplňuje do čtvrté odrážky text: herní mobiliář 

143. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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 
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výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „vnitrosídelní zeleň 
přírodního charakteru ZVp“ v „přípustném využití“ se na konec doplňuje text:  

• upravené a udržované plochy přírodního charakteru (i jako součást areálu např. občanského 
vybavení) 

• travnaté plochy využívané jako víceúčelová sportovní hřiště, drobná sportovní hřiště bez 
nároků na zázemí (např. pétanque)  

• s ohledem na řešenou lokalitu mobiliář – např. lavičky, odpadkové koše, přístřešky pro 
posezení turistů, (turistický) informační systém (informační tabule, směrovky, rozcestníky 
apod.) 

144. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „vnitrosídelní zeleň 
přírodního charakteru ZVp“ v „podmíněně přípustném využití“ se nahrazuje původní text textem:  

• Za podmínky, že v následujících krocích přípravy záměru bude prokázáno, že záměr není 
v rozporu s podmínkami ochrany přírody a krajiny, podmínkami zachování krajinného rázu a 
není v rozporu s podmínkami ochrany půdního fondu:  

o vodní plochy 

145. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „vodní plochy a toky W“ 
v „hlavním využití“ se nahrazuje text „plochy“ textem: Vodní plochy a toky a na konec se doplňuje text: , 
případně i rekreační 

146. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zemědělsky 
obhospodařované půdy NZ“ v „přípustném využití“ se v sedmé podrážce na začátek textu v závorce 
doplňuje text: např. 

147. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
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využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zemědělsky 
obhospodařované půdy NZ“ v „podmíněně přípustném využití“ se nahrazuje původní text textem:  

• za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že konkrétní 
záměr v konkrétní podobě není v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a 
ochrany přírody (možnosti zalesnění mohou být dle požadavku orgánu ochrany přírody 
v konkrétních případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na krajinný ráz 
apod.) 

o zalesnění 

148. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy zemědělsky 
obhospodařované půdy NZ“ v „nepřípustném využití“ se na konec doplňuje text:  

• stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství neuvedená v přípustném využití, stavby a 
zařízení, která snižují nebo ohrožují přírodní hodnoty území a jsou zdrojem negativních vlivů na 
životní prostředí – např. stavby pro ustájení hospodářských zvířat 

• stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 

149. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené krajinné 
NZs“ v „hlavním využití“ se doplňuje text: Není stanoveno 

150. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené krajinné 
NZs“ v „podmíněně přípustném využití“ se nahrazuje původní text textem:  

• za podmínky, že v následných krocích přípravy realizace záměru bude prokázáno, že konkrétní 
záměr v konkrétní podobě není v rozporu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu, 
ochrany přírody a nenarušuje krajinný ráz (možnosti mohou být dle požadavku orgánu ochrany 
přírody v konkrétních případech prověřeny např. biologickým hodnocení, posouzením na 
krajinný ráz apod.): 

o zalesnění 
o Zařízení pro posílení cestovního ruchu a turistiky např. rozhledna 

151. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
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účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy smíšené krajinné 
NZs“ v „nepřípustném využití“ se za původní (2 odrážky) doplňuje text :  

� „stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, která snižují nebo ohrožují přírodní hodnoty území a 
jsou zdrojem negativních vlivů na životní prostředí – např. stavby pro ustájení hospodářských zvířat, 
stavby a zařízení, které jsou výškově a hmotově dominantní – např. halové objekty pro zemědělskou 
techniku, skladování např. hnojiv, krmiva, plodin apod. 

� stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 
� výškové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz a dálkové pohledy především na sídla v řešeném 

území (např. větrné elektrárny, zařízení technické infrastruktury apod.)“ 

152. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy přírodní krajinné 
zeleně NP“ v „hlavním využití“ se nahrazuje původní text textem: chráněné přírodní lokality, skladebné 
části ÚSES, významná zeleň v krajině  a ostatní přírodně cenné lokality 

153. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy přírodní krajinné 
zeleně NP“ v „nepřípustném využití“ se ve třetí odrážce ruší text: těžba nerostných surovin.   

154. kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy přírodní krajinné 
zeleně NP“ v „nepřípustném využití“ doplňuje za původní text (6 odrážek) text:  

� „stavby a zařízení pro zemědělství s výjimkou staveb a zařízení pro obsluhu ploch pro zabezpečení 
pastvin – ohradníky, přístřešky pro pasoucí se hospodářská zvířata, seník, napáječka apod. 

� stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 
� výškové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz a dálkové pohledy především na sídla v řešeném 

území (např. větrné elektrárny, zařízení technické infrastruktury apod.)“ 

155. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
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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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy lesa NL“ v „hlavním 
využití“ se na začátek doplňuje text: Pozemky určené k plnění funkcí lesa. Slouží pro   

156. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „plochy lesa NL“ 
v „nepřípustném využití“ se na konec doplňuje text:  

• stavby a zařízení pro zemědělství  

• stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů 

• výškové stavby a zařízení, která narušují krajinný ráz a dálkové pohledy především na sídla 
v řešeném území (např. větrné elektrárny, zařízení technické infrastruktury apod.) 

157. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.1. „Podmínky pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití“ ve stanovených podmínkách pro „Ochranný režim ploch 
vymezených pro systém ÚSES“ se do první pododrážky doplňuje text: „(stavby v budoucnu v území 
umístěné musí být prostorově rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce biokoridorů 
a biocenter a porostů je tvořících)“ 

158. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.2. „Podmínky 
prostorového  uspořádání“ se ruší text: typ zastřešení  

159. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) 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)“, v podkapitole f.2. „Podmínky 
prostorového  uspořádání“ se za slova koeficient zastavění doplňuje text: stavebního pozemku  

160. V kapitole 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 umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona) popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití 
těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany 
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krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“, v podkapitole f.3. „Základní 
podmínky ochrany krajinného rázu“ v odstavci „Významné krajinné prvky (VKP)“ se ruší původní text a 
nahrazuje se textem: 

 Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

a) využití VKP je možné pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 
oslabení jejich stabilizační funkce. 

b) K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo 
ohrožení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, 
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Mezi takové zásahy patří zejména 
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba 
nerostů.  

c) Pokud budou do významných krajinných prvků navrhovány nové vodní plochy, může být jejich 
umístění podmíněno provedením přírodovědného zhodnocení daných lokalit  

161. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ se v první 
odrážce ruší text: řešení křižovatky silnic III. třídy jako okružní a text „WD1“ je nahrazen textem: VD1 

162. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je v první 
odrážce nahrazena tabulka pro VPS WD1 tabulkou:  

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD1 k.4 Plocha pro možnost prostorové a směrové úpravy křižovatky silnic III. tříd 

163. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ se ve druhé 
odrážce ruší text: „dopravní napojení a obsluha rozvojových lokalit a.2, a.3, a.8“ a text „WD2“ je nahrazen 
textem: VD2 

164. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je ve druhé 
odrážce nahrazena tabulka pro VPS WD2 tabulkou:  

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD2 k.1 dopravní napojení a obsluha rozvojových lokalit a.2, a.3, příjezd do a.7  

165. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ se ve třetí 
odrážce ruší text: „dopravní napojení a obsluha rozvojové lokality a.9“ a text „WD3“ je nahrazen textem: 
VD3 

166. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je ve třetí 
odrážce nahrazena tabulka pro VPS WD3 tabulkou:  
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označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD3 k.5 dopravní propojení u regulační stanice plynu na jihozápadním okraji 

sídla 

167. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je ve čtvrté 
nahrazen text „WD4“ textem: VD4 

168. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je ve čtvrté 
odrážce nahrazena tabulka pro VPS WD4 tabulkou:  

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD4 k.6 Cyklostezka po severní straně silnice III. třídy od křižovatky na sevr. Okraji 
sídla ke golfovému areálu a dále podél východního okraje zastavitelné 
plochy a.7, podél Hradečníku k Labi 

169. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je v páté 
odrážce nahrazen text „WD5“ textem: VD5 

170. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je v páté 
odrážce nahrazena tabulka pro VPS WD5 tabulkou:  

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD5 k.7 Cyklostezka po severní straně silnice III. třídy ve směru na Sezemice, od 
jižního okraje sídla po hranice řešeného území  

171. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je v šesté 
odrážce nahrazen text „WD6“ textem: VD6 

172. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ je v šesté 
odrážce nahrazena tabulka pro VPS WD6 tabulkou:  

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD6 k.6 Cyklostezka po severní straně řeky Labe od mostu přes řeku u Němčic po 
tok Hradečníku  

173. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ se ruší 
sedmá odrážka (text i tabulka)  
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174. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšné stavby“ v odstavci „Dopravní infrastruktura“ se doplňují 
na konec odrážky (text a tabulky):  

• cyklostezka, cyklotrasa – VD8 
 

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD8 I/Z13 Propojení cyklostezky vedené sportovním areálem (ze severního okraje 
areálu) na Cyklostezku Mechu a perníku 

 

• cyklostezka, cyklotrasa – VD9 
 

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD9 I/Z10 

I/Z11 

I/Z12 

Cyklostezka nadmístního významu -  Cyklostezka Mechu a perníku 
vedená od Němčic, přes řeku Labe a dále po západním okraji řešeného 
území 

 

• komunikace – VD10 
 

označení 

VPS 

označení 

rozvojové 

lokality 

charakteristika 

VD10 I/Z19  Koridor pro možnost realizace místní komunikace od křižovatky silnic III. 
tříd na severním okraji sídla ke stávajícímu zemědělskému areálu 

175. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšná opatření“ v odstavci „územní systém ekologické 
stability“ se nahrazuje text „WU1 – WU19“ textem: VU1 – VU19  

176. V kapitole 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“, v podkapitole 1. „Veřejně prospěšná opatření“ v odstavci „územní systém ekologické 
stability“ se upravuje tabulka takto: 

a. Ruší se sloupce “dotčené pozemky“ a „předkupní právo“ 

b.  Ve sloupci „označení VPS“ se ve všech kódech nahrazuje písmeno „W“ písmenem V 

177. Název kapitoly h) je nahrazen novým textem: 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 

178. V kapitole 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 odstavci „veřejná 
prostranství“ se ruší výčet dotčených pozemků a je nahrazen tabulkou: 
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Identifikace 

pozemku 

vlastník 

503 (část) Pavlíček Jaromír, č.p. 135, 53305 Dříteč 

571/19 (část) Kožený Jan, č.p. 19, 53305 Dříteč, Pavlíček Jaromír, č.p. 135, 53305 Dříteč 

487 (část) Radilová Jana Mgr., č.p. 19, 53305 Dříteč 

571/15 (část) Římskokatolická farnost Opatovice nad Labem, Pardubická 1, 53345 Opatovice nad Labem 

571/13 (část) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 

571/1 (část) Zeman Mojmír, č.p. 157, 53305 Dříteč, Zeman Václav Ing., č.p. 166, 53305 Dříteč, Zemanová Marie, č.p. 24, 
53305 Dříteč 

446 (část) Buchtová Lenka Ing., č.p. 156, 53305 Dříteč 

571/6 (část) Vosyka Václav, č.p. 102, 53305 Dříteč 

571/14 (část) Buchtová Lenka Ing., č.p. 156, 53305 Dříteč, Dědková Miroslava, kpt. Bartoše 410, Polabiny,  53009 Pardubice, 
Pavlíček Jaromír, č.p. 135, 53305 Dříteč 

422 (část) Bachura Miroslav, U Školy 431, Studánka, 53303 Pardubice, Hyšplerová Petra, U Školy 431, Studánka, 53303 
Pardubice 

571/9 Šejbová Magda, č.p. 56, 53352 Němčice 

571/7 (část) Radilová Jana Mgr., č.p. 19, 53305 Dříteč 

571/4 (část) Elektrárny Opatovice, a.s., 53213 Opatovice nad Labem 

571/12 (část) Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 

179. Za kapitolu h) se doplňuje kapitola i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního 
zákona a doplňuje se text: „Naturové“ hodnocení nenavrhuje kromě podmínek a opatření, jejichž plnění 
Změnou č.1 ÚP Dříteč je popsáno v kapitole l),  žádná další kompenzační opatření.  

180. Kapitola původně označená indexem i) bude nově označena indexem j) (Vymezení ploch a koridorů 
územních rezerv) 

181. V kapitole j) „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“ se ruší třetí odrážka:  

• cyklostezka: R3 spojující navrženou cyklostezku k.9 v severní části katastru a uvažovanou cyklostezku 
„Mechu a perníku“ 

182. V kapitole j) „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv“ se na konec doplňuje text: 
Změna č.1 ÚP vymezuje plochy územních rezerv: 
� I/R01 – pro plochy SBv na severozápadním okraji sídla 
� I/R02 – pro plochy OS – pro možnost rozšíření záměru vybudování nového sportovního areálu 

severně od sídla 
� I/R08 – pro cyklostezku podél silnice III. třídy ve směru na Bukovinu nad Labem 

Při rozhodování o změnách v území a využívání území budou respektovány zásady: 

• prověřena bude reálnost záměru a podmínky budoucího využití plochy 

• Plochy územních rezerv budou chráněny před zásahy, které by podstatně ztížily nebo ekonomicky 
znevýhodnily případné jejich budoucí využití (realizaci díla) včetně změn v užívání pozemků (např. 
zalesnění, výstavba vodních ploch, apod.). 

183. Za kapitolu j) „Vymezení plocha a koridorů územních rezerv“ se doplňuje kapitola: k) Vymezení ploch a 
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o parcelaci. V této kapitole se 
doplňuje text: Změna č.1 Územního plánu Dříteč takové plochy nevymezuje. 

184. Název kapitoly původně označené j), po úpravách l) je nahrazen novým textem: Vymezení ploch a 
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studií , 
stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně 
plánovací činnosti 

185. V kapitole l) „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studií , stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“ v prvním odstavci se doplňuje třetí odrážka: 

Změna č.1 ÚP vymezila plochu, ve které je prověření změn jejího využití územní studií podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejího využití: 

• I/Z02 
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186. V kapitole l) „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studií , stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“ ve druhém odstavci se text první odrážky nahrazuje 
textem: struktura zástavby – v plochách s hlavní funkcí bydlení stanoví ÚS především zásady parcelace, 
šířku uličního prostoru,   

187. V kapitole l) „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studií , stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“ ve druhém odstavci se na konec textu druhé odrážky 
doplňuje text: (§ 7 odst.2 a § 22 odst.2 vyhlášky 501/2006 Sb.) 

188. V kapitole l) „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studií , stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“ ve druhém odstavci se nahrazuje text třetí odrážky 
textem: „zásady dopravní a technické infrastruktury – trasování komunikací, jejich šířkové a směrové 
uspořádání,  trasování a parametry komunikací pro pěší a případně cyklisty, řešení odpovídajících 
parkovacích a odstavných ploch  (zásady dopravy v klidu), vymezeny budou koridory pro vedení 
inženýrských sítí, budou stanoveny zásady pro řešení inženýrských sítí včetně napojovacích bodů“  

189. V kapitole l) „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studií , stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“ ve druhém odstavci se doplňují odrážky s textem: 

• „Řešen bude přístup vlastníků, uživatelů a jejich techniky na navazující zemědělské pozemky 
pro možnost hospodaření na nich, např. účelovou (zemědělskou) komunikací 

• Studie prověření míru ovlivnění zastavěného území sídla srážkovými vodami ze zpevněných 
ploch (veřejných prostranství, chodníků, komunikací, parkovišť apod.), případně navrhne 
odpovídající opatření (včetně opatření územně plánovacího charakteru), která míru rizika 
budou eliminovat.“ 

190. V kapitole l) „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studií , stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této 
studii do evidence územně plánovací činnosti“ v třetím (posledním) odstavci  na konci textu  za slova „do 
5ti let po vydání“ doplňuje text: Změny č.1 a za slova „územního plánu“ se doplňuje text: Dříteč 

191. Název kapitoly původně označené k), po úpravách m) je nahrazen novým textem: Vymezení ploch a 
koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání 
regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č.9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu 
nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání 

192. Poslední kapitola původně označená indexem l) je po úpravách indexována písmenem n). 

 

II. Grafická část Změny č.1 územního plánu Dříteč 

 Grafická část Změny č.1 ÚP Dříteč obsahuje výřezy všech grafických příloh, které byly součástí 
„výrokové“ části platného územního plánu.   
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ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍTEČ 
 

II.A - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  
 
 

a) Postup p ři po řízení územního plánu 
 
Dne 6. 10. 2014 rozhodlo Zastupitelstvo obce Dříteč (dále jen „zastupitelstvo“) na svém zasedání usnesením 
č. 4/2014, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, (dále 
jen „stavební zákon“), o pořízení Změny č.1 Územního plánu Dříteč (dále jen „změna č.1“); schválilo 
určeného zastupitele pana Jozefa Petrence pro spolupráci s Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního 
architekta (dále jen „pořizovatel“), v souladu s § 6 odst.5 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona; 
a schválilo žádost o pořízení územního plánu pořizovatelem, v souladu s § 6 odst.1 písm.c) zákona č. 
183/2006 Sb. stavebního zákona. 

Dne 5. 11. 2014 podala obec Dříteč na Odbor hlavního architekta žádost o pořízení Změny č.1 včetně 17 
požadavků na posouzení záměrů. Žádost byla na základě ustanovení § 46 odst.2 stavebního zákona 
posouzena a její obsah byl zahrnut do Zprávy o uplatňování Územního plánu Dříteč do samostatné přílohy - 
Pokyny pro zpracování Změny. K požadavkům byla přiložena nezaregistrovaná  územní studie severní 
lokality v digitální formě. 

Veřejnou vyhláškou bylo na úřední desce obce i Magistrátu města Pardubic oznámeno projednávání návrhu 
zprávy o uplatňování ÚP Dříteč včetně Pokynů pro zpracování Změny č.1 (dále je „Návrh Změny“). Návrh 
Změny byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 15. 12. 2014 do 13. 1. 2015 na obecním úřadě v Dřítči a u 
pořizovatele. Návrh byl rovněž zveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Pardubic. V uvedeném 
termínu dotčené orgány včetně Krajského úřadu uplatnily požadavky na obsah Změny, občané neuplatnili 
žádné písemné připomínky. Rovněž sousední obce neuplatnily své podněty. V rámci projednávání Návrhu 
zprávy byl dotčeným orgánem (Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství) uplatněn 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu dokumentace na životní prostředí (dle § 10i zákona o 
posuzování vlivů na živ. prostředí). Z důvodu nevyloučení významného vlivu na evropsky významnou lokalitu 
EVL Orlice a Labe příslušný dotčený orgán konstatoval, že je nutné záměr posoudit autorizovanou osobou (§ 
45i odst.3 zákona) v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na živ. prostředí, v platném znění. 

Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil Návrh zprávy a 
Zpráva o uplatňování včetně Pokynů pro zpracování Změny byla předána Zastupitelstvu obce Dříteč ke 
schválení. Dne 30. 3. 2015 usnesením č. 2/2015 byla Zpráva o uplatňování včetně Pokynů pro zpracování 
Změny (dále jen „Zpráva“) bez připomínek schválena Zastupitelstvem obce Dříteč. Dne 16. 4. 2015 
pořizovatel předal Zprávu projektantovi. 

V lednu 2016 bylo dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a obci Dříteč oznámeno konání 
společného jednání o návrhu Změny č.1. Termín společného jednání byl stanoven na 2.3.2016 na 8:30 hod v 
zasedací místnosti odboru hlavního architekta. Návrh Změny byl vystaven k nahlédnutí od 22. 1. 2016 do 1. 
4. 2016 na obecním úřadě v Dřítči a u pořizovatele. Návrh byl rovněž zveřejněn na webových stránkách 
Magistrátu města Pardubic. 

V rámci společného jednání bylo uplatněno 12 stanovisek dotčených orgánů včetně krajského úřadu, 
sousední obce neuplatnily žádnou připomínku, obec Dříteč podala jednu připomínku. Veřejnou vyhláškou 
byl návrh Změny zveřejněn na úřední desce obce i Magistrátu města Pardubic. Návrh Změny byl vystaven k 
veřejnému nahlédnutí od 22. 1. 2016 do 1. 4. 2016 na obecním úřadě v Dřítči a u pořizovatele. Návrh byl 
rovněž zveřejněn na webových stránkách Magistrátu města Pardubic. Pořizovatel obdržel 1 připomínku od 
právnické osoby. Fyzické osoby a sousední obce připomínky neuplatnily. 

V průběhu vyhodnocování byly podány dva podněty na Změnu č.1, které zastupitelstvo schválilo. Pořizovatel 
na základě § 50, odst. 5) stavebního zákona zažádal Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství o 
stanovisko. Obsah stanoviska je v úplném znění součástí odůvodnění Změny kap.k). 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání (viz tabulka vyhodnocení 
společného jednání Změny č.1 ÚP Dříteč) a podklady byly předány projektantovi k úpravě Změny. Dne 31. 8. 
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2016 pořizovatel požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu, oddělení územního plánování o posouzení návrhu územního plánu dle § 50 odst.7 stavebního 
zákona v platném znění a tento orgán vydal dne 13. 9. 2016 souhlasné stanovisko. Na základě vyhodnocení 
výsledků projednání návrhu územního plánu pořizovatel předal dne 7. 7. 2017 návrh územního plánu k 
úpravě projektantovi. 

Po převzetí upraveného návrhu Změny č.1 dne 17. 7. 2017 svolal pořizovatel v souladu s § 52 stavebního 
zákona veřejné projednání Změny č.1 a to na 29. 8. 2017 v 10:00 hod. do budovy Obecního úřadu Dříteč, 
salonku restaurace. Na veřejné projednání byly pozvány jednotlivě dotčené orgány, sousední obce, krajský 
úřad, obec Dříteč a veřejnou vyhláškou byla pozvána veřejnost. Úplná dokumentace návrhu byla vystavena 
na internetových stránkách města Pardubice a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního 
architekta Magistrátu města Pardubice a obci Dříteč. V průběhu řízení o návrhu územního plánu bylo 
obdrženo 10 stanovisek od dotčených orgánů, 1 námitka od oprávněného investora. Vzhledem ke 
skutečnosti, že stanoviska Odboru správních agend a pozemkového úřadu a námitka oprávněného investora 
obsahovala další požadavky na úpravu Změny ÚP, pořizovatel svolal na 26. 9. 2017 jednání. Přizváni byli 
rovněž zástupci obce a projektanta. V rámci jednání došlo k objasnění nesrovnalostí. Úpravy vyplývající z 
těchto jednání nemají podstatný vliv na koncepci Změny ÚP. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a projektantem dále vyhodnotil výsledky veřejného 
projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách. Zároveň byly 
vyhodnoceny připomínky ze společného jednání. Návrhy byly v souladu s § 53 odst.1 stavebního zákona 
doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří byly vyzváni, aby ve lhůtě 30-ti dnů od obdržení 
uplatnily svá stanoviska. Pořizovatel obdržel 8 stanovisek dotčených orgánů a 1 stanovisko krajského úřadu. 
Na základě rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek a na základě vyhodnocení výsledků 
veřejného projednání pořizovatel zajistil úpravu návrhu územního plánu u projektanta. Tato úprava nemá 
vliv na koncepci řešení Změny č.1 územního plánu. 

Po úpravě byla Změna č.1 předána Zastupitelstvu obce Dříteč k vydání. 
 
Zpracoval: Pořizovatel  
 
 

 
b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje  a územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem 
 

Soulad s politikou územního rozvoje České republiky 2008  
(dále jen PÚR; schválena dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929, aktualizace č.1 schválena usnesením vlády dne 
15.4.2015)  
 
 Z PÚR ČR 2008 vyplývá pro Změnu č.1 Územního plánu Dříteč požadavek souladu této ÚPD s republikovými 
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
 Požadavky na Změnu č.1 územního plánu Dříteč vyplývají z  polohy řešeného území především v rozvojové 
oblasti OB4 Hradec Králové / Pardubice. Zásady a zájmy celorepublikových priorit byly upřesněny v Zásadách územního 
rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) – vyhodnoceno v následujících tabulkách. 
 

Republikové priority Řešení Změny č.1 Územního plánu Dříteč 

odst. 14 

ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot území; zachovat ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny; 
provázanost s potřebami ekonomického a 
sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje; citlivý přístup k 
všestrannému rozvoji krajiny se zachováním 
kulturní, přírodní a užitné hodnoty  

• priorita je sledována již platným ÚPD, Změna č.1 rozvíjí složku 
občanského vybavení – především sportu, navazuje na nadmístní 
aktivitu (golfové hřiště), které přivádí do řešeného území klientelu 
se specifickým zaměřením. Pro rozšíření nabídky i pro jiné zájmové 
skupiny jsou vytvářeny podmínky pro další sportovní a rekreační 
aktivity. Řešené území je poznamenáno výsledky lidské činnosti (2 
složiště popílku). Posilována je proto složka zeleně. Vymezenými 
plochami územních rezerv je naznačena možnost cílového způsobu 
využití ploch především severně od stávající hranice zástavby sídla. 

• Pro možnosti rozvoje sídla jsou vymezeny plochy mimo chráněné 
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půdy – půdy I. a II. třídy ochrany 

• respektovány jsou přírodní hodnoty území, vázané především na 
tok řeky Labe v západní a jižní části řešeného území.  

ods. 15 

sociální segregace 

• Návrh územního plánu přináší řešení, které se snaží o minimalizaci 
vzniku příčin pro vznik sociální segregace (pro zastavitelné plochy 
většího plošného rozsahu je platným územním plánem stanovena 
podmínka etapizace). Změna č.1 navazuje na zásadu platného 
Územního plánu a rozvíjí bydlení takovým typem plochy s rozdílným 
způsobem využití, kde je stanoven  jako vhodný typ objektů pro 
bydlení – rodinný dům. Vymezuje novou plochu pro bydlení 
severně od stávající hranice zástavby sídla v rozsahu, který plošně 
odpovídá plochám, které dle zpracované územní studie byly 
vypuštěny z řešení jako plochy bydlení a jsou nyní vyznačeny jako 
plochy systému sídelní zeleně a občanského vybavení. 

ods. 16 

způsob využití území, v ÚPD přednost 
komplexního řešení před uplatňováním 
jednostranných hledisek, zvyšování kvality 
života obyvatel a hospodářského rozvoje, 
spolupráce s obyvateli 

• Změna územního plánu vytváří podmínky pro postupnou 
transformaci zemědělského areálu ležícího severozápadně od sídla 
tak, aby zde mohla být využita širší škála možností využití např. pro 
agroturistiku, spojené s možností ubytování, rekreace spojené např. 
s chovem koní apod. 

• Nové zastavitelné plochy vymezené západně od silnice III. třídy při 
výjezdu ve směru na Bukovinu nad Labem jsou vymezeny v souladu 
se záměrem efektivnějšího využití odpadního (v tuto chvíli 
nevyužitého) tepla, které vzniká v areálu bioplynové stanice – 
plochy pro aquakulturu či sušení masa či ovoce  a sportovní areál. 
Možnosti využití území mezi dvěma plochami sportu jsou 
naznačeny vymezením ploch územních rezerv – posílení složky 
dalšího občanského vybavení a systému sídlení zeleně 

• vytvářeny jsou podmínky pro rozvoj občanského vybavení a tím je 
posilována i možnost  pro vytvoření nových pracovních míst 

• spolupráce s představiteli obce již od samého počátku zpracování 
územního plánu a jeho změny č.1 

ods. 17 

podmínky k odstraňování důsledků náhlých 
hospodářských změn  

• již územní plán vymezil plochy pro zachování pracovních příležitostí 
a případně vytváří podmínky pro vznik nových. Změna č. 1 navazuje 
na stanovené zásady, složka výroby není v řešeném území, kromě 
lokality bioplynové stanice, významně posilována. Rozvoj sídla je 
orientován především, vzhledem k rozsahu rozvojových ploch pro 
bydlení, na posílení občanského vybavení, rekreace, turistického 
ruchu a systému sídlení zeleně 

• spolu s vytvořením podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení a 
posílení složky občanského vybavení a to i v rozsahu areálu 
nadmístního významu je posilován význam sídla jako významného 
centra osídlení   

ods. 18 

polycentrický rozvoj sídelní struktury 

• Změna č. 1 navazuje na zásady stanovené platnou ÚPD. Podmínky 
pro možnosti rozvoje sídla jsou vytvářeny tak, aby sídlo bylo 
kompaktní, rozvoj severním směrem propojí zastavěné území sídla 
s již realizovaným areálem bioplynové stanice a umožněn bude 
rozvoj podél úseku silnice III. třídy 

ods. 19 

polyfunkční využívání opuštěných areálů a 
ploch, hospodárné využití zastavěného 
území, ochrana nezastavěného území a 
zachování veřejné zeleně, koordinace 

• Změna č. 1 vytváří podmínky pro širší škálu možností využití 
zemědělského areálu severozápadně od sídla. Přestože zemědělské 
využití zůstane i nadále významnou složkou, jsou vytvořeny 
podmínky pro to, aby se tento způsob využití orientoval i na 
nabídku dalších služeb – např. na agroturistiku vázanou na chov 
koní apod. 
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veřejných a soukromých zájmů 
• Posilován je systém sídelní zeleně – v souladu se zpracovanou a 

evidovanou územní studií jsou vymezeny plochy veřejné zeleně a 
veřejných prostranství v zastavitelné ploše vymezené platnou ÚPD, 
do budoucna je naznačena možnost využití území mezi sídlem a 
popílkovištěm ležícím na severním okraji řešeného území a to 
plochami sídlení zeleně, které propojí sportovní areály (stávající i 
navrhovaný).   

ods. 20 

záměry ovlivňující charakter krajiny, 
kompenzační opatření, respektování 
veřejných zájmů (např. ochrana životního 
prostředí), implementace a respektování 
ÚSES, ochrana krajinného rázu 

 

 

 

podmínky pro zajištění migrační prostupnosti 
krajiny, omezit srůstání sídel 

• Změna č.1 nezasahuje do území, které je dotčeno systémem 
lokálního ÚSES s výjimkou drobné úpravy LBK procházejícího jižně 
od bioplynové stanice, minimální parametry skladebné části jsou 
respektovány 

• Nové záměry, s výjimkou cyklostezky nadmístního významu, která 
je prověřována podrobnější dokumentací a záměr je plánován jako 
společný obou sousedních krajských měst (i krajů), nezasahují do 
území cenných z hlediska ochrany přírody a krajiny – plochy ve 
vazbě na tok řeky Labe, západní a jižní okraj řešeného území 

• Navrhované záměry významným způsobem neovlivní prostupnost 
území. Nové zastavitelné plochy jsou vymezeny ve vazbě na 
zastavěné území nebo na linie stávající dopravní infrastruktury. 
Žádný z vymezených záměrů nedosahuje blízkosti některého ze 
sousedních sídel. 

ods. 21 

ochrana ploch před zastavěním v rozvojových 
osách a oblastech 

• Změna č. 1 posiluje složku sídlení zeleně v rámci již platným 
územním plánem vymezených zastavitelných ploch 

• Severně od sídla, mezi popílkovištěm a sídlem, vymezením ploch 
územních rezerv pro systém sídlení zeleně naznačuje možnost 
vytvoření souvislého pásu zeleně , který naváže na systém 
veřejných prostranství v sídle, posílí plochy zeleně v severní části 
řešeného území a vytvoří souvislý pás zeleně, který zajistí 
provázanost území navázaného na tok řeky Labe a plochami lesa 
ležícími mezi oběma popílkovišti a východně od nich 

ods. 22 

cestovní ruch 

• Změna č.1 významně posiluje možnosti pro posílení cestovního 
ruchu: 

o Cyklostezka nadmístního významu po jižním a západním 
okraji řešeného území 

o Doplnění systému navrhovaných cyklostezek a cyklotras 
včetně rozšíření do kontaktního území 

o Záměr nového sportovního areálu nadmístního významu 
o Podmínky pro transformaci areálu severozápadně od 

sídla - agroturistika 

ods. 23 

zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost 
krajiny 

• Respektovány a doplňovány v souvislosti s navrhovanými záměry 
jsou systémy technické infrastruktury 

•  Pro možnosti zlepšení dopravního napojení areálu ležícího 
severozápadně od sídla je vymezen neprověřený koridor (pro místní 
komunikaci)  

ods. 24 

dostupnost území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury 
s ohledem na potřeby veřejné dopravy 

• Respektovány jsou zásady a podmínky stanovené platnou ÚPD 

ods. 25 

podmínky pro protierozní ochranu území a 
obyvatelstva před potencionálními riziky a 

• Záměry navrhované Změnou č.1 jsou vymezovány mimo rozsah 
záplavového území. Výjimkou je plocha pro systém sídlení zeleně na 
jižním okraji sídla. Zde se ale nepředpokládá žádná zástavba, která 
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přírodními katastrofami v území by byla tímto limitem ohrožena 

•  

Odst.26 

Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových 
územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť odůvodněných případech, vymezovat a 
chránit zastavitelné plochy pro přemístění 
zástavby z území s vysokou mírou rizika 
vzniku povodňových škod 

• Změna č. 1 ÚP nevymezuje do rozsahu záplavového území plochy 
pro takové záměry, kde by byly předpokládány velké povodňové 
škody. Vymezen je koridor pro vedení cyklostezky nadmístního 
významu (záměr je prověřován podrobnější dokumentací), vymezen 
je podél břehu řeky Labe. Dále je vylezena plocha pro systém sídlení 
zeleně, kde se nepředpokládá realizace žádné zástavby. 

ods. 30 

úroveň technické infrastruktury 

• Respektovány jsou zásady stanovené platným územním plánem, 
v souvislosti s vymezenými záměry  je navrženo doplnění systémů 
technické infrastruktury  

odst. 43 

rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice 

nejsou stanoveny úkoly pro územní plánování 

 

 
 
 
 
 
Soulad s územn ě plánovací dokumentací vydanou Pardubickým krajem –  Zásadami  
územního rozvoje Pardubického kraje  
(dále jen ZÚR Pk; vydané Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/170/10 ze dne 29.4.2010 (nabyly účinnosti 
dne 15.5.2010) a aktualizace č.1 vydaná usnesením č. Z/229/14 ze dne 17.9.2014 (nabyla účinnosti dne 7.10.2014) .  

Stanovené požadavky ZÚR Pk  Řešení Změny č.1 Územního  plánu Dříteč  

 (01) jako základní požadavek sledovat 
vyváženost a udržitelnost rozvoje území 

Platný ÚP respektuje požadavky na vyváženost a udržitelnost rozvoje 
území. Vzhledem k velikosti již vymezených zastavitelných ploch s hlavní 
funkcí bydlení je Změnou č.1 ÚP posilována funkce občanského 
vybavení a systému sídlení zeleně.  Významnější výrobní areály se 
v řešeném území nenachází, Změna č.1 nové plochy pro výrobu 
nevymezuje kromě ploch v návaznosti na stávající bioplynovou stanici, 
kde má majitel záměr na vybudování dalších aktivit, které jsou 
technologicky s bioplynovou stanicí provázány.  

(06) respektovat a chránit přírodní, kulturní 
a civilizační hodnoty území: 
- přírodní hodnoty, biologická rozmanitost 

a ekologicko-stabilizační funkce krajiny 
- ochrana pozitivních znaků krajinného 

rázu 
- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel 

(urbanistické struktury, architektonické i 
přírodní dominanty), zabránit a omezit 
fragmentaci krajiny 

- chránit obyvatelstvo před zdravotními 
riziky a narušenou kvalitou prostředí 

- ochrana před vznikem prostorově 
sociální segregace s negativními vlivy na 
sociální soudržnost obyvatel 

- rozvojové záměry, které mohou 
významně ovlivnit charakter krajiny, 
umisťovat do nejméně konfliktních 
lokalit 

Změna č.1vymezuje do ploch přírodně cenných, resp. vytváří podmínky 
pro možnost umístění, v souladu s podrobnější dokumentací záměr na 
realizaci cyklostezky nadmístního významu „Mechu a perníku“. 
Z hlediska působení v krajině a možnosti ovlivnění krajinného rázu je 
významný záměr na realizaci sportovního areálu severně od sídla. Tento 
záměr bude prověřen územní studií, která mj. prověří uplatnění hmot 
objektů v dálkových pohledech a míru ovlivnění krajinných hodnot 
území. Areál je umístěn ve vazbě na bioplynovou stanici, neboť provoz 
uvažovaného zimního stadionu by mohl technologicky vázat na provoz 
bioplynové stanice. 
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(07) hospodářské činnosti v území 
stabilizovat a vyváženě rozvíjet 
s přihlédnutím ke: 
- kvalitě života obyvatel 
- efektivnímu využívání zastavěného 

území a zachování celistvosti sídel 
- intenzivnějšímu rozvoji cestovního 

ruchu, turistiky a rekreace 
- uplatnění mimoprodukční funkce 

zemědělství v krajině, účelné členění 
pozemkové držby dle KPÚ 

- mimoprodukční funkce lesů 
- rozvoj systémů dopravní obsluze a 

technické vybavenosti území 
- úroveň TI – dodávka vody a zpracování 

odpadních vod – zajistí vysokou kvalitu 
života v současnosti i budoucnosti 

- podmínky pro rozvoj decentralizované, 
efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné 
k životnímu prostředí, s cílem 
minimalizace negativních vlivů a rizik 

Změna č. 1 významně neovlivňuje podmínky pro vyvážený rozvoj území 
stanovené platnou ÚPD. Posilována je funkce občanského vybavení, 
veřejných prostranství včetně veřejné zeleně.  

Vytvářeny jsou podmínky pro širší spektrum možností využití 
zemědělského areálu ležícího severozápadně od sídla. 

Změny č.1 upřesňuje využití ploch změn vymezených východně od 
zastavěného území v souladu se zpracovanou a evidovanou územní 
studií. 

Posilovány jsou možnosti pro sportovní aktivity v řešeném území, pro 
cykloturistiku a denní rekreaci obyvatel. 

Plochami územních rezerv je vyznačena možnost pro budoucí využití 
v severní části řešeného území – pro plochy zeleně, která by byla tvořila 
přechod mezi intenzivně využitým územím sídla a plochou stávajícího 
popílkoviště. 

Systém dopravní a technické infrastruktury není Změnou č. 1 měněn. 
Nejsou navrhovány záměry, které by ovlivňovaly funkci lesů. 
 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 - zásady  pro 
usměrňování územního rozvoje a 
rozhodování o změnách v území 
(týkající se řešeného území) 

 

(12) 

Zásady pro usměrňování územního rozvoje: 

m) respektovat prvky přírodních, kulturních 
a civilizačních hodnot území 

n) dotvářet krajinu s cílem zvýšení její 
estetické hodnoty a ekologické stability 

 
Tyto hodnoty jsou respektovány platnou ÚPD, změna č.1 ÚP zásadu 
ochrany těchto hodnot respektuje. 
Řešené území je významně ovlivněno rozsahem lokalit pro ukládání 
popílku z provozu elektrárny Opatovice. Popílkoviště ležící jižněji je již 
rekultivováno a využíváno je jako golfový areál. Popílkoviště zasahující 
do severního okraje řešeného území je stále využíváno pro ukládání. 
Proto je území mezi severním popílkovištěm a sídlem navrženo 
k budoucímu využití jako plochy zeleně, podpořena by tak byla i funkce 
biokoridoru, který je trasován po patě popílkoviště. 

Rozvojová oblast republikového 
významu OB4 – úkoly pro územní 
plánování (týkající se řešeného území) 

 

(13) 

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 

 

f) respektovat požadavky na ochranu a 
upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES 
za podmínek stanovených odst.(112) v ZÚR 
Pk 

 
Změna č.1 navazuje na řešení platného územního plánu, prověřila 
vymezení hranice zastavěného území. Na základě požadavků 
uplatněných ve zprávě o uplatňování územního plánu jsou vymezeny 
nové zastavitelné plochy severně od sídla, podél silnice III. třídy při 
výjezdu ve směru na sever, na Bukovinu nad Labem. Uvažovaný nový 
sportovní areál by jistě byl aktivitou nadmístního významu, zimní 
stadion by rozšířil možnosti využití ledových ploch v regionu (v 
Pardubicích jsou v areálu „arény“ vyčerpány prostorové možnosti pro 
realizaci 3. ledové plochy). 
Změny č.1 nezasahuje významným způsobem do vymezených 
skladebných částí územního systému ekologické stability. 

Plochy a koridory technické 
infrastruktury 

 

 (108) 
b) v záplavových územích lze vymezovat 
zastavitelné plochy a umísťovat veřejnou 

 
S výjimkou cyklostezky nadmístního významu vedené po břehu řeky 
Labe a plochy I/Z20 vymezené pro systém sídlení zeleně nejsou Změnou 



13 
Změna č.1 ÚP Dříteč,  etapa: ZMĚNA ÚP PRO VYDÁNÍ,  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY ÚP              11/2017 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť odůvodněných případech 
 
 
 

 

č.1 umisťovány do záplavového území rozvojové záměry, které by 
kolidovaly se záplavovým územím. 
Ve vymezené zastavitelné ploše I/Z20 na jižním okraji  sídla se 
nepředpokládá realizace zástavby, plocha je vymezena pro sídlení zeleň. 
 

Plochy a koridory nadregionálního a 
regionálního ÚSES 

 

(110) ZÚR vymezují na nadregionální 
úrovni: 
b) osy nadregionálních biokoridorů, jejichž 
funkčnost je nutno zajistit: K73 – Bohdaneč 
– Vysoké Chvojno v šířce minimálně 40m 

Platný územní plán vymezil pro NRBK koridor v odpovídajících šířkových 
parametrech. Změna č.1 toto vymezení nemění. 
 
 
 

Vymezení cílových charakteristik 
krajiny 

 

(121) 
v řešeném území se vyskytují tyto krajinné 
typy: 
d) krajina lesozemědělská 
e) krajina zemědělská 
g) území s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace 
(122) 
stanovené zásady péče o krajinu při 
plánování změn v území a pro jejich šetrné 
využívání 

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

b) chránit a rozvíjet základní atributy 
stability, funkčnosti a vzhledu krajiny… 

c) rozvíjet retenční schopnost krajiny 
d) respektovat výjimečné části krajiny 

chráněné dle příslušných zákonů 
e) preferovat využití rezerv v zastavěném 

území sídel, zejména proluk a 
přestavbových území před 
vymezováním zastavěných ploch ve 
volné krajině 

f) cestovní ruch rozvíjet ve formách 
příznivých pro udržitelný rozvoj, 

g) respektovat cenné architektonické a 
urbanistické znaky sídel… 

h) při navrhování rozvojových území, 
jejichž využití umožní umisťování 
staveb, které mohou narušit krajinný 
ráz, vyhodnotit jejich vliv na krajinný ráz 
a negativní dopady eliminovat 

Platný územní plán respektuje přírodní hodnoty území, chrání plochy 
lesa a přírodně cenné lokality. 
Stanovuje podmínky využití tak, aby byla zachována a pokud možno 
posílena retenční schopnost krajiny. 
ÚP respektuje založenou urbanistickou strukturu sídla. 
Změna č.1vymezuje zastavitelnou plochu, která by umožnila v řešeném 
území realizovat záměr na vybudování sportovního areálu nadmístního 
významu. Tuto plochu vymezuje podél silnice III. třídy v severní části 
řešeného území. Podmínky prostorového uspořádání zástavby budou 
prověřeny územní studií, prověřeno by mělo být i uplatnění zástavby 
v dálkových pohledech a zhodnocena by měla být míra ovlivnění 
krajinného rázu. 
Tato zařízení spolu se systémem cyklostezek by měli významně zvýšit 
atraktivitu řešeného území pro turistiku a cestovní ruch. Realizací 
zařízení občanského vybavení, pro jejichž možnost realizace Změna č.1 
vytváří podmínky, by byla posilována i nabídka pracovních příležitostí.  
Vytvářeny jsou podmínky pro posílení systému především sídlení zeleně 
s vazbou na zeleň krajinnou. 

Krajina lesozemědělská a zemědělská - 
zásady pro plánování změn v území a 
rozhodování o nich 
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(131) ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování 
změn v území a rozhodování o nich (krajina 
lesozemědělská): 

a) Lesní hospodářství 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  nezbytně 
nutné míře při zohlednění krajinných hodnot 
území s tím, že zastavitelné plochy nebudou 
vymezovány na úkor ploch lesa  

c) zábor PUPFL připouštět pouze 
v nezbytných odůvodněných případech 
technické a dopravní infrastruktury 

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 

(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 

 
 
 
Zásady byly zapracovány do Změny č.1.  
Změna č.1 se nedotýká lesních pozemků. Navrhovaná cyklotrasa je 
vedena převážně po stávajících účelových komunikacích. 
Nové zastavitelné plochy jsou vymezovány v návaznosti na dopravní 
systém (silnici III. třídy). Ostatní navazující plochy jsou vymezeny jako 
plochy územních rezerv. 
Krajina je významně poznamenána lidskou činností a navrhované i již 
realizované záměry (golfový areál) posilují rekreační využití krajiny, 
s vyšší mírou trvalých travních porostů, které přispějí k vyšší retenční 
schopnosti krajiny. 
Nová ubytovací zařízení, pokud budou realizována, budou vázána na 
možnosti a míru využitelnosti sportovních a rekreačních areálů 
nadmístního významu (stávajících i navrhovaných). 
 
Změny č.1 vymezuje nové zastavitelné plochy, které v současné době 
rozšiřují zástavbu do krajiny. Tyto plochy jsou ale vázány na trasu silnice 
III. třídy tak, že nenarušují strukturu zemědělských plocha ani nenarušují 
systém zemědělských účelových komunikací. Plocha pro sportovní areál 
vyplňuje území mezi okrajem zástavby sídla a stávající bioplynovou 
stanicí, navíc by byly oba areály technologicky propojené (využití 
odpadního tepla). 
 
 
 
 
 
 
Vymezené plochy pro nové záměry se dotýkají zemědělského půdní 
fondu ve smyslu nových záborů především orné půdy, a to ve III. třídě 
ochrany. Plochy nejsou dotčeny investicemi do půdy. 
 
Změna č.1 posiluje systém sídelní zeleně, vymezením ploch územních 
rezerv severně od sídla by významně do budoucna byla posílena zeleň, 
která by provázala systém sídlení a krajinné zeleně. 
 

ZÚR vymezují a požadují respektovat 
veřejně prospěšná opatření, 
bezprostředně se dotýkající obce Dříteč 

 

(147) 

- ZÚR vymezují jako veřejně prospěšná 
opatření tyto plochy a koridory biocenter a 
biokoridorů ÚSES, jejichž funkčnost je 
nutno zcela nebo částečně zajistit: 

o U03 – K 73 – Bohdaneč – 
Vysoké Chvojno 

 
 
 
Tato skladebná část nadregionálního ÚSES je vymezena jako VPO již 
v platné ÚPD. Změna č.1 se tohoto VPO dotýká takovým způsobem, že 
vymezení tohoto VPO není dotčeno, ale v dílčích částech dochází 
k překryvu tohoto VPO a jiné VPS, a to koridoru pro realizaci cyklostezky 
nadmístního významu . 

 
Změna č.1 Územního plánu Dříteč není v rozporu s dalšími vydanými dokumenty, zabývajícími se rozvojem  

Pardubického kraje (Program rozvoje Pardubického kraje, Územní energetická koncepce Pk,  PRVKÚK Pk). 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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c) Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů  

 
 Změna č.1 převážně vymezuje plochy pro takové nové záměry, které neovlivní širší vztahy v území. 
 Řeší ale i takové, které je nutno v řešení širších vztahů zmínit, neboť je nutno je koordinovat i se sousedními 
správními územími: 

a) Cyklostezka nadmístního významu „Mechu a perníku“ – pro tento záměr je Změnou č.1 vymezen prověřený 
koridor. Pro jeho vymezení bylo využito podkladu poskytnutého zpracovatelem podrobnější dokumentace, který 
koordinuje průchod cyklostezky v širším území mezi krajskými městy Hradcem Králové a Pardubicemi. Na jižním 
okraji řešeného území přechází trasa cyklostezky novým přemostěním (lávkou) do k.ú. Němčice nad Labem, na 
severním do k.ú. Hrobice (po upřesnění možná i Bukovina nad Labem). 

b) Cyklostezka podél silnice III. třídy ve směru na Bukovinu nad Labem – úsek cyklostezky mezi severním dopravním 
napojením nové zastavitelné plochy pro sportovní areál a okrajem řešeného území je Změnou č.1 vymezena jako 
územní rezerva. K tomuto řešení bylo přistoupeno proto, že dle informací ani sousední obec Bukovina nad 
Labem není přesvědčena o vhodnosti vedení cyklostezky podél frekventované silnice, kde při vjezdu do obce 
Bukovina nad Labem jsou pak poměrně složité prostorové a terénní poměry, které by neumožnily vedení 
samostatné cyklostezky v souběhu se silnicí a cyklisté by pak využívali těleso silnice. Tímto by pravděpodobně 
byli cyklisté vystaveni riziku nehody. 

c) Sportovní areál nadmístního významu – tento záměr je vymezen na základě konkrétní žádosti o provedení této 
změny v územním plánu. Nejedná se o záměr, který by plošně přesahoval nebo přímo ovlivňoval sousední 
správní území. Tento záměr by  svým významem přesahoval hranice řešeného území. Uživateli tohoto zařízení 
by nebyli primárně obyvatelé žijící v řešeném území, ale uživateli by byli lidé z širšího území (i z Pardubic apod.). 
Pro sousední sídla, přes která je trasována silniční síť, by realizace takového zařízení mohla znamenat dílčí 
zvýšení dopravní zátěže na průjezdných úsecích těchto komunikací. Negativní důsledky tohoto případného 
nárůstu dopravy by měl být posouzeny v EIA, jejíž pracování je SEA hodnocením požadováno, případně při 
podrobnějším řešení např. v územní studii. Uzemní plán nenavrhuje v této souvislosti žádná konkrétní opatření 
ani nestanovuje podmínky, protože tyto by bylo nutno stanovit pro jiná správní území, což územní plán ani jeho 
změna stanovit nesmí. Nicméně při společném jednání žádná ze sousedních obcí ani dalších, které mohou být 
zvýšením dopravy dotčeny, neuplatnily připomínky ani jiné požadavky. 

d) Cyklotrasa do území ležícího severovýchodně  jako rozšíření možnosti zapojení řešeného území do systému 
cyklotras. Tato cyklotrasy by měla umožnit propojení pro cyklisty až k sídlu Borek. Pro její vedení by bylo využito 
stávající silniční sítě (silnice III. třídy) a stávajících účelových komunikací. 

  
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
Změna č.1 ÚP Dříteč,  etapa: ZMĚNA ÚP PRO VYDÁNÍ,  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY ÚP              11/2017 

 

d) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plán ování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a  požadavky na ochranu 
nezastav ěného území 

 
 

 CÍLE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §18 SZ 
 

ŘEŠENÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍTEČ 
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Řešení Změny č.1 ÚP Dříteč navazuje na řešení platné 
ÚPD. Ta vymezila plochy pro rozvoj bydlení s tím, že 
zařízení občanského vybavení mohou být situována 
v těchto plochách v souladu se stanovenými podmínkami 
využití ploch s rozdílným způsobem využití.  Protože ale 
byla zpracována pro největší rozvojovou plochu 
podrobnější dokumentace, územní studie, byly její zásady 
promítnuty do změny územního plánu a byly vymezeny 
konkrétní plochy pro rozvoj občanského vybavení. Dále je 
vymezena plochy pro rozvoj sportu a plochy pro systém 
sídlení zeleně. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný 
rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje. 

V řešeném území působí již zařízení nadmístního významu 
– golfový areál. Jeho zázemí je postupně doplňováno a 
v souladu s územním plánem rozšiřováno. Byla realizována 
bioplynová stanice. V souvislosti s jejím provozem, resp. 
s možností technologického propojení nové záměru, je 
uvažováno a změna č.1 vytváří pro tento záměr podmínky 
– s možností realizace sportovního areálu nadmístního 
významu. Oba areály by si svým zaměřením 
nekonkurovaly, naopak by se doplňovaly, rozšířena by tím 
byla nabídka sportovně rekreačních aktivit a také by se 
rozšířilo spektrum klientely, která by  řešené území za 
těmito aktivitami navštěvovala. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto 
zákona koordinují veřejné a soukromé záměry změn 
v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 
konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů. 

Změna č.1 Územního plánu bude v souladu se stavebním 
zákonem projednána a posouzena, případně upravena. Po 
jeho vydání se stane spolu s platnou ÚPD závazným 
podkladem pro rozhodování v území a bude jedním 
z nástrojů pro práci orgánů územního plánování. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického 
dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. 
S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné 
využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál 
rozvoje území  a míru využití zastavěného území. 

Již platný Územní plán  Dříteč respektuje kulturní a 
civilizační hodnoty území. Vyznačuje jako limity využití 
území veškeré známé údaje o řešeném území. Upřesňuje 
vymezení skladebných částí územního systému ekologické 
stability a vymezuje je jako veřejně prospěšná opatření. 
Vymezil plochy s rozdílným způsobem využití 
v nezastavěném území s ohledem na stávající i budoucí 
způsob jejich využití ploch a stanovil pro ně podmínky 
využití. ÚP maximálně chrání plochy určené k plnění funkcí 
lesa.  Nové rozvojové plochy jsou Změnou č.1 pokud 
možno vymezovány ve vazbě na zastavěné území,  
v lokalitách napojitelných na technickou a dopravní 
infrastrukturu. Vyhodnoceno je využití zastavěného území 
a zastavitelných ploch vymezených platnou ÚPD.  

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho 
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, 
těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická 
opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro 
účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické 
stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. 

Do nezastavěného území nenavrhuje územní plán žádné 
záměry s výjimkou rozvojových ploch, které jsou vymezeny 
vždy ve vazbě na zastavěné území a ve vazbě na stávající  
komunikace. 
V řešeném území je pro denní rekreaci obyvatel  
posilována složka veřejné zeleně.  
Pro možnost vedení cyklotras v řešeném území je možno 
využít kromě silniční sítě i síť účelových komunikací. Pro 
vedení cyklostezky nadmístního významu je vymezen 
prověřený koridor na západním a jižním okraji řešeného 
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území. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit 
technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní 
jejich dosavadní užívání. 

Změna č.1 ÚP nemění koncepci technické infrastruktury 
stanovenou územním plánem, který se snaží tento cíl 
respektovat. 

  
 
 
 

 ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ §19 SZ 
 

ŘEŠENÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍTEČ 
(1) Úkolem územního plánování je zejména: 

a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, 
kulturní a civilizační hodnoty 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 
problémy, rizika s ohledem například na veřejné 
zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 
hospodárné využívání, 

d) Stanovovat urbanistické, architektonické a 
estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na 
umístění , uspořádání a řešení staveb 

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn 
v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 
území 

f) Stanovovat pořadí provádění změn v území 
(etapizaci), 

g) Vytvářet v území podmínky  pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 
pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě 
blízkým způsobem 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování 
důsledků náhlých hospodářských změn 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 
struktury a pro kvalitní bydlení 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro 
hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní 
ochrany 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a 
rekultivační zásahy do území 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle 
zvláštních právních předpisů před negativními 
vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační 
opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví 
jinak, 

n) Regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních 
zdrojů 

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů 
architektury, urbanismu, územního plánování a 
ekologie a památkové pěče 

Před zpracováním návrhu Změny č.1 územního plánu 
zpracovatel: 

• provedl ve spolupráci s obcí vlastní průzkumy 
v terénu, aby se seznámil s řešenými lokalitami.  

• Znovu nastudoval a posoudil poskytnuté podklady – 
ÚAP, vyhodnotil vztah řešeného území k nadřazené 
dokumentaci – ZÚR Pk a PÚR ČR. 

• Při osobní schůzce s představiteli obce prodiskutoval 
řešenou problematiku 

Změna č.1 významným způsobem nemění územním 
plánem stanovenou urbanistickou koncepci a koncepci 
krajiny. Významnějším zásahem do uspořádání území je 
záměr na vybudování sportovního areálu v severní části 
řešeného území. 
Změna č.1 prověřila prostavěnost vymezených 
zastavitelných ploch, vymezení hranice zastavěného území 
a vymezila nové rozvojové plochy a to především pro 
funkci občanské vybavenosti – sportu a bydlení. Dále jsou 
provedeny korekce u již vymezených rozvojových ploch a 
to na úkor ploch bydlení jsou vymezeny plochy pro veřejná 
prostranství a občanské vybavení 
Změna č. 1 vychází z řešení územního plánu, který rozdělil 
řešené území do jednotlivých ploch s rozdílným způsobem 
využití podle převládající funkce a pro jednotlivé funkční 
typy stanovil podmínky využití těchto ploch. Také změna 
č.1 stanovuje pro jednotlivé rozvojové lokality podmínky 
prostorového uspořádání, upřesněny jsou s ohledem na 
konkrétní lokalizaci – podmínky v lokalitě, limity využití 
území apod. 
Změna č.1 prověřila vymezení skladebných částí ÚSES  
Změna č. 1 vymezila pro možnost vedení cyklostezky 
prověřený koridor v jižní a západní části řešeného území, 
vymezila neprověřený koridor pro možnost zlepšení 
podmínek pro dopravní obsluhu areálu v severozápadní 
části sídla.  
Změna č. 1 ÚP prověřila vymezení koridorů a ploch pro 
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, 
prověřila potřebu uplatnění předkupního práva. Toto bylo 
až na výjimku plo veřejných prostranství vypuštěno.   

(2) Úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů 
politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a 
územního plánu na vyvážený vztah územních podmínek 

Dle stanoviska dotčeného orgánu (krajského úřadu) bylo 
zadáním ÚP požadováno zpracování vyhodnocení vlivů 
Změny č.1 ÚP na životní prostředí a nebyl vyloučen 
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pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
soudržnost společenství obyvatel území (dále jen 
„vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“); jeho 
součástí je posouzení vlivů na životní prostředí zpracované 
podle přílohy k tomuto zákonu a posouzení vlivu na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud 
orgán ochrany přírody svým stanoviskem takovýto vliv 
nevyloučil. 

významný vliv změny č.1 ÚP na vymezené evropsky 
významné lokality. 
Tudíž je pro Změnu č.1 ÚP Dříteč zpracováno vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. 
 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákon a a jeho provád ěcích právních 
předpis ů  

 
 Změna č.1 Územního plánu Dříteč je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a  vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o 
způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
 Změna č.1 ÚP je zpracována přiměřeně v souladu s metodikou MINIS – Minimální standard pro digitální 
zpracování územních plánů v GIS v prostředí zákona č. 183/2006 Sb. verze 2.2., v návaznosti na věcný obsah a způsob 
vyjádření v platné ÚPD. 
 Věcný obsah grafické i textové části je zpracován v souladu s přílohou č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb.  
  Změna č. 1 Územního plánu Dříteč v souladu se stavebním zákonem prověřila vymezení zastavěného území, 
navazuje na platnou ÚPD stanovenou koncepci rozvoje území, urbanistickou koncepci a dle požadavků na změny v území 
v souladu se zprávou o uplatňování územního plánu Dříteč vymezila další  rozvojové plochy (zastavitelné plochy, plochy 
přestavby a plochy územních rezerv). Navazuje na stanovenou  koncepci veřejné infrastruktury, na stanovené podmínky 
pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které prověřila a v souladu s legislativou upravila, vymezila v souladu s 
navrhovaným řešením plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření. Vymezil plochu, ve které je zpracování 
územní studie a její následné vložení do evidence územně plánovací činnosti podmínkou pro rozhodování o změnách 
v území.  

  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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f) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právn ích p ředpis ů a se stanovisky 
dot čených orgán ů podle zvláštních právních p ředpis ů, pop řípadě s výsledkem řešení 
rozpor ů 

 
 Řešení Změny č.1 územního plánu respektuje limity využití území, především ochranná pásma a jejich ochranné 
režimy. Respektuje kulturní, civilizační a přírodní hodnoty v řešeném území.  
 Respektovány jsou vodní toky v řešeném území, do jejich manipulačního pásma   nejsou navrhovány záměry, 
které by znemožňovaly nebo významně ztěžovaly údržbu vodních toků. (Zákon č.254/2001 Sb. – vodní zákon). 
 Změna č.1 ÚP respektuje trasy a ochranná pásma silnic (silnice III. třídy) dle  § 30 a § 32 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění. Tyto budou respektovány při využívání území i při rozhodování o změnách 
využití území. 
 Respektovány jsou přírodní hodnoty území, plochy PUPFL. Vymezeny jsou skladebné části územního systému 
ekologické stability včetně ochranného režimu. (Zákon č. 114/1992 Sb., č. 289/1995 Sb.). 
 Nejsou navrhovány nové významné zdroje znečištění. (zákon č.86/2002 Sb.). 
 Respektován  je zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 
 Respektovány jsou požadavky dalších zvláštních předpisů – např. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
č.44/1988 Sb. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 

 Změna je v rámci celého procesu projednávána s dotčenými orgány, které chrání veřejné zájmy. S 
dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu Návrhu Změny v rámci společného 
jednání, byl návrh ÚP koordinován - viz tabulka „Vyhodnocení společného jednání Změny č.1 ÚP Dříteč“ 

 

S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu návrhu v rámci veřejného 
projednání, byl návrh ÚP koordinován - viz tabulka „Vyhodnocení veřejného jednání Změny č.1 ÚP Dříteč“.



20 
Změna č.1 ÚP Dříteč,  etapa: ZMĚNA ÚP PRO VYDÁNÍ,  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY ÚP              11/2017 

VYHODNOCENÍ  SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP DŘÍTEČ 
 
 Dotčený orgán  

 
Stanovisko  Vyhodnocení stanovi ska Způsob spln ění pokynu 

projektantem 
1. ČR – Státní energetická 

inspekce, územní inspektorát 
pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj, Wonkova 
1143, Hradec Králové, 500 02  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě 
své stanovisko 

  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 
1526, Pardubice, 530 02 
ze dne 1.4.2016 
Č.j.: HSPA-15-151/2015-Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického 
kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 
26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 
písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 
odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o 
změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 
23.1.2016 a k této vydává v souladu s 
ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a 
dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze 
podat samostatné odvolání. 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 828, 
Pardubice, 530 02  
ze dne 4.3.2016 
Č.j.: KHSPA 974/2016/HOK-
Pce 

Na základě podání oznámení Magistrátu 
města Pardubic, odboru hlavního architekta, 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice, 
doručeného dne 22.01.2016, Krajská 
hygienická stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako 
dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 
zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví v platném znění a § 4 odst.2 písm. b) 
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále 
jen „stavební zákon“) posoudila předložený 
„návrh zm ěny č.1 územního plánu obce 
Dříteč.“ Po zhodnocení souladu 
předloženého návrhu změny územního 
plánu s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v 
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souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona 
toto stanovisko: S projednáním „návrhu 
změny č.1 územního plánu obce D říteč“ ¨ 

s o u h l a s í . 
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 
stavebního zákona váže KHS souhlas na 
splnění stanovených podmínek:  
1. KHS požaduje, aby byla lokalita I/Z03 
vedena jako podmín ěně přípustná z 
hlediska ochrany p řed hlukem v ůči 
stávajícímu zem ědělskému areálu (VZ1 – 
plochy výroby a skladování – zem ědělská 
výroba). V další fázi řízení (územní řízení 
apod.) bude doloženo nep řekro čení 
platných hygienických limit ů hluku z 
provozu stávajícího zem ědělského 
areálu.  
2. KHS požaduje v další fázi řízení 
(územní řízení apod.) doložit 
nepřekro čení platných hygienických 
limit ů hluku z navržené plochy I/Z02a s 
funkcí OS (plochy ob čanského vybavení 
– tělovýchovná a sportovní za řízení) vůči 
navržené ploše s funkcí BP (plochy 
bydlení v rodinných domech – 
příměstské).  
 
 
 
 
3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení 
v lokalit ě I/Z04a vedena jako podmín ěně 
přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči provozu na silni čních 
komunikacích č. III/29810 a III/29811 a 
dále vůči navržené ploše I/Z02a s funkcí 
OS (plochy ob čanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní za řízení). V 
další fázi řízení (územní řízení apod.) 
bude doloženo nep řekro čení platných 
hygienických limit ů hluku z provozu na 
stávajících silni čních komunikacích 
(III/29810 a III/29811) a z plochy s funkcí 
OS.  
 

 

 

 

 

 

-projektant doplní do lokálních podmínek pro 
lokalitu I/Z03 podmínku podmíněné 
přípustnosti z hlediska ochrany před hlukem 
vůči stávajícímu zemědělskému areálu (VZ1 
– plochy výroby a skladování – zemědělská 
výroba) včetně doložení nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z provozu 
stávajícího zemědělského areálu v dalších 
fázích řízení (územní řízení apod.). 
 
-projektant doplní do lokálních podmínek pro 
lokalitu I/Z02a podmínku doložení 
nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z navržené plochy I/Z02a s funkcí OS 
(plochy občanského vybavení – tělovýchovná 
a sportovní zařízení) vůči navržené ploše s 
funkcí BP (plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské). v dalších fázích řízení 
(územní řízení apod.). 
 
 
 
- projektant doplní do lokálních podmínek pro 
lokalitu I/Z04a podmínku podmíněné 
přípustnosti z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na silničních komunikacích č. 
III/29810 a III/29811 a dále vůči navržené 
ploše I/Z02a s funkcí OS (plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení). V další fázi řízení (územní řízení 
apod.) bude doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na 
stávajících silničních komunikacích (III/29810 
a III/29811) a z plochy s funkcí OS.  
 
 

 

 

 

 

 
- Do lokálních podmínek 
plochy I/Z03 je doplněn text: 
„Realizace staveb a zařízení, pro 
které jsou stanoveny limitní hodnoty 
hluku, je podmíněně přípustná, pokud 
bude v další fázi řízení (územní řízení 
apod.) prokázáno nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku 
z provozu stávajícího zemědělského 
areálu“ 
- Do lokálních podmínek 
plochy I/Z02a je doplněn text: 
„Pro  další fázi řízení (územní řízení 
apod.) je stanovena podmínka pro 
plochu změny I/Z02a – realizace 
záměru je podmíněně přípustná – 
pokud bude prokázáno nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku 
z vymezené plochy I/Z02a s funkcí 
OS (plochy občanského vybavení – 
tělovýchovní a sportovní zařízení) 
vůči navržené ploše s funkcí BP 
(plochy bydlení v rodinných domech – 
příměstské)“ 
- Do lokálních podmínek 
plochy I/Z04a je doplněn text: 
„Pro  další fázi řízení (územní řízení 
apod.) je stanovena podmínka pro 
plochu změny I/Z04a – realizace 
staveb a zařízení, pro které jsou 
stanoveny limitní hodnoty hluku, je 
podmíněně přípustná – pokud bude 
prokázáno nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu 
na stávajících silničních komunikacích 
(III. třídy) a z plochy změny I/Z02a 
(plocha s rozdílným způsobem využití 
OS)“ 
-  
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4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení 
v ploše I/P01 vedena jako podmín ěně 
přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči stávajícímu zem ědělskému 
areálu (plocha VZ1 – plochy výroby a 
skladování – zem ědělská výroba). V další 
fázi řízení (územní řízení apod.) bude 
doloženo nep řekro čení platných 
hygienických limit ů hluku z provozu 
stávajícího zem ědělského areálu.  
Odůvodn ění  
Zastavitelné plochy:  
I/Z01a, b – lokalita je situována v severní 
části obce Dříteč. Plocha I/Z01a je 
vymezena pro možnost rozšíření zázemí 
areálu bioplynové stanice (funkce VX – 
plochy výroby a skladování se specifickým 
využitím); plocha I/Z01b (funkce VZ2 – 
zemědělská výroba se specifickým režimem) 
je vymezena pro možnost realizace zařízení, 
které bude využívat odpadního tepla z 
navazující bioplynové stanice – pro 
aquakulturu – chov ryb v nádržích apod.  
I/Z02a, b, c, d – lokalita je situována v 
severní části obce Dříteč, pod stávající 
bioplynovou stanicí a podél silniční 
komunikace č. III/29810. Plocha I/Z02a je 
vymezena pro realizaci sportovního areálu 
(funkce OS – plochy občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení); plocha 
I/Z02b je vymezena pro dopravní napojení 
plochy I/Z02a (funkce PVk – plochy 
místních, obslužných a účelových 
komunikací); plocha I/Z02c je vymezena pro 
dopravní napojení (funkce DSk – plochy 
silniční dopravy – komunikace) a plocha 
I/Z02d je vymezena jako pás izolační zeleně 
(funkce ZO – plochy ochranné a izolační 
zeleně). KHS požaduje v další fázi řízení 
(územní řízení apod.) doložit 
nepřekro čení platných hygienických 
limit ů hluku z navržené plochy I/Z02a s 
funkcí OS (plochy ob čanského vybavení 
– tělovýchovná a sportovní za řízení) vůči 
navržené ploše s funkcí BP (plochy 
bydlení v rodinných domech – 

-projektant doplní do lokálních podmínek pro 
lokalitu I/P01 podmínku podmíněné 
přípustnosti z hlediska ochrany před hlukem 
vůči stávajícímu zemědělskému areálu (VZ1 
– plochy výroby a skladování – zemědělská 
výroba) včetně doložení nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z provozu 
stávajícího zemědělského areálu v dalších 
fázích řízení (územní řízení apod.). 

- Do lokálních podmínek 
plochy I/P01 je doplněn text: 
„Realizace staveb a zařízení, pro 
které jsou stanoveny limitní hodnoty 
hluku, je podmíněně přípustná, pokud 
bude v další fázi řízení (územní řízení 
apod.) prokázáno nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku 
z provozu stávajícího zemědělského 
areálu.“ 
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příměstské). I/Z03 – lokalita je situována v 
západní části obce mezi okrajem stávající 
zástavby a zemědělským areálem. Je 
vymezena jako plocha s funkcí bydlení (SBv 
– plochy smíšené obytné – venkovské). 
KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v 
lokalit ě I/Z03 vedena jako podmín ěně 
přípustná z hlediska ochrany p řed 
hlukem v ůči stávajícímu zem ědělskému 
areálu (VZ1 – plochy výroby a skladování 
– zemědělská výroba). V další fázi řízení 
(územní řízení apod.) bude doloženo 
nepřekro čení platných hygienických 
limit ů hluku z provozu stávajícího 
zemědělského areálu.  
I/Z04a, b, c, d, e – lokalita je situována ve 
východní části obce Dříteč, podél silniční 
komunikace č. III/29810. Plochy I/Z04a a 
I/Z04b jsou vymezeny pro bydlení (funkce 
BP – plochy bydlení v rodinných domech – 
příměstské); plocha I/Z04c je vymezena pro 
možnost dopravního napojení (funkce PVk – 
plochy místních a účelových komunikací); 
plocha I/Z04d je vymezena pro možnost 
úpravy křižovatky (funkce DSk – plochy 
silniční dopravy – komunikace) plocha 
I/Z04e je vymezena jako izolační zeleň 
(funkce ZO – plochy ochranné a izolační 
zeleně). KHS požaduje, aby byla funkce 
bydlení v lokalit ě I/Z04a vedena jako 
podmín ěně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem v ůči provozu na silni čních 
komunikacích č. III/29810 a III/29811 a 
dále vůči navržené ploše I/Z02a s funkcí 
OS (plochy ob čanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní za řízení). V 
další fázi řízení (územní řízení apod.) 
bude doloženo nep řekro čení platných 
hygienických limit ů hluku z provozu na 
stávajících silni čních komunikacích 
(III/29810 a III/29811) a z plochy s funkcí 
OS. I/Z05a, b, c – lokalita je situována ve 
východní části obce Dříteč, východně od 
objektu Obecního úřadu. Plocha I/Z05a je 
vymezena pro veřejnou zeleň (funkce ZV – 
plochy zeleně na veřejných prostranstvích); 
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plocha I/Z05b je vymezena pro rozšíření 
parkování (funkce DP – dopravní plochy – 
parkoviště) a plocha I/Z05c je vymezena pro 
možnost propojení stávající a navržené 
zástavby (funkce PVk – plochy místních, 
obslužných a účelových komunikací). 
I/Z06a, b, c, d – lokalita je situována 
východně od centra sídla Dříteč. Plocha 
I/Z06a je vymezena pro veřejnou zeleň 
(funkce ZV – plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích); plocha I/Z06b je vymezena 
pro rozšíření možností občanského 
vybavení (funkce OV – plochy občanského 
vybavení a plochy veřejných prostranství); 
plocha I/Z06c je vymezena pro dopravní 
napojení (funkce PVk – plochy místních a 
účelových komunikací) a plocha I/Z06d je 
vymezena pro veřejné prostranství (PV – 
plochy veřejných prostranství). I/Z07a, b – 
lokalita je situována jihovýchodně od centra 
sídla Dříteč. Jedná se o plochu I/Z07a, která 
je vymezena pro rozšíření možností 
občanského vybavení (OV – plochy 
občanského vybavení) a plochu I/Z07b, 
která je vymezena pro veřejné prostranství 
(PV – plochy veřejných prostranství). I/Z08a, 
b, c – lokalita je situována na jihovýchodním 
okraji sídla Dříteč. Plocha I/Z08a je 
vymezena pro rozšíření stávajícího 
sportovního areálu (OS – plochy 
občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení); plocha I/Z08b je 
vymezena pro plochu veřejného prostranství 
(PV – plochy veřejných prostranství) a 
plocha I/Z08c je vymezena pro veřejnou 
zeleň (ZV – plochy zeleně na veřejných 
prostranstvích). I/Z09a, b – lokality I/Z09a a 
I/Z09b jsou vymezeny jako plochy s funkcí 
PV (plochy veřejných prostranství).  
Lokality I/Z10, I/Z11, I/Z12, I/Z13, I/Z14, 
I/Z15, I/Z16, I/Z17, I/Z18 – jsou vymezeny 
pro vedení cyklotras a cyklostezek. I/Z19 – 
lokalita je situována na severozápadním 
okraji sídla a je vymezena pro možnost 
řešení nového způsobu napojení stávajícího 
zemědělského areálu (funkce PVk – plochy 



25 
Změna č.1 ÚP Dříteč,  etapa: ZMĚNA ÚP PRO VYDÁNÍ,  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY ÚP              11/2017 

místních a účelových komunikací). I/Z20 – 
lokalita je situována na jižním okraji sídla 
Dříteč a je vymezena pro rozvoj systému 
sídlení zeleně (funkce ZVp – vnitrosídelní 
zeleň přírodního charakteru).  
I/Z21 – jedná se o vyznačení grafické 
značky pro případné umístění rozhledny.  
I/Z22 – lokalita je situována severně od 
areálu čistírny odpadních vod a je vymezena 
pro izolační zeleň (ZO – plochy ochranné a 
izolační zeleně). Plochy p řestavby:  
I/P01 – lokalita je situována v návaznosti na 
stávající zemědělský areál v západní části 
obce Dříteč. Je vymezena jako plocha 
přestavby pro možnost rozšíření nabídky 
např. agroturistiky. Jelikož není znám 
konkrétní záměr, plocha je zatím vymezena 
jako SBv (plochy smíšené obytné – 
venkovské). KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení v ploše I/P01 vedena jako 
podmín ěně přípustná z hlediska ochrany 
před hlukem v ůči stávajícímu 
zemědělskému areálu (plocha VZ1 – 
plochy výroby a skladování – zem ědělská 
výroba). V další fázi řízení (územní řízení 
apod.) bude doloženo nep řekro čení 
platných hygienických limit ů hluku z 
provozu stávajícího zem ědělského 
areálu.  
Plochy územních rezerv:  
I/R01 – lokalita je situována na 
severozápadním okraji sídla Dříteč. Měla by 
v budoucnu vyplnit prostor mezi novou 
trasou místní komunikace, která by zajistila 
zlepšení dopravního napojení stávajícího 
zemědělského areálu.  
I/R02 – lokalita je situována severně od 
sídla, západně od silnice III/29810 ve směru 
na Bukovinu nad Labem. Plocha je 
vymezena v návaznosti na záměr realizace 
nového sportovního areálu jako územní 
rezerva pro případnou možnost dalšího 
rozvoje tohoto areálu (funkce OS – plochy 
občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení).  
I/R03, I/R04, I/R05, I/R06 a I/R07 – lokality 
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jsou situovány mezi severním okrajem sídla 
Dříteč, východně od silniční komunikace č. 
III/29810 ve směru na Bukovinu nad Labem. 
Plocha územní rezervy I/R03 je vymezena 
pro možnost budoucího rozvoje rodinného 
bydlení (BP – plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské); I/R04 je vymezena 
pro veřejné prostranství (PV –plochy 
veřejných prostranství); I/R05 je vymezena 
pro případný budoucí rozvoj občanského 
vybavení (OV – plochy občanského 
vybavení); I/R06 a I/R07 jsou vymezeny pro 
zeleň (ZVp – vnitrosídelní zeleň přírodního 
charakteru a ZV – plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích). Pokud bude 
plocha územní rezervy I/R03 v budoucnu 
sloužit pro bydlení, KHS upozorňuje, že 
bude v další fázi řízení požadováno doložení 
nepřekročení platných hygienických limitů 
hluku z provozu na silniční komunikaci č. 
III/29811.  
I/R08 – lokalita je situována na severním 
okraji obce Dříteč. Plocha je vymezena jako 
územní rezerva pro vedení cyklostezky.  
Další zm ěny a úpravy územního plánu:  
I/A – pozemky rekreačních chat na 
západním okraji řešeného území byly 
zahrnuty do zastavěného území a 
vyznačeny jako plochy stabilizované 
(funkce RI – plochy individuální rekreace).  
I/B – plochy v rámci zastavitelné plochy a.9, 
na kterých již byla realizována zástavba jsou 
vymezeny jako stabilizované (BP – plochy 
bydlení v rodinných domech – příměstské a 
PVk – plochy místních, obslužných a 
účelových komunikací).  
I/C a I/D – lokality vymezené na 
severozápadním okraji sídla Dříteč. Bylo 
shledáno jako neúčelné vymezení ploch 
izolační zeleně v návaznosti na průjezdný 
úsek silnice III. třídy. Funkce zeleně je v 
případě potřeby přípustným využitím i v 
plochách s funkcí BP (plochy bydlení v 
rodinných domech – příměstské).  
I/E – plocha na severozápadním okraji sídla. 
Lokalita byla vymezena jako plocha 
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stabilizovaná pro ZS – plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené.  
I/F – lokalita je situována na 
severozápadním okraji sídla Dříteč. Bylo 
shledáno jako neúčelné vymezení ploch 
izolační zeleně. Funkce zeleně je v případě 
potřeby přípustným využitím i v plochách s 
funkcí BP (plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské).  
I/G – lokalita je situována na severním okraji 
sídla Dříteč, v platném územním plánu nese 
označení a.1. Pozemek v rámci této plochy 
byl zahrnut do zastavěného území a plocha 
byla vyznačena jako stabilizovaná plocha s 
funkcí BP – plochy bydlení v rodinných 
domech – příměstské.  
I/H – lokalita je situována na severním okraji 
sídla, v platném územním plánu nese 
označení a.1. Pozemky v rámci této plochy 
byly zahrnuty do zastavěného území a 
plocha byla vyznačena jako stabilizovaná 
plocha s funkcí BP – plochy bydlení v 
rodinných domech – příměstské a PVk – 
plochy místních, obslužných a účelových 
komunikací.  
I/I – lokalita je situována na severním okraji 
sídla Dříteč, v platném územním plánu nese 
označení a.3. Pozemky v rámci této plochy 
byly zahrnuty do zastavěného území a 
plocha byla vyznačena jako stabilizovaná 
plocha s funkcí BP – plochy bydlení v 
rodinných domech – příměstské, PVk – 
plochy místních, obslužných a účelových 
komunikací a ZI – plochy ochranné a 
izolační zeleně.  
I/J – lokalita je situována v severní části 
sídla Dříteč, v platném územním plánu nese 
označení b.2 a b.3. Na těchto plochách je 
realizováno rozšíření zázemí golfového 
areálu, tenisová hala a hřiště. Pozemky v 
rámci této plochy byly zahrnuty do 
zastavěného území a plocha byla 
vyznačena jako stabilizovaná plocha s 
funkcí OK – plochy občanského vybavení – 
komerční a OS – plochy občanského 
vybavení – tělovýchovná a sportovní 
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zařízení.  
I/K – plocha je situována na 
severovýchodním okraji řešeného území. 
Plocha je vyznačena jako stezka, která je 
využívána pěšími, cyklisty a in-line bruslaři.  
I/L – plocha je situována v severní části 
řešeného území, v platném územním plánu 
nese označení g.1. Jedná se o areál 
bioplynové stanice, který byl vyhodnocen 
jako nová část zastavěného území. Plocha 
je změnou č.1 vymezena jako stabilizovaná 
s funkcí VX – plochy výroby a skladování se 
specifickým využitím.  
I/M – plocha je situována v severní části 
řešeného území. Změna č.1 vypouští z 
řešení cyklostezku vedenou po východní 
straně silnice III. třídy (III/29810) ve směru 
na Bukovinu nad Labem.  
I/N – plocha je situována v jižní části 
řešeného území. Změna č.1 vypouští z 
řešení cyklostezku vedenou po východní 
straně silnice III. třídy (III/2985) ve směru na 
Němčice. 

4. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, 
Komenského 125, Pardubice, 
532 11 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě 
své stanovisko 

5. Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, 
Komenského náměstí 125, 
Pardubice, 532 11 
ze dne  24.2.2016 
Čj: KrÚ 6334/2016/OŽPZ/Ti 

Stanovisko dot čených orgán ů ve smyslu 
ust. § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
odboru životního prost ředí  a zemědělství 
Krajského ú řadu Pardubického kraje k 
akci: “Spole čné jednání o návrhu zm ěny 
č. 1 územního plánu D říteč a o 
vyhodnocení vliv ů návrhu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území“ 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. 
Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  
a souvisejících předpisů nejsou z hledisek 
zájmů sledovaných orgánem ochrany 
ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje 
k předloženému návrhu územně plánovací 
dokumentace žádné další požadavky nad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 

-  
-  
-  
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rámec požadavků vyplývajících ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje a 
územně analytických podkladů. 
 
Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Ing. 
Michal Pešata) 
Z hlediska zvláště chráněných území 
(přírodních památek a přírodních rezervací), 
lokalit soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a 
evropsky významné lokality), zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů i 
regionálního územního systému ekologické 
stability, které jsou dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, v kompetenci Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody 
a krajiny, není proti návrhu námitek. 
Stavby v budoucnu v území umístěné musí 
být prostorově rozmístěny tak, aby 
nevyvolávaly tlak na omezení plné funkce 
biokoridorů a biocenter a porostů je tvořících 
(jedná se především o dostatečnou 
vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES 
tak, aby nebylo nutno kácet současné i 
budoucí vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení 
staveb při jejich vývratu). 
 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního 
fondu (zpracovatel RNDr. Milan Boukal, 
Ph.D.) 
Proti znění “Společného jednání o návrhu 
změny č. 1 územního plánu Dříteč 
a o vyhodnocení vlivů návrhu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území“ nemáme 
námitky. 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu (dále 
jen OZPF), z hlediska zájmů jemu svěřených 
zákonem č. 334/1992 Sb., o OZPF, 
v platném znění, uplatňuje nad rámec 
požadavků vyplývajících ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje a územně 
analytických podkladů požadavky: 

� Zapracovat do dalších fází 
projednávání ÚP do dokumentace 
vyhodnocení účelného využití 

 
 
 
 
-vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant doplní do odůvodnění Změny č.1 
informaci… „Stavby v budoucnu v území 
umístěné musí být prostorově rozmístěny tak, 
aby nevyvolávaly tlak na omezení plné 
funkce biokoridorů a biocenter a porostů je 
tvořících (jedná se především o dostatečnou 
vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, 
aby nebylo nutno kácet současné i budoucí 
vzrostlé dřeviny z důvodů ohrožení staveb při 
jejich vývratu)“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-vyhodnocení účelného využití stávajícího 
zastavěného území i vyhodnocení potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch je 

 
 
 
 
 
 
- Do textové části ÚP – 
ochranný režim ploch vymezených 
pro systém ÚSES – je doplněn text: 
„(stavby v budoucnu v území 
umístěné musí být prostorově 
rozmístěny tak, aby nevyvolávaly tlak 
na omezení plné funkce biokoridorů a 
biocenter a porostů je tvořících)“ 
- Do textové části odůvodnění 
Změny č.1 je doplněn text: 
„Upřesněna byla podmínka pro 
umisťování staveb v blízkosti 
skladebných částí ÚSES a to 
především  z toho důvodu, aby byla 
zajištěna dostatečná vzdálenost 
staveb od okraje lokalit ÚSES tak, 
aby nebylo nutno kácet současné i 
budoucí vzrostlé dřeviny z důvodu 
ohrožení staveb při jejich vývratu.“ 
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stávajícího zastavěného území 
i vyhodnocení potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch [dle 
§ 53 odst. 5 písm. f) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, dále jen stavební 
zákon], a to v souladu se zájmy 
chráněnými zemědělským půdním 
fondem. Trváme na dodržování 
§ 55 odst. 4 stavebního zákona. 

� Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v návrhu 
územního plánu požadujeme 
vypracovat v souladu s přílohou 
č. 3 vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního 
fondu, v platném znění. 

� 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. V případě, že jsou 
navrhované lokality navrženy na I. 
a II. třídách ochrany, požadujeme 
doplnit u jednotlivých ploch 
zdůvodnění jiného výrazně 
převažujícího veřejného zájmu, 
nebo tyto plochy z dalšího 
projednávání územního plánu 
vypustit (§ 4 odst. 3 zákona). 
Obdobně i při zvětšování ploch již 
odsouhlasených. 

V případě, že jsou některé plochy přejímány 
z platné územně plánovací dokumentace 
a zároveň je zachováno i jejich stejné 
funkční využití, požadujeme tuto informaci 
zapracovat do tabulkových podkladů pro 
OZPF, aby mohl orgán OZPF využít § 4 
odst. 4 zákona (tj. aby u takovýchto ploch 
nemuselo být požadováno zdůvodnění 
jiného výrazně převažujícího veřejného 

součástí odůvodnění Změny č.1 ÚP Dříteč 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant prověří soulad vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond s  přílohou 
č. 3 vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního 
fondu, v platném znění 
 
 
 
 
 
-projektant u ploch I/Z12 a I/Z22 (leží v tř. 
ochrany I.) doplní v odůvodnění text o 
zdůvodnění jiného výrazně převažujícího 
veřejného zájmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-plochy I/Z12 a I/Z22 nejsou převzaty 
z původní ÚP Dříteč 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do tabulek vyhodnocení záborů ZPF 
byl doplněn sloupec s identifikací 
dotčených BPEJ. 
Vyhodnoceny jsou i plochy vymezené 
v platné ÚPD, u kterých Změna č.1 
mění zařazení do jiného typu ploch 
s rozdílným způsobem využití. 
 
 
 
 
 
Doplněn je text odůvodnění těchto 
záměrů v textové části odůvodnění 
Změny č.1. 
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zájmu; např. - „v předchozím ÚPO 
schváleno pro bydlení“ atd.).  
Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. 
Jana Klapková)  
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 projednání návrhu 
změny č.1 územního plánu Dříteč“ 
připomínky.  Dle textové části odůvodnění 
návrhu územního plánu v kap. n) 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond 
 a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ 
je uvedeno, že územní plán nenavrhuje 
zábor pozemků určených k plnění funkcí 
lesa. 

 
 
 
 
 
 
-vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Magistrát města Pardubic, 
odbor dopravy, 17. listopadu 
č.p. 303, Pardubice, 530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

7. Magistrát města Pardubic, 
odbor správních agend, 
Pernštýnské náměstí 1, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 9.3.2016 
Čj: MmP  7056/2016 

Stanovisko ke spole čnému jednání o 
návrhu zm ěny Č. 1 územního plánu D říteč 
a o vyhodnoceni vlivu návrhu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území. 

Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, úsek památkové péče, 
jako příslušný orgán státní památkové péče, 
k oznámení Magistrátu města Pardubic, 
odboru hlavního architekta, čj. MmP 
4739/2016 ze dne 22, 1. 2016, o společném 
jednání o návrhu změny č. 1 územního 
plánu Dříteč a o vyhodnocení vlivu návrhu 
územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
sděluje toto stanovisko: 
Návrh změny č. 1 územního plánu byl 
zpracován podle pokynů schválených v 
dokumentaci zprávy o uplatňování územního 
plánu. Důvodem bylo zajištění souladu 
územního plánu s platným stavebním 
zákonem a posouzení dalších záměrů na 
využití území. Věcně jsou řešeny plochy pro 
možnou realizaci cyklostezek, dopravní 
infrastruktury rozvojových ploch navazující 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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na stávající v zastavěném území o záměru 
založení ploch zeleně. Území ochranného 
pásma nemovité kulturní památky, státního 
hradu Kunětická hora, se dotýká umístění 
cyklostezky podél Labe, chatové osady a u 
mostu u Němčic a zřízení zeleně v lokalitě 
I/Z20. Žádný z uvedených záměrů by svou 
existencí neměl způsobit nevratné změny 
prostorového uspořádání prostředí 
ochranného pásma a způsobit tak rozpor s 
podmínkami činnosti na území ochranného 
pásma. K návrhu změny č. 1 územního 
plánu Dříteč a k vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu na udržitelný rozvoj územ 
nemáme z hlediska státní památkové péče 
připomínky. 

8. Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí, 
Štrossova 44, Pardubice, 530 
21 
ze dne 12.2.2016 
Čj: OŽP/6359/2016/Ves 

Spole čné vyjád ření odboru životního 
prost ředí k návrhu zm ěny č. 1 Územního 
plánu D říteč z hlediska vyhodnocení vlivu 
návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území. 
Oddělení odpad ů 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 námitky. Mgr. Jaroslava Bakajsová 
Oddělení ochrany p řírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění 
nemáme k návrhu změny č.1 a vyhodnocení 
vlivu návrhu ÚP na udržitelný rozvoj území 
žádné připomínky. Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu je 
kompetentní Krajský úřad Pardubického 
kraje, OŽPZ. Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
nemáme námitky. Ing. František Meduna 
Oddělení vodního hospodá řství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme 
zásadních připomínek. 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 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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by mohly mít vliv na zájmy ochrany životního 
prostředí. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě 
své stanovisko 

  

10. Ministerstvo průmyslu a 
obchodu,  
Na Františku 32, Praha 1, 110 
11 
 ze dne 26.1. 2016 
Čj: MPO 7031/2016 

Z hlediska působnosti MPO ve věcí 
využíváni nerostného bohatství a těžby 
nerostných surovin neuplatňujeme podle 
ustanovení {\ 50 odst. I stavebního zákona a 
ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k 
výše uvedené územně plánovací 
dokumentaci řádné připomínky, protože v 
k.ú. Dříteč se nenacházejí výhradní ložiska 
nerostných surovin, 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

11. Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 3, 170 34  Praha 7 
ze dne 22.3.2016 
Čj:MV-14130-4/OSM-2016 

Na základě Vašeho oznámení č.j.: MmP 
4739/2016 ze dne 22.01.2016 a po 
prověření 
u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, 
Vám sděluji, že k projednávanému návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Dříteč 
neuplatňujeme z hlediska naší působnosti 
žádné připomínky. 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

12. Ministerstvo zdravotnictví,  
Palackého nám. 4,  
128 01 Praha 2  
  

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě 
své stanovisko 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

13. Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha3 
ze dne 1.2.2016 
Čj: SPU 034243/2014 

Vyjád řeni k návrhu Změny č.1 Územního 
plánu D říteč 
Dne 22. 1. 2016 jsme obdrželi oznámení o 
návrhu 2měny č. 1 územního plánu obce. K. 
výše uvedenému Vám sdělujeme 
následující: 
V rozvojových lokalitách předloženého 
návrhu se nenachází stavby vodních děl - 
hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve 
vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit 
Státního pozemkového úřadu (SPÚ). 
Údaje o odvodněných pozemcích byly 
zpracovateli předány společně s naším 
stanoviskem ze dne 
11. 12. 2014, čj.. SPÚ 609137/2014. 
Vzhledem k tomu. že nejsou dotčeny zájmy 
odděleni správy vodohospodářských děl, 
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nemáme  k probíhajícímu řízení žádných 
námitek. 

13a. Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, pobočka 
Pardubice, Boženy Němcové 
231, Zelené  Předměstí, 530 
02, Pardubice 
ze dne 3.3.2016 
Čj: SPU 111070/2016 
 

Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový 
úřad pro Pardubický kraj, Pobočka 
Pardubice obdržela 
Vaši žádost o vyjádření k Návrhu změny č. 1 
územního plánu Dříteč a o vyhodnocení 
vlivů návrhu územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. S předloženou změnou 
územního plánu souhlasíme za dodržení 
podmínky, že do územní studie bude 
zapracována komunikace v lokalit ě 
označené I/Z02 pro p řístup vlastník ům 
zemědělských pozemk ů včetně uživatel ů 
a jejich techniky pot řebné pro 
hospoda ření. 

-projektant doplní do lokality I/Z02 resp. do 
územní studie podmínku zapracování 
komunikace pro přístup vlastníků 
zemědělských pozemků včetně uživatelů a 
jejich techniky potřebné pro hospodaření. 

- Do lokálních podmínek 
plochy I/Z02 je doplněn text: 
„především zajišťující přístup 
vlastníků zemědělských pozemků 
včetně uživatelů a jejich techniky 
potřebný pro hospodaření na nich“ 
- Do podmínek pro řešení 
územní studie je doplněn text: „Řešen 
bude přístup vlastníků, uživatelů a 
jejich techniky na navazující 
zemědělské pozemky pro možnost 
hospodaření na nich, např. účelovou 
(zemědělskou) komunikací“ 
 

14. Ministerstvo životního 
prostředí, Vršovická 1442, 
Praha, 100 10 
ze dne  27.1.2016 
Čj:160/550/16-Hd 
4997/ENV/16 

K návrhu změny č. 1 územního plánu obce 
Dříteč 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 Dříteč nejsou 
evidována výhradní ložiska nerostných 
surovin a nebylo zde stanoveno chráněné 
ložiskové území. 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

15. Obvodní báňský úřad pro 
území krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, Wonkova 
1142/1, Hradec Králové,  
500 02 
ze dne 1.2.2016 
Čj: SBS 02462/2016/OBÚ-
09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického 
zaevidoval dne 22. 1. 2016 Vaše oznámení 
zaslané pod č. j. MmP 4739/2016, týkající se 
spole čného jednání o návrhu zm ěny č. 1 
územního plánu D říteč a o vyhodnocení 
vliv ů návrhu územního plánu  
na udržitelný rozvoj území , (dále jen 
„návrh změny územního plánu“ a 
„vyhodnocení vlivů“). 
Zdejší úřad sděluje, že v evidenci 
dobývacích prostorů a jejich změn vedené 
na základě ustanovení § 29 odst. 3 zákona 
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství (horní zákon), v 
úplném znění, neeviduje na řešeném území 
žádný dobývací prostor (viz též údaj na str. 
20 v odůvodnění platného územního plánu 
Dříteč, nebo na str. 21 v kap. A. 2 v 
odůvodnění návrhu 
změny územního plánu, dále tabulka v kap. 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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C.1 ve vyhodnocení vlivů). 
Ochranná pásma v řešeném území 
nezahrnují bezpečnostní pásmo organizace 
nakládající s výbušninami (viz též limity 
využití území na str. 25 odůvodnění 
platného územního plánu Dříteč). 
Vzhledem k těmto skutečnostem nemá 
Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického k 
předmětu společného jednání žádných 
připomínek. Z tohoto důvodu také omlouvá 
neúčast svého zástupce na projednávání 
dne 2. 3. 2016 v Pardubicích. 

16. Státní veterinární správa, 
Husova 1747, Pardubice 2,  
530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě 
své stanovisko 

  

17. Česká republika- Ministerstvo 
obrany, Vojenská ubytovací a 
stavební správa Pardubice se 
sídlem Teplého 1899, 
Pardubice, 530 02  
ze dne  18.3.2016 
Čj:49066/2016-8201-OÚZ-
PCE 

Jako dotčený orgán státní správy na základě 
zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany 
České republiky, v y d á v á Česká republika 
..... Ministerstvo obrany, jejímž jménem 
jedná na základě pověření ministra obrany 
ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7. odst, 
2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení 
ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru 
ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické 
a majetkové. Bc. Pavla Hromádková, se 
sídlem Teplého 1899; 530 02 Pardubice, v 
souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. 
{stavebního zákona), následující stanovisko: 
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák. č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu byly podklady o technické 
infrastruktuře ve správě ČR-MO, SEM. 
OOÚZ a Ř.PN1. oddělení ochrany územních 
zájmu Pardubice, předány Magistrátu města 
Pardubice formou vymezených území (§ 175 
zákona) jako příloha pasportních listů. 
Řešené území se nachází v ochranném 
pásmu radioloka čních za řízení (OF RLP) -
letecká stavba v četně ochranného pásma 
(UAF - jev 103), které je nutno 
respektovat podle § 37 zákona ě. 49/1997 
Sb. o civilním letectví a o zm ěně a 
dopln ění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání ve zn ění 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
Změna č.1 ÚP Dříteč,  etapa: ZMĚNA ÚP PRO VYDÁNÍ,  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY ÚP              11/2017 

pozdějších p ředpis ů, podle ustanovení § 
175 odst. 1 zákona c. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. 
Výše uvedené zájmové území MO- ČR je v 
textové části UPD zapracováno a 
respektováno. Od grafické části pod 
legendu koordina čního výkresu 
zapracujte textovou poznámku „Celé 
řešené území se nachází v ochranném 
pásmu radioloka čnich za řízeni " 
Rozhledna umíst ěná v návrhové ploše 
I/Z21 se může stát výraznou dominantou. 
Z tohoto d ůvodu upozor ňujeme na 
skute čnost, že rozhlednu bude s největší 
pravd ěpodobností nutné ozna čit 
výstražným p řekážkovým zna čením. 
Způsob výstražného zna čení bude 
upřesněn pří umíst ění a povolení stavby 
na základ ě předložené dokumentace 
(výška a charakter stavby). V dalších 
stupních projektové dokumentace bude 
prokázáno, že výstavbou rozhledny 
nebudou porušeny p ředpisy hájící zájmy 
vojenského letectva a p ředpisy pro 
bezpečnost letového provozu. 
Z obecného hlediska požadujeme 
respektovat parametry příslušné kategorie 
komunikace a ochranná pásma stávajícího i 
plánovaného dopravního systému. 
Souhlas s územně plánovacími podklady a 
dokumentací je podmíněn v případech, že 
jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných 
elektráren (dále VE) respektování podmínek, 
týkajících se výstavby VE, V úrovni 
územního plánování nelze posoudit, zda 
eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší 
obranyschopnost státu CR a zájmy resortu 
MO. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě 
podrobné výkresové dokumentace, ve které 
budou uvedeny mimo jiné typy VE. 
souřadnice a výšky těchto staveb. Před 
realizací staveb VE je nutno zaslat 
projektovou dokumentaci k posouzení a 
vyžádat si stanovisko MO CR ke stavbě. 
Upozorňuji na skutečnost, že pokud se 
prokáže, že stavby VE budou mít negativní 

 
 
 
-projektant doplní do legendy koordinačního 
výkresu poznámku: „Celé řešené území se 
nachází v ochranném pásmu radiolokačnich 
zařízeni" 
 
 
 
-označení rozhledny výstražným 
překážkovým značením bude řešeno při 
stavebním řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant doplní do textové části poznámku, 
že v dalších stupních projektové 
dokumentace bude prokázáno, že výstavbou 
rozhledny nebudou porušeny předpisy hájící 
zájmy vojenského letectva a předpisy pro 
bezpečnost letového provozu 
-požadavek respektování parametrů 
příslušné kategorie komunikace včetně 
ochranných pásem stávajícího i plánovaného 
dopravního systému projektant zapracuje do 
textové části odůvodnění 
 
-ve fázi zpracování návrhu územního plánu 
požadavek na řešení ploch pro výstavu VE 
není uplatněn 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Informace je doplněna do 
legendy koordinačního výkresu 
Změny č.1 (tato informace je uvedena 
již v koordinačním výkrese platného 
ÚP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Do  textové části ÚP do 
kapitoly d.5. Požadavky civilní 
ochrany je v odstavci Zájmy obrany 
státu doplněn text: „V dalších 
stupních projektové dokumentace 
bude prokázáno, že výstavbou 
rozhledny nebudou porušeny 
předpisy hájící zájmy vojenského 
letectva a předpisy pro bezpečnost 
letového provozu.“ 
- Do textové části odůvodnění 
Změny č.1 je doplněn text: 
„Respektovány budou parametry 
příslušné kategorie komunikace a 
ochranná pásma stávajícího i 
plánovaného dopravního systému.“ 
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vliv na radiolokační techniku v užívání 
resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE 
zamítavé. 
Všeobecn ě pro územní a stavební 
činnost v řešeném území platí, že p ředem 
bude s CR-MO, jejímž jménem jedná SEM 
MO, OOUZ a ŘPNI, oddělení ochrany 
územních zájm ů Pardubice, projednány 
níže uvedené stavby (viz UAP - jev  119, 
pasport č. 236/2014): 
• výstavba objektu a zařízení tvořící 
dominanty v území; 
»  stavby vyzařující elektromagnetickou 
energii (ZS radiooperátorů, mobilních 
operátorů, větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových 
kabelových vedení VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční 
sítě. rychlostních komunikací, silnic I II. a III. 
třídy a rušení objektu na nich včetně 
silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
«   nové dobývací prostory včetně rozšíření 
původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch 
a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky-výstavba a rekonstrukce objektů 
na nich, regulace vodního toku a ostatní 
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám 
poměrů, vodní hladiny; 
• říční přístavy - výstavba a rekonstrukce 
kotvících mol, manipulačních ploch nebo 
jejich rušení: 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba 
nových, opravy a rekonstrukce objektů na 
nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a 
rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazeni 
apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem, pokud 
nedochází k souběhu s jiným, vymezeným 
územím MO a je zde uplatňován přísnější 
požadavek ochrany; 
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s 
nimiž přísluší hospodařit MO. 
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny 

 
 
 
 
 
 
 
 
-územní plán neřeší umisťování staveb  
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pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají 
zájmy resortu MO. 

18.  Krajský úřad Pardubického 
kraje, odbor strategického 
rozvoje a evropských fondů 
ze dne  
Čj: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor 
rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a 
sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dle § 
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů dne 25. 1. 2016 oznámení o 
společném jednání o návrhu Změny č. 1 
územního plánu Dříteč (dále jen návrh 
změny), dokumentaci návrhu změny a 
vyhodnocení vlivů návrhu změny na 
udržitelný rozvoj území (vyhodnocení). 
Společné jednání o návrhu změny územního 
plánu se konalo dne 2. 3. 2016.  
V souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona 
obdržel krajský úřad dne 1. 9. 2016 kopie 
stanovisek a připomínek, které byly k návrhu 
změny uplatněny, a vydává stanovisko k 
návrhu územního plánu. Návrh změny 
územního plánu je v souladu s požadavky 
vyplývajícími z Politiky územního rozvoje 
České republiky (PÚR ČR), ve znění 
aktualizace č. 1. 
Návrh změny územního plánu je v souladu 
s požadavky vyplývajícími ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR 
Pk), ve znění aktualizace č. 1. 
Z hlediska širších vztahů je návrh změny 
územního plánu koordinován s územně 
plánovacími dokumentacemi sousedních 
obcí. 
Krajský ú řad neshledal nedostatky, které 
by z hlediska vyhodnocení souladu 
územního plánu s politikou územního 
rozvoje, s územn ě plánovací 
dokumentací vydanou krajem a 
koordinace využívání území s ohledem 
na širší územní vztahy, dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona, bránily zahájení 
řízení o návrhu zm ěny. 
Odůvodnění: 
Návrh změny je v souladu s Politikou 
územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády 
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České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále 
jen PÚR ČR). Návrh změny respektuje 
republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území, které 
jsou stanovené v kapitole 2 PÚR ČR a 
podmínky a úkoly pro územní plánování 
stanovené ve čl. 38, 39 a 43 PÚR ČR pro 
rozvojovou oblast republikového významu 
OB4. Pro řešené území nevyplývají z PÚR 
ČR požadavky na vymezení koridorů a ploch 
dopravní či technické infrastruktury, které by 
svým významem přesahovaly území 
jednoho kraje. Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje (ZÚR Pk), ve znění 
aktualizace č. 1, nabyly účinnosti 7. 10. 
2014. Předložený návrh změny územního 
plánu respektuje svým návrhem koncepce a 
způsobem využití ploch: 
- 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, které 
jsou stanovené v kap. 5 ZÚR Pk. 
- Zásady pro plánování změn v území, které 
jsou stanovené z hlediska péče o krajinu v 
kap. 6 ZÚR Pk. 
- Zásady stanovené čl. 108 písm. b) ZÚR Pk 
– v záplavových územích lze vymezovat 
zastavitelné plochy a umisťovat veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a 
zvlášť odůvodněných případech. S výjimkou 
cyklostezky nadmístního významu vedené 
po břehu řeky Labe a plochy I/Z20 
vymezené pro systém sídlení zeleně nejsou 
návrhem změny umisťovány do záplavového 
území rozvojové záměry, které by kolidovaly 
se záplavovým územím. 
- Skladebné části územního systému 
ekologické stability (ÚSES) nadregionálního 
biokoridoru K73. Územní plán vymezil a 
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zpřesnil nadregionální biokoridor ÚSES K73 
při respektování čl. 110, čl. 112 a čl. 113 
ZÚR Pk. 
Z hlediska širších vztahů je návrh změny 
koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí. Sousední 
obce neuplatnily při společném jednání 
připomínky. 
Předložený návrh změny vymezuje plochu 
sportovního areálu nadmístního významu. V 
případě splnění stanovených podmínek 
uvedených ve vyhodnocení a ve stanovisku 
dle § 50 odst. 5 stavebního zákona lze 
konstatovat, že využití plochy pro sportovní 
areál nebude mít významný negativní vliv na 
území sousedních obcí a ve smyslu § 43 
odst. 1 stavebního zákona krajský úřad 
nevylučuje její řešení v návrhu změny 
územního plánu. 
V rámci metodické činnosti, která vyplývá 
pro krajský ú řad z ustanovení § 67 odst. 1 
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, 
ve znění pozd ějších p ředpis ů, 
upozor ňujeme na níže uvedené 
nedostatky návrhu zm ěny územního 
plánu. 
- V kapitole i) je nutné podrobně vyhodnotit 
jednotlivé podmínky stanovené ve 
stanovisku dle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona, které bylo vydáno Krajským 
úřadem, odborem životního prostředí a 
zemědělství dne 22. 6. 2016. Dle § 10q 
zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí se zastupitelstvo obce při vydání 
územního plánu může odchýlit od 
stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí pouze ze závažných 
důvodů, musí však tuto skutečnost 
zdůvodnit a důvody zveřejnit. Návrh 
územního plánu neakceptuje například 
podmínky pro navrhované plochy pro 
bydlení, kde je uveden výškový regulativ 
maximálně 1nadzemní podlaží s možností 
využití podkroví. V návrhu změny jsou 
přípustné 2 nadzemní podlaží. 
V odůvodnění, v kapitole i) Jak bylo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant doplní do kap. l) „sdělení, jak bylo 
stanovisko podle § 50 odst.5 stav. zákona 
zohledněno,…“ podrobné vyhodnocení všech 
podmínek stanovených ve stanovisku dle § 
50 odst. 5 stavebního zákona, které bylo 
vydáno Krajským úřadem, odborem životního 
prostředí a zemědělství dne 22. 6. 2016 
 
-projektant doplní do výrokové části, příp. do 
odůvodnění obsah podmínek ze stanoviska 
KÚ, v případě odchýlení se ze závažných 
důvodů (převažuje-li jiný veřejný zájem) tuto 
skutečnost řádně zdůvodní a uvede do 
odůvodnění ÚP, úprava regulativů 
podlažnosti objektů se týká pouze měněných 
částí specifikovaných Změnou č.1 
( A- základní opatření 
- body 5-8 projektant doplní obsah 
příslušných bodů do odůvodnění Změny ÚP 
- konkrétní regulativy…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V kapitole l) je po jednotlivých bodech 
stanoviska popsáno, jakým 
způsobem je na uvedené podmínky 
reagováno ve Změně č.1 ÚP Dříteč. 
 
 
 
 
Podmínky stanovené SEA 
hodnocením jsou zapracovány do 
Změny č.1 ÚP Dříteč s ohledem na 
podrobnost podmínky a to buď do 
výrokové části nebo textu odůvodnění 
Změny č.1. 
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stanovisko podle §50 odst. 5 stavebního 
zákona zohledněno s uvedením závažných 
důvodů, pokud některé požadavky nebo 
podmínky zohledněny nebyly, je pouze 
uvedeno: 
Stanovisko bylo zohledněno, podmínky a 
zásady, které odpovídají podrobnosti 
územního plánu byly do Změny č.1 ÚP 
Dříteč zapracovány. Podmínky prostorového 
uspořádání pro zastavitelné plochy bydlení 
v severní části sídla byly upřesněny ve 
smyslu max. výškové hladiny 1NP a 
podkroví, případně 2NP bez podkroví. 
Podmínka zpracování územní studie pro 
zastavitelnou plochu I/Z02 byla doplněna. 
Další podmínky pro tuto plochu upřesní 
zadání územní studie. 
- Doporučujeme důsledně promítnout závěry 
posouzení SEA do návrhu územního plánu. 
Například v odůvodnění v kapitole c) 
Vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů je pro sportovní areál 
nadmístního významu uvedeno: Pro 
sousední sídla, přes která je trasována 
silniční síť, by realizace takového zařízení 
mohla znamenat dílčí zvýšení dopravní 
zátěže na průjezdných úsecích těchto 
komunikací. Negativní důsledky tohoto 
případného nárůstu dopravy by měly být 
posouzeny v SEA. Text by měl být z důvodu 
ukončení procesu SEA přeformulován a 
případná opatření by měla být promítnuta do 
textové části územního plánu jako podmínky 
pro rozhodování v území. 
- Doporučujeme prověřit účelnost vymezení 
ploch územních rezerv pro bydlení. Dle 
našeho názoru vytváří územní rezervy 
nepodložená očekávání pro vlastníky 
dotčených pozemků. Návrh zastavitelných 
ploch je již v současné době významně 
nadhodnocen. Zpráva o uplatňování 
územního plánu byla schválena 
zastupitelstvem obce dne 30. 3. 2015 a ve 
zprávě je konstatováno, že naplněnost ploch 
je 2% a zastavitelné plochy jsou územním 
plánem vymezeny v dostatečné míře. 

- body 3,4,6 –projektant vypustí výškový 
regulativ připouštějící 2 nadzemní podlaží ze 
všech ploch s funkcí bydlení 
-v lokalitě I/Z04- projektant upraví výškový 
regulativ na max. 1np s možností využitého 
podkroví, sklonité střechy 
- v lokalitě I/Z03- projektant upraví výškový 
regulativ na max. 1np s možností využitého 
podkroví, sklonité střechy 
 
-projektant upřesní a vysvětlí pojem do 
výroku – „sklonité střechy“ 
 
B- podpůrná a ostatní opatření 
-projektant doplní do odůvodnění prověření 
nároků na zdroje vody v souvislosti s 
navrhovanou speciální výrobou – akvakultura 
pro chov ryb 
 
C- požadavky na rozhodování… 
- Bod 6- 11 –projektant zapracuje do 
výrokové části, příp. do odůvodnění 
 
 
 
-projektant promítne závěry posouzení SEA 
do územního plánu (např. v kapitole c) 
Vyhodnocení koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů je pro sportovní areál 
nadmístního významu bude text 
přeformulován a případná opatření budou 
promítnuta do textové části územního plánu 
jako podmínky pro rozhodování v území). 
 
-projektant vypustí z návrhu územní rezervy 
určené pro bydlení (odůvodnění : územní 
studie z r. 2011 není zaevidovaná v systému 
ILAS; naplněnost ploch pro bydlení za 
uplynulé 4 roky je cca 1ha, plocha 
zastavěného území obce je cca 35 ha, ÚP 
vymezuje plochu pro bydlení cca 36 ha – 
z toho nevyužito 35 ha, velikost obce se tedy 
zdvojnásobí) . Vzhledem ke skutečnosti, že 
za 4 roky byl zastavěn 1 ha , předpoklad 
zastavění 35 ha je v řádu desítek let – návrh 
územních rezerv není tedy opodstatněný.) 

- podmínky prostorového uspořádání 
jsou ve smyslu pokynu pro plochy 
řešené Změnou č.1 upraveny 
- podmínky prostorového uspořádání 
jsou pro plochu I/Z04 ve smyslu 
pokynu upraveny 
- podmínky prostorového uspořádání 
nejsou pro plochu I/Z03 upraveny, 
odůvodnění je uvedeno v textové 
části odůvodnění kapitole l) 
- pojem sklonitá střecha je vysvětlen 
ve výrokové části 
 
 
- Podmínky jsou dle charakteru 
zapracovány do výrokové části nebo 
odůvodnění Změny č.1, podrobně 
popsáno v kapitole l) odůvodnění 
 
- Podmínky jsou dle charakteru 
zapracovány do výrokové části nebo 
odůvodnění Změny č.1, podrobně 
popsáno v kapitole l) odůvodnění 
 
 
- Text v kapitole c) Vyhodnocení 
koordinace využívání území z 
hlediska širších vztahů je upraven a 
doplněn. 
 
 
 
 
 
- územní rezervy severně od sídla 
Dříteč jsou z řešení Změny č.1 
vypuštěny. Územní rezervy západně 
od navrhovaného sportovního areálu 
a na severozápadním okraji sídla 
(západně od silnice III. třídy) jsou 
ponechány. 
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Plocha zastavěného území obce je cca 35 
ha, plocha zatím nevyužitých zastavitelných 
ploch v územním plánu je cca 50 ha (bez 
dopravní infrastruktury). Pro plochy bydlení 
je zatím nevyužito 33 ha. Návrhem změny 
územního plánu se vymezuje dalších cca 8 
ha zastavitelných ploch, z toho cca 2 ha pro 
bydlení. Po naplnění územního plánu se 
rozloha zastavěného území více než 
zdvojnásobí. Vymezování dalších 
zastavitelných ploch pro bydlení je v 
dlouhodobém časovém horizontu bez 
vyřazení již stávajících ploch 
neodůvodnitelné a vymezování územních 
rezerv pro bydlení je tedy dle našeho názoru 
neopodstatněné. 

     

  Připomínky   
Připomínky bylo možno uplatnit ve lhůtě od 
22.1. 2016 – 1. 4. 2016 

Vyhodnocení p řipomínky   

1. Obec Bukovina nad Labem 
Bukovina nad Labem 11 

53352 Staré Hradiště u 

Pardubic 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
připomínky 

  

2. Obec  Újezd u Sezemic  
Újezd u Sezemic 30 
53304 Sezemice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
připomínky 

3. Město Sezemice 
Husovo nám. 790 
53304 Sezemice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
připomínky 

4. Obec Němčice nad Labem 
Němčice 10 
53352 Staré Hradiště u 
Pardubic 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
připomínky 

5. Obec Hrobice 
Hrobice 28 
53352 Staré Hradiště u 
Pardubic 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
připomínky 

  

6. Obec Rokytno 
Rokytno 21 
53304 Sezemice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě 
připomínky 

7. Obec Dříteč  
Dříteč 116 
53305 Dříteč 

Připomínka č.1 
Připomínka obce ke společnému jednání: 
1) k ploše I/Z01a, I/Z01b- žádáme o 

Připomínce se vyhovuje – tzn. připomínka 
bude prověřena v dalším stupni (veřejné 
projednání). 
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ze dne 2.3.2016 doplnění regulativu pro výrobu sušeného 
masa 
2) doplnění trasování cyklostezky „Mechu a 
perníku“ dle zpracované studie fy 
Transkonsult v návaznosti na „VD9“ na 
levém břehu hranice katastru.  
Josef Petrenec – starosta obce 

 
Bod č.1) - projektant prověří a zapracuje 
požadavek na doplnění regulativu pro výrobu 
sušeného masa do ploch I/Z01a a I/Z01b, 
respektive do ploch s rozdílným způsobem 
využití VZ2 – plochy výroby a skladování – 
zemědělská výroba specifická a VX- plochy 
výroby a skladování se specifickým využitím. 
 
Odůvodnění: 
Doplněním příslušného regulativu se 
v předmětných plochách nabízí širší 
možnost využití pro potencionální investory 
ve vazbě na stávající bioplynovou stanici a 
využití produkovaného tepla. 
 
Bod č.2) - projektant prověří a zapracuje 
požadavek na doplnění trasování 
cyklostezky „Mechu a perníku“ dle 
zpracované studie fy Transconsult 
v návaznosti na „VD9“ na levém břehu 
hranice katastru 
 
Odůvodnění: 
Doplnění úseku cyklostezky k hranici 
katastru se sousední obcí Němčice bude 
zakreslena na základě zpracované studie fy 
Transconsult a projektant prověří řešení se 
zpracovatelem studie. 

- Stanovené podmínky využití 
ploch VZ2 – zemědělská výroba se 
specifickým využitím – jsou v hlavním 
využití doplněny o text odrážky: „jiná 
výroba a zpracování surovin 
využívající odpadní teplo z navazující 
bioplynové stanice (např. sušení 
masa, ovoce)“ 
- Stanovené podmínky využití 
ploch VX – plochy výroby a 
skladování se specifickým využitím – 
je v přípustném využití doplněn o text 
odrážky: „v lokalitě bioplynové stanice 
o jiná výroba a zpracování surovin 

využívající odpadní teplo z 
bioplynové stanice (např. sušení 
masa, ovoce)“ 

 
vymezení ploch (koridorů) pro 
cyklostezku bylo upraveno dle 
podkladu poskytnutého Obcí Dříteč – 
DUR – Cyklostezka Hradec Králové – 
Pardubice: Stezka mechu a perníku 
(Transconsult s.r.o. 02/2016) 

8. Vodovody a kanalizace 
Pardubice,a.s. 
Teplého 2014, 530 02, 
Pardubice 
ze dne 1.2.2016 

Připomínka č.2 
Předložený návrh Změny č.1 ÚP řeší 
podmínky pro další rozvoj některých lokalit 
obce Dříteč. 
Zásobování vodou rozvojových ploch bude 
zajištěno ze stávajících vodovodních 
rozvodů v území doplněním sítě 
vodovodních řadů. Stávající vodovodní řady 
v území a jejich ochranná pásma budou 
respektována. Nevylučujeme potřebu 
kapacitního přepočtu, zokruhování a příp. 
zkapacitnění stávající vodovodní sítě, což 
bude konkrétně řešeno při zpracovávání PD 
pro napojení jednotlivých lokalit. 
V příl.I.B2c „veřejná infrastruktura-vodní 
hospodářství„ je stávající vodovodní síť 
zakreslena v zanedbatelném rozsahu - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant prověří soulad zakreslené 
vodovodní sítě se  situací přiloženou k této 
připomínce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna č.1 graficky vyjadřuje jen 
doplňované (navrhované) části 
vodovodního systému, které zajišťuji 
zásobování navrhovaných 
zastavitelných ploch pitnou vodou. 
Stávající systém vodovodní sítě je 
respektován a je graficky vyznačen 
v odůvodnění Změny č.1 
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přikládáme situaci s celkovým rozsahem 
vodovodu v území, tzn. včetně tranzitního 
vodovodního řadu Pardubice-Hradec 
Králové DN 500 a řadu DN360 Sezemice-
Dražkov-Dříteč, který zásobuje obec Dříteč. 
Pro zajištění požární vody požadujeme 
přednostně využívat místních zdrojů v 
souladu s ČSN EN 805 Vodárenství, příl.A5 
k 5.3.2 a zákonem č.64/2014, o požární 
ochraně, §29. Pro zajištění soběstačnosti v 
potřebě požární vody je nutné doplnit a 
udržovat požární nádrže, vodní plochy a 
vodní toky. Vzhledem ke vznikajícímu 
nedostatku kvalitní pitné vody vlivem sucha 
nesouhlasíme s využíváním veřejného 
vodovodu jako primárního zdroje pro 
zajištění požární vody. Na základě výše 
uvedeného nesouhlasíme s tvrzením a 
řešením dle str.13 a příp. dalších v textové 
částí : „V zastavitelných plochách budou 
zajištěny zdroje požární vody......např. 
hydranty pro odběr požární vody,. 
Vodovodní síť je ve správě společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s., 
tranzitní vodovodní řad DN 500 v celé délce 
přes kú Dříteč provozuje Královéhradecká 
provozní, a.s. 
Odkanalizování obce není ve správě 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice,a.s. 

 
 
-projektant prověří místní zdroje požární vody 
(požární nádrže, vodní plochy a vodní toky) a 
doplní do textové části str. 13 tyto vodní 
zdroje jako primární pro odběr požární vody 

v koordinačním výkrese (v souladu 
s přiloženou situací). 
- Textová část územního 
plánu v kapitole d.5 Požadavky civilní 
ochrany v odrážce Požární ochrana je 
doplněna o text. „a na 
severovýchodním okraji sídla se 
nachází požární nádrž.  Tyto zdroje 
budou využívány jako primární pro 
odběr požární vody.“ 
 
 

 Pokyny po řizovatele     

  Upravit plochu veřejného prostranství dle 
přiložené situace 

-na základě dohody vlastníka pozemku a 
obce projektant upraví plochu veřejného 
prostranství na pozemku parc. č. 365/4 k.ú. 
Dříteč 

- Upraveno je vymezení 
veřejného prostranství v souladu 
s požadavkem pokynu 

  Opravit řešené území nad rozpiskami ve 
výkresech 

-projektant opraví nad rozpiskami řešené 
území: správní území obce Dolní Ředice na 
obec Dříteč 

- Rozpiska je upravena 
v souladu s pokynem 

  Lokalita I/Z04 v zastavitelné lokalitě I/Z04 bude při 
severním okraji doplněna komunikace 
sloužící jako obratiště; v budoucnu jako 
možné napojení vedlejší lokality 

-  

  Lokalita I/Z01a do zastavitelné plochy Vx bude doplněn 
hygienický požadavek o nepřekročení 
negativních vlivů za hranice areálu 

-  
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Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) v souvislosti s novelou stavebního 
zákona zveřejnil veřejnou vyhláškou a projednal návrh územního plánu s veřejností v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona ve dnech od 22.1.2016 do 1.4.2016.  
Zpracovala dne 4.7.2017, Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Josefem Petrencem, starostou obce. 
 
……………………………………..                                                                                                          ………………………………………….. 
Pořizovatel             Určený zastupitel 
 
 
Podn ěty ke Zm ěně č.1 ÚP Dříteč určené k prov ěření projektantem 
 
Podn ět č. 1 schválený Zastupitelstvem 22. 5. 2017 (usnesení č. 2/2017) ve znění: 
„V lokalitě golfového areálu v místě stávajícího sportoviště (odpaliště)za účelem jeho přičlenění do pozemků určených k zástavbě“ – znázorněno v grafické příloze 

Stanovisko pořizovatele: 
Projektant prověří možné rozšíření zastavitelné lokality a.3 s ohledem na § 55, odst.4 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů . Případné rozšíření zdůvodní a 
uvede v odůvodnění Změny č.1 ÚP Dříteč. 
 
Podn ět č. 2 schválený Zastupitelstvem 29. 6. 2017 (usnesení č. 3/2017) ve znění: 
„Změna max. koeficientu zastavění stavebního pozemku pro zastavitelnou plochu a. 12 z hodnoty max. 0,2 na max. 0,35 (kapitola c.2 Vymezení zastavitelných ploch a 
ploch přestavby - textová část ÚP) a v kapitole f) textové části ÚP doplněni podmínek využití pro plochu s rozdílným /působeni využití „tělovýchovná a sportovní 
zařízení - OS" takto: v přípustném využití bude upraven text čtvrté odrážky - namísto textu „stavby a zařízení pro veřejné stravování - občerstvení apod." bude uveden 
text: „stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování". 

Stanovisko pořizovatele: 
Projektant prověří změnu koeficientu zastavění pro zastavitelnou plochu a. 12 z hodnoty 0,2 na 0,35 a v ploše s rozdílným způsobem využití OS prověří změnu v textu 
přípustného využití ze „stavby a zařízení pro veřejné stravování - občerstvení apod." na „stavby a zařízení pro veřejné stravování a ubytování". 
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VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP DŘÍTEČ 
 
 
 Dotčený orgán  Stanovisko  Vyhodnocení stanoviska  Způsob spln ění pokynu 

projektantem 
1. ČR – Státní energetická inspekce, 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě  své 
stanovisko 

  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
ze dne 5.9.2017 
Č.j.: HSPA-12-508/2017-Sh 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 
písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou 
dokumentaci předloženou dne 19.7.2017 a k 
této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 
4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 

souhlasné závazné stanovisko 
Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná 
v úvodu závazného stanoviska splňuje 
obsahové náležitosti uvedené ve vyhlášce 
500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. ve vztahu k 
přístupovým komunikacím a zdrojům požární 
vody jakožto veřejně prospěšným stavbám 
definovaným podle ustanovení § 2 odst. 1 
písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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ve znění pozdějších předpisů. Předložená 
dokumentace dále splňuje požadavky § 20 
vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a 
provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat 
samostatné odvolání 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 828, 
Pardubice, 530 02 
ze dne 1.8.2017 
Č.j.: KHSPA 12793/2017/HOK-Pce 

Na základě podání oznámení Magistrátu města 
Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení 
územního plánování, Štrossova 44, 530 21 
Pardubice, doručeného dne 18. 7. 2017, Krajská 
hygienická stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako 
dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 
odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4 odst. 2 písm. b) zák. č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) posoudila předložený „návrh Změny č. 
1 Územního plánu Dříteč včetně vyhodnocení 
vlivů návrhu Územního plánu na udržitelný 
rozvoj území“ k veřejnému projednání. 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu k veřejnému 
projednání s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu 
s § 52 odst. 3 stavebního zákona toto 
stanovisko: 
S „návrhem Změny č. 1 Územního plánu Dříteč 
včetně vyhodnocení vlivů návrhu Územního 
plánu na udržitelný rozvoj území“ k veřejnému 
projednání 
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: 
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KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše 
I/Z23 vedena jako podmíněně přípustná 
z hlediska ochrany před hlukem z dopravy na 
stávající silnici č. III/29811. V další fázi řízení 
(územní řízení, jehož součástí bude parcelace 
pozemků, zasíťování pozemků, stavební řízení 
apod.) bude doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na 
stávající silnici č. III/29811, a to na severní 
hranici plochy I/Z23 s funkcí bydlení. 
Odůvodnění 
Dne 18.7.2017 bylo na KHS doručeno oznámení 
Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního 
architekta, Oddělení územního plánování, 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice (sp. zn. 
OHA/66972/2012/Šv ze dne 18.7.2017) ve věci 
„zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Dříteč včetně vyhodnocení vlivů návrhu 
Územního plánu na udržitelný rozvoj území – 
veřejné projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu.“ Součástí návrhu Změny č. 1 
Územního plánu (dále jen „ÚP“) Dříteč je 
Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu 
Změny č. 1 ÚP Dříteč na udržitelný rozvoj 
území, ze kterého vyplývá, že koncepce Změny 
č. 1 ÚP Dříteč nebude generovat významný 
negativní vliv na životní prostředí, nicméně v 
dalších fázích projektové přípravy záměrů bude 
třeba zohlednit nejen všechny výstupy, 
podmínky a doporučení SEA, které budou 
obsaženy ve Změně č. 1 ÚP Dříteč, ale i ty, 
které vzhledem k obsahovým náležitostem do 
ÚP zapracovat nelze. KHS se k návrhu Změny č. 
1 ÚP Dříteč vyjádřila stanoviskem pod č.j. 
KHSPA 974/2016/HOK-Pce ze dne 4.3.2016, s 
podmínkami: 
1. KHS požaduje, aby byla lokalita I/Z03 vedena 

jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany 

před hlukem vůči stávajícímu zemědělskému 

- projektant doplní do lokálních podmínek 
pro lokalitu I/Z23 (pro severní hranici) 
podmínku doložení nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na 
stávající silnici č. III/29811 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do tabulky zastavitelné plochy I/Z23 do 
řádku lokální podmínky je doplněn text: 
„Pro zástavbu v severní části plochy 
změny je stanovena podmínka: realizace 
staveb a zařízení, pro které jsou 
stanoveny limitní hodnoty hluku, je 
podmíněně přípustná – pokud bude při 
rozhodování o změnách v území 
prokázáno nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z provozu na 
stávající silnici III. třídy (III/29811)“ 
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areálu (VZ1 – plochy výroby a skladování – 

zemědělská výroba). V další fázi řízení (územní 

řízení apod.) bude doloženo nepřekročení 

platných hygienických limitů hluku z provozu 

stávajícího zemědělského areálu. 

2. KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení 

apod.) doložit nepřekročení platných 

hygienických limitů hluku z navržené plochy 

I/Z02a s funkcí OS (plochy občanského vybavení 

– tělovýchovná a sportovní zařízení) vůči 

navržené ploše s funkcí BP (plochy bydlení 

v rodinných domech – příměstské). 

3. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení 

v lokalitě I/Z04a vedena jako podmíněně 

přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči 

provozu na silničních komunikacích č. III/29810 

a III/29811 a dále vůči navržené ploše I/Z02a s 

funkcí OS (plochy občanského vybavení – 

tělovýchovná a sportovní zařízení). V další fázi 

řízení (územní řízení apod.) bude doloženo 

nepřekročení platných hygienických limitů 

hluku z provozu na stávajících silničních 

komunikacích (III/29810 a III/29811) a z plochy 

s funkcí OS. 

4. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v 

ploše I/P01 vedena jako podmíněně přípustná z 

hlediska ochrany před hlukem vůči stávajícímu 

zemědělskému areálu (plocha VZ1 – plochy 

výroby a skladování – zemědělská výroba). V 

další fázi řízení (územní řízení apod.) bude 

doloženo nepřekročení platných hygienických 

limitů hluku z provozu stávajícího zemědělského 

areálu. 

Výše uvedené podmínky KHS byly zapracovány 
do textové části ÚP Dříteč. 
Nová zastavitelná plocha: 
I/Z23 – jedná se o plochu s navrženým 
funkčním vymezením BP – plochy bydlení v 
rodinných domech – příměstské, která je 
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situována na severovýchodním okraji sídla. 
Navržená plocha rozšiřuje zastavitelnou plochu 
a.3 vymezenou v platném ÚP Dříteč. Severním 
směrem se nachází stávající silnice č. III/29811, 
směrem na východ je situován areál golfového 
hřiště (Golf & Spa Kunětická hora) a na západ 
plocha pro bydlení. KHS požaduje, aby byla 
funkce bydlení v ploše I/Z23 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před 
hlukem z dopravy na stávající silnici č. 
III/29811. V další fázi řízení (územní řízení, 
jehož součástí bude parcelace pozemků, 
zasíťování pozemků, stavební řízení apod.) 
bude doloženo nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na 
stávající silnici č. III/29811, a to na severní 
hranici plochy I/Z23 s funkcí bydlení. 
Plocha územní rezervy: 
Plocha územní rezervy s označením I/R01 je 
nově vymezena pro funkci SBv – plochy 
smíšené obytné. Pokud bude plocha územní 
rezervy I/R01 v budoucnu sloužit pro bydlení, 
KHS upozorňuje, že bude v další fázi řízení 
požadováno doložení nepřekročení platných 
hygienických limitů hluku z dopravy na 
stávající silnici č. III/29810 a z činností 
provozovaných ve stávající ploše s funkcí VZ1 
– plochy výroby a skladování – zemědělská 
výroba, která se nachází západně od plochy 
územní rezervy I/R01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-územní rezervu je možné překlopit na 
plochu pro bydlení pouze změnou 
územního plánu, ve které lze následně 
uplatnit požadavek doložení nepřekročení 
platných hygienických limitů hluku z 
dopravy na stávající silnici č. III/29810 a 
z činností provozovaných ve stávající ploše 
s funkcí VZ1 – plochy výroby a skladování – 
zemědělská výroba 
 
 
 

4. Státní veterinární správa, Husova 
1747, Pardubice 2, 
530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

5. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Komenského 125, 
Pardubice, 532 11 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve 
smyslu ust. § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o   

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
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zemědělství, Komenského náměstí 
125, Pardubice, 532 11 
ze dne 21.8.2017 
Čj: KrÚ 50323/2017/OŽPZ/Ti 

územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje k akci: “Veřejné 
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu 
Dříteč“ 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. 
Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění a 
souvisejících předpisů neuplatňuje orgán 
ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického 
kraje žádné další požadavky nad rámec 
vyplývající ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických 
podkladů. 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Jana 
Svobodová) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, do působnosti Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. 
územní systém ekologické stability (regionální a 
nadregionální úroveň), zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a přírodní památky), 
evropsky významné lokality, ptačí oblasti a 
přírodní parky, nemá připomínky. 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) 
Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a 
místně příslušný orgán státní správy ochrany 
zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) 
dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o 
OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen 
„zákon“), posoudil předloženou žádost a dle 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává 
S O U H L A S 
k uvedené věci ”ÚP Dříteč, změna č. 1, návrh“, 
s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení 

projednávané dokumentace 
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na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 
13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF 
vyžaduje 20,7392 ha, z toho: 

• Lokality: I/Z03, I/Z04a, I/Z04b, I/Z23 – 
rozloha 2,9543 ha. Využití je možné pro 
bydlení. 

• Lokality: I/Z02b, I/Z02c, I/Z04c, I/Z04d, 
I/Z05b, I/Z10, I/Z11, I/Z12, I/Z13, I/Z19 - 
rozloha 3,6051 ha. Využití je možné pro 
dopravu. 

• Lokality: I/Z02a, I/Z06b, I/Z07a, I/Z08a – 
rozloha 4,7206 ha. Využití je možné pro 
občanské vybavení. 

• Lokalita: I/Z21 - rozloha 0,0015 ha. Využití 
je možné pro rozhlednu. 

• Lokality: I/Z05a, I/Z05c, I/Z06a, I/Z06c, 
I/Z06d, I/Z07b, I/Z08b, I/Z08c, I/Z09a, 
I/Z09b – rozloha 2,5322 ha. Využití je 
možné pro veřejná prostranství. 

• Lokality: I/Z01a, I/Z01b - rozloha 2,5814 ha. 
Využití je možné pro výrobu. 

• Lokality: I/Z02d, I/Z04e, I/Z20, I/Z22 – 
rozloha 4,3441 ha. Využití je možné pro 
zeleň. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 
41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 
334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších 
předpisů. Pořizovatel územně plánovací 
dokumentace je dle § 5 odst. 1 zákona povinen 
řídit se zásadami plošné ochrany zemědělského 
půdního fondu, které jsou uvedeny v § 4 
zákona. Dle § 4 odst. 3 zákona lze (cit.): 
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany zemědělského půdního fondu.“ V 
případě, že jsou některé takové plochy 
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přejímány z platné územně plánovací 
dokumentace a zároveň je zachováno i jejich 
funkční využití, využívá orgán OZPF § 4 odst. 4 
zákona. 
U lokalit I/Z12 (doprava) a I/Z22 (izolační zeleň 
u ČOV) byla shledána převaha jiného veřejného 
zájmu. 
Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 
odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a 
neřeší se jím žádné majetkoprávní ani 
uživatelské vztahy k pozemkům. 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana 
Klapková): 
Podle ustanovení § 48a odst. 2 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.1 
územního plánu Dříteč“ připomínky. Dle 
textové části odůvodnění návrhu územního 
plánu v kap. n) „Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění 
funkce lesa“ je uvedeno, že územní plán 
nenavrhuje zábor pozemků určených k plnění 
funkcí lesa. 

7. Magistrát města Pardubic, odbor 
dopravy, 17. listopadu č.p. 303, 
Pardubice, 530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

8. Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice, 530 21 
ze dne 30.8.2017 
Čj: MmP 46463/2017 

Magistrát města Pardubic, odbor správních 
agend, úsek památkové péče, jako věcně a 
místně příslušný orgán státní památkové péče, 
k oznámení Magistrátu města Pardubic, OHA - 
ÚÚP, čj. MmP 45990/2017 ze dne 18. 7. 2017, o 
zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu 
Dříteč včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území, sděluje dotčený orgán ve smyslu 

-dne 26. 9. 2017 proběhlo na MmP, 
Odboru hlavního architekta jednání s DO 
ohledně vydaného stanoviska. Byly 
dohodnuty následující závěry: 
-projektant doplní do textové části 
územního plánu – do výroku do podmínek 
pro zastavitelnou lokalitu c.2 ke stavbám 
pro bydlení odkaz na kapitolu c.1- na 

 
 
 
 
Do tabulky zastavitelné plochy c.2 je 
doplněn text: „Pro zástavbu, zejména pro 
funkci bydlení,  v ploše změny je nutno 
respektovat zejména podmínky uvedené  
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ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů toto 
stanovisko: 
Řešené území územně plánovací dokumentací 
se částečné nachází na území památkového 
ochranného pásma národní nemovité kulturní 
památky, státního hradu Kunětická hora, a to 
především v jižní a jihovýchodní části řešeného 
území. 
Dotčený orgán hájící veřejný zájem v oblasti 
státní památkové péče požaduje v rámci řízení 
o změně č. 1 územního plánu Dříteč zanesení 
změny Plochy smíšené obytné - venkovské SBv 
pod kódem plochy c.2 na Plochy bydlení v 
rodinných domech - venkovské BV. Plochy 
smíšené obytné - venkovské SBv jsou vymezeny 
jako obytné objekty max. o 2NP s možností 
využitého podkroví, se sklonitou střechou, 
doplňkové hospodářské objekty - výška římsy 
max. 5 m, zatímco Plochy bydlení v rodinných 
domech -venkovské BV jsou vymezeny jako 
obytná zástavba přízemní s možností využitého 
podkroví, se sklonitou střechou, doplňkové 
hospodářské objekty, výška římsy max. 5 m. 
Tento požadavek vzniká na základě charakteru 
území s památkovou ochranou, kdy dotčený 
orgán dospěl k závěru, že zásady prostorového 
uspořádání nekorespondují s podmínkami 
požadovanými na území ochranného pásma 
národní nemovité kulturní památky, hradu 
Kunětická hora, zřízeného Rozhodnutím ONV v 
Pardubicích čj. kult/206/84 ze dne 25. 4. 1984 a 
s výklady právních předpisů s ochranou území 
při zachování vesnického charakteru celého 
území pod národní nemovitou kulturní 
památkou, hradu Kunětická hora, evidovaného 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 
pod rejstříkovým č. 23715/6-2127, které se 

urbanistickou koncepci, na odrážku 2 a 4  
-lokalita a.9 není předmětem změny č.1 
územního plánu 

v kapitole „c.1 Urbanistická koncepce“ ve 
druhé a čtvrté odrážce.“ 
 



55 
Změna č.1 ÚP Dříteč,  etapa: ZMĚNA ÚP PRO VYDÁNÍ,  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY ÚP              11/2017 

dotýká i dalších katastrálních území mimo 
řešené předmětné změny území předmětné 
územně plánovací dokumentace. 
S touto problematikou souvisí i území s kódem 
plochy 
a.9 (pozemky označené jako parc. č. 125/17 a 
125/18 a pozemky označené jako st. parc. č. 
270 a 294 vše v kat. území Dříteč), které jsou 
navrženy jako Plochy bydlení v rodinných 
domech - příměstské BP, kde je preferována 
zástavba přízemní s možností využitého 
podkroví, sklonitá střecha, výjimečně dle 
konkrétních podmínek v lokalitě max. 2. NP s 
možností využitého podkroví. 
Ve smyslu správní zásady předvídatelnosti 
správního rozhodování podle ust. § 2 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb.; správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve 
vazbě na tvorbu územně plánovacích 
dokumentací v památkově chráněném území 
dotčený orgán i jeho nadřízený orgán vyžadují 
charakter výstavby a zástavby jako vesnický, 
tedy přízemní zástavby s možností obytného 
podkroví pod sedlovou, polovalbovou či 
valbovou střechou, ve výjimečných případech s 
ohledem na dané prostředí a po jejich 
posouzení v lokalitě, se skladbou pultových 
střech o min. sklonu 25°. U staveb doplňkových 
lze tento sklon s ohledem na konkrétní 
umístění ponížit. 
Další území řešené změnou č. 1 v památkově 
chráněném území je plocha pod kódem l/A – 
pozemky rekreačních chat na západním okraji 
řešeného území, které byly zahrnuty do 
zastavěného území a vyznačeny jako plochy 
stabilizované (funkce Rl - plochy individuální 
rekreace) a plochy pod kódem I/Z10, l/Z11 a 
I/Z12 - cyklostezka nadmístního významu 
(Cyklostezka Mechu a perníku) vedená od 
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Němčic přes řeku Labe a dále po západním 
okraji řešeného území a plocha zeleně I/Z20 s 
vymezením ZVp -vnitrosídelní zeleň přírodního 
charakteru, která je vymezena na jižním okraji 
sídla v návaznosti na územním plánem 
vymezenou zastavitelnou plochu c.2. K těmto 
navrhovaným změnám nemá dotčený orgán 
připomínek (viz stanovisko ze dne 3. 6. 2016 č.j. 
MmP 7056/2016), ostatní řešené plochy jsou 
mimo památkově chráněné území, tedy mimo 
kompetence ochrany zájmů památkové péče,  
K zahájenému řízení o změně č. 1 územního 
plánu, nemá dotčený orgán další požadavky, 
pouze připomíná, že extravilán i intravilán obce 
se nachází na území s archeologickými nálezy, 
kdy ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, je stavebníkovi stanovena 
zákonná ohlašovací povinnost vůči 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, 
Praha, v.v.i., a oprávnění této organizace 
provést na daném území archeologický 
průzkum. 
Závěrem dotčený orgán podotýká, že v 
řešeném území obce Dříteč je evidována 
nemovitá kulturní památka zapsaná pod 
rejstříkovým č. ÚSKP ČR č, 46346/6-2061, areál 
kostela Svatého Petra a Pavla a dále se zde 
nachází hodnotné sakrální (křížky) či venkovské 
lidové stavby. Ve vztahu k zákonu 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, jsou obci evidovány 
válečné hroby, Pomník obětem 1. světové války 
(na návsi u hřbitova), který je v Centrální 
evidenci válečných hrobů zapsán pod č. 
centrální evidence CZE5309-33650, dále 
válečné hroby s ostatky evidované pod č. 
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centrální evidence CZE5309-6795, CZE5309-
6788, CZE5309-40728 (hřbitov) a válečný hrob 
s ostatky z 2. světové války (u mostu) na 
pozemcích označených jako pozemkové pare. 
č. 225/1 a 225/3 vše v kat. území Dříteč. 

9. Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, Štrossova 44, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 9.8.2017 
Čj: OŽP/46503/2017/Ves 

Společné vyjádření odboru životního prostředí 
k změně č. 1 Územního plánu Dříteč z hlediska 
vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na udržitelný 
rozvoj území. 
Oddělení odpadů a ovzduší: 
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů nemáme připomínky. 
Mgr. Jaroslava Bakajsová 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění nemáme k 
změně č.l včetně vyhodnocení vlivu návrhu ÚP 
na udržitelný rozvoj území žádné připomínky. 
Ing. Petr Veselovský 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu je kompetentní 
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ. 
Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 
289/1995 So., o lesích, nemáme připomínky. 
Ing. František Meduna 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska nemáme 
zásadních připomínek. 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. 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, mezinárodních 
vztahů a životního prostředí, 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 
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Nábřeží L. svobody 12/22, Praha 1, 
110 15 

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na Františku 32, Praha 1, 110 11 
ze dne 31.7.2017 
Čj: MPO 47748/2017 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska 
působnosti ve věci ochrany a využívání 
nerostného bohatství, na základě § 15 odst. 2 
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon v platném 
znění) a v souladu s § 50 odst, 2 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění), 
uplatňuje k návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Dříteč následující stanovisko a vyjádření: 
Jelikož na území obce Dříteč nezasahují žádné 
dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní 
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná 
ložisková území, nemáme k návrhu změny č. 1 
Územního plánu Dříteč žádné připomínky, 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

12. Ministerstvo vnitra 
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

13. Ministerstvo zdravotnictví, 
Palackého nám. 4, 
128 01 Praha 2 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

14. Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 1442, Praha, 100 10 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

15. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů 
Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, Hradec Králové, 
500 02 
ze dne 1.8.2017 
Čj: SBS 24032/2017/OBÚ-09/1 

Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického zaevidoval 
dne 18.7.2017 Vaše oznámení, zaslané pod zn. 
OHA/66972/2012/Šv (č.j. MmP 45990/2017), o 
zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu 
Dříteč, včetně vyhodnocení vlivů návrhu 
Územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
dále o veřejném projednání návrhu této změny 
(dále jen „změna územního plánu Dříteč“). 
Zdejší úřad sděluje, že v evidenci dobývacích 
prostorů a jejich změn, vedené na základě 
ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., 
o ochraně a využití nerostného bohatství, v 
úplném znění, neeviduje na řešeném území 
žádný dobývací prostor (viz též předchozí 
vyjádření zdejšího úřadu, zaslané Vám pod č.j. 
SBS 02462/2016/OBÚ-09/1). 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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V souladu s touto skutečností je také obsah 
kap. g) A-2 v textové části Odůvodnění změny 
č. 1 Územního plánu Dříteč, jejíž text je veřejně 
elektronicky dostupný. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického proto nemá 
k řízení o změně územního plánu Dříteč 
žádných připomínek, a omlouvá svou neúčast 
na veřejném projednání návrhu změny 
územního plánu Dříteč dne 29.8.2017 v Dřítči. 

16. Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, pobočka 
Pardubice, 
Boženy Němcové 231, Zelené 
Předměstí, 530 02, Pardubice 
ze dne 31.8.2017 
Čj: SPU 401430/2017/He 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 
úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice 
obdržela oznámení o zahájení řízení o změně č. 
1 územního plánu ( dále jen „ÚP“ ) Dříteč 
včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního 
plánu na udržitelný rozvoj území. Po 
prostudování návrhu změny ÚP máme k 
předložené změně námitku, týkající se využití 
části pozemků parc.č. KN 1021/1 a 855/4, které 
jsou ve vlastnictví Státního pozemkového 
úřadu. Nesouhlasíme, aby tyto pozemky byly 
součástí navržené plochy označené jako I/Z02, 
funkční vymezení I/Z02a – OS plochy 
občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení, ale byly součástí plochy 
označené jako I/Z02b - PVK – plochy místních, 
obslužných a účelových komunikací. Dále aby 
součástí trasy cyklostezky - značené jako I/Z13 
byla i polní cesta, zajišťující přístup na 
zemědělské pozemky. 

-dne 26. 9. 2017 proběhlo na MmP, 
Odboru hlavního architekta jednání s DO 
ohledně vydaného stanoviska. Byly 
dohodnuty následující závěry: 
-zmiňované pozemky ve stanovisku 
zůstanou nadále v zastavitelné ploše 
I/Z02a v ploše OS, nebudou převedeny do 
PVk, podmínka přístupnosti na zemědělské 
pozemky pro zemědělskou techniku je 
obsažena v kap. c2 a L 
- projektant doplní do zastavitelné lokality 
I/Z13 podmínku zachování provozu 
zemědělské techniky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do tabulky zastavitelné plochy I/Z13 je 
doplněn text: „Zachován bude přístup na 
další navazující pozemky, především 
zajišťující přístup vlastníků zemědělských 
pozemků včetně uživatelů a jejich 
techniky potřebný pro hospodaření na 
nich.“ 

17. Česká republika- Ministerstvo 
obrany, 
Vojenská ubytovací a stavební 
správa Pardubice se sídlem Teplého 
1899, Pardubice, 530 02 
ze dne 28.8.2017 
Čj:7030/64330/2017-8201-OÚZ-
PCE 

Jako dotčený orgán státní správy na základě 
zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České 
republiky, v y d á v á Ministerstvo obrany – 
Česká republika, jehož jménem jedná na 
základě pověření ministra obrany ze dne 11. 
září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany 
územních zájmů, Sekce ekonomické a 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 
175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), 
následující stanovisko: 
Naše stanovisko Sp.zn. 49066/2016-8201-OÚZ-
PCE ze dne 18.3.2016 k územnímu plánu Dříteč 
zůstává v platnosti. Jiné připomínky k Návrhu 
změny č. 1 územního plánu Dříteč nemám. 

18. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor strategického rozvoje a 
evropských fondů 
ze dne 8.8.2017 
Čj:KrÚ 50324/2017 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje 
(dále jen krajský úřad) obdržel dne 19. 7. 2017 
oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 
územního plánu Dříteč (dále jen návrh změny), 
ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona 
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatňuje 
stanovisko k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny. 
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na 
úpravu návrhu změny územního plánu 
z hlediska vyhodnocení souladu návrhu změny 
s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem a z 
hlediska koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy. 
Odůvodnění: 

Krajský úřad vydal k návrhu změny dne 13. 9. 
2016 pod č. j. KrÚ 62390/2016 stanovisko 
potvrzující soulad návrhu změny z hlediska 
kompetencí kraje dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona. 
Krajský úřad posoudil zveřejněnou 
dokumentaci návrhu změny územního plánu. 
Lze konstatovat, že dokumentace návrhu 
změny pro veřejné jednání nebyla měněna z 
hlediska záměrů dotýkajících se nadřazené 
územně plánovací dokumentace, nebyla 
měněna z hlediska zajištění koordinace širších 

-vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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územních vztahů a nebyla doplněna o záměry 
nadmístního významu, které by nebyly řešeny v 
zásadách územního rozvoje. 
Návrh změny je v souladu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 
1, schválené vládou České republiky 15. 4. 
2015. 
Návrh změny je v souladu se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 
2014. 
Z hlediska širších územních vztahů je návrh 
změny koordinován s územně plánovacími 
dokumentacemi sousedních obcí. 

  Připomínky 
Připomínky bylo možno uplatnit ve lhůtě od 
19.7.2017 – 5.9.2017 

Vyhodnocení připomínky  

1. Obec Bukovina nad Labem 
Bukovina nad Labem 11 
53352 Staré Hradiště u Pardubic 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky   

2. Obec Újezd u Sezemic 
Újezd u Sezemic 30 
53304 Sezemice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky   

3. Město Sezemice 
Husovo nám. 790 
53304 Sezemice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky   

4. Obec Němčice nad Labem 
Němčice 10 
53352 Staré Hradiště u Pardubic 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky   

5. Obec Hrobice 
Hrobice 28 
53352 Staré Hradiště u Pardubic 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky   

6. Obec Rokytno 
Rokytno 21 
53304 Sezemice 

Obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínky   

Zpracovala dne 29. 9. 2017 Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Josefem Petrencem, 
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TABULKA VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOT ČENÝCH ORGÁNŮ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH KE ZM ĚNĚ Č.1 ÚP DŘÍTEČ 
 
 Dotčený orgán  Stanovisko  Vyhodnocení stanoviska   

1. ČR – Státní energetická inspekce, 
územní inspektorát pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj, 
Wonkova 1143, Hradec Králové, 
500 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě 
své stanovisko 

  

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
Pardubice, 530 02 
ze dne 2.11.2017 
Č.j.:HSPA- 12-710/2017-Sh 
doručeno dne 3.11.2017 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č.1 
ÚP Dříteč 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 
písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou 
dokumentaci předloženou dne 3.10.2017 a k 
této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 
4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů 
souhlasné závazné stanovisko s podmínkou z 

hlediska požární ochrany: 
- navržené zdroje vody pro hašení požárů 
budou splňovat podmínky obsažené v ČSN 75 
2411 
Odůvodnění 
Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu 
závazného stanoviska splňuje, po splnění výše 
uvedené podmínky, obsahové náležitosti 
uvedené ve vyhlášce 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant doplní do odůvodnění do kap. 
A2 k požární ochraně text: - navržené zdroje 
vody pro hašení požárů budou splňovat 
podmínky obsažené v ČSN 75 2411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do textové části odůvodnění je doplněn 
text: „Navržené zdroje vody pro hašení 
požárů budou splňovat podmínky 
obsažené v ČSN 75 2411.“ 
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plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 
458/2012 Sb. ve vztahu k přístupovým 
komunikacím a zdrojům požární vody jakožto 
veřejně prospěšným stavbám definovaným 
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předložená dokumentace 
dále splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 
380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva. 
Poučení 
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat 
samostatné odvolání. 

3. Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje se sídlem 
v Pardubicích, U Divadla 828, 
Pardubice, 530 02 
ze dne 4.10.2017 
Č.j.: KHSPA 17287/2017/HOK-Pce 
doručeno dne 18.10.2017 

Stanovisko Krajské hygienické stanice 
Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dříteč po 
veřejném projednání 
Dne 3. 10. 2017 byla na Krajskou hygienickou 
stanici Pardubického kraje se sídlem v 
Pardubicích (dále jen „KHS“) doručena žádost 
Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního 
architekta, Oddělení územního plánování, 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice, o stanovisko k 
podaným námitkám a připomínkám k návrhu 
Změny č. 1 Územního plánu (dále jen „ÚP“) 
obce Dříteč po veřejném projednání. 
Po zhodnocení souladu předložených námitek a 
připomínek s požadavky předpisů v oblasti 
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu 
s § 53 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), toto stanovisko:  
KHS s řešením níže uvedené připomínky č.1 
souhlasí . 
Odůvodnění: 

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 



64 
Změna č.1 ÚP Dříteč,  etapa: ZMĚNA ÚP PRO VYDÁNÍ,  TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ  ZMĚNY ÚP              11/2017 

KHS se vyjádřila k návrhu Změny č. 1 ÚP Dříteč 
k veřejnému projednání stanoviskem s čj. 
KHSPA 12793/2017/HOK-Pce ze dne 1. 8. 2017. 
V rámci společného jednání a veřejného 
projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dříteč byla 
podána jedna námitka (námitka č. 1) a dvě 
připomínky (připomínka č. 1 a č. 2) - podanou 
námitkou č. 1 a připomínkou č. 2 nejsou 
dotčeny zájmy chráněné KHS jako orgánem 
ochrany veřejného zdraví. 
Na základě podané připomínky č. 1 byly 
doplněny regulativy funkčních ploch VZ2 
(plochy výroby a skladování - zemědělská 
výroba, dále jen „VZ2“, jedná se o lokalitu s 
označením I/Z01b) a VX (plochy výroby a 
skladování se specifickým využitím, jedná se o 
lokalitu s označením I/Z01a) o výrobu sušeného 
masa. Lokality I/Z01a a I/Z01b jsou situovány v 
severní části k.ú. Dříteč, ve vzdálenostech cca 
400 m a 330 m od nově navržené plochy s 
funkcí bydlení (stávající plochy s funkcí bydlení 
jsou situovány ve větší vzdálenosti - cca 540 m). 
V regulativu funkční plochy VZ2, která je 
situována blíže směrem k nově navržené ploše s 
funkcí bydlení, je navíc uvedeno, že je jedná o 
výrobu bez negativních vlivů na okolí. 
Na základě podané připomínky č. 1 bylo dále 
doplněno trasování cyklostezky „Mechu a 
perníku“ na levém břehu hranice katastru. 

4. Státní veterinární správa, Husova 
1747, Pardubice 2, 
530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

5. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor dopravy a silničního 
hospodářství, Komenského 125, 
Pardubice, 532 11 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

6. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor životního prostředí a 
zemědělství, Komenského náměstí 

Stanovisko dotčených orgánů státní správy ve 
smyslu ust. § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu odboru 
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125, Pardubice, 532 11 
ze dne 30.10.2017 
Čj: KrÚ 65488/2017/OŽPZ/Ti 
doručeno dne 31.10.2017 

životního prostředí a zemědělství Krajského 
úřadu Pardubického kraje k akci: “Návrh 
rozhodnutí o námitkách a vypořádání 
připomínek vznesených k návrhu územního 
plánu Dříteč“ 
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. 
Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů v platném znění a 
souvisejících předpisů orgán ochrany ovzduší 
Krajského úřadu Pardubického kraje s 
předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí. 
 
Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. Michal 
Pešata) 
Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění, do působnosti Krajského úřadu 
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. 
územní systém ekologické stability (regionální a 
nadregionální úroveň), zvláště chráněná území 
(přírodní rezervace a přírodní památky), 
evropsky významné lokality, ptačí oblasti a 
přírodní parky, není k tomu, jakým způsobem 
byly vypořádány námitky a připomínky 
vznesené k návrhu územního námitek. 
 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, PhD.) 
Z předloženého návrhu vyhodnocení 
připomínek a námitek vyplývá, že jejich 
vyhodnocením dojde k novým záborům 
zemědělské půdy, nebo ke změnám 
zastavěného území, nebo ke změnám 
funkčního využití ploch, k němuž v režimu 
projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
nelze uplatnit stanovisko dle § 5 odst. 2 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-k měněným částem, které vyplynuly z 
připomínek podaných v rámci společného 
jednání, se DO vyjádřil již v zákonné lhůtě 
pro vydání stanoviska v průběhu veřejného 
projednání. Z veřejného projednání nevzešly 
žádné nové připomínky ani námitky, které 
by měly vliv na zemědělský půdní fond. 
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zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF), v 
platném znění. 
K tomuto novému návrhu dalších ploch či změn 
uplatní orgán OZPF krajského úřadu jakožto 
dotčený správní orgán dle § 17a písmene a) 
zákona stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona 
teprve na základě předložení vyhodnocení 
konečných předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v 
odůvodnění návrhu územního plánu v souladu s 
§ 5 odst. 1 zákona a přílohou č. 3 vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., 
kterou se upravují některé podrobnosti OZPF, v 
platném znění, tj. po doložení upravené 
textové, tabulkové a grafické části. 
 
Orgán státní správy lesů (zpracovatel ing. Jana 
Klapková): 
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 připomínky k dokumentu 
"Návrh rozhodnutí o námitkách a vypořádání 
připomínek  vznesených k návrhu územního 
plánu Dříteč“. 

7. Magistrát města Pardubic, odbor 
dopravy, 17. listopadu č.p. 303, 
Pardubice, 530 02 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

8. Magistrát města Pardubic, odbor 
správních agend, Pernštýnské 
náměstí 1, Pardubice, 530 21 
ze dne 16.10.2017 
Čj: MmP 63454/2017 
podané dne 18.10.2017 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu změny č. 1 územního plánu Dříteč po 
veřejném projednání 
Magistrát města Pardubic, odbor správních 
agend, úsek památkové péče, jako věcně a 
místně příslušný orgán státní památkové péče, 
k žádosti Magistrátu města Pardubic, OHA – 
ÚÚP, čj. MmP 61516/2017, spis. zn. 
OHA/66972/2012/Šv ze dne 29. 9. 2017, 
k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
změny č. 1 územního plánu Dříteč po veřejném 
projednání, sděluje dotčený orgán ve smyslu 
ust. § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů toto 
stanovisko: 
S návrhem rozhodnutí o námitkách po 
veřejném projednání změny č. 1 územního 
plánu Dříteč a s návrhem vyhodnocení 
připomínek po společném veřejném projednání 
změny č. 1 územního plánu Dříteč dotčený 
orgán souhlasí, protože se návrhové řešení 
nedotýká veřejného zájmu v oblasti státní 
památkové péče. 

9. Magistrát města Pardubic, odbor 
životního prostředí, Štrossova 44, 
Pardubice, 530 21 
ze dne 1. 11. 2017 
Čj: MmP OŽP/62430/2017/Ves 
podané dne 2.11. 2017 

Věc: Společné vyjádření odboru životního 
prostředí k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu změny č. 1 Územního plánu Dříteč. 
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 
připomínky. Mgr. Jaroslava Bakajsová 
Oddělení ochrany přírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění nemáme k 
návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu 
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
změny č. 1 Územního plánu Dříteč žádné 
připomínky. 
Z hlediska zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu je kompetentní 
Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ. Ing. 
Petr Veselovský 
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
nemáme připomínky. Ing. František Meduna 
Oddělení vodního hospodářství: 
Z vodohospodářského hlediska požadujeme 

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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respektovat PRVK Pardubického kraje. 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. 

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

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

11. Ministerstvo obrany ČR, sekce 
ekonomická a majetková, odbor 
ochrany územních zájmů, 
Tychonovy 
1, Praha 6, 160 01 
ze dne 11.10.2017 
Č. j.: 9558/65950/2017-8201-
OÚZPCE 
doručeno dne 12.10.2017 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dříteč 
K čj. MmP 61516/2017 
Jako dotčený orgán státní správy na základě 
zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České 
republiky, v y d á v á Ministerstvo obrany - 
Česká republika, jehož jménem jedná na 
základě pověření ministra obrany ze dne 11. 
září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 
219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany 
územních zájmů, Sekce ekonomické a 
majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem 
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 
175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), 
následující stanovisko: 
K předloženému vyhodnocení nemáme 
připomínek. 

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

12. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Na 
Františku 32, Praha 1, 110 15 
Ze dne 10.10.2017 
Č.j.: MPO 63212/2017 
doručeno dne 11.10.2017 

Věc: Návrh rozhodnutí o námitkách a 
vyhodnocení připomínek po veřejném 
projednání návrhu změny č. 1 územního plánu 
Dříteč 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a 
obchodu ve věci ochrany a využívání 

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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nerostného bohatství, ve smyslu ustanovení § 
15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon v 
platném znění) a podle ustanovení § 53 odst. 1 
zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon v 
platném znění), nemáme k předkládanému 
návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny č. 1 
územního plánu Dříteč žádné připomínky. 
Na území obce Dříteč nezasahují žádné 
dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené 
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani 
chráněná ložisková území. 

13. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Palackého nám. 4, 
128 01 Praha 2 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

14. Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj, pobočka 
Pardubice, 
Boženy Němcové 231, Zelené 
Předměstí, 530 02, Pardubice 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

15. Ministerstvo životního prostředí, 
Vršovická 1442, Praha, 100 10 

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své 
stanovisko 

  

16. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického, 
Wonkova 1142/1, Hradec Králové, 
500 02 
ze dne 5.10.2017 
Čj: SBS 32863/2017/OBÚ-09/1 
doručeno dne 6.10.2017 

Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných k 
návrhu Změny č. 1 ÚP Dříteč – stanovisko 
Dne 3. října 2017 byla na Obvodním báňském 
úřadě pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického se sídlem v Hradci Králové (dále 
jen OBÚ v Hradci Králové) zaevidována pod čj. 
SBS 32863/2017 Vaše žádost čj. MmP 
61516/2017 o stanovisko k návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Změny č. 1 ÚP Dříteč, ke 
kterému sdělujeme. 
OBÚ v Hradci Králové nemá k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 
ÚP Dříteč žádných připomínek. 

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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17. Krajský úřad Pardubického kraje, 
odbor rozvoje, oddělení územního 
plánování, Komenského náměstí 
125, 
Pardubice, 532 11 
ze dne 29.9.2017 
Č. j.: KrÚ 65490/2017 
doručeno dne 10.10.2017 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných 
ke Změně č. 1 územního plánu Dříteč 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje 
(dále jen krajský úřad) obdržel dne 4. 10. 2017 
žádost o vydání stanoviska k návrhu rozhodnutí 
o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek 
uplatněných ke Změně č. 1 územního plánu 
Dříteč. 
Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, uplatňuje jako 
nadřízený orgán následující stanovisko. 
Krajský úřad neuplatňuje požadavky na úpravu 
předloženého návrhu rozhodnutí o námitkách 
a návrhu vyhodnocení připomínek. 
Odůvodnění 
Krajskému úřadu byl předložen návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 1 
územního plánu Dříteč (dále jen návrh). 
Návrh není v rozporu s Politikou územního 
rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 
1, která byla schválena vládou České republiky 
15. 4. 2015. 
Návrh není v rozporu se stanovenými zásadami, 
úkoly a záměry, které vyplývají ze Zásad 
územního rozvoje Pardubického kraje, ve znění 
aktualizace č. 1, které nabyly účinnosti 7. 10. 
2014. 
Návrh neobsahuje úkoly směřující k prověření a 
k vymezení nových záměrů nadmístního 
významu a nemá vliv na koordinaci širších 
územních vztahů. 

vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
žádné požadavky na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

 

Zpracovala dne 8. 11. 2017 Ing. arch. Dana Mojžíšková, referentka odboru hlavního architekta jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem Josefem Petrencem, 
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g) Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání  
 

Změna č.1 Územního plánu Dříteč je zpracována na základě rozhodnutí zastupitelstva  obce, projednané a 
schválené zprávy o uplatňování územního plánu Dříteč. Tato byla zpracována pořizovatelem, Magistrátem 
města Pardubice, Odborem hlavního architekta v únoru 2015. Schválena byla usnesením Zastupitelstva obce 
Dříteč č.2 ze dne 30.3.2015 

Součástí, resp. přílohou č.1 Zprávy o uplatňování ÚP Dříteč, jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny 
č.1 ÚP Dříteč. Tyto pokyny jsou plněny. Respektovány jsou požadavky a záměry nadřazené ÚPD a územně 
analytických podkladů (ÚAP).  

Vymezení řešeného území 

Územní plán resp. jeho Změna č.1 řeší celé správní území obce Dříteč (kód obce 574953), tj. katastrální území 
–Dříteč – o výměře  537 ha. Územní plán je zpracován nad digitální mapou KN (DKM), poskytnutou 
objednatelem. 

 
AA..  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  zzáákkllaaddnníí  kkoonncceeppccii  rroozzvvoojjee  úúzzeemmíí  oobbccee,,  vvyyjjááddřřeennéé  zzeejjmméénnaa  vv  ccíílleecchh  zzlleeppššoovváánníí  ddoossaavvaaddnnííhhoo  

ssttaavvuu,,  vvččeettnněě  rroozzvvoojjee  oobbccee  aa  oocchhrraannyy  hhooddnnoott  jjeejjííhhoo  úúzzeemmíí,,  vv  ppoožžaaddaavvccíícchh  nnaa  zzmměěnnuu  cchhaarraakktteerruu  oobbccee,,  jjeejjííhhoo  

vvzzttaahhuu  kk  ssííddeellnníí  ssttrruukkttuuřřee  aa  ddoossttuuppnnoossttii  vveeřřeejjnnéé  iinnffrraassttrruukkttuurryy  vv  ččlleenněěnníí  nnaa::  

 
A-1 Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce: 

Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování: 
- upravena byla lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti o územních studiích pro zastavitelné 

plochy a.11 a a.12 
- aktualizována byla hranice zastavěného území 
- v územním plánu není řešeno zařazení správního území obce Dříteč do rozvojové osy OS4, toto bylo zmiňovánu 

pouze v textu odůvodnění územního plánu a ten není Změnou č.1 měněn. V textové části odůvodnění Změny č.1 
toto zařazení již zmiňováno není 

- textová část územního plánu byla upravenu ve smyslu platné legislativy 
- respektována je podmínka vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 7 odst. 2 – v ploše. Která byla prověřena územní studií 

jsou vymezeny konkrétní plochy veřejných prostranství ve smyslu výše uvedeného §, v dalších plochách nad 2ha, 
na které se vztahuje ustanovení výše uvedeného § a pro které je stanovena podmínka zpracování územní studie, 
nejsou vymezovány konkrétní plochy veřejných prostranství, ale pro tyto plochy stanovena podmínka 
respektování §7 odst.2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

- prověřeno a redukováno bylo uplatnění předkupního práva u vymezených VPS a VPO 
- prověřen byl soulad grafické a textové části ÚP 
- pro plochu vymezenou pro záměr nového sportovního areálu byla stanovena podmínka zachování přístupu na 

další navazující pozemky 

Požadavky obce vyplývající z podané žádosti 
- Prověřena byla možnost a je vymezena  nová zastavitelná plocha pro bydlení na severním okraji sídla 
- Upraveno bylo vymezení ploch změn v souladu se zpracovanou a do evidovanou územní studií 
- Prověřeno a upraveno bylo vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v návaznosti na ČOV na západním 

okraji zastavěného území 
- Upraveno bylo vymezení ploch individuální rekreace v lokalitě chat na západním okraji řešeného území 
- Pro cyklostezku „Mechu a perníku“ byl vymezen prověřený koridor 
- Vyznačena je možnost vedení cyklotrasy po cestě směrem od Sezemic k řece Labe a možnost propojení cyklotras 

se stávající stezkou po obvodu golfového hřiště 
- Prověřena a vyznačena je možnost vedení cyklotrasy od golfového areálu dále k východu a její pokračování 

mimo řešené území k sídlu Borek 
- Pokračování cyklostezky od severního okraje navrhovaného sportovního areálu k Hranicím řešeného území se 

sousední Bukovinou nad Labem je vyznačena jako územní rezerva 
- Cyklostezka vedená od severního okraje zástavby dále na sever je nově vedena po západní straně silnice III. třídy 

v návaznosti na záměr sportovního areálu 
- Cyklostezka (cyklotrasa) vedená od bioplynové stanice směrem k západu je vyznačena jako navrhovaný záměr 

(nikoli jako územní rezerva v platné ÚPD) 
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- Úsek cyklostezky vedené od mostu přes Labe na jižním okraji řešeného území podél východní strany silnice III. 
třídy je vypuštěn 

- Vymezení plochy a.12 je ponecháno beze změny 
- Plocha izolační zeleně východně od navrhované plochy k.4 je vymezena jako stabilizovaná plocha BP – bydlení 

v rodinných domech – příměstské 
- Jižní část areálu ležícího severozápadně od sídla je vymezena jako plocha přestavby – z důvodu rozšíření 

možností využití, vymezena je i navazující plocha jako zastavitelná pro případný rozvoj tohoto areálu 
- Vymezena je zastavitelná plocha pro záměr nového sportovního areálu 
- Vyznačeno je grafickou značkou místo pro případné umístění rozhledny 

Požadavky z Politiky územního rozvoje ČR 
Soulad s PÚR ČR je popsán v předchozí kapitole textové části odůvodnění. 

Požadavky vyplývající z aktualizace č.1 ZÚR Pk 
Z aktualizace č.1 ZÚR Pk nevyplývá žádný nový požadavek pro řešení Změny č.1 ÚP. 
Soulad se ZÚR Pk je popsán v předchozí kapitole textové části odůvodnění. 

Požadavky vyplývající z ÚAP Pardubice 
- Respektovány jsou limity využití území 
- Respektovány jsou záměry na provedení změn v území, které většinou vyplývají z platné ÚPD. Vyznačen není 

koridor pro splavnění Labe, protože ZÚR Pk v tomto úseku žádný koridor vymezují 
- Specifikované problémy k řešení: 

o Střet navrhovaného splavnění Labe s ÚSES, s Natura 2000, s krajinným rázem a záplavou není řešen, 
neboť tento záměr dosud nebyl prověřen žádnou podrobnější dokumentací a ani žádná ÚPD vymezila 
tento budoucí záměr v řešeném území jako záměr k řešení v nejbližších 10-15 letech. Tento úsek není 
sledován ani v ZÚR Pk. 

o Kontakt zastavitelných ploch s ochranným pásmem VVN je řešitelný vhodným uspořádáním zástavby a 
vymezením veřejných prostranství v těchto plochách např. v podrobnější dokumentaci. Je řešeno např. 
ve zpracované územní studii. 

o Krajina je řešena v platné ÚPD. Možnosti řešení jsou pro severní část řešeného území naznačeny 
vymezením ploch územních rezerv. 

o Plochy občanského vybavení jsou Změnou č.1 konkretizovány a rozšiřovány 
o Případný nesoulad prvků ÚSES byl prověřen 

- Zohledněny jsou silné a slabé stránky dle rozboru udržitelného rozvoje území, vytvořeny jsou podmínky pro 
využití příležitostí, vytvořeny jsou podmínky pro řešení hrozeb (plochy občanského vybavení jsou v rozšířeném  
rozsahu vymezeny, je otázkou, co je konkrétně myšleno nadměrným rozvojem zázemí golfového hřiště. Pro 
všechny zastavitelné plochy jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, pro plochy, kde je nutné další 
podrobnější prověření, je stanovena podmínka zpracování územní studie). 

- Cíle pro územní plánování jsou stanoveny pro celé ORP Pardubice a je otázkou , zda lze všechny zásady aplikovat 
na všechna sídla a jejich správní území. 

o Nerozšiřování sídla za hranice současně vymezených zastavitelných území (ploch) v případě Změny č.1 
respektováno není. Změna č.1 na úkor již vymezených ploch změn s hlavní funkcí bydlení vymezuje 
funkce jiné – veřejnou zeleň a plochy pro občanské vybavení. Část vymezených zastavitelných ploch již 
byla zastavěna, pro další jsou vydána správní rozhodnutí. V odpovídajícím rozsahu je vymezena nová 
plocha pro bydlení severně od zastavěného území – na základě požadavku vlastníka pozemku. Řešeny 
jsou další návaznosti v kontaktním území. Rovněž záměr na realizaci nového sportovního areálu je 
vyznačen na základě konkrétního požadavku. Obec s oběma novými záměry souhlasí.  

o Ochrana hranic sídla – obec Dříteč má dlouhodobou vizi o tom, jakým způsobem by mělo být využíváno 
okolí sídla. Především podporuje rozšíření možností pro volnočasové aktivity, rozvoj ploch zeleně a 
rozšíření nabídky občanského vybavení.  Obec Dříteč má potenciál stát se novým centrem a cílem pro 
příznivce sportu a turistického ruchu. Podporován je rozvoj cykloturistiky. Tento rozvoj je směřován do 
území, které není limitováno významnými přírodními hodnotami. Do blízkosti přírodních partií vázaných 
na tok řeky Labe a říční nivu nejsou navrhovány záměry, které by s těmito hodnotami kolidovaly. 

o Skladebné části ÚSES jsou respektovány 
o Spolupráce obcí při společném řešení veřejné infrastruktury a posilování rekreačního potenciálu krajiny 

je nástroji územního plánování obtížně zajistitelná – s výjimkou koordinace záměrů v rámci projednání 
ÚPD 

o Změna č. 1 ÚP navazuje na řešení platné ÚPD a umožňuje prostupnost krajiny i pro rekreační využití 

 
A-2 Požadavky na rozvoj obce a ochranu hodnot jejího území 
 Rozvoj obce je řešen v souladu s principy udržitelného rozvoje. Pilíř hospodářského rozvoje je ovšem potlačen 
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vzhledem k záměru maximální podpory pro rozvoj občanského vybavení, rekreace a zeleně a podpory bydlení (trvalého i 
rekreačního). Stávající výrobní areály jsou respektovány, vytvořeny jsou podmínky pro jejich další fungování, případnou 
intenzifikaci a rozšíření provozovaných činností. 

Požadavky vyplývající z Územně analytických podkladů ORP Pardubice: 
- Respektovány jsou hodnoty území 

Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a 
bezpečnosti státu, ochrany ložisek a nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými 
rizikovými přírodními jevy): 

- Ochrana veřejného zdraví: Nové výrobní aktivity nejsou navrhovány, pokud je vymezena plocha pro využití, pro 
které jsou stanoveny limitní hodnoty hluku, pak je stanovena podmínka prokázání, že tyto budou respektovány 

- Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu, požární ochrana – tato problematika je řešena v platném ÚP. Nebyly 
uplatněny žádné požadavky nové požadavky. Navržené zdroje vody pro hašení požárů budou splňovat podmínky 
obsažené v ČSN 75 2411. 

- Ochrana ložisek nerostných surovin a jejich těžby, sesuvná a poddolovaná území – v řešeném území se tyto 
limity využití území nevyskytují 

- Ochrana před povodněmi – řešené území není ohroženo průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. 
Vyhlášené záplavové území je respektováno, do jeho rozsahu nejsou vymezovány zastavitelné plochy, které by 
umožňovaly realizaci zástavby tak, aby byly způsobeny povodňové škody na majetku. V rozsahu záplavového 
území je vymezen koridor pro dopravní infrastrukturu – cyklostezku nadmístního významu. 

 
 

A.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch: 

Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování a požadavky obce vyplývající z podané žádosti – je popsáno výše.  
- Součástí textové části odůvodnění Změny č. 1 je vyhodnocení účelného využití stávajícího zastavěného území a 

vyhodnocení potřeby nových zastavitelných ploch a vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond. 

- Vymezení nových záměrů nevychází z nových potřeb obce a změny názoru zpracovatele na řešenou 
problematiku, ale jedná se převážně o prověření konkrétních záměrů jednotlivých žadatelů o změnu využití 
území. 

- Změna č. 1 ÚP navazuje na řešení platné ÚPD, navazuje na stanovené zásady, její formální i obsahovou stránku, 
včetně stanovených podmínek 

- Pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití je využita struktura těchto ploch dle platné ÚPD, stanovené 
podmínky byly prověřeny a upraveny v souladu s platnou legislativou 

Požadavky vyplývající z aktualizace č.1 ZÚR Pk : z aktualizace nadřazené ÚPD nevyplývá žádný nový požadavek. Soulad 
s touto dokumentace je opsán v předchozí kapitole. 

Další požadavky na urbanistickou koncepci…: respektovány jsou podmínky ochrany – režimu ochranného pásma Státního 
hradu Kunětická hora. 

 

 
A.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury 
a možnosti jejích změn 

Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování a požadavky obce vyplývající z podané žádosti – je popsáno výše.  
- Pro cyklostezku nadmístního významu je vymezen prověřený koridor, který je vymezen ve změně č. 1 ÚP Dříteč 

jako koridor pro realizaci VPS dopravní infrastruktury 

Požadavky vyplývající z aktualizace č.1 ZÚR Pk : z aktualizace nadřazené ÚPD nevyplývá žádný nový požadavek. Soulad 
s touto dokumentace je popsán v předchozí kapitole. 

Dopravní infrastruktura  
- Nové záměry jsou vymezeny s ohledem na stávající silniční síť, vytvořeny jsou podmínky pro možnost jejich 

dopravní obsluhy 
- Podmínka zajištění odpovídající kapacity pro dopravu v klidu je stanovena jako jedna z podmínek pro využití 

zastavitelné plochy (I/Z02), konkrétní počty uváděny nejsou, jedná se podrobnost, která  bude prověřena 
v následujících krocích přípravy záměru, kde budou prověřeny i kapacity např. občanského vybavení 
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Technická infrastruktura 
- Řešení Změny č.1 ÚP navazuje na řešení platné ÚPD, respektovány jsou stanovené podmínky a zásady. 

Občanské vybavení 
- Změna č.1 významně navyšuje plošný rozsah vymezených ploch změn s hlavní funkcí občanského vybavení 

Veřejná prostranství – podmínka vymezení ploch veřejných prostranství v souladu s platnou legislativou je u ploch 
většího plošného rozsahu, u kterých je zároveň stanovena podmínka zpracování územní studie, uvedena 

Další požadavky na veřejnou infrastrukturu – trasa cyklostezky byla ponechána bez úprav, je trasována v souladu se 
zpracovanou územní studií. Tento záměr neznamená omezení přístupu k HOZ pro jeho údržbu 

 
A.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 
nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné 
vyloučit umísťování  staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst.5 stavebního zákona 

Požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování a požadavky obce vyplývající z podané žádosti – je popsáno výše.  

Požadavky vyplývající z aktualizace č.1 ZÚR Pk : z aktualizace nadřazené ÚPD nevyplývá žádný nový požadavek. Soulad 
s touto dokumentace je popsán v předchozí kapitole. 

Další požadavky na koncepci uspořádání krajiny – požadavky jsou plněny, pokud se řešení Změny č.1 této problematiky 
dotýká. Trasování skladebných částí ÚSES bylo prověřeno s ohledem na řešení ÚPD sousedních obcí, jejich označení bylo 
prověřeno s ohledem na ÚPP – Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP Pardubice 

 

 

bb))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  pplloocchh  aa  kkoorriiddoorrůů  úúzzeemmnníícchh  rreezzeerrvv  aa  nnaa  ssttaannoovveenníí  jjeejjiicchh  vvyyuužžiittíí,,  kktteerréé  bbuuddee  nnuuttnnoo  

pprroovvěěřřiitt  

 
Prověřeno bylo vymezení územních rezerv v platné ÚPD. Územní rezerva pro cyklostezku R3 je vypuštěna a 

tento záměr je Změnou č.1 ÚP vyznačen jako záměr v návrhu. Naopak cyklostezka vedená podél silnice III. třídy směrem 
k Bukovině nad Labem je vyznačena jako územní rezerva. Další plochy územních rezerv jsou vyznačeny  s ohledem na 
budoucí možné využití části území mezi dvěma areály občanského vybavení (stávající a navrhované) nadmístního 
významu.  

 

cc))      PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyymmeezzeenníí  vveeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnýýcchh  ssttaavveebb,,  vveeřřeejjnněě  pprroossppěěššnnýýcchh  ooppaattřřeenníí  aa  aassaannaaccíí,,  pprroo  kktteerréé  

bbuuddee  mmoožžnnéé  uuppllaattnniitt  vvyyvvllaassttnněěnníí  nneebboo  ppřřeeddkkuuppnníí  pprráávvoo  

• Vypuštěna je možnost uplatnění předkupního práva u VPS, ponecháno je pro plochu veřejného prostranství 

• Pro plochu s uplatněním  předkupního práva jsou doplněny náležitosti v souladu s platnou legislativou 

 

dd))      PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  pprroovvěěřřeenníí  pplloocchh  aa  kkoorriiddoorrůů,,  vvee  kktteerrýýcchh  bbuuddee  rroozzhhooddoovváánníí  oo  zzmměěnnáácchh  vv  úúzzeemmíí  ppooddmmíínněěnnoo  

vvyyddáánníímm  rreegguullaaččnnííhhoo  pplláánnuu,,  zzpprraaccoovváánníímm  úúzzeemmnníí  ssttuuddiiee  nneebboo  uuzzaavvřřeenníímm  ddoohhooddyy  oo  ppaarrcceellaaccii  

• regulační plán – podmínka zpracování a vydání regulačního plánu není ve Změně č.1 uplatněna pro žádný 
záměr 

• územní studie – prodloužena je lhůta pro zpracování územní sdudie a vložení dat do evidence územně 
plánovací činnosti pro plochy a.11 a a.12. podmínka zpracování územní studie je stanovena nově pro 
zastavitelnou plochu pro nový sportovní areál. 

 

ee))      PPřřííppaaddnnýý  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  vvaarriiaanntt    

Změna č.1 Územního plánu Dříteč  je řešen jako invariantní.  
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ff))    PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  uussppoořřááddáánníí  oobbssaahhuu  nnáávvrrhhuu  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  aa  nnaa  uussppoořřááddáánníí  oobbssaahhuu  jjeehhoo  ooddůůvvooddnněěnníí  

vvččeettnněě  mměěřříítteekk  vvýýkkrreessůů  aa  ppooččttuu  vvyyhhoottoovveenníí  

o Změna č.1 UP je zpracována přiměřeně dle metodiky MINIS z 04/2010, neboť navazuje na obsah a formu platné 
ÚPD, která ne zcela odpovídá všem podmínkám této metodiky např. kódy ploch s rozdílným způsobem využití 

o Celá dokumentace je zpracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

o Územní plán je zpracován digitálně nad katastrální mapou. 

o Územní plán obsahuje textové a grafické přílohy dle platné legislativy  

 

 

mm))  PPoožžaaddaavvkkyy  nnaa  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvůů  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  nnaa  uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  úúzzeemmíí,,  ppookkuudd  ddoottččeennýý  oorrggáánn  vvee  

ssvvéémm  ssttaannoovviisskkuu  kk  nnáávvrrhhuu  zzaaddáánníí  uuppllaattnniill  ppoožžaaddaavveekk  nnaa  zzpprraaccoovváánníí  vvyyhhooddnnoocceenníí  zz  hhlleeddiisskkaa  vvlliivvůů  nnaa  

žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  nneebboo  ppookkuudd  nneevvyylloouuččiill  vvýýzznnaammnnýý  vvlliivv  nnaa  eevvrrooppsskkyy  vvýýzznnaammnnoouu  llookkaalliittuu  ččii  ppttaaččíí  oobbllaasstt  

o Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bylo dotčeným orgánem požadováno. Nebyl vyloučen vliv 
koncepce na evropsky významnou lokalitu Orlice a Labe. 

o Vyhodnocení vlivů Změny č.1 ÚP Dříteč na udržitelný rozvoj území je samostatnou dokumentací a je zpracováno 
s ohledem na podmínky stanovené ve Zprávě o uplatňování územního plánu Dříteč.  

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 

 
h) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 

(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od ůvodn ěním pot řeby jejich vymezení 
 
 Změna č.1 Územního plánu Dříteč vymezuje plochu: 

• pro nový sportovní areál nadmístního významu a  

• koridor pro vedení cyklostezky nadmístního významu (Mechu a perníku) 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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i) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

 
 Územní plán byl zpracováván v souladu s potřebami obce, subjektů působících v řešeném území s ohledem na 
ochranu hlavních složek životního prostředí, přírodních, kulturních a civilizačních i urbanistických hodnot řešeného území. 
 
 Změna č.1 ÚP Dříteč prověřuje možnosti dalších záměrů a potřeb, které vzešly z projednané zprávy o 
uplatňování územního plánu Dříteč a konkrétních požadavků na změnu využití území od dalších subjektů. 

  
Konkrétní úpravy územního plánu: 

a) Aktualizována byla hranice zastavěného území dle aktuálních údajů katastru nemovitostí. Vyznačeny jsou části 
původního vymezení hrance zastavěného území, které se z řešení vypouští a vyznačeno je nové vymezení 
hranice. 

 Odůvodnění jednotlivých úprav popsáno na schématech: 
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b) Prověřena byla textová část územního plánu, upravena byla v souladu s platnou legislativou. Části, které 

nemohou být součástí územně plánovací dokumentace, byly vypuštěny, některé formulace zásad a podmínek 
byly upřesněny. 

c) Respektováno je ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 7 odst. 2. V souladu se zpracovanou a evidovanou 
územní studií „Dříteč – východ“ jsou vymezeny plochy změn pro veřejná prostranství – ZV – plochy zeleně na 
veřejných prostranstvích. Pro novou zastavitelnou plochu I/Z02, vymezenou pro nový sportovní areál, je 
stanovena podmínka zpracování územní studie. Tato studie by měla prověřit mj. podmínky plošného uspořádání 
a vymezit v souladu s výše uvedeným ustanovením odpovídající plochu nebo plochy veřejného prostranství. 

d) Prodloužena je lhůta pro pořízení územní studie a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti  pro zastavitelné plochy a.11  a a.12 takto – do 5-ti let od vydání Změny č.1 ÚP Dříteč. Vzhledem k tomu, 
že doposud nebyl upřesněn záměr na výstavbu v těchto zastavitelných plochách a není žádoucí, aby zástavba na 
nich případně probíhala živelně bez jasně stanovených a dohodnutých zásad a podmínek, je prodloužena lhůta 
pro pořízení územní studie. 

e) Z důvodu souladu ÚPD s platnou legislativou je vypuštěna možnost uplatnění předkupního práva pro veřejně 
prospěšná opatření – založení skladebných částí ÚSES. Předkupní právo bylo vypuštěno i u ostatních veřejně 
prospěšných staveb a opatření z důvodu, aby nedocházelo k dlohodobému omezování vlastnických práv majitelů 
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nemovitostí. Možnost vyvlastnění byla u těchto VPS ponechána. Možnost uplatnění předkupního práva byla 
ponechána pouze u plochy veřejného prostranství. 

f) Prověřen byl soulad grafické a textové části. Z textové části byly vypuštěny ty části, které byly z řešení územního 
plánu již vypuštěny, ale nedopatřením v textové části byly ještě zmiňovány. 

g) Aktualizován byl limit využití území – záplavové území řeky Labe a aktivní zóna záplavového území 

 

ŘŘeeššeennéé  llookkaalliittyy  

 
Nové záměry, zastavitelné plochy 
 

I/Z01   

Nová zastavitelná plocha vymezená v návaznosti a areál bioplynové stanice. 

  
 
Zastavitelná plocha je vymezena na základě konkrétní žádosti majitele a provozovatele bioplynové stanice. Plocha změny 
I/Z01a je vymezena pro možnost rozšíření zázemí areálu bioplynové stanice. Plocha změny I/Z01b je vymezena pro 
možnost realizace zařízení, které bude využívat odpadního tepla z navazující bioplynové stanice – např. pro aquakulturu  
(chov ryb v nádržích apod.), případně na jiné např. sušení produktů (masa, ovoce apod). Při využívání ploch je nutno 
respektovat režim ochranných pásem a trasy technické infrastruktury. Na jižním okraji plochy změny je nutno 
respektovat vymezení plochy tak, aby byla zachována návaznost ploch vymezených pro skladebné části ÚSES – zachování 
kontinuity. Plocha leží na půdách ZPF III. třídy ochrany, nenarušuje organizaci zemědělských pozemků ani síť 
zemědělských účelových komunikací a cest. 
Podmínka SEA hodnocení: 
„Podmínkou realizace náplně plochy I/Z01 je zakrytí poslední otevřené nádrže ve stávajícím areálu vzhledem k zajištění 
faktoru pohody obyvatelstva ve výhledové ploše pro bydlení I/Z04, která bude nejbližší areálu bioplynové stanice a ve 
stávajících plochách bydlení blízkých.“ 
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I/Z02 

Nová zastavitelná plocha pro sportovní areál nadmístního významu 

  
 
Zastavitelná plocha je vymezena na základě konkrétní žádosti o změnu ve využívání území se souhlasem  majitele a 
provozovatele bioplynové stanice, rovněž obec tento záměr podporuje. Pro realizaci sportovního areálu je vymezena 
plocha změny I/Z02a pro OS - plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. Plocha je vymezena 
podél západní strany silnice III. třídy III/29810. Pro možnost dopravního napojení by byla využívána křižovatka na jižním 
okraji zastavitelné plochy – plocha změny I/Z02c pro DSk – plochy silniční dopravy - komunikace. Pro tuto křižovatku je již 
v platném ÚP vymezena plocha změny tak, aby bylo možno realizovat úpravu křižovatky např. na okružní. Další možnost 
dopravního napojení by byla řešena na severním okraji plochy, v místě, kde je v současné době situován účelový sjezd na 
zemědělskou účelovou komunikaci – plocha změny Z/02b – pro PVk - plochy místních, obslužných a účelových 
komunikací. Možnost přístupu na další navazující zemědělské pozemky musí být zachována. Velká pozornost by měla být 
věnována hmotovému řešení objektů a jejich architektuře s ohledem na uplatnění těchto objektů v dálkových pohledech, 
pohledových horizontech a s ohledem na možnost ovlivnění krajinného rázu a charakteru krajiny v širším kontextu. 
Největší objekt zimního stadionu bude situován do severní části plochy, kde se terén začíná mírně svažovat k severu 
(nebude umístěn na vrcholu). Mezi silnicí III. třídy a sportovním areálem, resp. paralelně vedenou místní komunikací a 
parkovišti bude ponechán pás izolační zeleně z důvodu vedení tras technické infrastruktury – plocha změny Z/02d – pro 
plochy ochranné a izolační zeleně. Vymezenou plochou bude vedena cyklostezka, která na severním okraji bude 
odkloněna západním směrem, kde se napojí na trasu cyklostezky nadmístního významu vedené podél řeky Labe.  
Realizací tohoto záměru by byla rozšířena nabídky pro sportovní a volnočasové aktivity nejen pro obyvatele Dřítče, ale i 
kontaktního území včetně blízkého krajského města Pardubice. 
Plocha neleží na chráněných půdách I. nebo II. třídy ochrany, nenarušuje systémy odvodnění, nenarušuje organizaci 
zemědělských plocha ani systém zemědělských účelových komunikací. 
Plochy ležící severně od sídla jsou při přívalových deštích zdrojem vody, která poté ohrožuje stávající zástavbu. Protože 
tento záměr by mohl ovlivnit odtokové poměry v tomto území, bude nutno tomuto problému věnovat při přípravě 
záměru patřičnou pozornost a případně navrhnout vhodná vodohospodářská opatření. 
Podmínky SEA hodnocení:  
„Podmínkou realizace náplně plochy I/Z02 je odpovídající hmotové řešení objektů a jejich architektuře s ohledem na 
uplatnění těchto objektů v dálkových pohledech, pohledových horizontech a s ohledem na možnost ovlivnění krajinného 
rázu a charakteru krajiny v širším kontextu.“ 
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I/Z03 

Nová zastavitelná plocha pro rozšíření možností využití stávajícího zemědělského areálu na severozápadním okraji sídla. 

 
 
Plocha vyplňuje plochu mezi okrajem stávající zástavby a zemědělským areálem. Plocha by svým využitím měla tvořit 
jakýsi přechod mezi plochou s přavažující funkcí výroby a plochou s převažující funkcí bydlení. Plocha je vymezena pro 
SBv – plochy smíšené obytné – venkovské. V této ploše by mohla být realizována zástavba pro doplňokové aktivity a 
služby sloužící např. pro agroturistiku včetně nabídky ubytování apod.   
Plocha nelží na chráněných půdách I. nebo II. třídy ochrany, nenarušuje systém zemědělských účelových komunikací, 
nevznikají zbytkové, zemedělsky obtížně využitelné plochy. 
 
Podmínky SEA hodnocení: 
„Podmínkou realizace náplně plochy I/Z03 je, že prostorové a architektonické řešení zástavby bude zohledňovat vazbu na 
okolní zástavbu (horizontální dominance, sedlová střecha apod.) a bude řešeno s ohledem na krajinný ráz; dále zachování 
stromů podél západní hranice směrem k ploše I/P01.“  

 
 
I/Z04 

Nová zastavitelná plocha pro bydlení na severním okraji sídla. 

    
 
Zastavitelná plocha je vymezena na základě konkrétní žádosti majitele nemovitosti o změnu ve využívání území. Záměr 
byl prověřován podrobnější dokumentací – „Zastavovací studie rodinnými domy, obec Dříteč – sever“ (r. 2011, Ateliér 
Zídka, architektonická kancelář, spol. s r.o.) 
Změna č. 1 ÚP vymezuje v souladu se zpracovaným podkladem plochy změny s převládají funkcí bydlení I/Z04a a I/Z04b 
pro BP – plochy bydlení v rodinných domech – příměstské. Pro možnost dopravního napojení a vnitřní obsluhy území je 
vymezena plocha změny I/Z04c pro PVk – plochy místních a účelových komunikací. Tato je řešena i s ohledem na 
případné další rozšíření ploch bydlení východním směrem. Vzhledem k délce místní komunikace, která je řešena jako 
slepá, bude nutno řešit způsob např. otáčení vozidel (popeláři, vozidla integrovaného záchranného systému) a to např. 
rozšířením veřejného prostranství, obratištěm. 
Podél západního okraje plochy je podél silnice III. třídy vymezen pás izolační zeleně, který by mohl částečně eliminovat 
negativní důsledky provozu na této komunikaci – plocha změny I/Z04e – pro plochy ochranné a izolační zeleně. 
Na jižním okraji je vymezena plochy změny I/Z04d, která vytváří podmínky pro možnost úpravy křižovatky – prostorové a 
směrové úpravy. 
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Plocha vybíhá úzkým pásem do krajiny, ale v souvislosti se záměrem nového sportovního areálu na druhé straně silnice 
III. třídy by logicky doplňovala oboustranné obestavění této komunikace. 
Podmínky SEA hodnocení: 
„Podmínkou realizace náplně plochy I/Z04 je zohlednění vazby na okolní zástavbu (horizontální dominance, sedlová 
střecha apod.) a bude řešeno s ohledem na krajinný ráz.  
 
 
 
I/Z05 

Plocha řeší změnu funkčního vymezení části zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD v souladu se zpracovanou a 
zaevidovanou územní studií. 

 

 
 
Změna č.1 ÚP Dříteč v souladu se zpracovanou územní studií vymezuje východně od objektu občanského vybavení, který 
je i sídlem Obecního úřadu, plochu veřejné zeleně – plocha změny I/Z05a – ZV plochy zeleně na veřejných prostranstvích,  
plochu pro rozšíření možností parkování v návaznosti na objekt občanského vybavení – plocha změny I/Z05b – DP 
dopravní plochy – parkoviště a plochu změny I/Z05c – pro PVk  plochy místních, obslužných a účelových komunikací – pro 
možnost propojení stávající a navrhované zástavby. Toto propojení by mělo sloužit pro pěší a cyklisty tak, aby prostor 
jižně od stávajícího objektu občanského vybavení nebyl využíván jako další příjezd do nové lokality rodinného bydlení. 
Plocha není novým záborem ZPF. 
 
 
I/Z06 

Plocha řeší změnu funkčního vymezení části zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD v souladu se zpracovanou a 
zaevidovanou územní studií. 

 
 
Změna č.1 ÚP Dříteč v souladu se zpracovanou územní studií vymezuje východně od centra sídla, plochu veřejné zeleně – 
plocha změny I/Z06a – ZV plochy zeleně na veřejných prostranstvích (soulad s § 7 odst.2 Vyhlášky č. 501/2006 Sb.),  
plochu pro rozšíření možností občanského vybavení s ohledem na navrhovaný nárůst počtu obyvatel – plocha změny 
I/Z06b – OV plochy občanského vybavení a plochy veřejných prostranství - plochy změny I/Z06c – pro PVk plochy 
místních, obslužných a účelových komunikací a I/Z06d – pro PV plochy veřejných prostranství.  
Plocha není novým záborem ZPF. 
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I/Z07 

Plocha řeší změnu funkčního vymezení části zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD v souladu se zpracovanou a 
zaevidovanou územní studií. 

  
 
Změna č.1 ÚP Dříteč v souladu se zpracovanou územní studií vymezuje jihovýchodně od centra sídla,  plochu pro rozšíření 
možností občanského vybavení s ohledem na navrhovaný nárůst počtu obyvatel – plocha změny I/Z07a – OV plochy 
občanského vybavení a plochu veřejného prostranství - plochu změny I/Z07b – pro PVk plochy místních, obslužných a 
účelových komunikací. 
Plocha není novým záborem ZPF. 
 
 
I/Z08 

Plocha řeší změnu funkčního vymezení části zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD v souladu se zpracovanou a 
zaevidovanou územní studií a s ohledem na potřebu rozšíření stávajícího sportovního areálu na jihovýchodním okraji 
sídla. 

  
 
Změna č.1 ÚP Dříteč s ohledem na potřebu rozšíření stávajícího sportovního areálu vymezuje plochu změny I/Z08a pro 
OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení, v souladu se zpracovanou územní studií vymezuje 
plochu veřejného prostranství - plochu změny I/Z08b – pro PV plochy veřejných prostranství a plochu změny I/Z08c pro 
ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích. 
Plocha není novým záborem ZPF. 

 
 
I/Z09 

Plocha řeší změnu funkčního vymezení části zastavitelné plochy vymezené platnou ÚPD v souladu se zpracovanou a 
zaevidovanou územní studií.  
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Změna č.1 ÚP Dříteč vymezuje v souladu se zpracovanou územní studií plochy veřejného prostranství - plochy změny 
I/Z09a a I/Z09b – pro PV plochy veřejných prostranství.  Plochy jsou dotčeny průchodem nadzemního vedení elektro VVN 
110 kV a rozsahem jeho ochranného pásma. Plochy nejsou vzhledem k režimu ochranného pásma vedení elektrizační 
soustavy možné využít pro zástavbu. 
Plocha není novým záborem ZPF. 
 

 
I/Z10, I/Z11, I/Z12 

Změna č. 1 vymezuje prověřený koridor pro možnost vedení cyklostezky nadmístního významu „Mechu a perníku“. 

 
Pro vymezení prověřeného koridoru byla využita podrobnější dokumentace, která prověřuje detailně možnosti vedení 
cyklostezky nejen v řešeném, ale v širším území mezi městy Hradec Králové a Pardubice.  
 
 

V  jižní části řešeného území je nově řešeno vedení cyklostezky 
mimo trasu komunikace III. třídy, resp. mimo stávající most přes 
řeku Labe, po kterém je vedena silnice III. třídy. Východně od 
stávajícího mostu je řešena nová lávka pro vedení cyklostezky. Ta 
je na k.ú. Němčice odkloněna na severním okraji zástavby 
východním směrem od silnice III. třídy. V místech stávající 
zvykové cesty se odklání trasa cyklostezky severním směrem na 
novou lávku přes řeku Labe a vstupuje do řešeného území (k.ú. 
Dříteč). Zde je vedena po břehu Labe pod stávající most a dále 
k severozápadu. Zachována je možnost napojení na stávající 
účelovou komunikaci vedenou východním směrem od silnice III. 
třídy na severním předmostí. 
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V lokalitě rekreačních chat jihozápadně od sídla se u přechodu 
plynu přes řeku Labe trasa cyklostezky odklání od břehových 
partií a je vedena východně od rozšířených pozemků rekreačních 
chat. Na hranici stávající zástavby se trasa cyklostezky vrací na 
břeh řeky Labe, kde jako cyklotrasa je vedena po stávající místní 
komunikaci k areálu čistírny odpadních vod.  

 

 
 
 
 
 
 
U stávajícího areálu čistírny odpadních vod se trasa přimyká na 
břeh řeky Labe je podél břehu vedena severním směrem až na 
severozápadní okraj řešeného území.  
V některých úsecích, kde není trasa zcela stabilizována, je 
rozhodováno mezi variantami, je v rozsahu řešeného území 
vymezen koridor tak, aby bylo možno realizovat kteroukoli 
z variant. 

Podmínky SEA hodnocení:  

„Realizaci náplně zastavitelné plochy I/Z11 podmínit tím, že 
severní úsek plochy bude řešen s využitím rozšíření stávajícího 
propustu přes příkop u ČOV směrem od Labe a s ohledem na 
polohu silných stromů v prostoru jižně od areálu ČOV (N2000). 

Výkopové práce pro řešení cyklostezky vyloučit s použitím těžké 
stavební techniky a manipulační pás řešit v ose (N2000).  

V rámci výstavby cyklostezky důsledně bránit únikům zásaditých 
stavebních hmot do okolí (skladování na ploše staveniště, 
využívání jen akutně potřebného množství apod.) (N2000).“  

 

 
I/Z13 

Změna č. 1 vyznačuje pro možnost vedení cyklostezky linii (cyklotrasy) trasu (grafická značka), která je shodná se vedením 
v územním plánu vyznačené linie územní rezervy pro stejný záměr. 

 

Trasa by byla vedena ve stopě účelové komunikace. Na terénním zlomu by se stočila západním směrem, kde by se 
napojila na cyklostezku nadmístního významu vedené po břehu řeky Labe. 
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I/Z14 

Změna č. 1 vyznačuje pro možnost vedení cyklotrasy linii (grafická značka) na dílčím úseku silnice III. třídy – mezi dvěma 
křižovatkami na severním okraji sídla. Cyklotrasa je vyznačena z důvodu, že původně uvažovaná cyklostezka vedená po 
soukromých pozemcích, v místech, kde je veden příkop pro odvedení srážkových vod, nebylo vhodné řešení. 

 

Trasa není vedena ani po vnitřní silniční síti, protože systém cyklostezek je vázán na cyklostezku nadmístního významu 
vedenou po západním okraji řešeného území. Kdyby byly cyklotrasa odchýlena východním směrem, museli by cyklisté 
min. 2x křížit silnici III. třídy a tím by toto řešení zvětšovalo počet možných kolizních míst. Takto cyklista překoná 
poměrně krátký úsek jako účastník silničního provozu po silnici III. třídy. Využití vnitřní sítě místních komunikací tímto 
řešením vyloučeno není. 

 
I/Z15 

Změna č. 1 vyznačuje pro možnost vedení cyklotrasy linii (grafická značka) na dílčím úseku místní účelové komunikace  od 
jihovýchodního okraje zástavby sídla k patě svahu popílkoviště a dále svahem nahoru na stávající stezku kolem golfového 
hřiště. 

  

 
I/Z16 

Změna č. 1 vyznačuje pro možnost vedení cyklotrasy linii (grafická značka) na úseku silnice III. třídy III/29811.  
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V řešeném území je cyklotrasa vedena po silnici III. třídy východním směrem k místní části Zástava (leží mimo řešené 
území) a Újezdu u Sezemic. Před Zástavou odbočuje cyklotrasa ze silnice III. třídy severním směrem na účelovou 
komunikaci.  

Dále je vedena mimo řešené území po účelové komunikaci po patě popílkoviště. Na jeho severním okraji pak odbočuje 
směrem k východu po účelové komunikaci. 

 

Cca po 400 m opět pokračuje po účelové komunikaci směrem na sever. Dle podrobnější dokumentace pro silnici R35 je 
počítáno s mimoúrovňovým převedením této účelové komunikace nad R35.  

 
Účelová komunikace a tudíž i cyklotrasa vedená po ní se napojí západně od sídla Borek na silnici III. třídy, po které je 
vedena stávající cyklotrasa č.4125. 
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I/Z17 

Změna č. 1 vyznačuje pro možnost vedení cyklotrasy linii (grafická značka) od jižního okraje řešeného území, východně od 
Hradečníku (vodoteč) po účelové komunikaci severovýchodním směrem, kde by se napojila na plánovanou cyklostezku 
podél silnice III. třídy III/29810 – směr Sezemice. Toto vedení cyklotrasy může být chápáno i jako variantní řešení 
k cyklostezce vedené  souběhu s Hradečníkem. 

 

 
I/Z18 

Změna č. 1  vyznačuje linii pro možnost vedení cyklostezky (grafická značka) navrhovaným sportovním areálem. Její 
přesné trasování bude prověřeno územní studií. Toto vedení cyklostezky po západní staně silnice III. třídy nahradí vedení 
cyklostezky vyznačené v platné ÚPD. 

 

 
I/Z19 

Změna č. 1  neprověřený koridor pro možnost řešení nového způsobu dopravního napojení stávajícího zemědělského 
areálu na severozápadním okraji sídla. Stávající dopravní napojení je nevyhovující, místní komunikace nemá dostatečné 
prostorové parametry a je vedena podél ploch s převládajíc funkcí bydlení. Toto nové napojení by mohlo být řešeno 
zároveň s novým řešením křižovatky silnic III. tříd a jižním napojením navrhovaného sportovního areálu. Zároveň by nová 
komunikace mohla být řešena jako součást vodohospodářských opatření pro eliminaci ohrožení vodní erozí z ploch 
ležících severně. 
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I/Z20 

Změna č.1 vymezuje novou zastavitelnou plochu pro rozvoj systému sídlení zeleně na jižním okraji sídla v návaznosti na 
platným územním plánem vymezenou zastavitelnou plochu c.2. 

 

Plocha je vymezena pro typ plochy ZVp – vnitrosídlení zeleň přírodního charakteru. Obec má záměr v ploše c.2 umožnit a 
podpořit realizaci zařízení např. sociálních služeb. Potenciální zájemce spolu s obcí podporují záměr u takového zařízení 
realizovat i rozsáhlé plochy zeleně, které by byly rekreačním zázemím pro obyvatele této části sídla. V ploše by nebyly 
realizovány stavby, které by byly ohroženy povodňovými škodami – rozsah záplavového území. Úpravy zeleně by 
především směrem do krajiny byly převážně přírodního charakteru. 

 
I/Z21 

Změna č.1 vyznačuje grafickou značkou lokalitu pro případné umístění rozhledny. 

 

Rozhledna by byla umístěna severně od stávajícího zemědělského areálu na severozápadním okraji sídla,  mezi plochou 
lesa a trasou nadzemního vedení elektro VN. Lokalita se nachází na vrcholu terénní vyvýšeniny, nad terénním přechodem 
do říční nivy řeky Labe. Přístup k rozhledně by byl řešen poue pro pěší a případně cyklisty od jihu, od zemědělského 
areálu, kde by byla řešena možnost parkování pro návštěvníky. Rovněž by mohl být řešen přístup od navrhovaného 
sportovního areálu. 

 
I/Z22 

Západní okraj řešeného území, západní okraj sídla, u čistírny odpadních vod. 
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Změna č.1 vymezuje severně od areálu čistírny odpadních vod zastavitelnou plochu pro ZI – plochy ochranné a izolační 
zeleně. Plocha je vymezena na základě požadavku obce, která má záměr v této lokalitě posílit plochu zeleně. Plocha leží 
v záplavovém území a pro další rozvoj, jehož součástí by byla nová výstavba, není vhodná. V současné době jsou řešeny 
majetkové poměry v území. 

 
I/Z23 

Severovýchodní okraj sídla, dílčí rozšíření zastavitelné plochy a.3 vymezené v platném územním 

plánu.   

Změna č.1 vymezuje plochu pro možnost rozšíření zastavitelné plochy a.3 vymezené platným územním plánemtak, aby 
byla využita i zbytková plocha mezi východním okrajem stávající zástavby a západním okrajem stávající plochy, která je 
využívána jako součást golfového areálu. Tato plocha by byla pro jinou funkci obtížně využitelná s ohledem na její plošné 
uspořádání, možnost dopravního napojení a napojení na technickou infrastrukturu. jedná se o plochu zbytkovou, která by 
byla obtížně využitelná i pro zemědělské využití, je obtížně obhospodařovatelná a je tudíž logické její zapojení do 
navazujících ploch s hlavní funkcí bydlení. 

 

 

Plochy přestavby 

 
I/P01 

Změna č.1 vymezuje plochu přestavby v jižní části stávajícího zemědělského areálu  na severozápadním okraji sídla. 

 

Z důvodu rozšíření možností využití stávajícho zemědělského areálu je jeho jižní část vymezena jako plocha přestavby pro 
možnost nabídky např. agroturistiky. Jelikož není zatímznám konkrétní záměr, je plocha přestavby vymezena jako plocha 
smíšená. 
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Plochy územních rezerv 

 
I/R01 

Severozápadní okraj sídla. 

 

Změna č.1 ÚP vymezuje plochu územní rezervy na severozápadním okraji sídla. Plocha by měla v budoucnu vyplnit 
prostor mezi novou trasou místní komunikace, která by zajistila zlepšení dopravního napojení stávajícího zemědělského 
areálu, a severním okrajem stávající zástavby. Přes plochu je vedena trasa vodovodu.  

 

 
I/R02 

Severně od sídla, západně od silnice III/29810 ve směru na Bukovinu nad Labem 

  

Změna č.1 vymezuje v návaznosti na záměr realizace nového sportovního areálu plochu územní rezervy pro případnou 
možnost dalšího rozvoje tohoto areálu. Plocha územní rezervy navazuje na západní okraj vymezené zastavitelné plochy 
pro OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. V případě, že by záměr nového sportovního 
areálu byl naplněn a měl ambice na další rozvoj, pak by změnou územního plánu, která by tuto plochu vymezila jako 
zastavitelnou, byl umožněn jeho další rozvoj. 
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I/R08 

Severní okraj řešeného území. 

 

Změna č.1 vypouští z řešení trasu cyklostezky vedené podél východní strany silnice III/29810 ve směru na Bukovinu nad 
Labem, protože propojení pro cyklisty ve směru na sever mimo řešené území je nově řešeno cyklostezkou nadmístního 
významu vedenou převážně podél řeky Labe (tento záměr je sledován oběma sousedními krajskými městy a je prioritou i 
obou krajů.) Propojení pro cyklisty je navrženo od sídla severním směrem přes navrhovaný sportovní areál a dále 
západním směrem trasou, která navazuje na výše zmiňovanou cvyklostezku „Mechu a perníku“. V řešení Změny č.1 
zůstává záměr na vedení cyklostezky podél silnice III. třídy sledován jako územní rezerva – vyznačeno grafickou značkou. 

 

 

 

Další změny a úpravy územního plánu vyplývající např. z aktualizace hranice zastavěného území, zahrnutí 
stávajícího stavu v území do řešení územního plánu. 

 
I/A 

Lokalita rekreačních chat na západním okraji řešeného území. 

 

 

Pozemky rekreačních chat byly rozšířeny o další pozemky na východním okraji lokality. Protože tyto jsou již pod 
společným oplocením, jsou zde již vysázeny i živé ploty, jsou tyto pozemky vyhodnoceny jako zastavěné stavební 
pozemky a jsou zahrnuty do aktualizovaného rozsahu zastavěného území.  Plochy pozemků, které rozšiřují lokalitu 
vymezenou pro individuální rekreaci, jsou vyznačeny změnou č.1 jako plochy stabilizované pro RI – plochy individuální 
rekreace. 
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I/B 

Zastavitelná plocha a.9 dle platného ÚP Dříteč.  

   

V rámci plochy vymezené platným ÚP k zastavění je již zahájena výstavba.  Dle údajů z KN bylo upraveno vymezení 
hranice zastavěného území, plochy, na kterých již je realizována zástavba a plochy jsou vedeny v evidenci KN jako 
zastavěné plochy a nádvoří, jsou vymezeny jako plochy stabilizované. Vymezeny jsou plochy BP – plochy bydlení 
v rodinných domech – příměstské a PVk – plochy místních, obslužných a účelových komunikací. 

 
I/C a I/D  

Severozápadní okraj sídla 

 

Při prověřování vymezení ploch v zastavěném území bylo shledáno jako neúčelné vymezení ploch izolační zeleně 
v návaznosti na průjezdný úsek silnice III. třídy. Jelikož jsou tyto plochy součástí zastavěného území, není žádoucí tyto 
plochy vyznačovat jinak, než ostatní plochy zastavěného území. Funkce zeleně je v případě potřeby přípustným využitím i 
v plochách BP – plochy bydlení v rodinných domech – příměstské. 

 
I/E  

Severozápadní okraj sídla 
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V platném územním plánu byla tato plocha vyznačena jako ZI – plochy ochranné a izolační zeleně. Stávající realizovaná 
zástavba má však vymezeny zastavěné stavební pozemky tak, že plocha izolační zeleně je jejich součástí. Plocha izolační 
zeleně byla vymezena z důvodu eliminace negativních důsledků provozu na přilehlé komunikaci. Aby funkce zeleně byla 
zachována a zároveň vymezení ploch zohledňovala stávající stav v území, je tato plocha nově vymezena jako plocha 
stabilizovaná pro ZS – plochy zeleně soukromé a vyhrazené. 

 

 

 
I/F  

Severozápadní okraj sídla 

 

Při prověřování vymezení ploch v zastavěném území bylo shledáno jako neúčelné vymezení plochy izolační zeleně na 
severním okraji plochy bydlení, při odbočení místní komunikace jižním směrem ze silnice III. třídy. Jelikož je tato plocha 
součástí zastavěného území, není žádoucí tuto plochu vyznačovat jinak, než ostatní plochy zastavěného území. Funkce 
zeleně je v případě potřeby přípustným využitím i v plochách BP – plochy bydlení v rodinných domech – příměstské. 

 

 

 
I/G  

Severní část sídla. 

 

Při aktualizaci vymezení hranice zastavěného území byl tento pozemek vyhodnocen jako zastavěný stavební pozemek 
v souladu s údaji  evidence KN, byl zahrnut do zastavěného území a plocha byla vyznačena jako stabilizovaná plocha BP – 
plochy bydlení v rodinných domech – příměstské. Vypuštěna je z řešení zastavitelná plocha a.6. 
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I/H1 a I/H2  

Severní okraj sídla, zastavitelná plocha a.1 vymezená v platném ÚP. 

   
Při aktualizaci vymezení hranice zastavěného území byly tyto pozemky vyhodnoceny jako zastavěné stavební pozemky 
v souladu s údaji evidence KN, byly zahrnuty do zastavěného území a plocha byla vyznačena jako stabilizovaná plocha BP 
– plochy bydlení v rodinných domech – příměstské a PVk – plochy místních, obslužných a účelových komunikací. 

 

I/I  

Severní okraj sídla, zastavitelná plocha a.3 vymezená v platném ÚP. 

   
Při aktualizaci vymezení hranice zastavěného území byly tyto pozemky vyhodnocen jako zastavěné stavební pozemky 
v souladu s údaji evidence KN, byly zahrnuty do zastavěného území a plocha byla vyznačena jako stabilizovaná plocha BP 
– plochy bydlení v rodinných domech – příměstské, PVk – plochy místních, obslužných a účelových komunikací. Ostatní 
objekty nejsou zatím vedeny v evidenci KN jako stavební (zastavěná plocha a nádvoří). 

 

I/J  

Severní část řešeného území, zázemí golfového areálu, zastavitelná plocha b.2 a b.3 vymezené v platném ÚP. 
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Při aktualizaci vymezení hranice zastavěného území byly tyto pozemky vyhodnocen jako zastavěné stavební pozemky 
v souladu s údaji evidence KN, byly zahrnuty do zastavěného území a plocha byla vyznačena jako stabilizovaná plocha OK 
– plochy občanského vybavení – komerční a OS – plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení.  Na 
těchto plochách je realizováno rozšíření zázemí golfového areálu, tenisová hala a hřiště. 

 
I/K  

Severovýchodní okraj řešeného území. 

 

Změna č.1 vyznačuje stávající stezku vedenou po obvodu golfového hřiště realizovaného na popílkovišti. Stezka je 
využívána kromě pěších i cyklisty a in- line bruslaři. 

 

 
I/L  

Severní část řešeného území, lokalita bioplynové stanice. 

 

Areál bioplynové stanice byl vyhodnocen jako nová část zastavěného území. Proto také je plocha ve Změně č.1 vyznačena 
jako stabilizovaná pro VX – plochy výroby a skladování se specifickým využitím a zastavitelná plocha g.1 se z řešení 
vypouští. 
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I/M  

Severní část řešeného území. 

  

Změna č. 1 vypouští z řešení trasu cyklostezku vedenou po východní straně silnice III. třídy – III/29810 ve směru na 
Bukovinu nad Labem. V jižní části je trasa vedena na západní straně silnice III. třídy navrhovaným sportovním areálem. 
V severní části je trasa vedena jen jako územní rezerva. 

 

I/N  

Jižní část řešeného území. 

 

Změna č. 1 vypouští z řešení trasu cyklostezky vedenou po východní straně silnice III. třídy – III/2985 ve směru na 
Němčice. Trasa je nahrazena novou, vedenou po břehových partiích řeky Labe. Změna č.1 vymezuje pro tento záměr 
prověřený koridor dle podrobnější dokumentace. 

 Změna č.1 ÚP Dříteč doplnila text kapitoly d.5. „Požadavky civilní ochrany“ v bodě „Požární ochrana“ a „Zájmy 
obrany státu“. Správce sítě (VaK Pardubice, a.s.) ve svém vyjádření mimo jiné konstatoval: 

• k zásobování pitnou vodou: „Zásobování vodou rozvojových ploch bude zajištěno ze stávajících vodovodních 
rozvodů v území doplněním sítě vodovodních řadů. Stávající vodovodní řady v území a jejich ochranná pásma 
budou respektována (rozsah dle zák.274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích v platném znění). Nevylučujeme 
potřebu kapacitního přepočtu, zokruhování a příp. zkapacitnění stávající vodovodní sítě, což bude konkrétně 
řešeno při zpracovávání PD pro napojení jednotlivých lokalit.“ 

• k zásobování požární vodou: „Jako primární zdroj požární vody pro obec Dříteč bude využívána požární nádrž na 
severovýchodním okraji sídla a odběrné místo z řeky Labe (jižně od ČOV). Přístupové komunikace k těmto místům 
budou splňovat podmínky pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného záchranného systémy. Vodovod 
pro veřejnou potřebu tedy nebude nadále využíván jako primární zdroj požární vody , neboť disponibilní množství 
vody z veřejného vodovodu je limitováno momentálním tlakem a kapacitou potrubí.“ 

 Změna č.1 ÚP Dříteč prověřila vymezení a označení skladebných částí ÚSES dle územně plánovacího podkladu – 
„Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“. Značení skladebných částí ÚSES 
v platném ÚP Dříteč je v souladu s tímto ÚPP. Vymezení skladebných částí ÚSES bylo prověřeno, projednáno, 
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upřesněno a dohodnuto v platném ÚP. Prověřena byla návaznost na sousední správní území. Skladebné části ÚSES na 
sebe navazují a nedochází k tomu, že v některých částech nebyla zajištěna jejich kontinuita. Jediným místem, kde je 
možno o vyznačení diskutovat, je LBC 7301 vymezené v ÚP Sezemice, které je ale vymezeno svým rozsahem mimo řešené 
území (Dříteč), je vloženo do nadreginálního biokoridoru K73 a tudiž může být považováno za jeho součást. V ÚP Dříteč je 
vymezena pouze hranice NRBK K73, protože v místě vložení biocentra je hranice vedena po hranici katastrálního území a 
plošně výše uvedené LBC do řešeného území nezasahuje. 

 Pro zpracování změny č.1, resp. vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, byl použit  výčet  typů ploch 
s rozdílným způsobem využití stanovený platnou ÚPD. Výčet byl rozšířen o nový typ plochy a to plochy výroby a 
skladování – zemědělská výroba specifická VZ2. Tento typ plochy je vymezen v návaznosti na plochu stávající bioplynové 
stanice pro tzv. aquakulturu. Jedná se o specifické využití, které se jinde v řešeném území neobjevuje a ani není jiný 
podobný záměr. Stanovené podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití byly prověřeny s ohledem na platnou 
legislativu a stav a potřeby pro rozvoj řešeného území. Stanovené podmínky byly dílčím způsobem upřesněny, doplněny 
a byla upřesněna terminologie s ohledem na jednoznačnost podmínek. Upřesněno byla formulace podmíněně 
přípustného využití. 

 Prověřen byl výčet veřejně prospěšných staveb a opatření. Z výčtu VPS byly vypuštěny záměry, které se z řešení 
územního plánu vypouští – některé úseky cyklostezek. Vypuštěna byla možnost uplatnění předkupního práva pro VPS a 
VPO. Z tohoto důvodu bylo změněno značení ploch a koridorů pro VPS a VPO, kde „W“ bylo nahrazeno „V“. Doplněn je 
výčet ploch a koridorů pro VPS o koridor pro vedení cyklostezky nadmístního významu a vyznačenou trasu cyklostezky 
vedené od bioplynové stanice směrem západním (v ÚP byla vyznačena jako územní rezerva).  

 Možnost uplatnění předkupního práva byla ponechána pro plochu veřejného prostranství. V souladu s platnou 
legislativou byly doplněny údaje v souladu s Přílohou č.7 čl. I. odst. h) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
 
 Respektovány budou parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného 
dopravního systému. 
  
 Upřesněna byla podmínka pro umisťování staveb v blízkosti skladebných částí ÚSES a to především  z toho 
důvodu, aby byla zajištěna dostatečná vzdálenost staveb od okraje lokalit ÚSES tak, aby nebylo nutno kácet současné i 
budoucí vzrostlé dřeviny z důvodu ohrožení staveb při jejich vývratu. 

 
Aktualizován je limit využití území – záplavové území řeky Labe a jeho aktivní zóna. 

 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
j) Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území osahující základní info rmace o 

výsledcích tohoto vyhodnocení v četně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 
 
 Zprávu o uplatňování územního plánu Dříteč předložil pořizovatel k posouzení Krajskému úřadu Pardubického 
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Ten podle ustanovení § 45i odst.1 zákona č.114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů svým stanoviskem ze dne 12.2.2015 č.j.: 7761/2015/OŽPZ/Pe konstatuje že, předložená 
dokumentace nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti, nelze však vyloučit významný vliv  na evropsky 
významnou lokalitu Orlice a Labe (CZ0524049).  
 Dále podle ustanovení § 10i odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů svým stanoviskem ze 
dne 26.2.2015, č.j.. 138/2015/OŽPŽ/ST požaduje zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
  
 Na základě výše uvedeného je zpracováno Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Dříteč na udržitelný 
rozvoj území. 
 Vliv na udržitelný rozvoj byl posouzen v samostatném dokumentu. Vzhledem k tomu, že jako posuzovaná 
koncepce je předložena změna územního plánu, která navrhuje dílčí změny na základě zprávy o uplatňování územního 
plánu, podnětů vlastníků nemovitostí a obce, je vyhodnocení provedeno částečně formálně, tedy pouze v rozsahu jevů či 
priorit, na které každý daný záměr může mít prokazatelný vliv. Vzhledem k povaze záměrů jsou významně důležitější části 
hodnocení, které vyhodnocují vlivy koncepce na životní prostředí.  
 Důležitými výstupy SEA hodnocení jsou konstatování: "Jednotlivé plochy Změny č. 1 ÚP Dříteč pokládat za 
akceptovatelné na základě individuálních regulativů, rozvedených v popisu opatření a na základě dalších návrhů 
požadavků na rozhodování ve vymezených plochách, vč. závěrů naturového hodnocení a závěrů hlukové studie." a 
"Potvrdit řešení Změny č. 1 ÚP Dříteč jako celek v souboru ploch I/Z01 až I/Z22 a plochy I/P01 s tím, že plochu I/Z02 bude 
nutno řešit podrobnou územní studií." 
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 Návrh stanoviska, které definoval SEA zpracovatel, je souhlasným stanoviskem za dodržení dále specifikovaných 
podmínek. Tyto podmínky byly projektantem prostudovány. Většinová řada z nich byla obsažena již v k posouzení 
předložené verzi dokumentace, o některé podmínky bylo znění již stanovených podmínek rozšířeno. Řada podmínek 
neodpovídá zákonné podrobnosti územního plánu a bude nutné s nimi zodpovědně pracovat v dalších fázích přípravy a 
povolování záměrů (mezi tyto podmínky patří např. podmínka oznámení E.I.A. pro lokalitu I/Z02, podmínka zakrytí 
otevřené nádrže ve stávající BPS, požadavek bránit únikům zásaditých stavebních hmot, ochrana zeleně v navazujících 
plochách na plochy vymezené změnou, návrh tvaru střech apod.). 
 S některými podmínkami projektant nesouhlasí, protože z pohledu projektanta jejich zapracování nemá 
významné opodstatnění. Jedná se například o striktní regulaci zástavby v lokalitě I/Z04 na max. 1NP s možností využití 
podkroví. Vzhledem k předpokladu, že zástavba v předmětné lokalitě bude v kontaktu nejen se stávající zástavbou 
lokalizovanou jižně, ale i se zástavbou v navrhované lokalitě I/Z02, v které jsou přípustné stavby pro sport, které mají v 
porovnání s obytnou zástavbou větší výšku a měřítko, by naopak využití dvou podlaží mohlo tvořit žádaný přechod mezi 
stávající obytnou zástavou v jednopodlažních rodinných domech k zástavbě sportovního areálu. Proto je v podmínkách 
pro využití této plochy stanovena obecná podmínka nenarušení dálkových pohledů. Přesto je podmínka prostorového 
uspořádání zapracována dle SEA. Obdobně tak projektant nahlíží na lokalitu I/Z03, která se nachází mezi lokalitami 
stávající zástavby mající zcela odlišně měřítko a i vzhledem k funkčnímu zařazení se možnost využití dvou NP a podkroví 
jeví jako účelná (např. ubytovací zařízení apod.). Podmínky snížení výškové hladiny budoucí zástavby nejsou v návrhu 
respektovány z výše uvedených důvodů.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
k) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (SZ) 
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l) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5  stave bního zákona zohledn ěno, 
s uvedením závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo podmínky zohledn ěny 
nebyly 

 
  
Vyhodnocení splnění stanovených podmínek: 
 
A. Základní opatření 

1. Bod č.1 konstatuje, že jednotlivé plochy Změny č.1 ÚP Dříteč je možno pokládat za akceptovatelné, pokud budou 
při rozhodování o změnách v území respektovány podmínky individuálních regulativů stanovených v návrhu 
opatření v části B a C. 

2. Změna č.1vymezuje dostatečné plochy DSk – plochy silniční dopravy – komunikace v návaznosti na stávající 
křižovatku tak, aby bylo možno realizovat okružní křižovatku v odpovídajících parametrech. 

3. Tento pod potvrzuje řešení Změny č.1 ve smyslu vymezení koridoru pro novou komunikaci zajišťující napojení 
výrobního areálu na severozápadním okraji sídla s tím, že tato nová komunikace by měla plnit kromě dopravní 
funkce i funkci např. protierozního opatření. Míra ohrožení vodní erozí by měla být dle návrhu Změny č.1 při 
rozhodování o změnách v území prověřena, případně by měly být navržena další opatření. 

4. Podrobnost této podmínky je nutno uplatnit při rozhodování o změnách v území. Obecně je ochrana břehových 
porostů stanovena v územně plánovací dokumentaci. 

5. Podrobnost této podmínky je nutno uplatnit při rozhodování o změnách v území. 
6. Podrobnost této podmínky je nutno uplatnit při rozhodování o změnách v území. 
7. Podrobnost této podmínky je nutno uplatnit při rozhodování o změnách v území. 
8. Podrobnost této podmínky je nutno uplatnit při rozhodování o změnách v území. 

 
Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit 
1. Rozhodování o změnách v území v zastavitelné ploše I/Z2 je podmíněno zpracováním územní studie a vložením 

dat o ní do evidence územně plánovací činnosti 
2. Podmínky tohoto bodu jsou splněny, uvedeny jsou v tabulce zastavitelné plochy. Koeficient zastavění stavebního 

pozemku je stanoven jako max. 0,6. 
3. Podmínky prostorového uspořádání pro zastavitelné plochy vymezené Změnou č.1 ÚP s hlavní funkcí bydlení 

jsou stanoveny v souladu s podmínkami – max. výšková hladina 1NP s podkrovím. 
4. pro plochu I/Z04 je stanovena max. výšková hladina 1NP s podkrovím, koeficient zastavění stavebního pozemku 

max. 0,5, uvedena je podmínka zastřešení sklonitou střechou. 
5. Plocha změny I/Z04e vymezuje pás izolační zeleně podél silnice III. třídy. 
6.  Stanovený koeficient max. zastavění je v souladu se stanovenou podmínkou, ale není plněn ve stanovení 

výškové regulace. Lokalita se nachází v návaznosti na stávající výrobní areál, kde stávající objekty významně 
překračují měřítko rodinných domů – jedná se o typické středisko živočišné výroby se stájemi, seníky a dalšími 
výrobními (halovými) objekty. Terénně lokalita leží ve sníženině a nikterak se neuplatňuje při dálkových 
pohledech. Vzhledem k záměru využití plochy I/Z03, kdy cílem je rozšířit možnosti využití o např. agroturistiku 
s možností nabídky ubytování, občanského vybavení a případně rozšíření objektů umožňující rozšíření výrobních 
činností a služeb i nezemědělského charakteru, je stanovená podmínka prostorového uspořádání 1NP 
s podkrovím značně omezující. S ohledem na stávající zástavbu např. na okraji bývalého odkaliště jako zázemí 
golfového areálu nebo plánovanou zástavbu severněji ležícího sportovního areálu se záměrem zimního stadionu, 
kdy tyto stavby budou v daleko exponovanější poloze, se jeví tento požadavek jako neopodstatněný. 
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Pohled od křižovatky směrem ke stávajícímu zemědělskému areálu. 
 

B. Podpůrná a ostatní opatření 
1. Podmínka je zapracována do výrokové části do tabulky zastavitelné plochy I/Z01. 
2. Podmínka prověření s ohledem na míru ovlivnění zastavěného území srážkovými vodami je zapracována do 

výčtu bodů k řešení v územní studii, která by měla záměr sportovního areálu podrobněji prověřit. 
3. Podmínka etapizace, resp. směru výstavby je ve výrokové části uvedena. 

 
 

C. Požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí. 
1. Podmínka je zapracována ve výrokové části Změny č.1 v tabulce zastavitelné plochy I/Z01. 
2. Stanovený požadavek bude uplatněn v další fázi přípravy záměru. 
3. Podmínka je uvedena v odůvodnění Změny č.1 v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty v odůvodnění řešení lokality I/Z02 
4. Podmínka je uvedena v odůvodnění Změny č.1 v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty v odůvodnění řešení lokality I/Z03 
5. Podmínka je uvedena v odůvodnění Změny č.1 v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty v odůvodnění řešení lokality I/Z04 
6. Podmínka je zapracována ve výrokové části Změny č.1 v tabulce zastavitelné plochy I/Z08. 
7. Podmínka je zapracována ve výrokové části Změny č.1 v tabulce zastavitelných ploch I/Z10, I/Z11 a I/Z12 
8. Podmínka je uvedena v odůvodnění Změny č.1 v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty v odůvodnění řešení lokalit I/Z010, I/Z11, I/Z12. 
9. Podmínka je uvedena v odůvodnění Změny č.1 v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty v odůvodnění řešení lokalit I/Z010, I/Z11, I/Z12. 
10. Podmínka je uvedena v odůvodnění Změny č.1 v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty v odůvodnění řešení lokalit I/Z010, I/Z11, I/Z12. 
11. Podmínka je uvedena v odůvodnění Změny č.1 v kapitole i) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně 

vybrané varianty v odůvodnění řešení lokality I/Z01 

 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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m) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení 
zastavitelných ploch 

 
V následujících tabulkách je vyčísleno, v jakém rozsahu byly vymezeny zastavitelné plochy v platném územním plánu, jaký 
podíl ploch je zastavěn (dle údajů katastru nemovitostí) a jaké nové plochy jsou vymezeny Změnou č.1 ÚP Dříteč. 

BYDLENÍ             

Změna č.1 nad rámec 
vymezených zastavitelných 

ploch v platném ÚP 

označení 
lokality 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

z toho 
zastavěno 

dle KN 
/ha/ 

vydáno správní 
rozhodnutí na 
plochu /ha/ 

k 
zastavění 

zbývá /ha/ poznámka 
označení 
plochy 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

a.1 BP 1,994 0,281 - 1,713 

další  RD je realizován, 

není v KN I/Z04a,b BP 1,1007 

a.2 BP 1,797 0 - 1,797         

a.3 BP 1,936 0,152 

vydáno ÚR, 
postaveno 15 RD 

cca 0,72 0,2457         

a.5 BP 0,296 0 - 0,296         

a.6 BP 0,204 0,204 - 0         

a.7 BP 12,952 0 - 10,2795 

Změnou č.1 pro jiné 

využití  2,6725 ha       

a.9 BP 2,42 0,2629   2,1571 

územní souhlas 2 RD 

(0,186 ha)       

a.11 BV 2,893 0 - 2,893         

a.1.p BV 0,11 0 - 0,11         

a.12 BXp 4,767 0   4,767         

pro golfový areál 10,494 0,277 0,72 8, 5227         

ostatní   18,875 0,4669   15,7356 

Změnou č.1 pro jiné 

využití  2,6725 ha     1,1007 

 
 Platný územní plán vymezil zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu 10,494 ha, z toho je zastavěno 0,277 ha, 
k zastavěné zbývá 8, 5227 ha. Na části zastavitelné plochy a.3 pokračuje výstavba, jsou vydána správní rozhodnutí, ale 
stavby dosud nejsou zaneseny v evidenci katastru nemovitostí. Změna č.1 nevymezuje nové plochy bydlení pro golfový 
areál. 
 Ostatní zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny  v rozsahu 18,875 ha. Z toho 0,4669 ha je již zastavěno. 
Změnou funkčního vymezení části zastavitelných ploch pro bydlení na jiné funkce bylo vyjmuto 2,6725 ha. Nové plochy 
změny pro hlavní funkci bydlení jsou vymezeny v rozsahu 1,1007 ha. Nově vymezené plochy bydlení plošně nedosahují 
hodnoty součtu výměry ploch již zastavěných a ploch bydlení vyjmutých z řešení (0,277 + 0,4669 + 2,6725 = 3,4164). 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ     

Změna č.1 nad rámec 
vymezených zastavitelných 

ploch v platném ÚP 

označení lokality 
funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

z toho 
zastavěno 

dle KN /ha/ 

vydáno 
správní 

rozhodnutí na 
plochu /ha/ 

k zastavění 
zbývá /ha/ poznámka 

označení 
plochy 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

b.1 OS 2,334 0 - 2,334   I/Z02a OS 3,3067 

b.2 OK 0,609 0,609 - 0         

b.3 OS 2,066 1,534 - 0,532         

b.4 OV 1,657 0 - 1,657         

pro golfový areál   4,332 2,143   2,189         

ostatní   2,334 0   2,334       3,3067 

 Pro potřeby golfového areálu byly v platném ÚP vymezeny plochy v rozsahu 4,332 ha. Z to bylo již zastavěno 
2,143 ha. K zastavění zbývá 2,189 ha. Změna č.1 nevymezuje nové zastavitelné plochy občanského vybavení pro golfový 
areál. 
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 Ostatní zastavitelné plochy pro občanské vybavení byly územním plánem vymezeny v rozsahu 2,334 ha. Nebyla 
realizována žádná zástavba. 
 Změna č. 1 vymezuje novou zastavitelnou plochu na základě konkrétní žádosti pro nový konkrétní záměr 
nadmístního významu v rozsahu 3,3067. Žadatel má zájem vybudovat v sídle nový sportovní areál nadmístního významu. 
Tento záměr nebyl v době zpracování platného územního plánu znám.  

 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ     

Změna č.1 nad rámec 
vymezených zastavitelných 

ploch 

označení 
lokality 

funkční 
využití 

výměra plochy 
změny /ha/ 

z toho 
zastavěno 

dle KN 
/ha/ 

vydáno správní 
rozhodnutí na 
plochu /ha/ 

k 
zastavění 

zbývá /ha/ poznámka 
označení 
plochy 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

c.1 SBv 0,1065 0 - 0,1065   I/Z03 SBv 1,2623 

c.2 SBv 4,284 0 - 4,284         

celkem   4,3905 0   4,3905       1,2623 

 
 Platný územní plán vymezil zastavitelné plochy v rozsahu 4,3905 ha. Zatím nebyla v těchto lokalitách realizována 
žádná výstavba. 
 Změna č.1 vymezuje novou zastavitelnou plochu v rozsahu 1,2623 ha. Tato plocha je vymezena v proluce mezi 
stávajícím zemědělským areálem a zastavěným územím sídla (převážně obytnými plochami). Změna č. 1 se snaží vytvořit 
s ohledem k zásadám udržitelného rozvoje území podmínky pro zachování a rozšíření možností využití stávajícího 
zemědělského areálu. Ten by se mohl orientovat např. na agroturistiku spojenou např. s chovem koní, s nabídkou 
ubytování, služeb apod. Tento záměr by mohl podpořit zachování a možná i posílení pracovních příležitostí v řešeném 
území i nabídku občanského vybavení. 

 PLOCHY 
REKREACE      

Změna č.1 nad rámec 
vymezených zastavitelných 

ploch 

označení 
lokality 

funkční 
využití 

výměra plochy 
změny /ha/ 

z toho 
zastavěno 

dle KN 
/ha/ 

vydáno správní 
rozhodnutí na 
plochu /ha/ 

k 
zastavění 

zbývá /ha/ poznámka 
označení 
plochy 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

d.1 RXg 9,603 0 - 9,603         

d.2 RXg 12,268 0 - 12,268         

celkem   21,871 0   21,871         

 
 Platný územní plán vymezil rozvojové plochy pro rekreaci v rozsahu 21,871 ha. Tyto plochy jsou vázány a 
vymezeny pro rozvoj golfového areálu. Nejedná se o plochy, na kterých by měla být realizována zástavba , jedná se o 
plochy pro golfové hřiště.  
 Změna č. 1 ÚP nové zastavitelné plochy pro rekreaci nenavrhuje. 

KOMUNIKACE, DOPRAVA     
Změna č.1 nad rámec vymezených 

zastavitelných ploch 

označení 
lokality 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

z toho 
zastavěno 

dle KN 
/ha/ 

vydáno správní 
rozhodnutí na 
plochu /ha/ 

k 
zastavění 

zbývá /ha/ poznámka 
označení 
plochy 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

k.1 PVk 3,0896 0,22 - 2,8696   I/Z02b PVk 0,1024 

k.2 PVk 0,457 0 - 0,457   I/Z02c DSk 0,0962 

k.4 DSk 0,069 0 - 0,069   I/Z04c PVk 0,3261 

k.5 PVk 0,1265 0 - 0,1265   I/Z04d DSk 0,955 

k.6 cyklostezka   0       I/Z10 PVk 0,159 

k.7 cyklostezka   0       I/Z11 PVk 0,829 

k.9 cyklostezka   0       I/Z12 PVk 2,0865 

              I/Z13 cyklostezka   

celkem   3,7421 0,22   3,5221       4,5542 

 Platný územní plán vymezil pro komunikace, dopravu a veřejná prostranství (uliční prostory) rozvojové plochy 
v rozsahu 3,7421 ha. Z toho bylo zastavěno 0,22 ha.  
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 Změna č.1 vymezuje plochy veřejných prostranství v souvislosti se zajištěním dopravní obsluhy ploch 
vymezených pro jiné funkce urbanizovaného území. 
 Plošně nejrozsáhlejší je vymezený prověřený koridor pro cyklostezku nadmístního významu. Tento koridor je 
vymezen jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury. 

 

VÝROBA       
Změna č.1 nad rámec vymezených 

zastavitelných ploch 

označení 
lokality 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 

změny /ha/ 

z toho 
zastavěno 

dle KN 
/ha/ 

vydáno správní 
rozhodnutí na 
plochu /ha/ 

k 
zastavění 

zbývá /ha/ poznámka 
označení 
plochy 

funkční 
využití 

výměra 
plochy 
změny 
/ha/ 

g.1 vx 1,974 1,974 - 0   I/Z01a VX 1,4673 

              I/Z01b VZ2 1,114 

celkem   1,974 1,974   0       2,5813 

 
 Platný územní plán vymezil pro funkci výroby zastavitelnou plochu pro bioplynovou stanici v rozsahu 1,974 ha. 
Tato plocha byla celá prostavěna.  
 Změna č.1 vymezuje plochu pro možnost rozšíření tohoto areálu a rozšíření takových aktivit, které mohou využít  
ke své činnosti např. odpadního tepla z procesů probíhajících v bioplynové stanici. 
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
n) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond 

a na pozemky ur čené k pln ění funkce lesa 
 
Tabulka Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

Katastrální území Dříteč 
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Vyhodnocení zábor ů pro zastavitelné plochy                        

označení 
záboru 

způsob využití plochy 
celkový 
zábor 

ZPF (ha) 

zábor ZPF podle druhu 

pozemku (ha) 
zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) 

investice 
do půdy 

(ha) 

 
 
 

BPEJ 
orná půda 

ch
m

e
ln

ice
 

v
in

ice
 

za
h

ra
d

y
 

o
v
o

c. sa
d

y
 

trvalé 

travní 

porosty 

I. 
II

. 
III. IV. V. 

I/Z04a BP - pl. bydlení v RD - příměstské 0,7201 0,7201               0,7201     - 31901 

I/Z04b BP - pl. bydlení v RD - příměstské 0,3809 0,3809               0,3809     - 31901 

I/Z23 BP - pl. bydlení v RD - příměstské 0,5898 0,5898         0,5898   32310 

plochy bydlení v zastavěném území 
celkem 

 
1,6908 

 
1,6908               1,1010 0,5898      

 

                               

I/Z02a 
OS - obč. vybavení - tělových. a 

sport. zař. 
3,3067 3,3067 

              2,0271    - 31911 

        1,2796   32310 

plochy občanského vybavení celkem 3,3067 3,3067               2,0271 1,2796      

                               

I/Z03 
SBv - plochy smíšené obytné 

venovské 
1,2635 1,2635                 1,2635   - 

32310 

pl. smíš. obyt. celkem  1,2635 1,2635                 1,2635      

                               

I/Z02b 
PVk - pl. místních, obsluž. a účel. 

komunik. 
0,0449 0,0449                 0,0449   - 

32310 

I/Z04c 
PVk - pl. místních, obsluž. a účel. 

komunik. 
0,3261 0,3261               0,3261     - 

31901 

I/Z10 
PVk - pl. místních, obsluž. a účel. 

komunik. 
0,239 0,1410     0,0980    0,239   

35600 

I/Z11 
PVk - pl. místních, obsluž. a účel. 

komunik. 
0,8445 0,8445                 0,8445   - 

35500 

I/Z12 
PVk - pl. místních, obsluž. a účel. 

komunik. 
1,5096 

0,7919 

  

        0,7177 0,2881       

- 

35600 

        0,4255  35500 

        0,0783  32212 

              0,5811   35500 

        0,1366   32212 

I/Z19 neprověřený koridor pro PVk 0,3000 0,3000 
              0,0150    - 31901 

        0,2850   32310 

pl. veř. prostr. celkem  
 

3,2641 
 

2,4484         
 

0,8157 
0,2881 

   
 

0,3411 
 

2,6349     
 

                               

I/Z02d ZI - pl. ochranné a izolační zeleně 0,1752 0,1752               0,1752     - 31911 

I/Z04e ZI - pl. ochranné a izolační zeleně 0,0659 0,0659               0,0659     - 
31911 

31901 

I/Z20 
ZVp - vnitrosídlení zeleň přírod. 

charakteru 
3,8529 3,8529               3,8529     odvodnění 

32210 

32310 

I/Z22 ZI - pl. ochranné a izolační zeleně 0,2501 0,2501           0,2501         - 35600 

pl. zeleně celkem 4,3441 4,3441           0,2501   4,0940        

                               

I/Z02c 
DSk - plo. Silniční dopravy - 

komunikace 
0,0962 0,0962               0,0962    - 

31901 

I/Z04d 
DSk - plo. Silniční dopravy - 

komunikace 
0,0235 0,0235               0,0235     - 

31901 

I/Z13 cyklostezka 0,1600 0,1600                 0,1600   odvodnění 32212 

pl. a koridory dopr. infr. celkem 
0,2797 

0,2797               
 

0,1197 
 

0,1600     
 

                               

I/Z01a 
VX - pl. výroby a sklad. se specif. 

využitím 
1,4674 1,4674                 1,4674   odvodnění 

32011 

32310 

I/Z01b VZ2 - zemědělská výroba specifická 1,1140 1,1140 

                
 

1,0159 
  odvodnění 

32011 

32310 

       
 

0,0981 
   

31901 

 

pl. výroby a sklad. celkem  2,5814 2,5814               0,0981  
 

2,4833 
     

ZÁBOR ZPF CELKEM (dle metodikyu MŽP 
a MMR) 

 
16,7303 

 
15,9146 

        
 

0,8157 
0,5382   

 
7,7810 

 
8,4111 
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Na chráněných půdách I. třídy ochrany se nachází dva záměry: 

• I/Z12 - Úsek cyklostezky nadmístního významu – cyklostezka Mechu a perníku. Tento záměr je v podrobnějším 
měřítku prověřován podrobnější dokumentací, průchod tohoto záměru mezi krajskými městy je koordinován ve 
všech dotčených správních územích a projednáván mj. s představiteli dotčených obcí. Záměr je podporován 
oběma krajskými městy i sousedními kraji. Hledáno je nejšetrnější a nejefektivnější řešení. Pokud to podmínky 
v území dovolí, trasa využívá stávajících místních nebo účelových komunikací v krajině. Pokud je to možné, je 
trasa cyklostezky vedena v blízkosti řeky Labe, kde se ovšem vyskytují chráněné půdy. 
Záměr je vymezen jako veřejně prospěšná stavba – resp. koridor pro realizaci stavby dopravní infrastruktury. 
Záměr je vymezen v souladu s §4 odst.2, neboť se jedná o nezbytný případ, za který je považován záměr, pro něž 
neexistují plochy uvedené v odst. 1, jedná se o záměr realizovaný na území více obcí a především se jedná o 
veřejně prospěšnou stavbu. Vedení cyklostezky je trasováno co nejšetrnějším způsobem tak, aby nebyla 
narušena síť zemědělských účelových komunikací, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodařování 
zemědělského půdního fondu a zároveň co nejméně dotčeny břehové porosty. Při vedení cyklostezky jsou na 
území dalších obcí využívány pozemky vymezené např. v komplexních pozemkových úpravách. Průchod záměru 
je koordinován v území mezi oběma krajskými městy.  

• I/Z22 – plocha vymezená pro zeleň v návaznosti na stávající areál čistírny odpadních vod. Plocha leží 
v záplavovém území řeky Labe a je pro výstavbu nevhodná. Její vymezení ve Změně č.1 nepočítá s možností 
realizace zástavby, ale s možností využití jako doplnění systému sídlení zeleně. Vzhledem k poloze plochy pro 
realizaci ČOV v záplavovém území, musel být upravován terén tak, aby čistírna odpadních vod byla realizována 
nad stanovenou hladinou záplavového území. Proto byl terén modelován a byl terén navýšen. Realizovaná 
modeláž terénu zasahuje mimo pozemek pro čistírnu odpadních vod a to do řešené plochy vymezené pro 
izolační zeleň ve Změně č.1 ÚP. Takže významná část této plochy již pro zemědělskou prvovýrobu není 
využívána. Jako variantní možnost vyjádření plochy změny bylo zvažováno její vymezení jako plochy technické 
infrastruktury, kde stanovené podmínky využití ve výčtu přípustného využití uvádí – veřejná a izolační zeleň. 
S ohledem na přírodní hodnoty navazujícího území a  krajinný ráz je plocha  ve Změně č.1 vymezena jako plocha 
zeleně, aby zůstala plochou nezastavitelnou pro zástavbu, neboť v plochách technické infrastruktury by ji bylo 
možno využít např. i pro „parkovací plochy, plochy pro ukládání a manipulaci s organickým odpadem“ apod., což 
je nežádoucí. Realizace čistírny odpadních vod s dostatečnou kapacitou zajišťující likvidaci odpadních vod pro 
stávající zástavbu i pro budoucí rozvojový potenciál je jednoznačně veřejným zájmem. Jak je popsáno výše, 
modelace terénu reagující na hladinu Q100 tak, aby ČOV byla nad její hladinou, si vyžádala vysvahování takovým 
způsobem, aby byla zajištěna stabilita terénu a nebyla ohrožena bezpečnost zařízení ČOV. Vymezení plochy ve 
Změně č.1 reaguje na stávající stav v území. Vzhledem ke skutečnosti, že je plocha dotčena již realizovanými 
terénními úpravami, je ve Změně č.1 vymezena jako plocha zastavitelná. Jinak, protože není uvažováno v lokalitě 
s jakoukoliv formou zástavby, by byla plocha vymezena jako plocha změny v krajině. Jelikož se plocha nachází 
v bezprostřední blízkosti vodního toku Labe, který je lemován bohatou břehovou zelení, je z důvodu zachování 
krajinného rázu podpořit i plochy zeleně v blízkosti tohoto zařízení, které je v současné době při pohledu od 
severu obnaženo a narušuje charakter přírodního prostředí. 

•  
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Tab.č. 2 Vyhodnocení záborů ploch vymezených v platné ÚPD, u kterých došlo k zařazení do jiných typů ploch s rozdílným způsobem využití 

označení 
záboru 

způsob využití plochy 
celkový 

zábor ZPF 
(ha) 

zábor ZPF podle druhu pozemku (ha) 
zábor ZPF podle tříd ochrany 

(ha) 
investice 
do půdy 

(ha) 

  

orná půda 

ch
m

e
ln

ice
 

v
in

ice
 

za
h

ra
d

y
 

o
v
o

c. sa
d

y
 

trvalé 

travní 

porosty 

I. II. III. IV. V. BPEJ 

I/Z06b OV 0,3597 0,3597                 0,3597   - 32310 

I/Z07a OV 0,4410 0,4410                 0,4410     32310 

I/Z08a OS 0,6132 0,6132                 0,6132     32310 

plochy občanského vybavení celkem 1,4139 1,4139                 1,4139       

I/Z05c PVk 0,0054 0,0054                 0,0054     32310 

I/Z06c PVk 0,0234 0,0234                 0,0234     32310 

I/Z06d PV 0,1594 0,0108     0,0976   0,0510       0,1594     32310 

I/Z07b PVk 0,0513 0,0513                 0,0513     32310 

I/Z08b PV 0,1084 0,1084                 0,1084     32310 

I/Z09a PV 0,3077 0,3077               0,3077       31901 

I/Z09b PV 0,1213 0,1213               0,1213       31901 

plochy veřejných prostranství celkem 0,7769 0,6283     0,0976   0,0510     0,4290 0,3479       

I/Z05a ZV 0,2145 0,2145                 0,2145     32310 

I/Z06a ZV 1,4649 1,4649                 1,4649     32310 

I/Z08c ZV 0,0759 0,0759                 0,0759     32310 

plochy sídelní zeleně celkem 1,7553 1,7553                 1,7553       

I/Z05b DP 0,0613 0,0613                 0,0613     32310 

plochy pro dopravu celkem 0,0613 0,0613                 0,0613       

ZÁBOR ZPF CELKEM  4,0074 3,8588     0,0976   0,0510     0,4290 3,5784       

 
Lokality nevyhodnocované                           

zastavitelná 
plocha 

plocha změny odůvodnění, proč nebylo vyhodnoceno 

I/Z14   cyklotrasa po stávající pozemní komunikaci - silnici III. třídy           

I/Z15   cyklotrasa po stávající pozemní komunikaci - místní účelové           

I/Z16   cyklotrasa po stávající pozemní komunikaci - silnici III. třídy           

I/Z17   cyklotrasa po stávající zemědělské účelové komunikaci           

I/Z18   cyklostezka vedená v zastavitelných plochách, které jsou vyhodnoceny v předchozí tabulce     

I/Z21   není plošně vymezena, jen grafickou značkou je vyznačena lokalita vhodná pro umístění rozhledny   

 
 
Pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa: 
 
Řešení Změny č.1 se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa. Není vymezována žádná plocha pro 
zalesnění.  
 
Zpracoval: Atelier „AURUM“ s.r.o. 
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o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění 
 
ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP DŘÍTEČ 
  
 Ostatní subjekty a veřejnost Námitky (doslovný přepis) Rozhodnutí o námitce 

1. Vodovody a kanalizace 
Pardubice,a.s. 
Teplého 2014, 530 02, Pardubice 
doručeno dne 23. 8. 2017 

Námitka č. 1 

Znění námitky včetně odůvodnění: 

Předložený návrh změny č.1 ÚP řeší podmínky pro další 
rozvoj obce Dříteč - bydlení, komunikace a parkoviště, 
cyklostezky, rozšiřování sportovních areálů, plochy 
rekreace a zeleně. 
Zásobování vodou rozvojových ploch bude zajištěno ze 
stávajících vodovodních rozvodů v území doplněním sítě 
vodovodních řadů. Stávající vodovodní řady v území a 
jejich ochranná pásma budou respektována (rozsah dle 
zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v 
platném znění). Nevylučujeme potřebu kapacitního 
přepočtu, zokruhování a příp. zkapacitnění stávající 
vodovodní sítě, což bude konkrétně řešeno při 
zpracovávání PD pro napojení jednotlivých lokalit. 
Zásobování požární vodou je uvedeno v kap.d.5 
Požadavky civilní ochrany požadujeme v odrážce 
„Požární ochrana" zrušit celý text uvedený v ÚP i 
navrhovaný doplněk dle bodu 76. Změny č.l a nahradit 
novým textem: 
Jako primární zdroj požární vody pro obec Dříteč bude 
využívána požární nádrž na severovýchodním okraji sídla 
a odběrné místo z řeky Labe (jižně od ČOV). Přístupové 
komunikace k těmto místům budou splňovat podmínky 
pro příjezd a přístup požární techniky a integrovaného 
záchranného systémy. Vodovod pro veřejnou potřebu 
tedy nebude nadále využíván jako primární zdroj požární 
vody , neboť disponibilní množství vody z veřejného 
vodovodu je limitováno momentálním tlakem a 
kapacitou potrubí. 
Odkanalizování obce není ve správě společnosti 

Pořizovatel vyhodnotil námitku jako námitku podanou v 
souladu s § 52 odst. 2 stavebního zákona. 
Námitka se z části přijímá. 

Část zásobování vodou a zásobování požární vodou se přijímá. 
Část odkanalizování obce a územní studie jsou bezpředmětné. 
-projektant ve výrokové části Změny ÚP v kap. 76 „Požární 
ochrana“ doplnil text: „Hydranty pro odběr požární vody v 
zastavitelných plochách budou sloužit jako sekundární zdroje 
požární vody.“ 
-projektant ve výrokové části Změny ÚP v kap. 76 vypustil větu: 
„ V zastavitelných plochách budou zajištěny zdroje požární vody 
….“ 
- projektant doplnil do odůvodnění část textové části námitky 
týkající se zásobování vodou a zásobování požární vodou. 
 
Odůvodnění námitky: 
Dne 26. 9. 2017 proběhlo na MmP, Odboru hlavního architekta 
jednání se zástupcem spol. Vak ohledně doručené námitky. K 
jednání byli dále přizváni projektant a starosta obce. Z jednání 
je pořízen zápis, který je součástí spisu změny ÚP. 
Po vzájemné dohodě byla v odst. 76 výrokové části nahrazena 
věta „ V zastavitelných plochách budou zajištěny zdroje požární 
vody ….“ větou zpřesňující - viz výše. Dále se doplní do 
odůvodnění Změny ÚP citace textu námitky v odstavci 
zásobování vodou a zásobování požární vodou z důvodu 
vysvětlení dané problematiky. 
Odkanalizování obce a územní studie: 
Správa kanalizace obce není předmětem řešení Změny 
územního plánu. Územní plán řeší odkanalizování obce pouze v 
koncepci. Územní studie jsou vymezeny v územním plánu jako 
plochy, kde je třeba blíže prověřit možnost jejich využití. 
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Územní studie stanovené ke zpracování pro využití 
rozvojových území budou obsahovat i koncepci 
zásobování pitnou a požární vodou, před dokončením 
budou schváleny VAK a nadále se stanou závaznými pro 
navrhování využití předmětných lokalit. 

Územní studie vymezené územním plánem budou dále 
podrobně rozpracovávány jako samostatné dokumenty a také 
budou samostatně projednávány. Projednávány jsou mimo jiné 
i se správci technické infrastruktury. V této fázi bude oslovena i 
společnost VaK Pardubice. 
Použité podklady: 
1. Změna č.1 ÚP upravená pro veřejné řízení 
2. Zápis z jednání ze dne 26. 9. 2017 
3. Spis Změny č.1 – sp. Zn. 66972/2012 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o námitkách se nelze dle ustanovení § 172 odst.5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat ani podat rozklad. 

. 
Zpracoval: Pořizovatel 
 
 
 
p) Vyhodnocení p řipomínek  
 
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO SPOLEČNÉM A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP DŘÍTEČ 
 
Připomínky ze společného jednání 

 Ostatní subjekty a veřejnost Připomínky Vyhodnocení připomínek 

1. Obec Dříteč 
Dříteč 116 
53305 Dříteč 
ze dne 2.3.2016 

Připomínka č.1 

Připomínka obce ke společnému jednání: 
1) k ploše I/Z01a, I/Z01b- žádáme o doplnění regulativu 
pro výrobu sušeného masa 
2) doplnění trasování cyklostezky „Mechu a perníku“ dle 
zpracované studie fy Transkonsult v návaznosti na „VD9“ 
na levém břehu hranice katastru. 
Josef Petrenec – starosta obce 

Připomínce se vyhovuje– tzn. připomínka bude prověřena v 
dalším stupni (veřejné projednání). 
 
Bod č.1) - projektant prověřil a zapracoval požadavek na 
doplnění regulativu pro výrobu sušeného masa do ploch I/Z01a 
a I/Z01b, respektive do ploch s rozdílným způsobem využití VZ2 
– plochy výroby a skladování – zemědělská výroba specifická a 
VX- plochy výroby a skladování se specifickým využitím. 
 
Odůvodnění: 
Doplněním příslušného regulativu se v předmětných plochách 
nabízí širší možnost využití pro potencionální investory ve vazbě 
na stávající bioplynovou stanici a využití produkovaného tepla. 
 
Bod č.2) - projektant prověřil a zapracoval požadavek na 
doplnění trasování cyklostezky „Mechu a perníku“ dle 
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zpracované studie fy Transconsult v návaznosti na „VD9“ na 
levém břehu hranice katastru 
 
Odůvodnění: 
Doplnění úseku cyklostezky k hranici katastru se sousední obcí 
Němčice bude zakreslena na základě zpracované studie fy 
Transconsult a projektant prověří řešení se zpracovatelem 
studie. 

2. Vodovody a kanalizace 

Pardubice,a.s. 

Teplého 2014, 530 02, Pardubice 

ze dne 1.2.2016 

Připomínka č.2 

Předložený návrh Změny č.1 ÚP řeší podmínky pro další 
rozvoj některých lokalit obce Dříteč. 
Zásobování vodou rozvojových ploch bude zajištěno ze 
stávajících vodovodních rozvodů v území doplněním sítě 
vodovodních řadů. Stávající vodovodní řady v území a 
jejich ochranná pásma budou respektována. 
Nevylučujeme potřebu kapacitního přepočtu, zokruhování 
a příp. zkapacitnění stávající vodovodní sítě, což bude 
konkrétně řešeno při zpracovávání PD pro napojení 
jednotlivých lokalit. 
V příl.I.B2c „veřejná infrastruktura-vodní hospodářství„ je 
stávající vodovodní síť zakreslena v zanedbatelném 
rozsahu - přikládáme situaci s celkovým rozsahem 
vodovodu v území, tzn. včetně tranzitního vodovodního 
řadu Pardubice-Hradec Králové DN 500 a řadu DN360 
Sezemice-Dražkov-Dříteč, který zásobuje obec Dříteč. 
Pro zajištění požární vody požadujeme přednostně 
využívat místních zdrojů v souladu s ČSN EN 805 
Vodárenství, příl.A5 k 5.3.2 a zákonem č.64/2014, o 
požární ochraně, §29. Pro zajištění soběstačnosti v 
potřebě požární vody je nutné doplnit a udržovat požární 
nádrže, vodní plochy a vodní toky. Vzhledem ke 
vznikajícímu nedostatku kvalitní pitné vody vlivem sucha 
nesouhlasíme s využíváním veřejného vodovodu jako 
primárního zdroje pro zajištění požární vody. Na základě 
výše uvedeného nesouhlasíme s tvrzením a řešením dle 
str.13 a příp. dalších v textové částí : „V zastavitelných 
plochách budou zajištěny zdroje požární vody......např. 
hydranty pro odběr požární vody,. 
Vodovodní síť je ve správě společnosti Vodovody a 

Připomínce se vyhovuje 

 

 

-vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
-projektant prověřil soulad zakreslené vodovodní sítě se situací 
přiloženou k této připomínce 
 
 
 
 
 
-projektant prověřil místní zdroje požární vody (požární nádrže, 
vodní plochy a vodní toky) a doplní do textové části str. 13 tyto 
vodní zdroje jako primární pro odběr požární vody 
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kanalizace Pardubice,a.s., tranzitní vodovodní řad DN 500 
v celé délce přes kú Dříteč provozuje Královéhradecká 
provozní, a.s. 
Odkanalizování obce není ve správě společnosti Vodovody 
a kanalizace Pardubice,a.s. 

Připomínky z veřejného jednání 

V rámci řízení o Změně č.1 Územního plánu nebyly podány žádné připomínky. 

 
Dne 8.11.2017 vyhotovila pořizovatelka Ing. arch. Dana Mojžíšková spolu s určeným zastupitelem Josefem Petrencem, starostou obce Dříteč 

 
 
 
q) Údaje o po čtu list ů odůvodn ění územního plánu a po čtu výkres ů k němu p řipojené grafické části 

I. Územní plán 

II.A – textová část odůvodnění územního plánu (počet stran 120)  
II.B – grafická část: 

II.B1     Koordinační výkres        1:5000 
II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1:5000  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poučení 
 

Proti Změně č.1 Územního plánu Dříteč  vydané formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………...................………     …………………….................................. 
     místostarosta obce Dříteč                                starosta obce Dříteč 
 
 
  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
       
 
 


