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Obec Staré Hradišt ě 
 
 
č. usn.: ...............          ve Starém Hradišti dne ............. 

 
 

Územní plán Staré Hradišt ě 
 
Zastupitelstvo obce Staré Hradiště, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti 

 
v y d á v á 

 
Územní plán Staré Hradišt ě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Územní plán Staré Hradiště 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 

3 

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU  

I. ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ HRADIŠT Ě 
1. Vymezení zastav ěného území  str. 5 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  str. 5 
2.1  Hlavní koncepční cíle a principy rozvoje obce  str. 5 
2.2  Ochrana a rozvoj hodnot území   str. 6 

3. Urbanistická koncepce, v četně vymezení zastavitelných ploch, ploch p řestavby a systému sídelní zelen ě

  str. 8 
3.1 Urbanistická koncepce  str. 8 
 3.1.1  Zásady urbanistické koncepce   str. 8 
 3.1.2  Plochy s rozdílným způsobem využití   str. 10 
3.2  Vymezení systému sídelní zeleně  str. 11 
3.3  Vymezení zastavitelných ploch   str. 12 
3.4  Vymezení ploch přestavby  str. 19 
3.5  Vymezení koridoru pro dopravní infrastrukturu   str. 20 

4. Koncepce ve řejné infrastruktury  str. 20 
4.1  Občanské vybavení a veřejná prostranství   str. 20 
4.2  Doprava   str. 21 
4.3  Zásobování vodou   str. 22 
4.4  Odvedení a čištění odpadních vod   str. 22 
4.5  Zásobování elektrickou energií  str. 22 
4.6  Telekomunikace a radiokomunikace  str. 23 
4.7  Zásobování plynem a teplem  str. 23 
4.8  Nakládání s odpady  str. 23 

5. Koncepce uspo řádání krajiny, v četně vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ěny v jejich využití, 
územní systém ekologické stability, prostupnost kra jiny, protierozní opat ření, ochranu p řed povodn ěmi, 
rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod.  str. 24 

5.1  Koncepce řešení krajiny, plochy změn v krajině, prostupnost krajiny  str. 24 
5.2 Ochrana před povodněmi, protierozní a revitalizační opatření   str. 25 
5.3  Územní systém ekologické stability   str. 26 
5.4  Rekreace   str. 26 
5.5  Dobývání ložisek nerostných surovin  str. 26 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným  způsobem využití s ur čením p řevažujícího ú čelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p řípustného využití, nep řípustného využití, pop řípadě 
podmín ěně přípustného využití t ěchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo řádání, včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap ř. výšková regulace zástavby, charakter a struktura 
zástavby, stanovení rozmezí vým ěry pro vymezování stavebních pozemk ů a intenzity jejich využití) 
  str. 27 

6.1  Plochy bydlení   str. 27 
6.2  Plochy občanského vybavení  str. 30 
6.3  Plochy výroby a skladování  str. 31 
6.4  Plochy rekreace  str. 34 
6.5  Plochy zeleně  str. 35 
6.6  Plochy veřejných prostranství str. 36 
6.7  Plochy dopravní infrastruktury   str. 37 
6.8  Plochy technické infrastruktury   str. 37 
6.9  Plochy vodní a vodohospodářské   str. 38 
6.10 Plochy zemědělské   str. 38 
6.11 Plochy lesní  str. 39 
6.12 Plochy přírodní  str. 40 
6.13 Plochy smíšené nezastavěného území str. 41 

7. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně prosp ěšných opat ření, staveb a opat ření k zajiš ťování obrany a 
bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práv a k pozemk ům a stavbám vyvlastnit  str. 44 

8. Vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejných prostranství, pro které lze uplatnit p ředkupní právo  str. 44 

9.  Vymezení ploch a koridor ů, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno zpracováním 
územní studie, stanovení podmínek pro její po řízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do 
evidence územn ě plánovací činnosti   str. 45 

10.  Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno dohodou o parcelaci   str. 45 

11. Vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a stanovení možného budoucího využ ití, včetně podmínek 
pro jeho prov ěření str. 45 

12. Stanovení kompenza čních opat ření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona  str. 45 

13. Údaje o po čtu list ů územního plánu a po čtu výkres ů grafické části str. 46 



Územní plán Staré Hradiště 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
4

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ HRADIŠT Ě: 

1. Výkres základního členění území měřítko 1 : 5 000 
2. Hlavní výkres měřítko 1 : 5 000 
3. Výkres ve řejně prosp ěšných staveb, opat ření a asanací měřítko 1 : 5 000 

 

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ HRADIŠT Ě 

Úvod - pojmy využívané v textových částech územního plánu  str. 47 

Seznam použitých zkratek   str. 50 

a) Postup p ři po řízení územního plánu, resp. vyhodnocení souladu s p ožadavky stavebního zákona a jeho 
provád ěcích právních p ředpis ů  str. 51 

b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hledisk a širších vztah ů v území str. 52 

b 1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje str. 53 
b 2) Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem str. 55 
b 3) Vyhodnocení souladu se sousedními obcemi str. 57 

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plán ování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území  str. 58 

d) 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   str. 59 

e) Vyhodnocení spln ění požadavk ů zadání, vyhodnocení spln ění požadavk ů pokyn ů pro úpravu návrhu ÚP   str. 85 

e 1) Vyhodnocení splnění požadavků zadání  str. 85 
e 2) Vyhodnocení splnění požadavků pokynů pro úpravu návrhu územního plánu (výčet měněných částí návrhu ÚP 

po společném jednání na základě pokynů k úpravě návrhu ÚP předaných pořizovatelem) str. 87 
e 3) Vyhodnocení splnění požadavků pokynů pro úpravu návrhu územního plánu (výčet měněných částí návrhu ÚP 

po veřejném jednání na základě pokynů k úpravě návrhu ÚP předaných pořizovatelem) str. 88 

f) Komplexní zd ůvodn ění přijatého řešení  str. 89 

f 1) Vymezení a základní charakteristika řešeného území  str. 89 
f 2) Východiska rozvojové a urbanistické koncepce obce str. 89 
f 3) Koncepce řešení krajiny a ochrana přírodních hodnot str. 101 
f 4) Ochrana kulturních a historických hodnot  str. 107 
f 5) Koncepce dopravní a technické infrastruktury   str. 109 

f 5.1)  Doprava   str. 109 
f 5.2)  Zásobování vodou   str. 114 
f 5.3)  Kanalizace a čištění odpadních vod  str. 116 
f 5.4)  Zásobování elektrickou energií  str. 117 
f 5.5)  Telekomunikace a radiokomunikace  str. 123 
f 5.6)  Zásobování plynem str. 124 
f 5.7)  Zásobování teplem  str. 125 
f 5.8)  Nakládání s odpady   str. 125 

f 6) Koncepce ÚP ve vztahu ke zvláštním právním předpisům   str. 125 
f 6.1)  Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a sesuvná území, jiná rizika  str. 125 
f 6.2)  Civilní ochrana, obrana státu, požární ochrana a další specifické požadavky   str. 126 

f 7) Přehled limitů využití území, jejichž ochrana je zajišťována právními předpisy nebo rozhodnutími 
příslušných orgánů, obsažených v předchozích kapitolách str. 128 

g) Vyhodnocení ú čelného využití zastav ěného území a vyhodnocení pot řeby vymezení zastavitelných ploch
 str. 129 

h) Vyhodnocení p ředpokládaných d ůsledk ů navrhovaného řešení na zem ědělský p ůdní fond a pozemky 
určené k pln ění funkce lesa str. 135 

h 1) Zemědělský půdní fond  str. 135 
h 2) Pozemky určené k plnění funkcí lesa   str. 139 

i) Zpráva o vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj území obsahující základní inf ormace o výsledcích tohoto 
vyhodnocení v četně výsledk ů vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí str. 139 

j) Stanovisko krajského ú řadu podle § 50 odst. 5 a sd ělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohled něno 
s odůvodn ěním závažných d ůvodů, pokud n ěkteré požadavky nebo podmínky nebyly zohledn ěny str. 140 

k) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje str. 140 

l) Rozhodnutí o námitkách a jejich od ůvodn ění  str. 140 

m) Vyhodnocení p řipomínek  str. 187 

Poučení str. 194 

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ HRADIŠT Ě: 
1. Koordina ční výkres      měřítko 1 : 5 000 
2. Výkres širších vztah ů     měřítko 1 : 100 000 
3. Výkres p ředpokládaných zábor ů půdního fondu  měřítko 1 : 5 000 



   Územní plán Staré Hradiště 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 

5 

 

I. ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ HRADIŠT Ě 

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území obce bylo v územním plánu vymezeno projektantem v souladu se zák. č. 
183/2006 Sb. na základě mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumů v terénu a 
aktualizací v době finalizace Návrhu ÚP (7/2014). Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické 
části dokumentace (Hlavní výkres, Výkres základního členění území). 

2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 
JEHO HODNOT 

2.1  HLAVNÍ KONCEPČNÍ CÍLE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE 

Základní principy koncepce územního plánu směřují k vyváženému sociálnímu a 
hospodářskému rozvoji obce. Územní plán má za cíl především vytvořit dostatečně flexibilní 
prostorový rámec pro realizaci žádoucích záměrů a aktivit, tj. umožnit jejich konkrétní průmět do 
území při důsledném respektování územních podmínek, přírodních i kulturně-společenských hodnot a 
s ohledem na uchování příznivého životního prostředí v řešeném území. V dílčích tematických 
oblastech jde především o následující žádoucí principy, které ÚP ve své koncepci respektuje: 

Základní principy územního rozvoje obce: 

• vytvářet předpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj obce a všech jejích místních částí adekvátní 
k jejich sociálně-ekonomické základně, hierarchii v systému osídlení (vč. populační stabilizace); 

• rozvoj obce, a tím i nárůst nových obyvatel, umožnit v takovém rozsahu, který dokáže obsloužit 
v základních funkcích stávající příp. navrhované občanské vybavení veřejného charakteru;  

• umožnit kvalitativní zlepšování života v obci vymezením lokalit pro rozvoj obytné výstavby a 
souvisejících funkcí, pro uchování pestré ekonomické základny a s ní spjatých pracovních 
příležitostí atd. Přitom je nutné vycházet z rozvojových lokalit, které již byly vymezeny a neumožnit 
zakládání nových ploch zástavby ve volné krajině; 

• zlepšit vnější dopravní napojení a vnitřní obsluhu obce, v maximální možné míře eliminovat 
negativní dopady zejména silniční dopravy na život zdejších obyvatel, na přírodní i jiné hodnoty; 
podporovat environmentálně i ekonomicky šetrné způsoby dopravy, zejména cyklodopravu;  

• umožnit doplnění a kvalitativní rozvoj sítí technické infrastruktury, občanského vybavení, 
veřejných prostranství a ploch zeleně, to vše ve snaze o zlepšování životních podmínek a kvality 
životního prostředí v obci; 

• zajistit bezkonfliktní rozvoj funkčních složek zastavěného i nezastavěného území s ohledem na 
potřeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limitů využití území 
(např. maximální možné omezení střetů klidových a rušivých funkcí); 

• chránit a rozvíjet stávající urbanistické, historické a kulturně-civilizační hodnoty (kulturní památky, 
památky místního významu, archeologické dědictví apod.); 

• maximálně respektovat historicky daný půdorys obce a prostorové uspořádání při zachování 
vnitřní funkční propojenosti; 

• zachovat polycentrickou sídelní strukturu; 
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• vhodně posilovat polyfunkčnost ploch výroby a skladování; 

• chránit přírodně cenné složky území, zemědělský půdní fond a plochy lesa; vytvářet podmínky pro 
uchování tradičního krajinného rázu a celkové zkvalitňování extravilánové složky území; 

• posilovat ekostabilizační funkci řešeného území (vč. vymezení ÚSES a interakčních prvků); 

• v souladu s ochranou příslušných hodnot zlepšit rekreační využitelnost přírodního zázemí obce, 
prostupnost krajiny apod.; 

• v zastavěném území a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro ochranu a rozvoj ploch 
veřejné zeleně a přírodně-rekreačního potenciálu obce jako nedílné součásti kvalitního obytného 
prostředí; 

• umožnit dostatečnou protipovodňovou a protierozní ochranu území ve snaze o soulad 
realizovaných opatření (prvků) s krajinným a urbánním rámcem; 

• rozvoj obce neumožnit v záplavovém území; 

• udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci Sdružení obcí pod Kunětickou Horou, zejména 
pak ve sféře sportovně - rekreačních aktivit a cestovního ruchu (cykloturistika, pěší turistika 
apod.); 

• vytvářet předpoklady pro zvýšení identifikace obyvatel s obcí a upevnění společenských vazeb, 
využití turistického potenciálu a vazby na krajské město Pardubice; 

2.2  OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 

Celé území obce je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. při 
respektování urbanistických, architektonických, kulturně-historických a přírodních kvalit řešeného 
území. Umisťování jednotlivých staveb je nutno podřídit prostředí, do kterého budou vsazovány, tj. 
musí mít přiměřené architektonické, prostorové a objemové parametry, účinky jejich provozu pak 
nesmí narušovat hodnoty okolního prostředí. Kromě hodnot chráněných právními předpisy a 
rozhodnutími příslušných orgánů je územním plánem stanovena nutnost ochrany a rozvoje 
následujících hodnot: 

Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturn ě-historické 

Územní plán navrhuje (mimo hodnot, které jsou zároveň limitem - ochranné pásmo národní 
kulturní památky, nemovitá kulturní památka, území s archeologickými nálezy) ochranu následujících 
hodnot: 

• památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví. Tyto 
památky jsou vyznačeny v grafické části ÚP. Jedná se např. o: 

Kamenný k říž na podstavci ve Starém Hradišti při silnici III/2985; 
Kamenný k říž na podstavci ve Starém Hradišti u zemědělského areálu; 

Kamenný k říž na podstavci v Brozanech při silnici III/2985; 

Kamenný k říž na podstavci v Brozanech u hostince při silnici III/2985; 

Železný k řížek na podstavci a d řevěná zvoni čka v Hradišti na Písku při silnici II/324; 

Pomník padlým v I. sv ětové válce ve Starém Hradiště v ploše ZV; 

• Krajinná památková zóna Bohdanečsko je navržena v severní části ř.ú. (zdroj ÚAP); 

• dochovaná urbanistická struktura historické části Starého Hradiště se sýpkou a Brozan s nutností 
respektovat historicky založený půdorysný typ, urbanizační osy a jádra osídlení vč. souvisejících 
veřejných prostranství (s cílem ho již podstatněji nezahušťovat nově včleňovanou zástavbou a 
nenarušit ho necitlivými přestavbami či přístavbami stávajících objektů); 

• panorama hradu Kunětická hora, cenné pohledy a průhledy z okolní krajiny na hrad Kunětická 
hora; 

• panorama města Pardubice, pohledy na město Pardubice od Hradiště na Písku; 
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Hodnoty p řírodní a krajinné 

Územní plán navrhuje (mimo hodnot chráněných zákonem, které jsou zároveň limitem -
ochranné pásmo přírodní památky Baroch, VKP Rameno u Haldy, VKP Staré Labe u Cihelny, 
ochranné pásmo pozorovacích vrtů ČHMÚ) ochranu následujících hodnot: 

• prvky systému ekologické stability (NRBK K73, NRBK K 74, lokální biocentra LBC a lokální 
biokoridory - LBK) a důležité interakční prvky; 

• plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené nezastavěného 
území (NSpz, NSr, NSs) a Plochy zeleně - přírodního charakteru - ZP (v zastavěném území); 

• významné prvky sídelní zeleně (parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční stromořadí, 
aleje podél silnic, významná solitérní zeleň v krajině i zastavěném území); 

• urbanistická a krajinářská funkce vodních ploch a toků; 

• cenné pohledy na hrad Kunětická hora včetně ochrany měřítka tradičního horizontu a os 
důležitých pohledů v krajině - tj. pohledů a průhledů na hrad Kunětická hora; 

• přirozené krajinné dominanty - cenné pohledy na obec a další výhledy do krajiny; 

• lesy hospodářské; 

Hodnoty p řírodn ě-civiliza ční a civiliza ční 

• prostupnost krajiny - stávající cestní síť v krajině (polní a lesní cesty), propojení zástavby 
s přírodním zázemím; 

• občanské vybavení veřejného charakteru; 

• vybavenost technickou infrastrukturou; 

• obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek; 

• značená cyklostezka (č. 2 Labská); 

• značené cyklotrasy (č. 4123, č. 4124, č. 4125); 

• značená turistická trasa (zelená); 

• prvky meliorační soustavy (investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení); 
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ŘESTAVBY A SYSTÉMU 
SÍDELNÍ ZELENĚ 

3.1  URBANISTICKÁ KONCEPCE 

3.1.1  Zásady urbanistické koncepce  

Návrh územního plánu zohledňuje přirozený historický vývoj obce, usměrňovaný předchozí 
územně plánovací dokumentací, a to jak ve vymezení ploch stabilizovaných, tak v návrhu ploch 
zastavitelných a plochy přestavby. Urbanistická koncepce zohledňuje polohu obce v rámci osídlení a 
jejich vzájemné vazby. Jedná se o příměstskou obec se silnou gravitací k jádru (krajské město 
Pardubice), které pro ně zajišťuje většinu vyšších obslužných funkcí a rozhodující část pracovních 
příležitostí. 

Zastavěné území Starého Hradiště vč. všech místních částí územní plán stabilizuje a rozvíjí. 
Místní část Brozany u Ráb je stabilizovaná bez možnosti plošného rozvoje. Veškeré izolované 
zastavěné plochy v krajině územní plán stabilizuje bez možnosti plošného rozvoje. Zastavitelné plochy 
územní plán navrhuje v přímé návaznosti na zastavěné území. Uzavírají současnou urbanistickou 
strukturu obce v okrajových částech a prolukách. ÚP neumožňuje vytváření nových samot v území.  

Konkrétní zástavbu ve většině návrhových lokalit je nutno řešit s ohledem na polohu 
v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora. Zástavba v okrajových partiích 
bude řešena s ohledem na přirozený přechod do volné krajiny (prostupy do krajiny pro pěší a cyklisty, 
pohledově izolační zeleň po obvodu výrobních areálů apod.). 

ÚP navrhuje koridor s označením ZDk1 pro trasování přeložky silnice I/36 Pardubice - severní 
tangenta. Koridor je vymezen v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací - ZÚR 
Pardubického kraje. 

ÚP vytváří předpoklady pro rozvoj sportu, rekreace a cestovního ruchu. Umožňuje propojení 
aktivit ve městě Pardubice s aktivitami ve Starém Hradišti a dále s hradem Kunětická Hora a jeho 
okolím. ÚP respektuje veškeré cesty do krajiny, značené turistické trasy, cyklotrasy, cyklostezky a 
umožňuje jejich doplnění. Cyklostezka Staré Hradiště - Brozany a cyklostezka jihovýchodně Brozan, 
jsou konkrétně vymezeny zastavitelnými plochami. Cyklostezky Staré Hradiště - Hradiště na Písku a 
cyklostezky Hradiště na Písku - hrad Kunětická Hora jsou umožněny v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití. Konkrétní trasování bude řešeno v navazujících dokumentacích. ÚP vymezuje 
územní rezervu R1 pro cyklostezku z Němčic podél silnice III/2985. Cyklostezka by propojila Němčice 
s hradem Kunětická hora, řešeného území se dotýká okrajově. 

Plochy individuální rekreace (RI) jsou stabilizovány bez možnosti dalšího plošného rozvoje. 

Územní plán vytváří předpoklady pro zlepšení pracovních příležitostí stabilizací stávajících 
ploch podnikatelských aktivit, návrhem ploch VL, VD, OM a v plochách BI, BV umožněním umístění 
nerušící výrobní činnosti apod. 

V rámci stanovených podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití jsou 
vytvořeny předpoklady pro převážně polyfunkční využívání území, přičemž stanovená urbanistická 
koncepce předchází vzniku vzájemných funkčních střetů. Ve Starém Hradišti je umožněn populační a 
celkový sociálně - ekonomický rozvoj při zohlednění dlouhodobého demografického vývoje, reálných 
kapacit a přirozených rozvojových limitů obce. Je umožněno doplnění a zkvalitnění technické 
infrastruktury. Výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) jsou z hlediska ÚP nepřípustné. 
ÚP respektuje a chrání stávající veřejnou zeleň, přírodní podmínky vč. souvisejících hodnot a limitů. 

ÚP stanovuje koncepci řešení krajiny, která je obsažena v kap. 5.1. 

Staré Hradišt ě 

ÚP respektuje urbanistickou strukturu staré části zástavby ve východní části Starého Hradiště 
s dominantním historickým objektem sýpky. Územní plán respektuje a dále rozvíjí prostorové a 
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funkční jádro obce, jímž prochází frekventovaná silnice II/324 směrem sever - jih. Těžištěm 
urbanistického jádra je areál obecního úřadu a mateřské školy s přilehlým sportovištěm. 

Pro rozvoj bydlení jsou navrženy poměrně rozsáhlé lokality navazující severně zastavěného 
území Starého Hradiště, které jsou funkčně zařazeny do Ploch bydlení - v rodinných domech - 
městské a příměstské - BI, kde je umožněno funkci bydlení doplnit objekty občanského vybavení a 
drobného podnikání. 

Vzhledem ke značné rozloze některých zastavitelných ploch, je nutné výstavbu v řešeném 
území podmínit zpracováním územních studií. V evidenci územně plánovacích dokumentací dle 
stavebního zákona je zaevidována „Územní studie B1“ a „Územní studie B2“. Součástí těchto studií 
jsou zastavitelné lokality vymezené v ÚP pod označením ZB1, ZB2 a ZB3. ÚP tyto studie respektuje. 
Územní studii ÚP navrhuje zpracovat pro lokality ZB8, ZB14, dohodu o parcelaci ÚP navrhuje 
zpracovat pro lokality ZO1, ZB11. 

V těchto lokalitách je kladen důraz na ochranu a rozvoj veřejných funkcí (ploch občanského 
vybavení veřejného charakteru, veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně) a zachování pohody 
bydlení. ÚP v podrobnějších regulativech (viz kap. 3 výrokové části ÚP) stanovuje minimální plochy 
veřejných prostranství, které v rámci územní studie příp. dohod o parcelaci musí být vymezeny. 
Prostor jižně Brozanského potoka je zařazen do ploch nezastavitelných (NSr). Tyto plochy budou 
sloužit obyvatelům Starého Hradiště jako veřejná prostranství. 

Stávající plochy občanského vybavení (OV, OM, OS) jsou stabilizovány. Rozvoj občanského 
vybavení a podnikání je umožněn především v návaznosti na silnici II/324 a na urbanistické jádro 
obce. ÚP navrhl 1 přestavbovou lokalitu zařazenou ve funkci Plochy občanského vybavení - veřejná 
infrastruktura - OV, 3 zastavitelné lokality zařazené ve funkci Plochy komerční zařízení malá a střední 
- OM. 

Pro rozvoj podnikání jsou navrženy 2 zastavitelné plochy zařazené do funkce Plochy výroby a 
skladování - lehká výroba - VL a 1 zastavitelná plocha zařazená do funkce Plochy výroby a skladování 
- drobná a řemeslná výroba - VD. Ve východní části zastavěného území na plochy bydlení navazuje 
rozsáhlý zemědělský areál, který ÚP stabilizuje bez možnosti dalšího plošného rozvoje. Jedná se o 
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ. 

Brozany 

Územním plánem je respektován stávající charakter zástavby, chráněny jsou plochy 
občanského vybavení veřejného charakteru a veřejná prostranství. 

Brozany mají omezené rozvojové možnosti. Severně je rozvoj limitován VTL plynovodem vč. 
bezpečnostního pásma a zemědělským areálem, východně vrchním elektrickým vedením VVN 400 
kV, jihovýchodně je limitován záplavovým územím. Jihozápadně rozvoj nelze umožnit z důvodu 
zásahu do volné krajiny a nivy řeky Labe a ze západní strany z důvodu nežádoucího srůstání 
jednotlivých částí obce a značnou intenzitou dopravy na silnici III/2985. Návrhové lokality jsou 
vymezeny v prolukách a v přímé návaznosti na zastavěné území, respektující výše zmíněné limity. 

Pro rozvoj bydlení jsou navrženy lokality na okrajích zastavěného území, které jsou funkčně 
zařazeny do Ploch bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV, kde je umožněno funkci bydlení 
doplnit objekty občanského vybavení a drobného podnikání. 

Pro rozvoj podnikání je navržena 1 zastavitelná plocha zařazená do funkce Plochy výroby a 
skladování - drobná a řemeslná výroba - VD. Lokalita je od stabilizovaných ploch pro bydlení 
oddělena plochou navrženou pro zeleň s ochrannou funkcí ZZ1. V severní části zastavěného území 
se nachází zemědělský areál, který ÚP stabilizuje bez možnosti dalšího plošného rozvoje. Jedná se o 
Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ. 

Hradišt ě na Písku 

Založenou urbanistickou strukturu podél páteřní silnice II/324 procházející severojižním 
směrem doplňuje územní plán o drobnější zastavitelné plochy zařazené funkčně do Ploch bydlení - 
v rodinných domech - městské a příměstské - BI (mimo ochranné pásmo národní kulturní památky 
hradu Kunětická hora) a do Ploch bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV (v ochranném 
pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora). Lokality jsou navržené v přímé návaznosti na 
zastavěné území příp. v prolukách. Není umožněno rozšíření zástavby do volné krajiny. Pro dopravní 
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napojení lokality ZB8 a stabilizovaného sportovního areálu je navržena zastavitelná lokalita ZD1, 
zařazená do funkce DS. 

Psinek 

Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské - BI územní plán stabilizuje. 
Rozvoj je směřován jižním a západním směrem, zařazený do funkce Plochy bydlení - v rodinných 
domech - venkovské - BV. Plochy individuální rekreace jsou stabilizovány a zařazeny do Plochy 
rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI bez možnosti dalšího plošného rozvoje. Není 
umožněno rozšíření zástavby do volné krajiny. 

Brozany u Ráb 

Územním plánem jsou stabilizovány plochy bydlení bez možnosti dalšího plošného rozvoje. 

 

3.1.2  Plochy s rozdílným zp ůsobem využití  

Součástí urbanistické koncepce je vymezení následujících ploch s rozdílným zp ůsobem 
využití , jejichž hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanoveno v kap. 6 ÚP. 
Specifické podmínky pro využití jednotlivých zastavitelných ploch jsou pak doplněny v kap. 3.3, 3.4 a 
3.5 ÚP. 

Územním plánem je stabilizované území rozčleněno na funkčně sjednocené plochy, jejichž 
druh je deklarován na základě převládajícího a pro konkrétní území nejvhodnějšího využití. Regulativy 
(hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití) umožní adekvátní spektrum využití 
území. Stávající funkce definované jako nepřípustné by měly být postupně vytěsňovány. Dosavadní 
způsob využití, který neodpovídá vymezeným podmínkám, je možný, pokud nevytváří závažnou 
překážku rozvoje v rámci funkce hlavní. 

• Plochy bydlení - v rodinných domech - m ěstské a p říměstské - BI  - jsou vymezeny jako 
stabilizované a zastavitelné (mimo ochranné pásmo národní kulturní památky hradu Kunětická 
hora). Účelem samostatného vymezení ploch bydlení je ochrana kvality funkce bydlení, přičemž 
se v těchto plochách předpokládá přiměřený podíl nerušících obslužných funkcí místního, ev. 
nadmístního významu, zejména veřejné infrastruktury. Zastavitelné plochy BI jsou situovány 
v návaznosti na plochy stabilizované, zejména v okrajových polohách a prolukách; 

• Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - B V - jsou vymezeny jako zastavitelné 
v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora, kde se předpokládá tolerance 
činností, staveb a zařízení pro zemědělské samozásobení, včetně chovatelství a pěstitelství, 
drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby s nutností respektovat vesnický charakter zástavby; 

• Plochy bydlení - v bytových domech - BH - stabilizované plochy bydlení BH vymezené 
z důvodu odlišení charakteru hromadného bydlení od ploch bydlení v rodinných domech; 

• Plochy ob čanského vybavení - ve řejná infrastruktura - OV - jsou vymezeny jako stabilizované, 
zastavitelné a přestavbové. Stabilizované plochy zahrnují např. obecní úřad, mateřskou školku a 
Pension Pardubice (dům pro seniory) ve Starém Hradišti, obecní dům s místní knihovnou a 
hasičskou zbrojnici v Brozanech a hasičskou zbrojnici v Hradišti na Písku. Pro budoucí rozvoj 
vybavenosti - veřejné infrastruktury je navržena přestavbová plocha v centrální části obce při 
silnici II/324; 

• Plochy ob čanského vybavení - komer ční zařízení malá a st řední - OM - plochy komerčního 
vybavení sloužící např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby. 
Stabilizované plochy OM jsou vymezeny ve Starém Hradišti, Brozanech, Hradišti na Písku a jedna 
při severovýchodním okraji ř.ú. Ostatní drobné služby nevýrobního i výrobního charakteru jsou 
zahrnuty v jiných funkčních plochách jako přípustné či podmíněně přípustné. Zastavitelné plochy 
pro OM jsou situovány v centru Starého Hradiště při silnici II/324; 

• Plochy ob čanského vybavení - t ělovýchovná a sportovní za řízení - OS - vymezeny 
stabilizované plochy, ÚP s touto funkcí nenavrhuje zastavitelnou plochu, doplnění této funkce je 
umožněno v rámci podmínek využití zejména ploch bydlení; 

• Plochy výroby a skladování - zem ědělská výroba - VZ  - plochy zemědělské výroby a 
přidružené drobné výroby. V obci je funkce samostatně zastoupena jako stabilizovaná ve dvou 
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lokalitách ve Starém Hradišti a v Brozanech. ÚP rozvoj této funkce neumožňuje; 

• Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD  - ÚP stabilizuje drobné plochy 
nerušící výroby ve stávající zástavbě ve Starém Hradišti a Brozanech a též izolovanou plochu 
jižně od zastavěného území. Zastavitelné plochy pro VD jsou situovány ve Starém Hradišti, pro 
možné rozšíření stávajícího areálu, a v Brozanech mezi stabilizovanými plochami VD a VZ; 

• Plochy výroby a skladování - lehký pr ůmysl - VL - stabilizují se plochy výroby a skladování v 
severní, západní a východní části Starého Hradiště a malá plocha v Brozanech. Rozvoj se 
navrhuje v zastavitelných plochách v návaznosti na areály stabilizované (stabilizované i mimo 
ř.ú.); 

• Plochy výroby a skladování - skladování - VK - pro stabilizovanou plochu sýpky v jihovýchodní 
části zastavěného území Starého Hradiště byly stanoveny speciální podmínky využití z důvodu její 
situování v těsné blízkosti ploch BI a s ohledem na vyhlášenou nemovitou kulturní památku 
(sýpka); 

• Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekrea ci - RI - stabilizované plochy rodinné 
rekreace vymezené jižně a severně od Brozan a při severovýchodním okraji zastavěného území 
Psinku, ÚP s touto funkcí nenavrhuje zastavitelnou plochu; 

• Plochy dopravní infrastruktury - silni ční - DS - stabilizované plochy zahrnují silnice II. a III. tříd, 
místní a účelové komunikace vč. pěších (pokud nejsou zahrnuty do jiných ploch), včetně 
pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, 
doprovodná a izolační zeleň apod.) a pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení 
(vč. parkovišť). ÚP s touto funkcí navrhuje koridor pro přeložku silnice I/36 Pardubice - severní 
tangenta, vymezený na základě nadřazeného dokumentu ZÚR Pardubického kraje. Do funkce DS 
jsou zařazeny 3 zastavitelné lokality (dopravní napojení, cyklostezky); 

• Plochy dopravní infrastruktury - silni ční - garáže - DS1 - stabilizovaná plocha při jihozápadním 
okraji ř.ú.; 

• Plochy ve řejných prostranství - PV, Plochy ve řejných prostranství - ve řejná zeleň - ZV - jsou 
územním plánem funkčně vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou 
prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - tedy uliční prostory, pásy 
veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů občanského vybavení. Uvnitř 
těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně. ÚP navrhuje vymezit plochu veřejného 
prostranství v rámci lokalit ZB11, ZB14. Funkci veřejného prostranství pro lokality ZB1- ZB3 bude 
plnit prostor jižně Brozanského potoka, funkčně zařazeného ÚP do nezastavitelného území 
Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační nepobytové - NSr; 

• Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít ě - TI - jsou vymezeny z důvodu ochrany a 
rozvoje vybavení území technickou infrastrukturou jakožto součástí veřejného vybavení. V ÚP 
Staré Hradiště se jedná o plochy stabilizované. Plošně nevelké (bodové) prvky technické 
infrastruktury (elektrické transformační stanice apod.) nejsou v ÚP samostatně plošně vymezeny 
jako Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI, ale jsou vyznačeny symbolem a funkčně 
umožněny v regulativech příslušné plochy; 

• Plochy zelen ě - viz kap. 3.2; 

 

3.2  VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Systém sídelní zeleně je tvořen jednak zelení v samostatných funkčních plochách, jednak 
zelení v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem využití. V ÚP jsou samostatně vymezeny: 

• Plochy ve řejných prostranství - ve řejná zeleň - ZV - jsou to z urbanistického hlediska 
nejcennější prvky sídelní zeleně, jejichž funkce je územním plánem chráněna a posilována. 
Samostatným vymezením ploch ZV se sleduje odůvodněná nezbytnost jejich zachování popř. 
doplnění. Veřejná zeleň je přípustná v rámci všech funkčních ploch; 

• Plochy zelen ě - soukromá a vyhrazená - ZS - tento typ sídelní zeleně (nejčastěji soukromé 
zahrady) se vyskytuje často v rámci jiných funkčních ploch. V ř.ú. jsou vymezeny převážně plochy 
ZS přiléhající k zastavěnému území; 

• Plochy zelen ě - přírodního charakteru - ZP - představují plochy zeleně v zastavěném území, 
udržované v přírodě blízkém stavu, např. jako součást ploch ÚSES; 
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• Plochy zelen ě - ochranná a izola ční - ZO - jedná se o zeleň s ochrannou a izolační funkcí, v ÚP 
je navržena plocha ZZ1 mezi plochami výroby a bydlení v Brozanech; 

 

Mimo uvedené funkční plochy je systém sídelní zeleně tvořen zelení, která je v územním 
plánu zahrnuta do jiných funkčních ploch (např. zahrady obytných celků, zeleň v rámci areálů 
občanského vybavení a veřejných prostranství apod.) a zelení solitérní a liniovou (uliční aleje, 
stromořadí podél silnic, doprovodná a břehová zeleň - tj. stávající interakční prvky zeleně pronikající 
do zemědělských a urbanizovaných segmentů krajiny podél cest a vodních toků) apod. Kromě 
respektování stávajících a navržených funkčních ploch zeleně ÚP počítá s realizací zeleně v rámci 
navržených prvků ÚSES a interakčních prvků v krajině. 

Pro ochranu sídelní zeleně jsou stanoveny následující principy: 

• budou respektovány stávající plochy zeleně; 
• plochy zeleně budou realizovány v rámci jiných funkčních ploch, zejména pak v rámci nových 

rozvojových lokalit v podobě zeleně veřejně přístupné, soukromé a vyhrazené; 
 

3.3  VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V řešeném území byly vymezeny následující zastavitelné plochy: 

 

Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

Plochy bydlení - v rodinných domech - m ěstské a p říměstské - BI 
Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV  

ZB1 BI 

Rozvojová plocha BI navržená v návaznosti na stávající zástavbu ve 
východní části Starého Hradiště; 
- respektovat zaevidovanou (vloženou do evidence územně plánovací 
činnosti dle stavebního zákona) územní studii s označením B1; 

- v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a 
dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) bude prokázáno, že 
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou 
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku z výrobních ploch; 

- nutné koordinovat řešení se sousedící plochou ZB2; 
- respektovat LBC 167; 
- umožnit pěší propojení stabilizovaných ploch bydlení a ZB1 

s plochami podél Brozanského potoka; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby; 
- respektovat stávající cyklotrasu do Srchu; 
- plochy bydlení oddělit od stávajícího výrobního areálu zelení; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště (Na 

hledíku) 

ZB2 BI 

Rozvojová plocha BI navržená v návaznosti na stávající zástavbu ve 
východní části ř.ú.; 
- respektovat zaevidovanou (vloženou do evidence územně plánovací 
činnosti dle stavebního zákona) územní studii s označením B2 jehož 
je tato lokalita součástí; 

- umožnit pěší propojení stabilizovaných ploch bydlení a ZB2 
s plochami podél Brozanského potoka; 

- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 
charakteru okolní zástavby; 

- respektovat stávající cyklotrasu do Srchu; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště (Na 

hledíku) 
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Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

ZB3 BI 

Rozvojová plocha BI navržená v návaznosti na stávající zástavbu 
v severní části Starého Hradiště; 
- respektovat zaevidovanou (vloženou do evidence územně plánovací 
činnosti dle stavebního zákona) územní studii s označením B2 jehož 
je tato lokalita součástí; 

- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 
charakteru okolní zástavby; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště (Na 

hledíku) 

ZB5 BI 

Rozvojová plocha BI navržená v návaznosti na stávající zástavbu v ř.ú. 
a stávající zástavbu sousední obce Srch; 
- dopravní napojení ze stávající komunikace III/0373; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; 
- nutno zohlednit polohu v OP lesa; 

Brozany / 
Hradiště na 

Písku 

ZB6 BI 

Rozvojová plocha BI navržená v návaznosti na stávající bytovou 
zástavbu; 
- dopravní napojení ze stávající komunikace III/0373; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; 
- nutno zohlednit polohu v OP lesa; 

Brozany / 
Hradiště na 

Písku 

ZB7 BI 

Rozvojová plocha BI navržená v návaznosti na stávající bytovou 
zástavbu v Hradišti na Písku; 
- dopravní napojení ze stávající stabilizované místní komunikace; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby; 
- nutno zohlednit polohu v OP lesa; 

Brozany / 
Hradiště na 

Písku 
(západní 
část) 

ZB8 BV 

Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající bytovou 
zástavbu v Hradišti na Písku; 
- prov ěření územní studií jako podmínka pro rozhodování, v rámci 

územní studie bude řešeno dopravní napojení;  
- dopravní napojení zastavitelnou lokalitou ZD1; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 800 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- při východním okraji lokality umožnit dopravní napojení stabilizované 

plochy OS (jižně ZB8) v odpovídajících parametrech; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby; 
- nutno zohlednit polohu v OP lesa; 

Brozany / 
Hradiště na 

Písku 
(východní 
část) 

ZB9 BV 

Lokalita umožňující jednostrannou zástavbu podél stávající 
komunikace;  
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 800 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- je nepřípustné umisťování řadových rodinných domů a dvojdomků; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby, okrajové poloze lokality a pohledově 
exponované poloze (výhled na hrad Kunětická hora); 

Brozany / 
Psinek 

(západní 
část) 
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Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

ZB10 BV 

Lokalita umožňující jednostrannou zástavbu podél stávající 
komunikace;  
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 800 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- je nepřípustné umisťování řadových rodinných domů a dvojdomků; 
- v lokalitě se vyskytuje podrobné odvodnění pozemků; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby, okrajové poloze lokality a pohledově 
exponované poloze (výhled na hrad Kunětická hora); 

Brozany / 
Psinek 

(západní 
část) 

ZB11 BV 

Lokalita umožňující jednostrannou zástavbu podél stávající 
komunikace;  
- podmínkou pro rozhodování v území je dohoda o parcelaci , v rámci 

níž bude v lokalitě ZB11 navržena významnější plocha veřejného 
prostranství v min. rozsahu 1000 m2 (bez pozemních komunikací); 

- v požadované dohodě o parcelaci je nutné respektovat již vymezené 
parcely č. 146/5, 146/6, 146/7 k.ú. Staré Hradiště; 

- veřejné prostranství (náves) vymezit v severním okraji lokality. 
Způsob umístění veřejných prostranství bude odpovídat významu 
plochy v rámci obytného celku jako nosného veřejného prostoru; 

- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 800 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- je nepřípustné umisťování řadových rodinných domů a dvojdomků; 
- v lokalitě se vyskytuje podrobné odvodnění pozemků; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby, okrajové poloze lokality a pohledově 
exponované poloze (výhled na hrad Kunětická hora); 

Brozany / 
Psinek (jižní 

část) 

ZB12 BV 

Lokalita umožňující jednostrannou zástavbu podél stávající 
komunikace;  
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 800 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- je nepřípustné umisťování řadových rodinných domů a dvojdomků; 
- v lokalitě se vyskytuje podrobné odvodnění pozemků; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby, okrajové poloze lokality a pohledově 
exponované poloze (výhled na hrad Kunětická hora); 

Brozany / 
Psinek (jižní 

část) 

ZB13 BV 

Lokalita umožňující jednostrannou zástavbu podél stávající 
komunikace;  
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 800 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- je nepřípustné umisťování řadových rodinných domů a dvojdomků; 
- v lokalitě se vyskytuje podrobné odvodnění pozemků; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby, okrajové poloze lokality a pohledově 
exponované poloze (výhled na hrad Kunětická hora); 

Brozany / 
Psinek (jižní 

část) 
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Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

ZB14 BV 

Plocha BV pro rozvoj bydlení v Brozanech; 
- prov ěření územní studií jako podmínka pro rozhodování, v rámci 

územní studie bude v lokalitě ZB14 navržena významnější plocha 
veřejného prostranství v min. rozsahu 1000 m2 (bez pozemních 
komunikací);  

- způsob umístění veřejných prostranství bude odpovídat významu 
plochy v rámci obytného celku jako nosného veřejného prostoru; 

- dopravní napojení východně lokality na stávající komunikaci; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- je nepřípustné umisťování řadových rodinných domů a dvojdomků; 
- respektovat LBK 178; 
- územní studí bude stanovena výšková regulace zástavby; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby, okrajové poloze lokality a pohledově 
exponované poloze (výhled na hrad Kunětická hora); 

Brozany / 
Brozany 
(západní 
část) 

ZB15 BV 

Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající bytovou 
zástavbu v Brozanech; 
- dopravní napojení ze stávající místní komunikace; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby; 

Brozany / 
Brozany 

(severní část) 

ZB16 BV 

Rozvojová plocha BV navržená v proluce stávající bytové zástavby v 
Brozanech; 
- dopravní napojení ze stávající místní komunikace; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby; 

Brozany / 
Brozany 

(východní 
část) 

ZB17 BV 

Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající bytovou 
zástavbu v Brozanech; 
- dopravní napojení ze stávající místní komunikace; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; 

Brozany / 
Brozany 

(východní 
část) 

ZB18 BV 

Rozvojová plocha BV navržená v návaznosti na stávající bytovou 
zástavbu v Brozanech; 
- dopravní napojení ze stávající místní komunikace; 
- minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 800 m2; 
- je nepřípustné umisťování řadových rodinných domů a dvojdomků; 
- koeficient zastavění pozemků rodinných domů - max. 0,25; 
- respektovat stávající cyklostezku a cyklotrasy; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality a pohledově 
exponované poloze (výhled na hrad Kunětická hora); 

Brozany / 
Brozany (jižní 

část) 
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Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

Plochy ob čanského vybavení - komer ční zařízení malá a st řední - OM 

ZO1 OM 

Plocha komerčního občanského vybavení při silnici II/324; 
- podmínkou pro rozhodování v území je dohoda o parcelaci ; 
- v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a 

dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) bude prokázáno, že 
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou 
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy; 

- v rámci lokality bude vymezena významnější plocha veřejného 
prostranství v min. rozsahu 1400 m2 (bez pozemních komunikací); 

- pro konkrétní využití je nutno prověřit dopravní napojení z hlediska 
předpokládaných kapacit a konkrétního způsobu využití; 

- při silnici ponechat prostor pro možné umístění cyklostezky v min. 
šíři 3m; 

- po obvodu areálů je nutné osázet pás izolační zeleně, zejména ve 
styku s volnou krajinou a plochami bydlení; 

- podíl zeleně v jednotlivých areálech bude minimálně 25% z celkové 
plochy areálu; 

- je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly 
panorama obce; 

- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 
umístění na přechodu do volné krajiny; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště 

ZO2 OM 

Plocha komerčního občanského vybavení při silnici II/324; 
- dopravní napojení lokality nutno koordinovat s napojením lokality 

ZO1; 
- v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a 

dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) bude prokázáno, že 
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou 
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy; 

- při silnici ponechat prostor pro možné umístění cyklostezky v min. 
šíři 3m; 

- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 
charakteru okolní zástavby; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště 

ZO3 OM 

Plocha komerčního občanského vybavení v centrální části, při silnici 
II/324;  
- pro konkrétní využití je nutno prověřit dopravní napojení z hlediska 

předpokládaných kapacit a konkrétního způsobu využití; 
- v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a 

dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) bude prokázáno, že 
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou 
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy; 

- při silnici ponechat prostor pro možné umístění cyklostezky v min. 
šíři 3m; 

- podíl zeleně v jednotlivých areálech bude minimálně 30% z celkové 
plochy areálu; 

- nepřípustné je umisťovat stavby a zařízení, které svým 
provozováním výrazně zvýší dopravní zátěž v dané lokalitě; 

- nepřípustné je umisťovat stavby a zařízení komerčního zařízení 
občanského vybavení plošně rozsáhlá (např. typu supermarket, 
hypermarket); 

- prodejní plocha maximálně 300 m2; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště 



   Územní plán Staré Hradiště 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 

17

Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD 
Plochy výroby a skladování - lehký pr ůmysl - VL 

ZV1 VD  

Navržené rozšíření stávajícího areálu drobné a řemeslné výroby ve 
Starém Hradišti; 
- dopravní napojení lokality v rámci stávajícího areálu nebo ze 

stávající místní komunikace; 
- v následujících povolovacích procesech bude prokázáno, že 

chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nejbližší 
stávající obytné zástavby nebudou ovlivňovány nadlimitními 
hladinami hluku z provozu v lokalitě a ze související dopravy; 

- po obvodu areálu je nutné osázet pás izolační zeleně, zejména 
v kontaktu s plochami bydlení; 

- podíl zeleně v jednotlivých areálech bude minimálně 25% z celkové 
plochy areálu; 

- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 
charakteru okolní zástavby; 

- je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly 
panorama obce; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště 

ZV2 VD  

Zastavitelná plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu navazuje na 
stávající zemědělský areál a plochu drobné výroby a služeb v severní 
části Brozan;  
- dopravní napojení lokality ze stávající místní komunikace; 
- v následujících povolovacích procesech bude prokázáno, že 

chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nejbližší 
stávající obytné zástavby nebudou ovlivňovány nadlimitními 
hladinami hluku z provozu v lokalitě a ze související dopravy; 

- podíl zeleně v jednotlivých areálech bude minimálně 25% z celkové 
plochy areálu; 

- podmínkou realizace plochy je výsadba pásu ochranné a izolační 
zeleně v rámci lokality ZZ1; 

- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 
charakteru okolní zástavby; 

- je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly 
panorama obce; 

Brozany / 
Brozany 
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Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

ZV3 VL  

Zastavitelná plocha pro výrobu navržená v proluce zemědělského 
areálu a areálu ploch VL ve východní části Starého Hradiště;  
- v následujících povolovacích procesech bude prokázáno, že 

chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nejbližší 
stávající obytné zástavby a navrhované zástavby nebudou 
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku z provozu v lokalitě a ze 
související dopravy; 

- nepřípustné je umisťovat velkokapacitní skladové areály; 
- nepřípustné je umisťovat stavby a zařízení, které svým 

provozováním výrazně zvýší dopravní zátěž v dané lokalitě; 
- nepřípustné je umisťovat stavby a zařízení komerčního zařízení 

občanského vybavení plošně rozsáhlá (např. typu supermarket, 
hypermarket); 

- dopravní napojení lokality ze stávající místní komunikace; 
- podíl zeleně v jednotlivých areálech bude minimálně 35% z celkové 

plochy areálu; 
- respektovat LBK178; 
- podél LBK 178 ponechat volný prostor v minimální šíři 20m; 
- respektovat stávající cyklotrasu; 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; 
- je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly 

panorama obce; 

Brozany / 
Brozany 

ZV4 VL  

Plocha umožňující rozvoj výroby v návaznosti na stabilizované plochy 
obdobného charakteru v sousedních Pardubicích na jižním okraji 
Starého Hradiště; 
- dopravní napojení lokality ze silnice II/324; 
- v následujících povolovacích procesech bude prokázáno, že 

chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nejbližší 
stávající obytné zástavby nebudou ovlivňovány nadlimitními 
hladinami hluku z provozu v lokalitě a ze související dopravy; 

- při silnici II/324, podél celé lokality severojižním směrem, ponechat 
prostor pro možné umístění cyklostezky v min. šíři 3m; 

- podíl zeleně v jednotlivých areálech bude minimálně 25% z celkové 
plochy areálu; 

- respektovat prvky ÚSES (konkrétně LBC165 a LBK 179) 
- výškové a objemové řešení umisťovaných staveb musí odpovídat 

charakteru okolní zástavby a okrajové poloze lokality; 
- je nepřípustné stavět dominanty, které by výrazně narušovaly 

panorama obce; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště 

Plochy zelen ě - ochranná a izola ční - ZO 

ZZ1 ZO 

Plocha izolační zeleně tvořící pás mezi plochou pro bydlení a plochou 
výroby; 
- nutno založit souvislý pás izolační zeleně jako podmínku pro využití 

plochy ZV2; 

Brozany / 
Brozany 
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Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

Plochy dopravní infrastruktury - silni ční - DS 

ZD1 DS Plocha pro realizaci napojení zastavitelné lokality pro bydlení ZB8 a 
stabilizovaného sportovního areálu v severní části Hradiště na Písku; 

Brozany / 
Hradiště na 

Písku 

ZD2 DS Plocha pro realizaci a doplnění páteřní cyklostezky mimo zastavěné 
území ve východní části Brozan směrem ke hradu Kunětická hora; 

Brozany / 
Brozany 

ZD3 DS Plocha pro realizaci a doplnění cyklostezky ze Starého Hradiště do 
Brozan; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště 

 

Při využití zastavitelných ploch tzn. při vymezování pozemků, umisťování staveb a při 
změnách staveb a změnách využití pozemků a dalších způsobech využití zastavitelných ploch je 
nutno zároveň vycházet z podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou 
uvedeny v kap. 6 této dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. Dále je nutno 
uplatňovat limity využití území vyplývající z obecných právních předpisů, rozhodnutí správních orgánů 
a vlastností území. 

 

3.4  VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY  

V řešeném území byla vymezena následující plocha přestavby: 

 

Označení 
lokality  

Kód druhu 
plochy 

s rozdílným 
způsobem 

využití 

Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita) 

Plochy ob čanského vybavení - ve řejná infrastruktura - OV  

P1 OV 

Navržená přestavba stávající plochy drobné výroby a služeb na plochu 
občanského vybavení - veřejného charakteru v centrální části Starého 
Hradiště; 
- v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a 

dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) bude prokázáno, že 
chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou 
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy; 

- při silnici ponechat prostor pro možné umístění cyklostezky v min. 
šíři 3m; 

- architektonická část návrhu hlavních staveb a dalších staveb, 
uplatňujících se v pohledech z veřejných prostranství, bude 
navržena autorizovaným architektem; 

Staré 
Hradiště/ 

Staré 
Hradiště 
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3.5 VYMEZENÍ KORIDORU PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

V řešeném území byl vymezen koridor pro umístění staveb a zařízení dopravní infrastruktury: 

 

Označení 
koridoru  Název Základní charakteristika a podmínky využití plochy 

Katastrální 
území / 
část obce 
(lokalita)  

ZDk1 

Koridor pro 
přeložku 

silnice I/36 
Pardubice - 

severní 
tangenta 

Koridor je určen pro umístění přeložky silnice I/36 Pardubice - severní 
tangenta se všemi objekty a souvisejícími stavbami (např. odvodnění, 
zářezy, násypy, zárubní a opěrné zdi, mosty, křížení, napojení 
komunikací, protihluková opatření, ochrannou a izolační zeleň, 
případné pěší a cyklistické a účelové komunikace). Do řešeného 
území zasahuje, v jižní části, pouze okrajově. 
- v koridoru neumisťovat jakékoliv stavby, které nesouvisí 

s plánovanou výstavbou přeložky silnice I/36 Pardubice - severní 
tangenta; 

- v navazujících řízeních je nutno řešit: 
·  prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty; 
·  prostupnost krajiny pro volně žijící živočichy a návaznost 

prvků ÚSES; 

Staré 
Hradiště / 
jižní okraj 
řešeného 

území 

 

 

4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

4.1  OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VE ŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Součástí veřejné infrastruktury jsou plochy občanského vybavení pro vzdělávání, zdravotnictví, 
sociální péči, administrativně-správní a církevní účely. Tyto plochy je nutno ve struktuře obce hájit a 
přednostně využívat pro veřejné účely. Jejich komerční využívání musí být v souladu s tímto zájmem 
a v návaznosti na něj (např. zajištění kulturního vyžití obyvatel obce, služby související a doplňkové 
apod.). V ÚP jsou pod funkčním označením Plochy ob čanského vybavení - ve řejná infrastruktura - 
OV samostatně vymezeny plochy stabilizované (obecní úřad, mateřská školka, dům pro seniory ve 
Starém Hradišti, obecní dům, klubovna a hasičská zbrojnice v Brozanech a hasičská zbrojnice 
v Hradišti na Písku) a 1 plocha přestavby (P1) - viz Hlavní výkres. Do plochy P1 lze např. přemístit 
obecní úřad. 

Pozemky a stavby občanského vybavení veřejného charakteru menšího rozsahu jsou nebo 
mohou být součástí též jiných ploch s rozdílným způsobem využití (OM, OS, BI, BV, BH, PV, ZV 
apod.), a i v tomto případě je nutná jejich ochrana. 

Požadavky na rozšíření sítě zařízení veřejné infrastruktury vyplývající z potřeb rozvoje obce, 
z důvodu velkého zájmu o výstavbu v ř.ú., je možno uspokojit jak jejich umístěním v rámci plochy 
přestavby P1, případně coby součást jiných ploch (stabilizovaných, zastavitelných a přestavbových) 
s rozdílným způsobem využití - v souladu s hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využitím.  

Mimo Plochy ob čanského vybavení - ve řejná infrastruktura - OV  jsou územním plánem 
samostatně vymezeny též další plochy občanského vybavení, které často zahrnují objekty 
odpovídající svým charakterem veřejné infrastruktuře, jedná se o: 

Plochy ob čanského vybavení - t ělovýchovná a sportovní za řízení - OS, v územním plánu 
zastoupené výhradně stabilizovanými plochami (sportovní areál TJ Sokol Staré Hradiště a sportovní 
hala ve Starém Hradišti, plocha pro OS v Brozanech a v Hradišti na Písku). Sportovní plochy menšího 
rozsahu jsou nebo mohou být součástí též jiných ploch s rozdílným způsobem využití (např. dětská 
hřiště). 
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Plochy občanského vybavení budou respektovány v souladu s jejich hlavním, resp. 
přípustným a podmíněně přípustným využitím. 

Jako Plochy ve řejných prostranství - PV  a Plochy ve řejných prostranství - ve řejná zeleň 
- ZV jsou územním plánem funkčně vymezeny veřejně přístupné plochy, které mají významnou 
prostorotvornou, komunikační a v případě zeleně i ozdravnou funkci - tedy uliční prostory vč. parčíků a 
pásů veřejné zeleně v zastavěném území obce, často v okolí objektů a ploch občanského vybavení. 
Uvnitř těchto funkčních ploch je nutná ochrana stávající zeleně, mimo hlavní dopravní tahy je u PV 
nezbytná zejména podpora funkce obytných ulic. 

Územní plán nenavrhuje zastavitelnou plochu s funkcí PV a ZV. ÚP navrhuje vymezit plochu 
veřejného prostranství, za účelem zvýšení celkové kvality bydlení, v rámci lokalit ZB11 min. 1000m2, 
ZB14 min. 1000m2. Funkci veřejného prostranství pro lokality ZB1 - ZB3 bude plnit prostor jižně 
Brozanského potoka, funkčně zařazený ÚP do nezastavitelného území Plochy smíšené 
nezastavěného území - rekreační nepobytové - NSr. Toto veřejné prostranství bude sloužit i pro 
rozsáhlé stabilizované plochy bydlení, které nemají dostatečné prostory pro veřejné prostranství. 
Celková plocha veřejného prostranství musí mít minimální rozlohu 15 000m2. 

 

4.2  DOPRAVA 

Návrh dopravní sítě vychází ze stávajícího stavu, vedení silnic II. a III. tříd je v území 
stabilizováno. ÚP Staré Hradiště je navrhováno: 

• územní plán respektuje a upřesňuje navrhovaný koridor pro přeložku silnice I/36 Pardubice - 
severní tangenta s označením ZDk1, v souladu s nadřazenou dokumentací (ZÚR Pardubického 
kraje); v koridoru neumisťovat jakékoliv stavby, které nesouvisí s plánovanou výstavbou přeložky 
silnice I/36; 

• ÚP Staré Hradiště vymezuje přeložku silnice I/36 jako veřejně prospěšnou stavbu (VPS) 
s možností vyvlastnění s označením VD1; 

• navrhuje se doplnění případně rozšíření sítě místních komunikací v rozvojových lokalitách (vedení 
místních komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené 
parcelace a bude předmětem řešení územních studií a dalších navazujících dokumentací); 

• dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech 
potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení a zařízení 
občanského vybavení; 

• ÚP navrhuje dopravní napojení zastavitelné lokality pro bydlení ZB8 a stabilizovaného sportovního 
areálu v severní části Hradiště na Písku (ZD1); 

• ÚP navrhuje cyklostezku - doplnění páteřní cyklostezky ve východní části Brozan směrem ke 
hradu Kunětická hora (ZD2); 

• ÚP navrhuje cyklostezku ze Starého Hradiště do Brozan směrem (ZD3); 

• Územní plán umožňuje vybudování cyklostezek podél silnice II/324 a III/2987 (konkrétní trasování 
bude předmětem řešení studií a dalších navazujících dokumentací); 

• územní plán navrhuje doplnění chodníků v chybějících úsecích; 

• budou respektovány stávající a navržené Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS; 

• budou respektovány Plochy veřejných prostranství - PV (místní obslužné komunikace včetně 
zklidněných pro obsluhu zejména obytných zón); 

 

 

 



Územní plán Staré Hradiště 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
22

4.3  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Koncepce zásobování vodou je vyhovující a zůstane nezměněna. Územním plánem je 
navrhováno: 

• využití stávajících zdrojů pitné vody a stávající vodovodní sítě; 

• plánovanou zástavbu v rámci rozvojových ploch v obci bude možno napojit na stávající vodovodní 
síť. Pro zastavitelné plochy budou nové vodovodní řady vedeny prioritně po veřejných 
komunikacích a v maximální možné míře zaokruhovány; 

• požární voda bude řešena prostřednictvím skupinového vodovodu pomocí požárních hydrantů a 
požárních studní; 

• nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích bude řešeno v případě kolapsu 
dopravního systému vodovodu. Pitná voda bude distribuovaná cisternami nebo bude použita voda 
balená; 

• budou respektovány trasy páteřních vodovodních řadů (DN 600 a DN 500) pitné vody vč. 
ochranných pásem; 

• zákres vodovodních řadů je nutno chápat jako grafické vyjádření koncepce zásobování vodou. 
Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního 
řešení tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových. 
Určení parametrů nových vodovodních tras do rozvojových lokalit bude řešeno po konečné 
specifikaci staveb v konkrétních lokalitách a z toho vyplývajících požadavků na zásobení vodou. 
Určení parametrů vodovodu není součástí koncepčního řešení; 

4.4  ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

Koncepce odvádění a čištění odpadních vod se nemění. Územním plánem je navrhováno: 

• rozšiřování kanalizační sítě za účelem napojení rozvojových lokalit a rozšíření stávajících 
kanalizačních stok; 

• nově zřizování kanalizační stoky budou důsledně oddílné. Do kanalizace pro veřejnou potřebu lze 
vypouštět pouze odpadní vody charakteru odpadní vody z domácností. Odpadní vody se 
specifickým znečištěním musí být řešeny samostatně, tzn. mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu; 

• v území se stávající tlakovou kanalizací nelze na tento systém připojovat dešťové a balastní vody, 
drenáže apod., ale pouze splaškové vody systémem tlakového připojení; 

• zákres kanalizačních stok je nutno chápat jako grafické vyjádření koncepce likvidace odpadních 
vod, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou 
vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras 
jednotlivých řadů není součástí koncepce likvidace odpadních vod); 

4.5  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího stavu. V řešeném území se 
navrhuje: 

• požadovaný výkon pro rozvojové plochy zajistit stávajícím kabelovým primérním vedením o napětí 
35 kV ze stávajících trafostanic. Stávající vrchní rozvodná síť bude podle možností a požadavků 
na výkon posílena; 

• novou trafostanici TS1, vč. napojení na stávající vedení, zajišťující elektrickou energii pro 
zastavitelné lokality ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13; 

• novou trafostanici TS2, vč. napojení na stávající vedení, zajišťující elektrickou energii pro 
zastavitelnou lokalitu ZB18 a stávající zástavbu; 
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• novou trafostanici TS3, vč. napojení na stávající vedení, zajišťující elektrickou energii pro 
zastavitelnou lokalitu ZV3; 

• novou trafostanici TS4, vč. napojení na stávající vedení, zajišťující elektrickou energii pro 
zastavitelnou lokalitu ZV4; 

• budou respektována stávající zařízení a ochranná pásma; 

• V ÚP navržené trafostanice a jejich napojení na stávající vedení je pouze schematickým 
vyjádřením navrhované koncepce; 

4.6   TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE 

Koncepce telekomunikační a radiokomunikační sítě vychází ze stávajícího stavu a není 
navrhována její změna. V řešeném území se navrhuje: 

• telekomunikační síť bude rozšiřována v souvislosti s rozvojovými potřebami obce; 

• budou respektována stávající zařízení a ochranná pásma; 

• zákres telekomunikačních sítí a zařízení je nutno chápat jako grafické vyjádření koncepce, bez 
vztahu k jednotlivým pozemkům. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny změny tras 
jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových; 

4.7  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM 

Koncepce zásobování plynem a teplem vychází ze stávajícího stavu. 

• je umožněn rozvoj plynovodní sítě v souvislosti s navrhovanou zástavbou; 

• respektovat vedení plynovodů (NTL, STL, VTL) a technologických objektů zásobování plynem 
(RS) vč. ochranných a bezpečnostních pásem; 

• respektovat vedení teplovodu vč. ochranného pásma; 

• souběžně s využíváním plynu pro vytápění je doporučeno preferovat environmentálně šetrné 
způsoby vytápění (elektrovytápění - nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan-
butan, biomasa, pasivní i aktivní využití sluneční energie apod.). Je nutné omezit používání 
fosilních paliv s vyšším obsahem síry a nespalitelných látek, které při spalování znečisťují 
ovzduší. Souběžně s uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je doporučeno 
využívat pro předehřev teplé užitkové vody i další vhodné alternativní zdroje energie - např. 
sluneční energii (pomocí termosolárních kolektorů umístěných vhodně na objektu bez negativního 
dopadu na tvářnost obce a krajinný ráz za podmínky umístění mimo ochranné pásmo národní 
kulturní památky hradu Kunětická hora; 

• zákresy plynovodních sítí jsou pouze grafickým vyjádřením navrhované koncepce zásobování 
plynem, bez vztahu k jednotlivým pozemkům. V rámci koncepčního řešení tak nejsou vyloučeny 
změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových; 

4.8  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Není navrhována změna koncepce nakládání s odpady v obci. V ř.ú. nebude založena žádná 
skládka. Dočasné shromažďování tříděného komunálního odpadu na sběrných místech je funkčně 
umožněno ve vhodných stabilizovaných plochách (zejména veřejných prostranství) v rámci technické 
infrastruktury pro obsluhu řešeného území (dle kap. 6). 
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5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ 
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPAT ŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, 
REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN APOD.  

5.1  KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, PLOCHY ZM ĚN V KRAJINĚ, 
PROSTUPNOST KRAJINY 

Koncepce rozvoje krajiny stanovená územním plánem umožní realizaci nových a ochranu 
stávajících prvků územního systému ekologické stability. Zároveň je umožněno rekreační využívání 
krajiny a zajištění podmínek její prostupnosti. Je maximálně zohledněna ochrana zemědělské půdy a 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, umožněna jsou protierozní a protipovodňová opatření. 

Neurbanizované území obce je rozděleno na následující krajinné funkční plochy, pro které 
jsou stanoveny podmínky využití v kap. 6. 

• Plochy zem ědělské - NZ - plochy s dominantně zemědělskou funkcí s převažující formou 
intenzivnějšího hospodaření, s možným zastoupením trvalých travních porostů i nezemědělských 
přírodních prvků (rozptýlená a liniová zeleň apod.). V řešeném území jsou tyto rozsáhlé plochy 
vymezeny vcelku rovnoměrně; 

• Plochy lesní - NL  - v řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářskými, plochy NL jsou 
vymezeny zejména na plochách PUPFL. V řešeném území s plochou NL je vymezen lesní 
komplex v severní a v západní části ř.ú. přesahující administrativní hranice. Části ploch lesa v ÚP 
funkčně spadají díky vymezeným lokálním prvkům ÚSES (LBC) do Ploch přírodních - NP ; 

• Plochy p řírodní - NP - v nichž je dominantním požadavkem ochrana přírody a krajiny, jsou v ř.ú. 
zastoupeny navrženými plošnými prvky ÚSES (lokální biocentra). V režimu Ploch přírodních - NP 
budou po svém konkrétním plošném vymezení dle příslušných šířkových parametrů využívány i 
liniové prvky ÚSES - biokoridory, v ÚP zatím obsažené v rámci koridorů pro vymezení prvků 
ÚSES na jiných funkčních plochách formou „překryvné funkce“ k funkci stávající; 

• Plochy smíšené nezastav ěného území - NS  - plochy v nichž je kombinace obsažených funkcí, 
resp. vzájemný poměr přírodních složek (ekosystémů) s hospodářským či jiným využíváním blíže 
specifikován indexem. V řešeném území jsou ve smíšených plochách nezastavěného území 
zastoupeny následující funkční typy NSx, kdy: 

- x = p -  přírodní ; 

- x = z - zemědělské ; 

- x = s - sportovní ; 

- x = r - rekrea ční nepobytové ; 

 

V ÚP Staré Hradiště jsou pak zastoupeny následující druhy ploch smíšených: 

- NSpz - plochy smíšené nezastav ěného území - p řírodní, zem ědělské  (kombinace přírodní 
a zemědělské složky). V řešeném území jsou tyto plochy vymezeny především v záplavovém 
území řeky Labe a v návaznosti na plochy lesů; 

- NSs - plochy smíšené nezastav ěného území - sportovní plochy s možností využití pro 
sportovní aktivity např. pro parkur). V řešeném území je vymezena jediná plocha s touto 
funkcí, a to mezi zemědělským areálem a plochami BI v Brozanech; 

- NSr - plochy smíšené nezastav ěného území - rekrea ční nepobytové  (plochy krajiny 
s možností využití pro nepobytovou rekreaci v přírodním prostředí). Tyto plochy se nacházejí 
v souvislém pásu vodního toku, vedoucí od Brozan do Starého Hradiště až po hranici ř.ú. 

• Plochy vodní a vodohospodá řské - W - jsou v řešeném území zastoupeny především vodními 
toky - řeka Labe, slepé rameno, Brozanský a Hledíkovský potok a další bezejmenné vodoteče, 
vodní plochou jižně Starého Hradiště; 
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Plochy zm ěn v krajin ě 

Územní plán nenavrhuje žádné plochy změn v krajině. 

Prostupnost krajiny 

Územní plán respektuje stávající komunikace propojující krajinu, určené pro zpřístupnění 
zemědělských a lesních pozemků vč. značené turistické trasy, cyklotras a cyklostezek. Žádoucí je 
také postupné zkvalitňování (obnova) většiny existujících účelových komunikací - formou rehabilitací 
lesních a polních cest, jejichž parcely jsou nadále zaneseny v katastru nemovitostí a jsou proto 
uvedeny v územním plánu jako stav s funkcí DS. Kromě významu pro dopravní obsluhu území mají 
tyto komunikace také významný dopad na ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi. 
Cestní síť je nutno doplnit doprovodnými porosty. 

Prostupnost krajiny je posílena návrhem nových cyklostezek. V grafické části (hlavní výkres) 
jsou některé navrhované cyklostezky znázorněny schematicky a v plochách s rozdílným způsobem je 
umožněno jejich vybudování. Konkrétní trasování bude řešeno v navazujících dokumentacích 
s ohledem na podmínky v terénu, limity využití území a vlastnické vztahy. ÚP konkrétně vymezuje 2 
cyklostezky jako zastavitelné plochy s označením ZD2 a ZD3, zařazené do funkce Plochy dopravní - 
silniční - DS. ZD2 souvisle propojuje stávající cyklostezku z Pardubic ke hradu Kunětická hora, mimo 
zastavěné území obce. ZD3 propojuje Staré Hradiště s Brozany. V rámci územní rezervy R1 je 
navržena cyklostezka do Němčic podél silnice III/2985. 

Další navrhovaná opat ření 

• obnova tradice solitérních stromů v krajině (zviditelnění rozcestí, soutoků, hranic pozemků apod., 
vhodné dlouhověké dřeviny - lípa, javor, dub), přitom budou respektovány stávající významné 
stromy a skupiny stromů, které spoluvytvářejí charakter krajiny; 

• doplnění liniové zeleně (interakční prvky) podél komunikačních systémů včetně účelových cest; 
• šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích s upřednostněním extenzivních forem (zejména 

v plochách NS), respektování nivy Labe, ochranné zatravnění pozemků - zejména ve vazbě na 
zastavěné území; 

5.2  OCHRANA PŘED POVODNĚMI, PROTIEROZNÍ A REVITALIZAČNÍ 
OPATŘENÍ 

Do řešeného území zasahuje záplavové území a aktivní zóna záplavového území, které jsou 
respektovány. ÚP chrání přirozené inundační prostory podél řeky Labe, nejsou zde navrženy žádné 
zastavitelné plochy (vyjma cyklostezky ZD2). 

ÚP nenavrhuje žádné konkrétní opatření. Navrhovaná cyklostezka ZD2 jihovýchodně Brozan 
bude současně plnit i funkci protipovodňové hráze chránící zastavěné území Brozan. 

V regulativech ÚP jsou protipovodňová a protierozní opatření umožněna ve všech příslušných 
funkčních plochách v zastavěném území i mimo něj (viz kap. 6). Protierozní opatření, jsou zároveň 
důležitá z hlediska ekologického a krajinářského a sledují posílení ekologické stability území. Soubor 
protierozních opatření zahrnuje z hlediska krajiny: 

• realizace protierozních opatření na plochách zemědělské půdy - vhodná organizace půdního 
fondu, šetrné hospodaření na zemědělských pozemcích, aby nedocházelo k splachům zeminy; 

• revitalizace vodních toků (např. revitalizace mrtvého ramene Labe jižně Brozan); 
• revitalizační opatření na tocích - při návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba (po konzultaci 

se správcem toku) přiměřeně respektovat jak stávající břehové porosty, tak i charakter koryt 
vodotečí coby krajinotvorný prvek; 

• doplnění liniových prvků (meze, polní cesty) provádět pouze dřevinami přirozeného charakteru; 
• realizace navržených prvků ÚSES a interakčních prvků, která by měla výrazně přispět také 

k ochraně půdy proti erozi a k zadržení vody v krajině; 
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• v rámci zastavitelných ploch budou přijata opatření, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke 
zhoršení odtokových poměrů; 

5.3  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V souladu se ZÚR Pardubického kraje územní plán respektuje a upřesňuje vymezené 
skladebné prvky ÚSES nadregionálního významu - konkrétně průchod nadregionálních biokoridorů 
NRBK K73 a NRBK K74 vč. jejich ochranných zón (vyjma zastavěného území). Územní plán dále 
upřesňuje a vymezuje skladebný prvek ÚSES lokálního významu (LBC a LBK). 

Biocentra lokálního významu náleží do Ploch přírodních - NP, pro nějž jsou dále tímto 
dokumentem stanoveny podmínky využití. 

Biokoridory jsou vymezeny trasami - koridory, které umožní pozdější definitivní upřesnění 
těchto liniových prvků ÚSES v rámci projektů ÚSES či komplexních pozemkových úprav s ohledem na 
podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod. Tyto koridory jsou vyznačeny hranicemi a respektují 
funkční využití ploch stávajících (tj. převážně Plochy zemědělské - NZ, Plochy lesní - NL, Plochy vodní 
a vodohospodářské - W, Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz a 
Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační nepobytové - NSr. Po svém definitivním vymezení 
budou plochy biokoridorů rovněž využívány v režimu Ploch přírodních - NP. 

Územním plánem jsou respektovány stávající interakční prvky doplňující biocentra a 
biokoridory (např. jako liniové prvky podél komunikací, polních cest a vodotečí), místy jsou nově 
navrženy další či prodlouženy stávající - viz Hlavní výkres. 

Přehled prvk ů ÚSES zastoupených v řešeném území 

ÚSES nadregionálního významu: 

• nadregionální biokoridory NRBK K73 a NRBK K74; 

ÚSES lokálního významu: 

• lokální biocentra LBC 166, LBC 165, LBC 168, LBC 167, LBC 163, LBC 164, LBC 89; 

• lokální biokoridory LBK 176, LBK 177, LBK 178, LBK 179, LBK 175, LBK 172, LBK 174; 

5.4  REKREACE 

Územní plán vytváří podmínky k rekreačnímu využívání zastavěného území i krajinného 
zázemí obce - nezastavěného území. 

ÚP respektuje přírodní hodnoty s turistickou atraktivitou (vedená pěší trasa, cyklotrasy a 
cyklostezky, blízkost hradu Kunětická Hora). Souvislé lokality s pozemky a objekty dominantně 
sloužícími k rekreaci byly v ÚP samostatně vymezeny jako Plochy rekreace - plochy staveb pro 
rodinnou rekreaci - RI (stabilizované plochy s převahou rekreačních chat). Samostatné rozvojové 
plochy s funkcí RI, ÚP nenavrhuje. ÚP navrhuje doplnění cyklostezek v rámci zastavitelných ploch 
ZD2 a ZD3 a v rámci všech funkčních ploch uvedených v kap. 6. 

5.5  DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN 

ÚP nevymezuje žádné plochy umožňující těžbu. 
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM  
ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍHO 
VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, P ŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO 
VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK 
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAP Ř. VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTER A 
STRUKTURA ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝM ĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ 
STAVEBNÍCH POZEMKŮ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍ)  

Řešené území je členěno na následující plochy s rozdílným způsobem využití, pro něž jsou 
stanoveny podmínky využití, kterým musí odpovídat zejména umisťování staveb a změny staveb, 
realizace opatření a další způsoby využití území. 

Při umisťování a změnách staveb, realizaci opatření a dalších způsobech využití je nutno 
zároveň uplatňovat limity využití vyplývající z právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů a 
z dalších vlastností území. 

Při využití konkrétních zastavitelných ploch a plochy přestavby (včetně koridoru) tzn. při 
vymezování pozemků, umisťování staveb a při změnách staveb a změnách využití pozemků, je nutno 
zároveň vycházet ze specifických podmínek pro využití ploch, které jsou uvedeny v kap. 3.3, 3.4 a 3.5 
této dokumentace a z limitů vyplývajících z této dokumentace. 

Umístění nových staveb pro bydlení a dalších staveb, pro něž jsou stanoveny hygienické 
limity, v zastavěném území a zastavitelných plochách v blízkosti stávajících staveb a zařízení, jejichž 
provozy jsou zdrojem hluku nebo jiného zatížení životního prostředí, se podmiňuje prokázáním 
splnění stanovených hygienických limitů během navazujících řízení. 

Výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury), větrné a fotovoltaické elektrárny jsou 
z hlediska ÚP nepřípustné. V ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora jsou 
nepřípustné velkoplošné solární, fotovoltaické a obdobné zařízení na všechny šikmé stávající i 
navrhované střechy. 

Pro každý druh ploch s rozdílným způsobem využití (funkční plocha) je stanoveno hlavní, 
přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití. 

Termíny používané v této kapitole jsou vysvětleny v úvodu odůvodnění ÚP. 

 

6.1  PLOCHY BYDLENÍ 

Plochy bydlení - v rodinných domech - m ěstské a p říměstské - BI 

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským 
zázemím pro samozásobení 

- stávající objekty individuální rekreace 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury místního významu 
- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu 
- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící výroby a nerušících služeb 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, 

drobnými zpevněnými plochami, dětskými hřišti a menšími sportovními hřišti - vše lokálního 
významu, sloužící pro danou lokalitu 

- zeleň (veřejná a soukromá) 
- menší vodní plochy a prvky 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokalit 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
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- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě 

- doplňkové stavby ke stavbám hlavním (garáže aj.), pouze tam kde je podrobnější 
dokumentace tj. Územní studie lokality B1 a B2 výslovně nezakazuje 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro průmyslovou a zemědělskou výrobu 
- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, 

plochy pro odstavování nákladních vozidel, kapacitní stavby pro odstavování vozidel, 
hromadné garáže 

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby, změny a přestavby stávajících staveb musí respektovat stávající urbanistickou 
strukturu, výškovou hladinu okolní zástavby, v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků 

- novostavby, změny a přestavby stávajících staveb v ochranném pásmu národní kulturní 
památky hradu Kunětická hora musí respektovat vesnický charakter zástavby (např. stávající 
urbanistickou strukturu, hmotové řešení staveb, výškovou hladinu, typy a sklony střech) 

- doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě 
hlavní 

Podmínky využití zastavitelných ploch BI jsou uvedeny v kapitole 3. 

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - B V 

Hlavní využití: 

- bydlení v rodinných domech venkovského charakteru 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským 
zázemím pro samozásobení 

- pozemky, stavby a zařízení rodinné rekreace 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury místního významu 
- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu 
- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící výroby a nerušících služeb 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, 

drobnými zpevněnými plochami, dětskými hřišti a menšími sportovními hřišti - vše lokálního 
významu, sloužící pro danou lokalitu 

- doplňkové stavby ke stavbám hlavním (garáže aj.) 
- zeleň (veřejná, soukromá a další druhy sídelní zeleně) 
- menší vodní plochy a prvky 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení výroby a služeb charakteru zemědělská malovýroba, popř. 
provozování agroturistického zařízení za podmínky, že svým provozováním a kapacitou 
nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí 
a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad přípustnou míru  

- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě 
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Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování (těžká a lehká výroba, zemědělská 
velkovýroba, skladovací areály) 

- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště, 
plochy pro odstavování nákladních vozidel, hromadné garáže 

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- respektovat vesnický charakter zástavby (např. stávající urbanistickou strukturu, výškovou 
hladinu, hmotové řešení staveb, typy a sklony střech okolní zástavby a v lokalitě obvyklé 
intenzity zástavby pozemků) 

- nepřípustné jsou vícepodlažní bytové domy, řadové domy a dvojdomky 
- doplňkové stavby musí být svým charakterem, objemem i vzhledem přizpůsobeny stavbě 

hlavní 

Podmínky využití zastavitelných ploch BV jsou uvedeny v kapitole 3. 

Plochy bydlení - v bytových domech - BH 

Hlavní využití: 

- bydlení v bytových domech  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení v bytových domech 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury - místního významu 
- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení místního významu 
- pozemky, stavby a zařízení nerušících služeb 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, 

drobnými zpevněnými plochami, dětskými hřišti a menšími sportovními hřišti - vše lokálního 
významu, sloužící pro danou lokalitu 

- zeleň (veřejná, soukromá a vyhrazená) 
- menší vodní plochy a prvky 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení komerčního občanského vybavení městského významu za 
podmínky, že svým provozováním a kapacitou nenaruší užívání staveb, pozemků a zařízení 
ve svém okolí, nesníží kvalitu okolního prostředí a nezvýší dopravní zátěž v lokalitě nad 
přípustnou míru 

- další pozemky, stavby a zařízení za podmínky, že nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení 
ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v dané lokalitě 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení výroby a výrobních služeb 
- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot, kapacitní veřejná parkoviště 

(nesloužící obyvatelům lokality), plochy pro odstavování nákladních vozidel, řadové garáže (s 
výjimkou stávajících řadových garáží jako dosavadního využití) 

- další stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, či nejsou slučitelné s bydlením 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a 
výškovou hladinu okolní zástavby 
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6.2  PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Plochy ob čanského vybavení - ve řejná infrastruktura - OV 

Hlavní využití:  

- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělání a výchovu, péči o rodinu, kulturu, 
zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu obce 

- stavby a zařízení pro sport jako součást areálů občanského vybavení 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality  
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 
- stávající řadové garáže 

Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálů, obecní a služební 
byty nebo jako součást areálů, za podmínky, že převládá využití hlavní 

- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru, pokud je součástí areálů 
veřejné infrastruktury a komerční vybavenost zde představuje doplňkovou funkci, a za 
podmínky, že převládá funkce hlavní a trvale neznemožní veřejnou funkci v budoucnu 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury nadmístního a celoměstského významu  
- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a 

zařízení s funkcí hlavní  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a 
výškovou hladinu okolní zástavby, návrhy staveb budou posuzovány, zejména s ohledem na 
zajištění urbanistické a architektonické kvality staveb a areálů 

Podmínky využití zastavitelných a plochy přestavby OV jsou uvedeny v kapitole 3. 

Plochy ob čanského vybavení - komer ční zařízení malá a st řední - OM  

Hlavní využití: 

- občanské vybavení komerčního charakteru malého a středního rozsahu 

Přípustné využití:  

- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury 
- pozemky veřejných prostranství, veřejné, vyhrazené a ochranné zeleně 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití:  

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálu, služební byty, 
resp. za podmínky přímé funkční a prostorové vazby na provoz areálu 

Nepřípustné využití:  

- stavby, zařízení a činnosti, které budou v rozporu s využitím hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování 



   Územní plán Staré Hradiště 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 

31

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 

- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu, 
výškovou hladinu okolní zástavby 

Podmínky využití zastavitelných ploch OM jsou uvedeny v kap. 3. 

Plochy ob čanského vybavení - t ělovýchovná a sportovní za řízení - OS 

Hlavní využití:  

- občanské vybavení pro tělovýchovu, sport a krátkodobou rekreaci obyvatel  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro sport, tělesnou výchovu 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení, které jsou součástí veřejné infrastruktury 
- stavby a zařízení pro ubytování  
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně  
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 
- stávající sběrné místo větví a posečené trávy 

Podmíněně přípustné využití: 

- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálu, služební byty, 
resp. za podmínky přímé funkční a prostorové vazby na provoz areálu 

- pozemky, stavby a zařízení obchodu a služeb, pokud plní doplňkovou funkci k funkci hlavní 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování 
- pozemky, stavby a zařízení pro čerpací stanice pohonných hmot 
- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a 

zařízení s funkcí hlavní  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- návrhy staveb a změn staveb budou individuálně posuzovány zejména s ohledem na 
přiměřenost intenzity zástavby pozemků a objemů staveb, a také s ohledem na 
architektonickou kvalitu staveb 

6.3  PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD 

Hlavní využití: 

- drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby a nerušící výroby, nerušící služby 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru místního významu 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky sídelní zeleně - veřejná, vyhrazená, ochranná a izolační zeleň 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování nákladních vozidel a speciální techniky 
- pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních činností pro výrobu 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení lehké výroby a skladování za podmínky, že svým provozováním a 
technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu 
okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území 
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- bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení 
majitelů a správců) 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci 
- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské živočišné 
- řadové garáže 
- fotovoltaické elektrárny na volných plochách 
- velkoplošné solární, fotovoltaické a obdobné zařízení na všechny šikmé stávající i navrhované 

střechy v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora 
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající 

Podmínky využití zastavitelných ploch VD jsou uvedeny v kap. 3. 

Plochy výroby a skladování - lehký pr ůmysl - VL 

Hlavní využití: 

- lehký průmysl  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení lehké výroby 
- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící výroby a nerušících služeb 
- pozemky, stavby a zařízení skladových areálů 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování nákladních vozidel a speciální techniky 
- pozemky, stavby a zařízení správních a administrativních související s výrobou 
- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrné dvory, 

zpracování sběrných surovin apod.)  
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 
- pozemky zeleně 
- hromadné garáže 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro zpracování produktů zemědělské výroby za podmínky 
neovlivnění okolí negativními účinky této výroby 

- bydlení pod podmínkou přímé funkční vazby na provoz areálů (služební byty, byty majitelů a 
správců, přechodné zaměstnanecké ubytování) 

- pozemky, stavby a zařízení obchodu a služeb pod podmínkou, že jejich provoz nebude 
vyžadovat omezení hlavní funkce území (např. stravovací zařízení pro zaměstnance, 
maloobchodní zařízení aj.) 

- pozemky staveb občanské vybavenosti komerčního charakteru za podmínky, že nebudou 
omezovat hlavní využití 

- komerční zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá, pokud bude možná jejich 
bezprostřední návaznost na silnici II. třídy, dopravní napojení zařízení bude vyhovovat 
příslušným předpisům a podmínkami využití pro předmětné komerční zařízení nebude 
omezováno hlavní využití území ani využití navazujících funkčních ploch 

- čerpací stanice pohonných hmot - tam, kde toto zařízení nebude v kontaktu s obytnou zástavbou  

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení bydlení bez přímé vazby na provoz areálů 
- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci 
- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské živočišné 
- v lokalitě ZV3 pozemky, stavby a zařízení pro velkokapacitní skladové areály 
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- v lokalitě ZV3 pozemky, stavby a zařízení, které svým provozováním výrazně zvýší dopravní 
zátěž v dané lokalitě 

- v lokalitě ZV3 komerční zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá (např. typu 
supermarket) 

- fotovoltaické elektrárny na volných plochách 
- velkoplošné solární, fotovoltaické a obdobné zařízení na všechny šikmé stávající i navrhované 

střechy v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora 
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
z hlediska objemů a výšky, stavby zejména v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce, popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající 

- po obvodu areálů budou realizovány pásy izolační zeleně 

Podmínky využití zastavitelných ploch VL jsou uvedeny v kap. 3 

Plochy výroby a skladování - plochy skladování - VK  

Hlavní využití: 

- skladování 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení skladových areálů 
- pozemky dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky sídelní zeleně - veřejná, vyhrazená, ochranná a izolační zeleň 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící výroby a nerušících služeb za 
podmínky, že svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení 
ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým charakterem a kapacitou nezvyšují 
dopravní zátěž v území  

- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru místního významu 
za podmínky, že převládá využití hlavní 

- bydlení pouze za podmínky přímé funkční vazby na provoz areálu (služební byty, bydlení 
majitelů a správců) 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci 
- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské živočišné 
- řadové garáže  
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by vyžadovalo omezení využití hlavního 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty z hlediska objemů a výšky 

Plochy výroby a skladování - zem ědělská výroba - VZ 

Hlavní využití: 

- zemědělská výroba  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení výroby zemědělské rostlinné a živočišné (stavby pro uskladnění a 
posklizňovou úpravu plodin, stavby pro ustájení a chov zvířat, skladování a přípravu krmiva a 
steliva, uchování produktů, dočasné uchování odpadů) 
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- pozemky, stavby a zařízení služeb, výroby drobné a řemeslné a výroby nerušící 
- pozemky, stavby a zařízení veterinární péče 
- pozemky, stavby a zařízení pro skladování  
- pozemky, stavby a zařízení pro pěstování rostlin a prodej výpěstků 
- pozemky, stavby a zařízení pro odstavování a servis zemědělské techniky 
- stavby a zařízení správních a administrativních činností pro konkrétní areál 
- pozemky, stavby a zařízení pro krátkodobé skladování odpadů (překladiště, sběrné dvory, 

kompostárny apod.) 
- plochy zeleně 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky stavby a zařízení výroby lehké za podmínky, že nebude omezováno hlavní využití 
- pozemky, stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru včetně stravovacího 

zařízení pro zaměstnance, pokud podmínkami jejich využití nebude omezováno hlavní využití 
- čerpací stanice pohonných hmot - tam, kde toto zařízení nebude v kontaktu s obytnou zástavbou 

Nepřípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení pro bydlení a přechodné ubytování 
- pozemky, stavby a zařízení pro rekreaci 
- fotovoltaické elektrárny na volných plochách 
- velkoplošné solární, fotovoltaické a obdobné zařízení na všechny šikmé stávající i navrhované 

střechy v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora 
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžadovalo omezení využití hlavního 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- hmotové a architektonické ztvárnění novostaveb a změn staveb bude limitováno stávající 
výškovou hladinou v jednotlivých lokalitách, nebudou vytvářeny nové dominantní objekty 
z hlediska objemů a výšky; zejména stavby v okrajových polohách lokalit nesmí svým řešením 
narušovat panorama obce popř. zvyšovat negativní působení zástavby stávající 

6.4  PLOCHY REKREACE  

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekrea ci - RI 

Hlavní využití: 

- individuální a rodinná rekreace  

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení sloužící individuální a rodinné rekreaci typu rekreační chata 
- pozemky, stavby a zařízení pro sport jako doplňková funkce k funkci hlavní 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu dané konkrétní lokality 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím 
- pozemky, stavby a zařízení pro trvalé bydlení  
- čerpací stanice pohonných hmot  
- další zařízení, stavby a činnosti, jejichž užívání by si vyžadovalo omezení využití hlavního 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- není přípustné zvyšovat podlažnost stávajících staveb 
- nelze umisťovat nové stavby pro rodinnou rekreaci vedoucí k zahušťování ploch RI 
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6.5  PLOCHY ZELENĚ  

Plochy zelen ě - soukromá a vyhrazená - ZS 

Hlavní využití: 

- plochy sídelní zeleně zahrnující především soukromé zahrady (obvykle oplocené), které 
nejsou součástí jiných typů ploch  

Přípustné využití: 

- zahrady obytné a produkční 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu lokality 
- vodní plochy a drobné toky 
- plochy zeleně 
- pozemky veřejných prostranství 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Nepřípustné využití: 

- garáže 
- stavby a zařízení pro bydlení a rekreaci 
- stavby a zařízení občanského vybavení a výroby 
- stavby a zařízení pro zemědělství 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- nepřípustné je jiné využití, než se uvádí jako přípustné 

Plochy zelen ě - přírodního charakteru - ZP 

Hlavní využití: 

- pozemky zeleně v kontaktu se zastavěným územím udržované v přírodě blízkém stavu  

Přípustné využití: 

- zeleň přírodního charakteru 
- vodní plochy a toky 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území, 
pokud jejich trasování mimo plochy ZP není reálně možné 

- stezky pro pěší a cyklisty, drobná vybavenost pro nepobytovou rekreaci obyvatel 
(odpočinkové plochy, dětská hřiště) za podmínky, že nebude narušeno hlavní využití vč. 
funkčnosti případného prvku systému ekologické stability 

Nepřípustné využití: 

- oplocování pozemků 
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy zelen ě - ochranná a izola ční - ZO 

Hlavní využití: 

- plochy zeleně s funkcí ochrannou (odclonění okolí od zdrojů znečištění prostředí emisemi - 
zejména prachem a hlukem) a estetickou (zmírnění nepříznivého estetického působení 
staveb, areálů a činností v krajině) 

Přípustné využití:  

- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
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Podmíněně přípustné využití: 

- stezky pro pěší a cyklisty, drobná vybavenost pro nepobytovou rekreaci obyvatel za 
podmínky, že nebude narušena izolační funkce zeleně 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Podmínky využití zastavitelných ploch ZO jsou uvedeny v kap. 3. 

6.6  PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

Plochy ve řejných prostranství - PV 

Hlavní využití:  

- plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a komunikační 
funkci 

Přípustné využití:  

- veřejná prostranství včetně náměstí a ulic 
- stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které 

zvyšují využitelnost těchto ploch pro obyvatele (např. altány, kiosky, dětská hřiště, přístřešky 
MHD, vodní prvky a umělecká díla, městský mobiliář apod.) 

- plochy zeleně 
- pozemky, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení veřejných parkovišť pod podmínkou, že bude převládat funkce 
hlavní a podmínkou přiměřeného dopadu pro celkovou dopravní zátěž území 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Plochy ve řejných prostranství - ve řejná zeleň - ZV 

Hlavní využití: 

- plochy sídelní zeleně veřejně přístupné, které mají významnou prostorotvornou a rekreační 
funkci 

Přípustné využití: 

- pozemky veřejně přístupné zeleně 
- travnaté plochy s výsadbami vhodné druhové skladby, sadové úpravy 
- stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které jako 

stavby doplňkové zvyšují kvalitu a využitelnost prostranství jako prostoru veřejného (např. 
altány, informační kiosky, oddychová místa, veřejná WC, dětská hřiště, menší sportoviště, 
přístřešky a čekárny veřejné dopravy, vodní prvky a umělecká díla, doprovodný mobiliář 
apod.) 

- pěší a cyklistické komunikace 
- drobné zpevněné plochy (pro kulturní aktivity aj.) 
- vodní plochy a toky 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území, 
pokud jejich trasování mimo plochy ZV není reálně možné - tj. pokud by si jejich situování 
mimo plochy ZV vyžádalo neúměrné zvýšení finančních nároků či pokud by to vyžadoval 
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způsob technického řešení dopravní infrastruktury včetně řešení křižovatek či dalších 
dopravních ploch 

Nepřípustné využití: 

- nepřípustné je jakékoli jiné využití, než se uvádí jako přípustné a podmíněně přípustné 

6.7 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Plochy dopravní infrastruktury silni ční - DS, DS1 

Hlavní využití: 

- plochy a koridory pozemních komunikací, pokud nejsou součástí jiných funkčních ploch, 
plochy dopravy v klidu a dalších zařízení dopravy neliniového charakteru 

Přípustné využití: 

- pozemky, stavby a zařízení silnic včetně pozemků součástí komunikací (odvodnění 
komunikací, zářezy, násypy, opěrné a zárubní zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.) 

- pozemky, stavby a zařízení místních a účelových komunikací včetně pozemků součástí 
komunikací 

- pozemky, stavby a zařízení pro dopravu v klidu (odstavné a parkovací plochy) 
- pozemky, stavby a zařízení pro veřejnou dopravu (zastávky veřejné autobusové dopravy a 

jejich vybavení) 
- komunikace pro pěší a cyklisty 
- zeleň na dopravních plochách 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury  
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 
- stávající řadové garáže situované v ploše označené DS1 

Podmíněně přípustné využití: 

- v rámci koridoru ZDk1 po stabilizaci trasy (tedy min. po vydání územního rozhodnutí) na 
příslušnou komunikaci je možno zbývající plochu koridoru využít shodně jako funkční plochu 
sousedící s vymezeným koridorem 

Nepřípustné využití: 

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 

Podmínky využití zastavitelných ploch a zastavitelných ploch v rámci koridorů dopravní infrastruktury 
DS jsou uvedeny v kap. 3. 

6.8 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sít ě - TI  

Hlavní využití: 

- plochy a areály technické infrastruktury 

Přípustné využití:  

- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování vodou 
- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování energiemi 
- pozemky, stavby a zařízení pro zásobování teplem a plynem 
- pozemky, stavby a zařízení pro telekomunikace a radiokomunikace 
- pozemky, stavby a zařízení pro odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- plochy zeleně, drobné vodní plochy 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 
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Nepřípustné využití:  

- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní a přípustné využití 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 

6.9 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Plochy vodní a vodohospodá řské - W 

Hlavní využití:  

- vodní toky, rybníky, mokřady a ostatní vodní plochy, které plní funkce vodohospodářské, 
ekologicko-stabilizační, rekreační, estetické a hospodářské  

Přípustné využití:  

- vodní toky a plochy včetně břehové zeleně 
- technické stavby a zařízení pro obsluhu a ochranu území (přemostění, jezy, jímání vody, 

výpusti, hráze, čepy, kaskády, ochranné a opěrné zdi aj.) 
- vodní dopravní cesty, napojení průplavu D-O-L 
- prvky ÚSES 
- protipovodňová a revitalizační opatření 

Podmíněně přípustné využití:  

- stavby a zařízení pro chov ryb - pokud nebude narušen veřejný zájem (např. ochrana přírody 
a protipovodňová ochrana) 

- energetická zařízení na vodních tocích za podmínky, že nebude narušena funkce prvku ÚSES 

Nepřípustné využití: 

- stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím 

- oplocování pozemků vodních toků v celém řešeném území 

6.10 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ  

Plochy zem ědělské - NZ 

Hlavní využití: 

- zemědělsky obhospodařované pozemky včetně drobných ploch krajinné zeleně 

Přípustné využití:  

- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, extenzivní sady, zahrady 
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

drobné interakční prvky a vodní plochy) 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro 

obsluhu sousedících staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní 
zdroje atd.); 

- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 
prostupnost krajiny 

- stezky pro pěší a cyklisty 
- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření 
- nezpevněné polní cesty 
- zařízení pro chov včel 

Podmíněně přípustné využití: 

- zalesnění, revitalizace ploch vč. vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich 
obhospodařování za podmínky dodržování zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny 
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- stavby a zařízení pro zemědělství za podmínky, že se jedná o stavby pro ustájení 
hospodářských zvířat do 49 ks, zařízení zemědělské prvovýroby vázané na konkrétní 
zemědělsky obhospodařovanou lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy 
v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.) 

- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, 
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního 
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po 
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních - NP  

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.) 
- drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) - pokud neznemožňují obhospodařování 

pozemků 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro zemědělství jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně přípustném (např. 
stavby pro trvalé kapacitní ustájení hospodářských zvířat)  

- oplocení pozemků 
- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení 
parametrů silnic) 

- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 

6.11 PLOCHY LESNÍ 

Plochy lesní - NL 

Hlavní využití: 

- plochy lesa 

Přípustné využití:  

- plochy PUPFL  
- stavby a zařízení lesnictví (lesnické účelové komunikace a plochy, hrazení bystřin a strží, 

odvodnění lesní půdy, myslivecká zařízení) 
- malé vodní plochy a toky 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- nezbytné stavby a zařízení technického vybavení a stavby a zařízení nevyžadující odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ustanovení příslušných právních předpisů  
- protipovodňová a protierozní opatření, revitalizační opatření 

Podmíněně přípustné využití:  

- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 
drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná 
myslivecká zařízení (posedy) aj. - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků 

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny 
- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, 

přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního 
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po 
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních - NP  
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Nepřípustné využití: 

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím 

- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky) 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení 
parametrů silnic) 

- stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel) 
- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů 

6.12 PLOCHY PŘÍRODNÍ  

Plochy p řírodní - NP 

Hlavní využití: 

- lesní porosty, krajinná zeleň, vodní plochy, popř. součásti ZPF, jež souhrnně vytvářejí plochy 
původních, přírodních a přírodě blízkých ekosystémů a zajišťují tak uchování druhového a 
genového bohatství spontánních druhů a organismů - fauny a flóry 

- plochy NP jsou vymezeny na základě zvláštních předpisů pro zajištění ochrany a žádoucího 
vývoje prvků územního systému ekologické stability a dalších ekologicky cenných území, 
jejichž kategorie stanoví příslušný zákon 

Přípustné využití:  

- pozemky určené k plnění funkce lesa s mimoprodukčními způsoby hospodaření včetně 
zalesnění 

- pozemky ZPF - určené pro extenzivní hospodaření způsobem šetrným k přírodním danostem 
- plochy zeleně zajišťující mimoprodukční funkce krajiny a příznivé působení na okolní 

ekologicky méně stabilní části krajiny 
- stavby a opatření v zájmu zabezpečení prostoru pro relativně nerušenou existenci a vývoj 

přírodních a přírodě blízkých společenstev a v zájmu ochrany přírody a krajiny 
- turistika po vyznačených cestách, naučné stezky 
- pozemky nezpevněných účelových komunikací zejména pro obhospodařování zemědělských 

a lesních pozemků 
- pozemky vodních toků a vodních ploch udržované v přírodě blízkém stavu 
- stavby a zařízení sloužící k ochraně území (protipovodňová a protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 

- stávající činnosti produkčního charakteru lze realizovat bez možnosti zvyšování jejich intenzity  
- mimoprodukční funkce zemědělského půdního fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musí 

být v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny 
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo přírodní zónu není reálně možné - 

pokud nebude zásadně narušena přírodní funkce plochy 
- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná 
myslivecká zařízení (posedy) aj. - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků, jejich 
přírodní charakter a ochrannou funkci 

Nepřípustné využití: 

- stavby, opatření a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 
využitím 
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- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky) 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití  
- stavby a zařízení pro zemědělství (vyjma zařízení pro chov včel) 
- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrana krajinného rázu: 

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů 

6.13 PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Plochy smíšené nezastav ěného území - p řírodní, zem ědělské - NSpz 

Hlavní využití: 

- plochy nezastavěného území s kombinací přírodní a zemědělské složky 

Přípustné využití: 

- plochy krajinné zeleně zajišťující trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů a zemědělsky 
obhospodařovaných ploch se zastoupením přírodních a kulturních prvků 

- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady 
- stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro 

obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky 
pro dobytek, seníky apod.) 

- plochy PUPFL 
- vodní plochy a toky  
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

drobné interakční prvky a vodní plochy) a prvky ÚSES 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro 

obsluhu sousedících staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní 
zdroje atd.) 

- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření 

Podmíněně přípustné využití: 

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný 

mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká 
zařízení (posedy, krmelce) aj. - podmínkou je neznemožnění obhospodařování pozemků 

- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, 
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního 
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po 
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních NP 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro zemědělství, pokud se nejedná o stavby a zařízení zemědělské 
prvovýroby vázané na konkrétní lokalitu nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy 
v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.) vyjma 
zařízení pro chov včel 

- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky a vyjma oplocení pozemků 
zajišťující ochranu vodních zdrojů pitné vody) 

- v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území trvalé stavby a zařízení vč. oplocení 
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- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 
resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení 
parametrů silnic) 

- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů 

Plochy smíšené nezastav ěného území - rekrea ční nepobytové - NSr 

Hlavní využití: 

- plochy nezastavěného území s rekreační funkcí nepobytového charakteru 

Přípustné využití: 

- plochy krajinné zeleně zajišťující trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů 
- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady 
- plochy PUPFL 
- vodní plochy a toky  
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

drobné interakční prvky a vodní plochy) a prvky ÚSES 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- dopravní napojení zastavitelné lokality ZV4 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro 

obsluhu sousedících staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní 
zdroje atd.) 

- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření 

Podmíněně přípustné využití: 

- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná 
myslivecká zařízení (posedy, krmelce) aj. - podmínkou je neznemožnění obhospodařování 
pozemků 

- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, 
přípustného a podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního 
vymezení pozemků spadajících do biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po 
majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES využívány v režimu Ploch přírodních NP 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro zemědělství, vyjma zařízení pro chov včel 
- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky a vyjma oplocení pozemků 

zajišťující ochranu vodních zdrojů pitné vody) 
- v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území trvalé stavby a zařízení vč. oplocení 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení 
parametrů silnic) 

- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným 

využitím 
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů 

Plochy smíšené nezastav ěného území - sportovní - NSs 

Hlavní využití: 

- plochy nezastavěného území se sportovně rekreační funkcí nepobytového charakteru 

Přípustné využití: 

- plochy pro provozování parkúru, drezúry a výcviku koní 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, 

drobný mobiliář v přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.) 
- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely 
- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady 
- plochy PUPFL 
- vodní plochy a toky  
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, 

drobné interakční prvky a vodní plochy) a prvky ÚSES 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující 

prostupnost krajiny 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu 

sousedících staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní zdroje atd.) 
- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření 

Nepřípustné využití: 

- stavby a zařízení pro zemědělství, vyjma zařízení pro chov včel 
- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky a vyjma oplocení pozemků 

zajišťující ochranu vodních zdrojů pitné vody) 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, 

resp. podmíněně přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení 
parametrů silnic) 

- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně 

přípustným využitím 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

- nepřípustné je umisťování velkoplošných reklamních panelů 
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7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPAT ŘENÍ 
K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH 
PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prosp ěšné stavby (VPS) s možností 
vyvlastnění, zakreslené ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací: 

Pořadové 
číslo Popis a lokalizace  Obec / 

katastrální území 

VD1 

Dopravní infrastruktura - silniční DS - přeložka silnice I/36 Pardubice - 
severní tangenta - ZDk1  

-  v ZÚR Pardubického kraje s označením D10 
-  koridor vymezený pro stabilizaci trasy přeložky silnice I/36 
-  koridor je vymezený v jižním cípu řešeného území 

Staré Hradiště / 
 Staré Hradiště 

VD2 
Dopravní infrastruktura - silniční DS - cyklostezka  jihovýchodně Brozan - 
ZD2. Cyklostezka ZD2 bude současně plnit i funkci protipovodňové hráze 
chránící zastavěné území Brozan. 

Staré Hradiště / 
 Brozany nad Labem 

VD3 Dopravní infrastruktura - silniční DS - cyklostezka  Staré Hradiště - 
Brozany - ZD3. 

Staré Hradiště / 
 Staré Hradiště 

Územním plánem jsou stanoveny následující veřejně prosp ěšná opat ření (VPO) s možností 
vyvlastnění, zakreslené ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací: 

Pořadové 
číslo Popis a lokalizace  Obec / 

katastrální území 

VU1 Založení prvků systému ekologické stability - Nadregionální biokoridor 
NRBK K 73 (v ZÚR Pardubického kraje s označením U03) 

Staré Hradiště / 
 Brozany nad Labem 

VU2 Založení prvků systému ekologické stability - Nadregionální biokoridor 
NRBK K 74 (v ZÚR Pardubického kraje s označením U04) 

Staré Hradiště / 
 Brozany nad Labem 

 

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT P ŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Územním plánem nejsou navrženy veřejně prosp ěšné stavby (VPS) a veřejná 
prostranství, pro něž může být uplatněno předkupní právo. 
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9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE 
ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 
ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ 
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 

V rámci zadávacích podmínek a řešení územní studie je nutno respektovat obecné podmínky 
využití funkčních ploch, do kterých jsou jednotlivé lokality zařazeny (kap. 6) a konkrétní podmínky pro 
využití zastavitelných ploch, ploch přestaveb a koridorů pro dopravní infrastrukturu (kap.3). Při 
rozhodování v území je nutné respektovat územní studie zaevidované v evidenci územně plánovací 
činnosti s označením B1 a B2. 

Územním plánem Staré Hradiště se stanovují následující lokality, ve kterých je prověření 
změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování: ZB8, ZB14. 

Lhůta pro vložení dat o územních studií do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje 
na 4 roky od vydání ÚP Staré Hradiště. 

Územní studie pro zastavitelnou lokalitu ZB8 navrhne dopravní napojení, koncepční 
urbanistické řešení veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury), stanoví prostorové 
uspořádání a zajistí prostupnost do krajiny. Územní studie bude výchozím dokumentem při 
rozhodování v daném území. 

Územní studie pro zastavitelnou lokalitu ZB14 navrhne koncepční urbanistické řešení veřejné 
infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury), stanoví prostorové uspořádání, vymezí potřebná 
veřejná prostranství a zajistí prostupnost do krajiny. Územní studie bude výchozím dokumentem při 
rozhodování v daném území. 

10. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O 
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 

Územním plánem Staré Hradiště se stanovují následující lokality, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci: ZB11, ZO1. 

V požadované dohodě o parcelaci lokality ZB11 je nutné respektovat již vymezené parcely č. 
146/5, 146/6, 146/7 k.ú. Staré Hradiště. 

11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A 
STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ 
PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 

Územním plánem je vymezena plocha územní rezervy R1 v k.ú. Brozany nad Labem pro 
rozvoj cykloturistiky (cyklostezka do Němčic). Na základě aktuálnosti tohoto záměru je nutné 
zkoordinovat trasování možného umístění cyklostezky do sousední obce Němčice. 

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

Nebylo nutno stanovit kompenzační opatření. 
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13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 
GRAFICKÉ ČÁSTI 

Počet stran textové části ÚP: 46 stran formátu A4 

Obsah grafické části ÚP: 

1. Výkres základního členění území m ěřítko 1 : 5 000 

2. Hlavní výkres  měřítko 1 : 5 000 

3. Výkres ve řejně prosp ěšných staveb, opat ření a asanací  m ěřítko 1 : 5 000 
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II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  
STARÉ HRADIŠTĚ 

Úvod - pojmy využívané v textových částech Územního plánu Staré Hradišt ě 

Územní plán Staré Hradiště (dále „ÚP“) a Odůvodnění ÚP používají pojmy stanovené zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 

zastavěné území je území vymezené územním plánem (postupem podle stavebního zákona §58); 

zastavitelná plocha  je plocha vymezená k zastavění v územním plánu - vně hranice zastavěného 
území; 

přestavbová plocha  je plocha uvnitř zastavěného území určená územním plánem ke změně využití; 

nezastav ěné území  je tvořeno pozemky, které nejsou zahrnuty územním plánem do zastavěného 
území nebo zastavitelných ploch; 

plocha  je část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků vymezená územním plánem 
s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam; 

koridor  je plocha pro umístění vedení dopravní a technické infrastruktury nebo opatření nestavební 
povahy; 

veřejnou infrastrukturou  se rozumí pozemky, stavby a zařízení 1. dopravní infrastruktury, 2. 
technické infrastruktury, 3. občanského vybavení - zařízení pro vzdělání a výchovu, sociální a 
zdravotní služby a péči o rodinu, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva), 4. veřejných 
prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu; 

veřejně prosp ěšnou stavbou  je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně 
území obce, kraje nebo státu vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci (zde územním 
plánem); 

veřejně prosp ěšným opat řením  je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území 
a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané 
územně plánovací dokumentaci; 

asanací  se rozumí ozdravění území; 

hlavní využití  charakterizuje funkční využití stanovené tímto územním plánem; 

přípustné využití  je výčtem staveb, které lze v ploše umístit a vymezit jim pozemky, zařízení, změn 
staveb a výčtem způsobů, kterými mohou být pozemky a plochy využity; 

podmín ěně přípustné  využití stanoví výčet staveb a zařízení, které lze v dané ploše umístit na 
základě splnění stanovených podmínek, a výčet změn využití, které lze uskutečnit na základě splnění 
stanovených podmínek; 

nepřípustné využití  může kromě vymezení nepřípustného využití označit specifické činnosti, stavby a 
způsoby využití, které nelze v dané ploše uplatnit; 

podmínky prostorového uspo řádání a ochrany krajinného rázu  mohou kromě prostorových 
stanovit i kapacitní limity, které nesmějí být překročeny; 

spole čné jednání - projednání návrhu ÚP dle § 50 stavebního zákona; 

veřejné projednání, řízení o ÚP - projednání návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona; 
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Vysvětlení pojmů využívaných v kapitole č. 6 ÚP:  

- ve vztahu k obslužným funkcím (občanskému vybavení včetně služeb) představuje zařízení 
místního významu  zařízení sloužící zejména pro obyvatele dané lokality a s určitou (lokálně 
diferencovanou) docházkovou vzdáleností; 

- občanské vybavení - zahrnuje zařízení veřejné infrastruktury a zařízení vybavenosti komerční, tzn. 
souhrnně zařízení pro správu a administrativu, zařízení školská a výchovná, zařízení pro kulturu, 
zařízení pro tělovýchovu a sport, zařízení zdravotnictví a sociální péče, zařízení maloobchodu, služeb 
nevýrobních a výrobních, zařízení veřejného ubytování a stravování; 

- komer ční ob čanské vybavení - slouží např. pro administrativu, obchodní prodej, ubytování, 
stravování a další služby; 

- dosavadní využití  - využití, které z funkčního nebo urbanistického hlediska není v souladu se 
stanoveným funkčním využitím, ale po dobu životnosti dané stavby je přípustné; 

- přípustná míra dopravní zát ěže v lokalit ě se vztahuje k požadovanému charakteru komunikace, 
zejména s ohledem na bezpečnost a výkonnost dopravy a její ovlivnění okolního prostředí; 

- pohodou bydleni  se rozumí souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydleni bylo 
zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra 
klidného bydleni. Pohoda bydleni je daná zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, 
např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi 
pachu a prachu, osluněním apod.; 

- lehká výroba  - plošně náročnější produkce zboží pro koncového spotřebitele (tj. spotřebního 
zboží) s vyššími dopravními nároky. Její environmentální dopady na okolí nejsou tak velké, aby 
výroba tohoto typu nemohla být umisťována do blízkosti (míněno však nikoliv do přímého 
sousedství) obytných či jiných klidových a smíšených funkcí. Související dopravní obsluha 
výrobního areálu většinou zároveň představuje jeden z hlavních možných negativních dopadů 
tohoto typu průmyslu, proto jsou tyto plochy umisťovány v dosahu nadřazené komunikační sítě;  

- drobná a řemeslná výroba - malosériová výroba či výrobní služby, které svým charakterem a 
kapacitou nemění charakter území, vyjádřený hlavním využitím plochy. Provoz s malým rozsahem 
výměry výrobní plochy, nízkým počtem zaměstnanců a neklade zvýšené nároky na dopravní zátěž 
území. Za drobnou a řemeslnou výrobu nelze považovat např. klempírny, lakovny, truhlárny, 
betonárky a další provozy, které vyžadují vstup těžké nákladní dopravy do území; 

- nerušící služby - služby, které svým provozováním, výrobním a technickým zařízením nenarušují 
pohodu bydleni v budovách ve svém okolí. Nerušícími službami se míní například: kadeřnictví, 
čistírny apod. Za nerušící služby nelze považovat například služby pro motoristy (autoservisy, 
pneuservisy, autoklempírny, lakovny) a provozy, vyžadující vstup těžké nákladní dopravy do 
území; 

- nerušící výroba - výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením 
nenarušuje pohodu bydleni v budovách ve svém okolí. Nerušící výrobou se míní například: drobná 
a řemeslná výroba, které odpovídají výše uvedené charakteristice; 

- rekrea ční chata  - v tomto uzemním planu užíváno ve smyslu §2 písm. d) 1. vyhlášky č. 3/2008 
Sb., ve zněni pozdějších předpisů. Citát: „rekreační chata s obestavěným prostorem nejvýše 360 
m3 a se zastavěnou plochou nejvýše 80 m2, včetně verand, vstupů a podsklepených teras; může 
být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví“; 

- zemědělská malovýroba  - v měřítku kapacity ustájení živočišné výroby do 49 dobytčích jednotek; 

- zemědělská velkovýroba  - v měřítku kapacity ustájení živočišné výroby nad 49 dobytčích 
jednotek; 

- koeficient zastav ění - podíl celkové zastavěné plochy z celkové rozlohy pozemku. Do zastavěné 
plochy se započítávají veškeré zpevněné plochy tj. plochy všech objektů a staveb (rodinný dům, 
garáže, dílny, sklady, zahradní domky apod.), komunikací a parkovacích ploch; 

- obytná zahrada - jedná se o plochy v zastavěném území, které jsou součástí jednoho obytného 
celku, sloužící obyvatelům přilehlého a přímo sousedícího rodinného domu (jasná prostorová a 
funkční vazba) ke každodennímu obývání, odpočinku a hraní (např. okrasná zahrada, záhony, 
zeleň, zahradní nábytek, prvky pro děti); 
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- produk ční zahrada - jedná se o plochy v zastavěném i nezastavěném území užitkového 
charakteru s intenzivní pěstitelskou činností vč. sadů, sloužící pro pěstování rostlin, okrasných 
rostlin, ovoce a zeleniny; 

- pozemek pro umíst ění RD může zahrnovat též navazující pozemek (např. zahrady) vymezený 
v KN, který s pozemkem pro RD tvoří logický uzavřený celek (např. pod společným oplocením);  

Dále Územní plán Staré Hradiště pracuje s pojmy: 

stabilizované území  je území, v němž je stávající stav využití převzat beze změny do návrhu 
územního plánu; 

územní systém ekologické stability  (ÚSES) je krajinotvorný program, jehož úkolem je zvýšení 
ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě; 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické 
stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu 
krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ 

ÚSES je tvořen následujícími skladebnými prvky: biocentrum, biokoridor, interakční prvek; 
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Seznam použitých zkratek 

AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
BP - bezpečnostní pásmo 
BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
CO  - civilní ochrana  
ČEZ - České energetické závody, a.s. 
ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 
ČOV - čistírna odpadních vod 
č.p. - číslo popisné 
ČS - čerpací stanice 
ČSN - česká státní norma 
ČSÚ - Český statistický úřad 
DN  - dimenze potrubí 
IP - interakční prvek 
KES - koeficient ekologické stability 
KN - katastr nemovitostí 
k.ú. - katastrální území 
LBC - lokální biocentrum 
LBK - lokální biokoridor 
LČR - Lesy České republiky 
LVS - lesní vegetační stupeň 
MHD - městská hromadná doprava 
MK - místní komunikace 
NRBK - nadregionální biokoridor 
NN, VN, VVN - nízké, vysoké, velmi vysoké napětí 
NTL, STL, VTL - nízkotlaký, středotlaký, vysokotlaký plynovod 
OP - ochranné pásmo 
ORP - obec s rozšířenou působností 
OÚ - obecní úřad 
PLO - přírodní lesní oblast 
PP - přírodní památka 
POÚ - pověřený obecní úřad 
PRVK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje  
PUPFL - pozemky určené k plnění funkce lesa 
PÚR - Politika územního rozvoje ČR 2008 
RD - rodinný dům 
ř.ú. - řešené území 
SDH - sbor dobrovolných hasičů 
SLDB - sčítání lidu, domů a bytů 
TI - technická infrastruktura 
TS - transformační stanice 
ÚAN - území s archeologickými nálezy 
ÚAP - územně-analytické podklady 
ÚP - územní plán 
ÚPD - územně plánovací dokumentace 
ÚSES - územní systém ekologické stability 
VAK - vodovody a kanalizace 
VDJ - vodojem 
VKP - významný krajinný prvek 
VPO - veřejně prospěšné opatření 
VPS - veřejně prospěšná stavba 
ZPF - zemědělský půdní fond 
ZÚR - Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
ZSJ - základní sídelní jednotka (místní část) 
ŽP - životní prostředí 
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a) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU, RESP. 
VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁD ĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Územní plán Staré Hradiště je zpracován v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb. 
(stavební zákon), o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. 

Na základě žádosti obce ze dne 25.6.2012 podle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění (stavební zákon) Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, zahájil proces pořízení 
územního plánu pro obec Staré Hradiště. O pořízení dokumentace rozhodlo zastupitelstvo obce Staré 
Hradiště dne 13.6.2012. 

Pořizování dokumentace začalo zpracováním zadání ÚP. Veřejnou vyhláškou ze dne 
28.11.2012 bylo oznámeno projednání návrhu zadání ÚP Staré Hradiště. Návrh zadání byl vystaven 
od 30.11.2012 do 30.12.2012 na obecním úřadě ve Starém Hradišti a na Magistrátu města Pardubice. 
V rámci projednání nebyl dotčeným orgánem uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivu 
dokumentace na životní prostředí. 

Dne 23.1.2013 pořizovatel předal obci Staré Hradiště dopracovaný návrhu zadání ke 
schválení a dne 30.1.2013 zastupitelstvo obce tento návrh zadání bez připomínek schválilo. 

Dne 13.12.2013 proběhlo společné jednání v zasedací místnosti MmP- OHA o návrhu ÚP 
Staré Hradiště. Návrh ÚP byl vystaven od 9.12.2013 do 10.1.2014. Na základě aktualizace SZ 
s platností od 1.1.2013 bylo nutné oznámit zveřejnění návrhu ÚP. Zveřejnění návrhu ÚP Staré 
Hradiště bylo oznámeno veřejnou vyhláškou ze dne 22.11.2013. V termínu projednávání obdržel 
pořizovatel 10 připomínek (z toho 6 se shodným obsahem) a 2 připomínky byly doručeny po dané 
lhůtě. Vyhodnocení všech došlých stanovisek od DO je k nahlédnutí na internetových stránkách MmP 
u návrhu ÚP Staré Hradiště. Připomínky byly projednány a posouzeny a v případě možnosti 
zapracovány. 

Po provedených úpravách vycházejících z výsledků společného jednání pořizovatel dne 
31.3.2014 požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického rozvoje kraje o stanovisko k 
návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, 
soulad s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje dle § 50 odst. 7 stavebního 
zákona. Tento orgán vydal dne 21.4.2014 stanovisko, ve kterém neshledal závady, pouze doporučil 
drobné úpravy ve stanovení podmínek pro přírodní plochy. Na základě doporučení byly úpravy 
provedeny. 

Po obdržení dopracované dokumentace bylo dne 23.7.2014 oznámeno zahájení řízení 
o Územním plánu Staré Hradiště (veřejné projednání), které proběhlo dne 4.9.2014 na obecním úřadě 
Staré Hradiště. Návrh ÚP byl vystaven od 1.8.2014 do 11.9.2014. V termínu projednávání obdržel 
pořizovatel 16 námitek, z toho 6 se shodným obsahem. Po vyhodnocení došlých námitek byl zaslán 
požadavek dotčeným orgánům (ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona) o stanovisko z hlediska 
návrhu rozhodnutí o námitkách.  

Podané námitky byly dohodnuty s dotčenými organy, vyhodnoceny a územní plán byl 
z hlediska vyhodnoceni upraven. Na základě provedených úprav bylo vypsané opakované veřejné 
projednání ÚP Staré Hradiště. Termín byl stanoven na 19.1.2015 opět na obecním úřadě ve Starém 
Hradišti. Veřejná vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Staré Hradiště a Magistrátu 
města Pardubic; upravený návrh ÚP byl vyvěšen k nahlédnuti v době od 9.12.2014 do 26.1.2015. 
V rámci opakovaného řízení bylo podáno 5 námitek. Na základě těchto námitek byl vypracován návrh 
rozhodnutí o námitkách a dle novelizace stavebního zákona (§ 53 odst. 1) byl zaslán dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. Došlá stanoviska 
neobsahovala nesouhlasy s návrhem rozhodnutí ani požadavky na úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace a návrh územního plánu mohl být předložen Zastupitelstvu obce Staré Hradiště 
k vydání. 

 

Kapitolu zpracoval pořizovatel. 
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b) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISK A 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

Obec Staré Hradiště náleží do Pardubického kraje, okresu Pardubice. Území se rozkládá ve 
středu spádového území obce s rozšířenou působností (ORP) Pardubice. Staré Hradiště má jižní 
hranici řešeného území společnou s krajským městem Pardubice. 

Obec Staré Hradiště leží na silnici II/324 Pardubice - Hradec Králové. Svojí výhodnou 
dopravní polohou mezi dvěma krajskými městy (Hradec Králové a Pardubice) je vyhledávaná 
obyvateli obou měst a má veškeré předpoklady pro další rozvoj. Krajské město Hradec Králové je 
vzdálené cca 20 km severně Starého Hradiště. Řešeným územím neprochází železniční trať. Nejbližší 
železniční stanice je mimo řešené území v Semtíně vzdálená cca 1,5 km. 

Obec Staré Hradiště je členem Svazku obcí pod Kunětickou Horou. Svazek sdružuje 15 obcí a 
je součástí občanského sdružení Místní akční skupiny Region Kunětické hory. Celé území svazku 
obcí se rozkládá na území okresu Pardubice v severozápadní části Pardubického kraje, severně od 
krajského města Pardubice, čímž je dán jednotný charakter území - převážně rovinatý terén s 
převažujícími zemědělskými plochami, místy lesními plochami s přirozenou vegetací. Rovinatou 
krajinou protéká řada vodních toků: především řeka Labe. Dominantou a symbolem kraje je Kunětická 
hora (za hranicí ř.ú.). Z rovinaté krajiny vystupuje majestátně její vrchol do výše 82 m nad okolní terén. 
Dosahuje celkové nadmořské výšky 295 m. 

Z hlediska širších vztahů jsou územním plánem respektovány tyto prvky nadmístního 
významu přesahující hranice řešeného území: 

• nadregionální biokoridor NRBK K 73 vč. ochranné zóny; 

• nadregionální biokoridor NRBK K 74 vč. ochranné zóny; 

• ochranné pásmo Přírodní památky PP Baroch; 

• Oblast krajinného rázu Pardubicko; 

• Místo krajinného rázu Kunětická hora; 

• Krajinný celek Bohdanečsko; 

• Krajinný celek Niva Labe; 

• VKP Rameno u Haldy; 

• VKP Staré Labe u Cihelny; 

• migračně významné území; 

• záplavové území a aktivní zóna záplavového území; 

• ochranné pásmo národní kulturní památky hradu Kunětická Hora; 

• silnice II/324 vč. ochranného pásma; 

• nadregionální dálková Labská cyklotrasa č. 2 a tři regionální cyklotrasy; 

• ochranné pásmo letiště Pardubice s výškovým omezením staveb; 

• skupinový vodovod Pardubice vč. ochranného pásma; 

• páteřní vodovodní trasy vč. ochranného pásma; 

• ochranná pásma pozorovacích vrtů; 

• kanalizační síť vč. ochranného pásma; 

• elektrické vedení VVN 400 kV vč. ochranného pásma; 

• VTL plynovod vč. ochranného a bezpečnostního pásma; 

• horkovod vč. ochranného pásma; 

• radioreléové trasy; 

• komunikační vedení vč. ochranného pásma; 

• ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení radionavigačních; 

• zóny havarijního plánování; 
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b 1) VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVO JE  

Územní plán je vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (PÚR) schválenou 
usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009, ve znění Aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ČR 
č. 276 dne 15. 4. 2015 s účinností od 22. 4. 2015. Řešené území leží v Rozvojové oblasti 
republikového významu OB4 Hradec Králové - Pardubice, vymezené Politikou územního rozvoje 
České republiky. Řešené území není součástí rozvojových os ani specifických oblastí, koridorů či 
ploch technické a dopravní infrastruktury vymezených Politikou územního rozvoje České republiky 
2008. 

• Rozvojová oblast OB4 Hradec Králové - Pardubice: 

Vymezení: Území obcí z ORP Holice (bez obcí ve východní části), Hradec Králové, Chrudim 
(jen obce v severní a severovýchodní části), Jaroměř (jen obce v jižní části), Kostelec nad 
Orlicí (jen obce v severozápadní části), Nový Bydžov (bez obcí v západní a severní části), 
Pardubice, Přelouč (jen obce ve východní části). 

Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce Králové a 
Pardubic při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se o silnou dvojjadernou 
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní 
význam. Rozvojově podporujícím faktorem je poloha Pardubic na I. tranzitním železničním 
koridoru, dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do Polska a 
perspektivní propojení rychlostní silnicí R35 s Olomoucí, které poskytne alternativu rychlého 
západovýchodního silničního spojení v ČR vedle dálnice D1. 

Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území ze schválené PÚR ČR 2008 naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body: 

 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana 
by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných 
případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným 
celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako 
důsledku nedostatku lidských zásahů. - V ÚP je kladen důraz na ochranu nemovité kulturní památky, 
památek místního významu a archeologických lokalit, na ochranu prvků ÚSES (NRBK), krajinného 
rázu, VKP, niv toků, lesních komplexů, pěších a cyklistických tras a cyklotras, jiných přírodních a 
kulturně-civilizačních hodnot. 

 (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální 
segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. - 
Vymezením širšího spektra možností využití ploch stabilizovaných a zastavitelných vytváří ÚP 
předpoklad pro proporcionální rozvoj území obce s ohledem na vytvoření podmínek pro rozvoj 
jednotlivých funkcí. Řešení funkčního využití území má zajistit jeho odpovídající flexibilitu za 
současného předcházení kolizí vzájemně neslučitelných funkcí. 

 (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a 
koridorů vymezených v PÚR ČR. - Při funkčním členění a lokalizaci návrhových ploch byl v ÚP vždy 
důsledně zvažován vliv na urbanistickou strukturu, na krajinu i další hodnoty vyžadující ochranu (viz 
výše). Koncepce rozvoje stanovená územním plánem má směřovat k zajištění udržitelného rozvoje 
území, tedy k vyváženému rozvoji v oblasti sociální, environmentální i ekonomické. 

 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. 
brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat 
zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
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fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty 
na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. - ÚP respektuje veřejnou zeleň, 
umožňuje flexibilní využití zemědělských areálů s ohledem na nekonfliktnost s okolními klidovými 
funkcemi, zastavitelné plochy jsou vymezovány výhradně v návaznosti na zastavěné území apod. 

 (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to 
při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany 
zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního 
půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů 
ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v 
ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet 
podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. - viz výše bod (14). 

 (20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 
prostupnosti krajiny. 

 (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li 
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. - V ÚP jsou respektovány účelové a 
místní komunikace propojující krajinu a zemědělské pozemky, turistické a cykloturistické trasy a 
cyklostezky. ÚP navrhuje nové cyklostezky. 

 (24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou 
veřejnou infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 
dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s 
ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. 
železniční, cyklistickou). - viz bod 23. 

 (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky 
a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat 
rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a 
opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 
Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu 
osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a 
zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako 
zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. - ÚP respektuje záplavové území vč. aktivní zóny 
záplavového území, investice do půdy. ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy do záplavového území ani 
aktivní zóny. K posílení retence a ochraně půdy proti erozi by měly přispět i navržené prvky ÚSES a 
interakční prvky. V rámci všech ploch jsou přípustné protipovodňové a protierozní opatření. 

 (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. 
- viz bod 25. 

 (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, 
aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních 
obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. - V ÚP jsou 
stabilizovány plochy OV, OS a nově navrhována plocha zařazená do funkce OV. V ÚP je umožněno 
doplnění technické infrastruktury, územním plánem je koordinováno dopravní řešení s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací a tím jsou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vazeb v rámci 
nejbližšího okolí obce a vazby na Pardubice (viz též body 19, 23-25, 30). 
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 (28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat 
jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve 
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. - územní plán vychází z předchozí územně 
plánovací dokumentace. V rámci tvorby ÚP byl zhodnocen dosavadní vývoj rozvoje obce ve vztahu 
k platné územně plánovací dokumentaci. Stanovená koncepce rozvoje obce reaguje na současné 
potřeby rozvoje, zároveň je však stanovena s ohledem na zajištění kontinuálního vývoje 
v dlouhodobých souvislostech. 

 (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 
budoucnosti. - V ÚP je navržen potřebný rozvoj technické infrastruktury. 

  

b 2) VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 

Územní plán je vypracován v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje 
(ZÚR) vydanými krajským zastupitelstvem 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 (nabytí účinnosti 15. 6. 
2010) a v souladu s Aktualizací č.1 ZÚR Pardubického kraje vydanou dne 17. 9. 2014 usnesením č. 
Z/229/14 (nabytí účinnosti 7. 10. 2014). Jedná se o krajský dokument určující základní požadavky na 
uspořádání území kraje a stanovující podmínky pro účelné využití území kraje. 

Z obecně formulovaných priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území stanovené v ZÚR Pk naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body: 

(01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj 
Pardubického kraje, založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském 
rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje. Vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje 
sledovat jako základní požadavek při zpracování územních studií, územních plánů, regulačních plánů 
a při rozhodování o změnách ve využití území. - koncepce obce Staré Hradiště vytváří předpoklady 
pro rozvoj příměstské obce. 

(02) Vytvářet podmínky pro realizaci mezinárodně a republikově významných záměrů 
stanovených v Politice územního rozvoje z roku 2008 (PÚR ČR 2008) a pro realizaci významných 
krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a opatření stanovených v Programu rozvoje 
Pardubického kraje. - ÚP respektuje Rozvojovou oblast republikového významu OB4 vymezenou 
v PÚR ČR. ÚP respektuje krajské záměry vymezené v ZÚR Pk. 

(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení 
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby: 
f) napojení ostatních center osídlení k regionálním centrům Pardubice, Chrudim, Vysoké Mýto, Ústí 
nad Orlicí, Česká Třebová a Svitavy - ÚP vymezil koridor ZDk1 pro umístění přeložky silnice I/36 
Pardubice - severní tangenta dle ZÚR; 

 (06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje. 
Přitom se soustředit zejména na: 
a)zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační funkce krajiny - ÚP 
respektuje nemovitou kulturní památku, urbanistickou strukturu, navrhuje ochranu památek místního 
významu, respektuje VKP, ochranné pásmo národní kulturní památky, respektuje a upřesňuje ÚSES 
nadregionálního a lokálního významu apod.; 
b)ochranu pozitivních znaků krajinného rázu - jsou chráněny hodnoty přírodní, krajinné a přírodně-
civilizační viz výroková část ÚP; 
c)zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské 
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou a omezit 
fragmentaci krajiny - zastavitelné lokality logicky dotvářejí urbanistickou strukturu a navazují na 
zastavěné území, nejsou vytvářeny samoty, je stanoven minimální pozemek pro umístění RD příp. 
maximální koeficient zastavění, nejsou umožněny budovat větrné a fotovoltaické elektrárny v krajině; 
d)ochranu obyvatel před zdravotními riziky z narušené kvality prostředí, zejména ve vztahu k vysoké 
zátěži hlukem, škodlivými látkami v ovzduší a znečišťování povrchových vod využívaných ke koupání. 
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- zastavitelné lokality pro bydlení nejsou navrhovány při silnici II/324 ani v záplavovém území ani 
aktivní zóně záplavového území; 
e)ochranu před vznikem prostorově sociální segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost 
obyvatel - vymezením širšího spektra možností využití ploch stabilizovaných a ploch změn vytváří ÚP 
předpoklad pro proporcionální rozvoj území obce s ohledem na vytvoření podmínek pro rozvoj 
jednotlivých funkcí;  
f)rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do nejméně 
konfliktních lokalit - nejsou navrhovány zastavitelné plochy bez přímé návaznosti na zastavěné území. 
Stávající izolované plochy nejsou plošně rozvíjeny; 

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

a)posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat příznivá urbanistická a 
architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a 
ploch veřejné zeleně, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné 
prostupnosti krajiny - veřejná prostranství vč. veřejné zeleně jsou respektována, v lokalitách ZB11 a 
ZB14 je stanovena minimální rozloha veřejného prostranství, které je v rámci dané lokality nutno 
vymezit; 
b)vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti 
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat 
rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině - 
ve všech plochách s rozdílným způsobem využití je zaručena potřebná míra flexibility se stanovením 
hlavního, přípustného, podmíněně přípustného či nepřípustného využití; 
c)intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace - jsou navrženy nové cyklostezky; 
d)rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou, zejména aplikovaného výzkumu, 
strategických služeb (znalostní ekonomika); 
e)uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby 
prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu 
krajiny a eliminujících erozní poškození - ÚP upřesňuje vymezení prvků ÚSES nadregionálního i 
lokálního charakteru a vymezuje interakční prvky; 
g)rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav zásobování energiemi a 
vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský 
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje. kraje - 
je řešena koncepce dopravní infrastruktury. Byl vymezen koridor ZDk1 pro přeložku silnice I/36 
Pardubice - severní tangenta, vyplývající ze ZÚR. ÚP umožňuje doplnění technické infrastruktury. 
h)úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti;  
i)vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik 
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi - ÚP umožňuje 
environmentálně šetrné způsoby vytápění, ohřev teplé vody; 

Z obecně formulovaných úkolů pro územního plánování kraje pro Rozvojovou oblast 
republikového významu OB4 Hradec Králové - Pardubice naplňuje předmětný ÚP zejména tyto body: 

-  zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR; 

-  ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na 
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu krajiny; 

-  respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES 
(nadregionálních biokoridorů K73 a K74); 

ÚP respektuje a upřesňuje dopravní koridor pro p řeložku silnice I/36 Pardubice - severní 
tangenta. 

ÚP respektuje a upřesňuje prvky nadmístního významu přesahující hranice řešeného území, 
vymezené v ZÚR (nadregionální biokoridory NRBK K 73 a NRBK K 74 vč. ochranných zón). 

Řešené území je dle ZÚR Pardubického kraje zařazeno do tří krajinných typů - sídelní 
(zastavěné území Starého Hradiště, Brozan a Ráb), zemědělské (jižní část řešeného území - niva 
řeky Labe), lesozemědělské (severní část ř.ú. včetně Hradiště na Písku). 
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Celé řešené území dle ZÚR leží v krajině s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. Územním 
plánem jsou respektovány tyto zásady pro plánování: 

• rozvoj obce Staré Hradiště je řešen za současné ochrany hodnot území a ochrany a rozvoj jeho 
krajinného zázemí; 

• územním plánem jsou rozvíjeny plochy a linie krajinné zeleně, jsou vytvořeny podmínky pro 
rekreaci v krajině, prostupnost a pestrost krajiny; 

V souladu se ZÚR Pardubického kraje jsou v ÚP navrženy tyto veřejně prospěšné stavby 
(VPS) s možností vyvlastnění: 

• VD1 - dopravní infrastruktura - přeložka silnice I/36 Pardubice - severní tangenta (v ZÚR 
Pardubického kraje označeno D10) se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami vč. 
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v rámci koridoru ZDk1. VPS byla 
vymezena pro možnost uplatnění vyvlastnění. 

V souladu se ZÚR Pardubického kraje jsou v ÚP navrženy tyto veřejně prospěšné opatření 
(VPO) s možností vyvlastnění: 

• VU1 - založení prvků systému ekologické stability - nadregionální biokoridor NRBK K 73 (v ZÚR 
Pardubického kraje s označením U03). VPO bylo vymezeno pro možnost uplatnění vyvlastnění. 

• VU2 - založení prvků systému ekologické stability - nadregionální biokoridor NRBK K 74 (v ZÚR 
Pardubického kraje s označením U04). VPO bylo vymezeno pro možnost uplatnění vyvlastnění. 

 

b 3) VYHODNOCENÍ SOULADU SE SOUSEDNÍMI OBCEMI 

Obec Staré Hradiště má severní hranici společnou s obcí Němčice, východní s obcemi Ráby a 
Kunětice, jižní s městem Pardubice a západní s obcí Srch. Všechny zmíněné obce spadají do ORP 
Pardubice. 

ÚP Staré Hradiště je koordinován s navazujícími ÚPD okolních obcí při zohlednění jejich 
aktuálního stavu. Ze sousedních obcí má schválený nový ÚP obec Němčice (z roku 2007), Kunětice 
(z roku 2007) a obec Srch, Ráby a Pardubice nový ÚP pořizují. 

Územním plánem je zajištěna návaznost liniových prvků technické a dopravní infrastruktury 
včetně ochranných pásem a dalších limitů s přesahem mimo hranice řešeného území, prvků ÚSES. 
Obce, které pořizují ÚP dle stávajících právních předpisů, budou následně koordinovány s ÚP Staré 
Hradiště. 

Koordinace s navazujícími územně plánovacími dokumentacemi: 

• ÚP Němčice (vydaný 2009) - zajištěna koordinace cyklostezky (územní rezerva R1); 

• ÚP Kunětice (vydaný 2009) - zajištěna koordinace prvků ÚSES nadregionálního charakteru 
(NRBK K73); 

• ÚP Ráby - je koordinovánno vymezení prvků systému ekologické stability nadregionálního 
(NRBK K 74) a lokálního charakteru; 

• ÚP Srch - zastavěné území obce Srch (včetně zastavitelných ploch) přímo navazuje na řešené 
území Starého Hradiště. Došlo ke koordinaci obou dokumentací spočívající ve vymezení 
lokálních prvků ÚSES, zastavitelných ploch pro bydlení a ochranné zóny NRBK K 74; 

• ÚP Pardubice (v současné době ve fázi schváleného zadání) - bude koordinován s ÚP Staré 
Hradiště; 
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c) VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁN OVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA 
OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Soulad s cíli územního plánování 

Řešení ÚP Staré Hradiště je v souladu s cíli územního plánování dle § 18 Stavebního zákona. 
Územní plán: 

• vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území; 

• vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití, přičemž 
stanovuje koncepci prostorového uspořádání obce, která vychází z potřeby vyváženého vztahu 
mezi veřejnými a soukromými zájmy v území; 

• chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty; stanovením koncepce řešení 
nezastavěného území chrání a rozvíjí krajinu; 

• vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na účelné využití zastavěného území a s ohledem na 
současné předpoklady rozvoje obce Staré Hradiště ležící v rozvojové oblasti republikového 
významu s přímou návazností na krajské město Pardubice; 

• stanoví koncepci veřejné technické a dopravní infrastruktury, včetně podmínek jejich umisťování 
v nezastavěném území; stanovuje podmínky umisťování staveb v nezastavěném území; 

Soulad s úkoly územního plánování 

Řešení ÚP Staré Hradiště je v souladu s úkoly územního plánování dle § 19 Stavebního 
zákona. Územní plán: 

• respektuje a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území; 

• stanovuje koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce, a to s ohledem na hodnoty a 
podmínky v území; 

• je řešen na základě prověřování a posuzováni potřeb změn v území; řeší urbanistické, 
architektonické a estetické požadavky na využívání území vymezením a stanovením podmínek 
především pro plochy s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání území, 
stanovuje podmínky pro provádění změn v území; 

• vytváří podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof stanovením 
podmínek využití funkčních ploch a umožněním protierozní a protipovodňové ochrany; 

• vymezením různých druhů funkčních ploch, řešením koncepce dopravní a technické 
infrastruktury a řešením koncepce krajiny vytváří podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury 
a pro kvalitní bydlení; 

• vytváří v území podmínky pro zajištění civilní ochrany; 
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d) VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S 
VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

ÚP Staré Hradiště respektuje požadavky zvláštních právních předpisů. Podrobněji je 
komplexní zdůvodnění uvedeno v Odůvodnění ÚP Staré Hradiště v kapitole f). V procesu pořizování 
územně plánovací dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů dotčené 
orgány. Pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají dotčené 
orgány stanoviska, která jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle 
stavebního zákona, s tím, že dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou 
pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a 
v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. 

ÚP Staré Hradiště byl v rámci celého procesu projednáván s dotčenými orgány, které chrání 
veřejné zájmy. S dotčenými orgány, které uplatnily svá stanoviska a požadavky na úpravu návrhu 
v rámci společného jednání, byla stanoviska koordinována (viz tabulka „Vyhodnocení společného 
projednání návrhu ÚP Staré Hradiště“).  

V procesu řízení o návrhu územního plánu došlá stanoviska dotčených orgánů nepožadovala 
žádné úpravy v projednávaném dokumentu (viz tabulka „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu 
ÚP Staré Hradiště“). 

V opakovaném řízení o návrhu ÚP Staré Hradiště byl v došlém stanovisku KrÚ Pk/OŽPZ 
požadavek na doplnění do textové části - soulad s vydanou aktualizací č. 1 ZÚR Pk. Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s. podaly připomínku ohledně odkanalizování obce. Oba požadavky byly 
zapracovány do textové části. Ostatní došlá stanoviska nepožadovala žádné úpravy v projednávané 
dokumentaci (viz tabulka „Vyhodnocení opakovaného veřejného projednání ÚP Staré Hradiště“). 
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Vyhodnocení spole čného projednání návrhu ÚP Staré Hradišt ě 
 

 Dotčený orgán Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická inspekce, 
náměstí Republiky 12, 530 02 
Pardubice  

9.1.2014 

Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, v platném znění ve spojení s § 50 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů sdělujeme, že s návrhem ÚPO souhlasí. 
Odůvodnění: 
Koncepce zásobování elektrickou energií vychází ze stávajícího stavu. 
V řešeném území se navrhuje požadovaný výkon pro rozvojové plochy 
zajistit stávajícím vrchním a kabelovým primérním vedením o napětí 35 kV ze 
stávajících a nových trafostanic. Stávající vrchní rozvodná síť bude podle 
možností a požadavků na výkon posílena. Ochranná pásma budou řešena 
podle zákona č. 458/2000 Sb. 
Koncepce zásobování plynem vychází ze stávajícího stavu. V řešeném 
území se navrhuje rozvoj plynovodní sítě v souvislosti s navrhovanou 
zástavbou při respektování ochranného pásma STL plynovodů. 

 

 

 

 

 

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

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
530 02 Pardubice  

13.1.2014 

Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor Pardubického 
kraje vydává souhlasné stanovisko s podmínkou: 
z hlediska ochrany obyvatel:  
- ve smyslu §20 vyhl. č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva zapracovat do textové části návrhu územního plánu speciálně 
návrh kapacitně vyhovujících ploch pro potřeby evakuace obyvatelstva obce 
(místo shromáždění obyvatelstva před evakuací, nouzové ubytovací a 
stravovací prostory pro evakuované). 

 
 
 
 
- projektant doplnil požadavek do textové části 
odůvodnění - Požární ochrana 

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 02 Pardubice 

13.1.2014 

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu územního plánu s požadavky 
předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 50 
odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko: 
S projednáním „návrhu územního plánu Staré Hradišt ě“  
s o u h l a s í. 
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů a 
§ 4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na s pln ění 
stanovených podmínek:  

1. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše ZB1 vedena jako 
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči stávající 
ploše VL. 

 
 
 
 

- vzato na vědomí 

 

 

- projektant k ploše ZB1 doplnil podmínku pro 
realizaci výstavby, tzn. nepřekročení hlukových 
limitů vůči stávající ploše VL 
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2. Pokud by bylo do lokality ZO1 umístěno funkční využití, které by mohlo 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na stávající silnici II/324, KHS 
bude požadovat, aby bylo navržené funkční využití vedeno jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na 
silniční komunikaci II/324. 

 
 

3. Pokud by bylo do lokality ZO2 umístěno funkční využití, které by mohlo 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na stávající silnici II/324, KHS 
bude požadovat, aby bylo navržené funkční využití vedeno jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na 
silniční komunikaci II/324. 

 
4. Pokud by bylo do lokality ZO3 umístěno funkční využití, které by mohlo 

vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na stávající silnici II/324, KHS 
bude požadovat, aby bylo navržené funkční využití vedeno jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na 
silniční komunikaci II/324. 

 
5. KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit 

nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě ZV1 a ze 
související dopravy, u nejbližší stávající obytné zástavby.  

6. KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě ZV2 a ze 
související dopravy, u nejbližší stávající obytné zástavby. 
  

7. KHS bude v další fázi řízení (územní řízení, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) požadovat doložit nepřekročení hygienických limitů 
hluku z provozu v lokalitě ZV3 a ze související dopravy, u nejbližších 
stávající i nově navržené obytné zástavby.  

8. KHS bude v další fázi řízení (územní řízení, posuzování vlivů na životní 
prostředí, apod.) požadovat doložit nepřekročení hygienických limitů 
hluku z provozu v lokalitě ZV4 (stacionární zdroje hluku) a ze související 
dopravy, u nejbližší stávající obytné zástavby.  

9. Pokud by bylo do lokality P1 umístěno funkční využití, které by mohlo 
vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na stávající silnici II/324, KHS 
bude požadovat, aby bylo navržené funkční využití vedeno jako 
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči provozu na 
silniční komunikaci II/324. 

 
- projektant k ploše ZO1 doplnil podmínku, že 
v případě umisťování staveb, jejichž využití by 
vyžadovalo ochranu před hlukem z provozu 
stávající silnice II/324, bude vedeno jako 
podmíněně přípustné  
 
 
- projektant k ploše ZO2 doplnil podmínku, že 
v případě umisťování staveb, jejichž využití by 
vyžadovalo ochranu před hlukem z provozu 
stávající silnice II/324, bude vedeno jako 
podmíněně přípustné 
 
- projektant k ploše ZO3 doplnil podmínku, že 
v případě umisťování staveb, jejichž využití by 
vyžadovalo ochranu před hlukem z provozu 
stávající silnice II/324, bude vedeno jako 
podmíněně přípustné 
 
- projektant k ploše ZV1 doplnil požadovanou 
podmínku nepřekročení hygienických limitů 
hluku z provozu a související dopravy 

- projektant k ploše ZV2 doplnil požadovanou 
podmínku nepřekročení hygienických limitů 
hluku z provozu a související dopravy 
 
- projektant k ploše ZV3 doplnil požadovanou 
podmínku nepřekročení hygienických limitů 
hluku z provozu a související dopravy 

 
- projektant k ploše ZV4 doplnil požadovanou 
podmínku nepřekročení hygienických limitů 
hluku z provozu a související dopravy 

 
- projektant k ploše přestavby P1 doplnil 
podmínku, že v případě umisťování staveb, 
jejichž využití by vyžadovalo ochranu před 
hlukem z provozu stávající silnice II/324, bude 
vedeno jako podmíněně přípustné 
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Odůvodn ění 
KHS se k návrhu zadání územního plánu obce Staré Hradiště vyjádřila 
stanoviskem s č.j. KHSPA 20019/2012/HOK-Pce ze dne 5.12.2012 bez 
podmínek.  

Územní plán zahrnuje k.ú. Staré Hradiště, k.ú. Brozany a místní části 
Hradiště na Písku (k.ú. Brozany), Psinek (k.ú. Staré Hradiště).  

Navržené lokality:  

ZB1 - lokalita je situována v západní části k.ú. Staré Hradiště. Jedná se 
o plochu, která je funkčním využitím navržena jako BI - bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské. Lokalita je situována v blízkosti stávajícího 
areálu s funkčním využitím VL - výroba a skladování - lehký průmysl. KHS 
požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše ZB1 vedena jako podmíněně 
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči stávající ploše VL.  
ZB2 - lokalita je situována ve východní části obce Staré Hradiště, 
v návaznosti na stávající obytnou zástavbu. Jedná se o plochu, která je 
funkčním využitím navržena jako BI - bydlení v rodinných domech - městské 
a příměstské.  
ZB3 - lokalita je situována v západní části obce. Jedná se o plochu 
s navrženým funkčním využitím BI - bydlení v rodinných domech - městské a 
příměstské. Plocha je situována v blízkosti stávajících menších ploch VD - 
výroba a skladování, drobná a řemeslná výroba. Funkční využití VD je 
v regulativu charakterizováno jako pozemky, stavby a zařízení drobné a 
řemeslné výroby a nerušící výroby, nerušící služby.  
ZB5, ZB6 - lokality jsou situovány v západní části Hradiště na Písku (k.ú. 
Brozany). Jedná se o plochy, které jsou funkčním využitím určeny jako BI - 
bydlení v rodinných domech - městské a příměstské.  
ZB7 - lokalita je situována v západní části Hradiště na Písku (k.ú. Brozany). 
Jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím BI - bydlení v rodinných 
domech - městské a příměstské.  
ZB8 - lokalita je situována ve východní části Hradiště na Písku (k.ú. 
Brozany). Jedná se o plochu s navrženým funkčním využitím BI - bydlení 
v rodinných domech - městské a příměstské.  
ZB9, ZB10 - lokality jsou situovány v západní části Psinek (k.ú. Staré 
Hradiště). Jedná se o plochy, které jsou funkčním využitím navrženy jako BI - 
bydlení v rodinných domech městské a příměstské.  
ZB11, ZB12, ZB13 - lokality jsou situovány v jižní části Psinek (k.ú. Staré 
Hradiště). Jedná se o plochy s navrženým funkčním využitím BI - bydlení 
v rodinných domech městské a příměstské. 
ZB14, ZB15 - lokality jsou situovány v severozápadní části k.ú. Brozany. 
Jedná se o plochy s navrženým funkčním využitím BI - bydlení v rodinných 
domech městské a příměstské.  
ZB16, ZB17 - lokality jsou situovány ve východní části k.ú. Brozany. Jedná 
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se o plochy s navrženým funkčním využitím BI - bydlení v rodinných domech 
- městské a příměstské.  
ZB18 - lokalita je situována v jižní části k.ú. Brozany. Jedná se o plochu 
s navrženým funkčním využitím BI - bydlení v rodinných domech městské a 
příměstské.  

Plochy ob čanského vybavení - komer ční zařízení malá a st řední - OM  
ZO1 - lokalita je situována v k.ú. Staré Hradiště, při silnici II/324. V rámci 
lokality bude vymezena významnější plocha veřejného prostranství. Po 
obvodu bude osázen pás izolační zeleně. Pokud by bylo do lokality umístěno 
funkční využití, které by mohlo vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na 
stávající silnici II/324, KHS bude požadovat, aby bylo navržené funkční 
využití vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na silniční komunikaci II/324. 
ZO2 - lokalita je situována v k.ú. Staré Hradiště, při silnici II/324. Pokud by 
bylo do lokality umístěno funkční využití, které by mohlo vyžadovat ochranu 
před hlukem z provozu na stávající silnici II/324, KHS bude požadovat, aby 
bylo navržené funkční využití vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska 
ochrany před hlukem vůči provozu na silniční komunikaci II/324. 
ZO3 - lokalita je situována v k.ú. Staré Hradiště, při silnici II/324. Dle popisu 
lokality ZO3 v textové části územního plánu Staré Hradiště je uvedeno: 
nepřípustné je umisťovat stavby a zařízení, které svým provozováním 
výrazně zvýší dopravní zátěž v dané lokalitě, nepřípustné je umisťovat 
stavby a zařízení komerčního zařízení, občanského vybavení plošně 
rozsáhlá - př. supermarket, hypermarket. Pokud by bylo do lokality umístěno 
funkční využití, které by mohlo vyžadovat ochranu před hlukem z provozu na 
stávající silnici II/324, KHS bude požadovat, aby bylo navržené funkční 
využití vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem 
vůči provozu na silniční komunikaci II/324.  

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD  
ZV1 - lokalita je situována v k.ú. Staré Hradiště, v návaznosti na stávající 
plochu VD a stávající bydlení. V regulativu pro funkční využití VD je uvedeno: 
„pozemky, stavby a zařízení lehké výroby a skladování za podmínky, že 
svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a 
zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu okolního prostředí a svým 
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.“ Vzhledem 
k tomu, že je navržená funkce VD situována do blízkosti stávajících ploch 
bydlení, KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit 
nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě ZV1 a ze 
související dopravy, u nejbližší stávající obytné zástavby.  
ZV2 - lokalita je situována v k.ú. Brozany, v návaznosti na stávající plochu 
VD. V okolí plochy VD jsou situovány stávající plochy bydlení, z toho důvodu 
KHS požaduje v další fázi řízení (územní řízení, apod.) doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě ZV2 a ze související dopravy, 
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u nejbližší stávající obytné zástavby.  

Plocha výroby a skladování - lehký pr ůmysl - VL  
ZV3 - lokalita je situována v k.ú. Staré Hradiště, v návaznosti na stávající 
plochu VZ - výroba zemědělská a VL. V regulativu pro funkční využití VL je 
uvedeno: „pozemky, stavby a zařízení drobné a řemeslné výroby, nerušící 
výroby a nerušících služeb, pozemky, stavby a zařízení pro zpracování 
produktů zemědělské výroby za podmínky neovlivnění okolí negativními 
účinky této výroby, komerční zařízení občanského vybavení plošně rozsáhlá, 
pokud bude možná jejich bezprostřední návaznost na silnici II. třídy, dopravní 
napojení zařízení bude vyhovovat příslušným předpisům a podmínkami 
využití pro předmětné komerční zařízení nebude omezováno hlavní využití 
území ani využití navazujících funkčních ploch.“ 
Dále je v regulativu pro funkční plochu VL uvedeno nepřípustné využití - 
v lokalitě ZV3 pozemky, stavby a zařízení pro velkokapacitní skladové areály, 
stavby, které svým provozováním výrazně zvýší dopravní zátěž v dané 
lokalitě.  
V blízkosti navržené plochy VL jsou situovány stávající i nově navržené 
plochy bydlení. Napojení na silnici II. třídy by bylo pravděpodobně 
realizováno v těsné blízkosti stávajících ploch pro bydlení. Z toho důvodu 
KHS požaduje v další fázi (územní řízení, apod.) doložit nepřekročení 
hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě ZV3 a ze související dopravy, 
u nejbližší stávající i nově navržené obytné zástavby. 
ZV4 - lokalita je situována v jižní části k.ú. Staré Hradiště, na hranici katastru 
s k.ú. Pardubice, v blízkosti areálu „Fáblovka.“ Jedná se o plochu navrženou 
pro výrobu a skladování - lehký průmysl. KHS bude v další fázi řízení 
(územní řízení, posuzování vlivů na životní prostředí, apod.) požadovat 
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z provozu v lokalitě ZV4 a ze 
související dopravy, u nejbližší stávající obytné zástavby.  

Plochy dopravní infrastruktury silni ční - DS 
ZD1 - plocha pro realizaci napojení zastavitelné plochy pro bydlení ZB8 a 
stabilizovaného sportovního areálu v severní části Hradiště na Písku (k.ú. 
Brozany).  
ZD2, ZD3 - plochy pro realizaci a doplnění cyklostezky. 

Plocha p řestavby  
P1 - plocha přestavby v centrální části obce Staré Hradiště, navržená pro 
přestavbu na plochu občanského vybavení - OV. Pokud by bylo do lokality 
P1 umístěno funkční využití, které by mohlo vyžadovat ochranu před hlukem 
z provozu na stávající silnici II/324, KHS bude požadovat, aby bylo navržené 
funkční využití vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před 
hlukem vůči provozu na silniční komunikaci II/324. 

Koridor pro dopravní infrastrukturu  
ZDk1 - koridor určený pro umístění přeložky silnice I/36 Pardubice - severní 
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tangenta se všemi objekty a souvisejícími stavbami. Do řešeného území 
Starého Hradiště zasahuje v jižní části a to pouze okrajově.  

4. Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5. Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- OŠKT /odd. kultury a PP 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

20.12.2013  

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Podle ustanovení §11odst. 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 rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 
Pardubického kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Mgr. Radka Plívová): 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního 
územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není 
námitek proti návrhu ÚP za podmínky zachování prostorových a funkčních 
parametrů biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna 
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter.  
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).  

Upozorňujeme, že od 1.1.2003 je věcně a místně příslušným orgánem 
ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných 
prvků a dalších chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou 
působností - Magistrát města Pardubic. Jeho vyjádření, jako dotčeného 
orgánu ochrany přírody a krajiny, jste povinni si zajistit. 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel RNDr. Milan 
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  

 
 
 
 

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

- prvky ÚSES všech úrovní jsou plně 
respektovány 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 
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SOUHLAS 
k uvedené věci „ÚP Staré Hradišt ě, návrh“ , s vyhodnocením důsledků 
navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 
13/1994 Sb.  
Předložené vyhodnocení d ůsledk ů na OZPF vyžaduje 39,8400 ha, 
z toho: 
Lokality: ZB01, ZB02, Z03, Z05, ZB06, ZB07, ZB08, Z09, ZB10, ZB11, ZB12, 
ZB13, ZB14, ZB15, ZB16, ZB17, ZB18 - rozloha 22,7100 ha. Využití je 
možné pro bydlení. 
Lokality: ZD01, ZD02, Z03 - rozloha 0,7200 ha. Využití je možné pro 
dopravu. 
Lokality: ZO01, ZO02, ZO03 - rozloha 3,7300 ha. Využití je možné pro 
občanské vybavení. 
Lokality: ZV01, ZV02, ZV03, ZV04, ZV04 - rozloha 12,0700 ha. Využití je 
možné pro výrobu. 
Lokalita: ZZ01 - rozloha 0,6100 ha. Využití je možné pro zeleň.  

Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevtahují 
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 les ů (zpracovatel Ing. J. 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 z hlediska kompetencí krajského úřadu k předloženému návrhu 
územního plánu Staré Hradiště zásadní připomínky. 
Z textové i výkresové části dokumentace - odůvodnění, kap. h) „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ vyplývá, že umístěním nově 
navrhovaného záměru, kterým je navrhovaná cyklostezka podél silnice 
III/2987 (v ÚP vymezena schematicky) s předpokladem možného záboru 
v rozsahu cca 0,35 ha PUPFL, budou přímo dot čeny pozemky ur čené k 
pln ění funkcí lesa . 
Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace 
představuje záměr, který naplňuje ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 
289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (lesní zákon), tj. územně plánovací dokumentace 
představuje zábor lesních pozemků, je dotčeným orgánem ve smyslu 
stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. odbor 
životního prostředí Magistrátu města Pardubice, který je místně a věcně 
příslušný k vydání stanoviska k záměru. V rámci tohoto stanoviska 
(souhlasu) orgán státní správy lesů vyhodnotí, zda jsou zpracovatelem 
územního plánu splněny podmínky, které pro ochranu PUPFL stanovuje v §§ 
13 a 14 lesní zákon. 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
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7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

19.12.2013 

Vypracovaný návrh územního plánu Staré Hradiště vychází z návrhu zadání, 
ke kterému vydal dotčený orgán stanovisko pod čj.MmP 74005/2012 ze dne 
19.12.2012. V tomto stanovisku byly uvedeny základní požadavky na 
ochranu veřejného zájmu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění, ve vztahu k situování řešeného území v ochranném 
pásmu nemovité kulturní památky, státního hradu Kunětická hora. Působnost 
dotčeného orgánu není dána pouze v části obce Staré Hradiště a Hradiště 
na Písku v západním směru od silnice II/324 na Hradec Králové, které leží 
mimo památkově chráněné území. 

Ve vypracované dokumentaci je správně a dostatečně vymezena ochrana 
nemovitých kulturních památek, místních pamětihodností, pomníků a 
ochrana archeologických situací. 

V části 6 - Stanovení podmínek pro využití ploch však zjišťujeme rozpor 
mezi požadavky uvedenými ve stanovisku k návrhu zad ání:  
- 6.1 - BI bydlení v rodinných domech-umožňuje výstavbu domů městské a 
příměstské architektury 
- 6.3 - VD - drobná výroba. VL - lehký průmysl a VZ-zemědělská výroba 
umožňující instalace fotovoltaických elektráren na střechách objektů. 

K bodu 6.1 lze konstatovat, že ve vztahu ke stanoveným podmínkám 
prostorového uspořádání a ochraně krajinného rázu, spočívající 
v respektování stávající urbanistické struktury a výškové hladiny okolní 
zástavby, je možno s výhradou akceptovat formulace v návrhu. Požadavky 
na regulace výškové zástavby vyplývají z převládající charakteristiky 
historické zástavby sídel na území ochranného pásma a potřeby charakter 
sídel uchovat i při umožnění rozvojových záměrů. Pro západní část obce 
Staré Hradiště a centrum Brozan již trvání na zástavbě vesnického 
charakteru není adekvátní současné zástavbě, v rozvojových lokalitách však 
ano. I při výškovém limitu okolní zástavby nadále platí používání šikmých 
střech s taškovou krytinou, což převážná většina architektury charakterově 
blízké městské a příměstské výstavbě nesplňuje. 

K bodu 6.3 - u ploch VD, VL a VZ přesunout instalaci fotovoltaických 
elektráren na střechách objektů z přípustného a podmíněně přípustného 
využití do nepřípustného využití. Ve věci pořizování územního plánu dotčený 
orgán uplatňuje požadavky na ochranu zájmů státní památkové péče 
v rozsahu platných právních předpisů, tzn., že není omezen pouze na 
podmínky činnosti uvedené v rozhodnutí o zřízení OP, ale bere do úvahy 
také množství metodických předpisů vydávaných dle zákona o státní 
památkové péči Národním památkovým ústavem a Úmluvy ĆR se zeměmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

- projektant přehodnotil a upravil regulativy 
ploch BI - bydlení městské a příměstské 
(výšková hladina zástavby) a změnil 
zastavitelné plochy na území ochranného 
pásma NKP na plochy BV - bydlení venkovské  
 
 
 
 

- u ploch s rozdílným způsobem využití (plochy 
VD, VL a VZ) projektant přesunul umisťování 
fotovoltaických, solárních a obdobných 
zařízení na střechách objektů (i stávajících) 
z podmíněně přípustného využití do 
nepřípustného využití  
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Evropského společenství o ochraně architektonického a archeologického 
dědictví. Dle těchto předpisů jsou předmětem ochrany mj. i historické 
půdorysy sídel a střešní krajina. Metodický předpis o střechy historických 
budov, platný i pro objekty v ochranných pásmech, stanoví použití 
optimálních druhů a typů střešních krytin, klade důraz na zachování 
autenticity materiálu a vzhledu krytin, při výměně zachování kontinuity 
materiálu, zpracování i vzhledu včetně hlediska návratu ke starší tradici tam, 
kde byla původní krytina vyměněna za nevhodnou novější. Pro území 
s plošnou památkovou ochranou uvádí, že nelze připustit narušení celkového 
architektonického výrazu zástavby ani sjednocujícího účinku jinak vhodné 
převládající krytiny a vyjmenovává druhy krytin nevhodných a zásahy do 
střešních konstrukcí nepřípustných. Střešní krajinu tvoří souhrn střech 
jednotlivých objektů, které se podílejí na emotivní působnosti a estetické 
hodnotě celých sídel či krajiny. Osazování fotovoltaických panelů na střechy 
objektů v památkově chráněném území by bylo v rozporu s uvedenými 
zásadami a ochrana střešní krajiny by ztratila smysl. Proto nelze připustit 
možnost osazování fotovoltaických panelů ani na střechy v plochách 
určených pro drobnou a řemeslnou výrobu, lehký průmysl a zemědělskou 
výrobu dle návrhu.   

9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

7.1.2014  

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 k předloženému 
návrhu územního plánu připomínek. 

Oddělení ochrany p řírody: 
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP Staré Hradiště. Pouze 
požadujeme upravit označení a vymezení lokálního územního systému 
ekologické stability dle zpracované Revize lokálního ÚSES a plánu ÚSES 
pro území ORP Pardubice, která byla pro MmP zpracována v roce 2010. 

 

 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k návrhu územního 
plánu námitky. Pouze v případě vymezených ploch, zasahujících do 
ochranného pásma lesa upozorňujeme, že zpravidla nepovolujeme umístění 
hlavních, příp. i vedlejších staveb blíže, než 25 m od okraje nejbližšího lesa, 
což může mít negativní vliv na využitelnost takto navržených ploch. 
 
 
Z hlediska zákona.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF je příslušným orgánem 
státní správy k uplatnění stanoviska Krajský úřad Pardubického kraje(§ 17a, 
písm.a) zákona o ochraně ZPF).  

 
 

- vzato na vědomí 
 
 

- vzato na vědomí; 
dokument „Revize lokálního ÚSES.. „“ 
zpracovaný v roce 2010 je v současné době 
přehodnocen a projektant využije dokument 
jako podklad; lokální ÚSES  
je navržen a upřesněn se zohledněním 
návaznosti na území sousedních obcí a je 
upraveno jeho označení  

- v textové části návrhu je v lokalitách 
zasahujících do ochranného pásma lesa 
uvedeno - nutno zohlednit polohu v OP lesa  
- projektant doplnil poznámku o umístění 
nejbližší zástavby 25 m od okraje nejbližšího 
lesa 
 
- vzato na vědomí 
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Oddělení vodního hospodá řství:  
Likvidace produkovaných odpadních vod ze zástavby bude hydrotechnicky 
řešena v souladu s PRVK Pardubického kraje. 

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 
 
 
 

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

13.1.2014 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

9.1.2014 

MD ČR 
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
Ministerstvo dopravy vydává , jako dotčený orgán ve věcech dopravy, 
stanovisko  podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) 
zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 odst. 1 
písm. s) a t) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění 
a podle § 4 zák. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném 
znění, k návrhu územního plánu obce Staré Hradišt ě. 

Letecká doprava 

Na území obce zasahuje ochranné pásmo letiště Pardubice, které 
požadujeme plně respektovat. 

Vodní doprava 

Na hranici území obce se nachází plánované napojení průplavního 
spojení Dunaj - Odra -Labe (D-O-L) na výhledovou vodní cestu 
Labe. Plánované vodní cesty požadujeme plně respektovat. 

Z hlediska silniční a železniční dopravy nemáme připomínky, neboť 
nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

ŘSD ČR 

K Návrhu zadání ÚP Staré Hradiště zaslalo ŘSD ČR vyjádření dopisem 
č.j.20349-ŘSD-12-11110 ze dne 14.12.2012. 

Správním územím obce Staré Hradiště prochází koridor pro stavbu přeložky 
silnice I.třídy I/36 Pardubice - Severní tangenta, v ZÚR Pk vymezená jako 
VPS D10. 

V Návrhu ÚP Staré Hradiště požadujeme koridor pro uvedenou VPS , v šíři 
dle ZÚR Pk, zařadit mezi limity využití území. 
……  K návrhu ÚP nemáme další p řipomínky.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ochranné pásmo letiště je respektováno 

 
 
- projektant doplnil do textové části poznámku 
o plánovaném napojení průplavního spojení D-
O-L na výhledovou vodní cestu Labe 

 

- vzato na vědomí  

 

 
 

- ÚP respektuje a upřesňuje dopravní koridor 
pro přeložku silnice I/36 Pardubice - severní 
tangenta 

- koridor přeložky silnice I/36 Pardubice - 
severní tangenta (VPS) není stavbou, ale 
pouze plochou pro umístění záměru  - trasy 
přeložky silnice I/36 
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11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor surovinové politiky, Na 
Františku 32, 110 15 Praha 1  

4.12.2013 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby 
nerostných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního 
zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené územně 
plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože v k.ú. Staré Hradiště a 
Brozany nad Labem se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin.  

 

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

12. Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
investičního rozvoje, Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha  

11.12.2013  

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy 
z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení. 

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

14. Státní pozemkový úřad,  
Pobočka Chrudim 
Poděbradova 909, 537 15 Chrudim 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  

2.12.2013 

K návrhu územního plánu obce Staré Hradiště 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 Staré Hradiště nejsou evidována výhradní ložiska nerostných 
surovin a nebylo zde stanoveno chráněné ložiskové území. 

 

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

16. Obvodní báňský úřad v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 500 
02 Hradec Králové 

3.12.2013 

Na str. 91 (Vámi vystavené dokumentace na internetové adrese 
www.pardubice.eu/upobce), je v části II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
STARÉ HRADIŠTĚ v kapitole f 6.1 mimo jiné uvedeno, že:  
„V řešeném území obce Staré Hradiště se nenachází žádné evidované 
ložisko nerostných surovin, poddolované území, sesuvy, dobývací prostor 
ani staré důlní dílo.“ 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
nemá tedy k projednávané dokumentaci žádné připomínky, protože se 
v řešeném území (zakresleném například v mapě ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ 
HARDIŠTĚ HLAVNÍ VÝKRES 2, z listopadu 2013, která je součástí Vámi 
vystavené dokumentace na výše uvedené internetové adrese) nenachází 
žádný dobývací prostor.  

 

 

 

 

 

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

17. Státní veterinární správa, Husova 
1747, 530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

18. Ministerstvo obrany ČR, Vojenská 
ubytovací a stavební správa, 
Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice  

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 VUSS Pardubice předány Magistrátu města Pardubice formou 
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29.11.2013 vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha pasportních listů. 

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letišt ě zahrnuté do jevu 
102 - letišt ě včetně ochranného pásma viz pasport č. 41/2012. Za 
vymezené území se v tomto p řípadě považuje zakreslené území - viz 
příloha pasportního listu. Vydání závazného stanovisk a VUSS 
Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - 
celé správní území.  

V řešeném území se nachází ochranné pásmo letištního r adioloka čního 
prost ředku zahrnuté do jevu 103 - letecká stavba v četně ochranného 
pásma viz pasport č.40/2012. Za vymezené území se v tomto p řípadě 
považuje zakreslené území - viz. p říloha pasportního listu. Vydání 
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavb a vyjmenovaná 
v části - VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území. 

 Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i g rafické části návrhu 
územního plánu. V p řípadě soub ěhu vymezených území výše 
popsaných platí pro vymezená území p řísnější požadavek nebo jejich 
soub ěh. 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie 
komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního 
systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve 
vlastnictví ČR MO. 

Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v 
případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren ( dále VE 
) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního 
plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší 
obranyschopnost státu ČR a zájmy resortu MO. Tuto skutečnost lze zjistit až 
na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny 
mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb 
VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si 
stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, 
že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání 
resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. 

 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 

- skutečnost je uvedena v textové i grafické 
části (koordinační výkres); projektant doplnil 
poznámku: „ V případě souběhu vymezených 
území … „ 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
- výstavba VE v řešeném území není přípustná 

    

 Sousední obce Připomínka Vyhodnocení p řipomínky  

1. Obec Němčice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

2. Obec Kunětice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 
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3. Obec Ráby - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

4. Obec Srch - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

5. Statutární město Pardubice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

   

 Objednatel Připomínka (požadavek) Vyhodnocení p řipomínky  

 Staré Hradiště 
27.3.2014 

v textu str. 69  - LBC 2   - Lokální biocentrum, ležící jihovýchodně St. 
Hradiště  ........ (v mapě označeno jako LBC 4) 
Čili záměna v mapě LBC 2 za LBC 4. 

- lokální biocentra a biokoridory projektant 
označil dle zpracované „Revize lokálního 
ÚSES a plán ÚSES pro území ORP 
Pardubice“ z roku 2010 

 
Zpracoval dne 28. 3. 2014 Magistrát města Pardubic - odbor hlavního architekta, jako pořizovatel ÚP Staré Hradiště, ve spolupráci s určeným zastupitelem 
obce Staré Hradiště, v souladu s § 51 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 ………………………….. ......................  ……………………………………..........  
 pořizovatel určený zastupitel 

  Ing. Miroslav Čepčář, starosta 
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Vyhodnocení ve řejného projednání návrhu ÚP Staré Hradišt ě 
 

      Dotčený orgán                              Stanovisko          Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická inspekce, 
náměstí Republiky 12, 530 02 
Pardubice  

27.8.2014 

Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky proti 
jeho schválení 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený orgán státní správy příslušný 
podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona 
číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji 
neúčast na veřejném projednávání návrhu změny, který je podle ustanovení 
§ 52 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů stanoven na 4.9.2014. 

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

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
530 02 Pardubice  
11.9.2014 

Návrh ÚP Staré Hradišt ě  
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. 239/200 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 
24.7.2014 a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona 
o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů  

souhlasné koordinované závazné stanovisko  

 

 

 

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

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 02 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 

4. Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5, Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové péče 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

21.8.2014  

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje na obsah 
územního plánu žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících 
ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických 
podkladů. 

Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního 
územního systému ekologické stability (dále ÚSES), které jsou v kompetenci 
Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není 
námitek proti návrhu ÚP za podmínky zachování prostorových a funkčních 
parametrů biokoridorů a biocenter ÚSES všech úrovní tak, aby byla zajištěna 
plná průchodnost těchto biokoridorů a biocenter. 
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). 

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2003 je věcně a místně příslušným orgánem 
ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných 
prvků a dalších chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou 
působností - Magistrát města Pardubic. Jeho vyjádření, jako dotčeného 
orgánu ochrany přírody a krajiny, jste povinni si zajistit. 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního 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 Staré Hradišt ě, upravený návrh“ , s vyhodnocením 
důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky 
č. 13/1994 Sb. 
Předložené vyhodnocení d ůsledk ů na OZPF vyžaduje 35,0100 ha, 
z toho: 
√ Lokality: ZB01, ZB02, ZB03, ZB05, Z06, ZB07, ZB08, Z09, ZB10, ZB11, 

ZB12, ZB013, ZB014, ZB015, ZB016, ZB017, ZB018 - rozloha 21,2700 
ha. Využití je možné pro bydlení. 

√ Lokality: ZD01, ZD02, ZD03 - rozloha 0,7200 ha. Využití je možné pro 
dopravu. 

√ Lokality: ZO01, ZO02, ZO03 - rozloha 3,7300 ha. Využití je možné pro 

 
 

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

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

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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občanské vybavení. 
√ Lokality: ZV01, ZV02, ZV03, ZV04 - rozloha 8,6800 ha. Využití je možné 

pro výrobu. 
√ Lokalita: ZZ01 - rozloha 0,6100 ha. Využití je možné pro zeleň. 
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. 
Tímto souhlasem se ruší p říslušná část stanoviska Krajského ú řadu 
Pardubického kraje, orgánu OZPF č.j.: KrÚ 80591/2013/OŽPZ/Se ze dne 
19. 12. 2013. 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. J. 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 z hlediska kompetencí krajského úřadu k předloženému návrhu 
veřejného projednání upraveného návrhu územního plánu Staré Hradiště 
zásadní připomínky.  
Z textové i výkresové dokumentace  - odůvodnění, kap. h) „Vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ vyplývá, že umístěním 
navrhované cyklostezky podél silnicemi/2987 (v ÚP vymezena schematicky, 
s předpokladem možného záboru v rozsahu cca 0,35 ha PUPFL) budou 
přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. 
Vzhledem k tomu, že předložená územně plánovací dokumentace představuje 
záměr, který naplňuje ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(lesní zákon), tj. územně plánovací dokumentace představuje zábor lesních 
pozemků, je dotčeným orgánem ve smyslu stavebního zákona obecní úřad obce 
s rozšířenou působností, tj. odbor životního prostředí Magistrátu města 
Pardubice, který je místně a věcně příslušný k vydání stanoviska k záměru. 
V rámci tohoto stanoviska (souhlasu) orgán státní správy lesů vyhodnotí, zda 
jsou zpracovatelem územního plánu splněny podmínky, které pro ochranu 
PUPFL stanovuje v §§ 13 a 14 lesní zákon. 

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí 
 
 

 

 

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

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 
1.8.2014 

Orgán státní památkové péče uplatnil k návrhu zadání územního plánu své 
stanovisko čj. MmP 74005/2012 ze dne 19.12.2012 a následně připomínky 
ke společnému jednání stanoviskem čj. MmP 68475/2013 ze dne 
17.12.2013. Po posouzení upraveného návrhu územního plánu 
konstatujeme, že uplatněné připomínky jsou v textové části a odůvodnění 
územního plánu zapracovány, a proto nemáme z hlediska státní památkové 
péče další připomínky. 

 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

4.8.2014  

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 k předloženému 
návrhu územního plánu připomínek. 

Oddělení ochrany p řírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP Staré Hradiště. 

Z hlediska  zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění je 
kompetentní dle § 17a), písm. a) zákona krajský úřad.  

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 

Oddělení vodního hospodá řství:  
Respektovat PRVK PK. Nesouhlasíme s využitím pozemkové parcely č. 
107/2 a 107/4 k.ú. Staré Hradiště pro navrhované účely. Upozorňujeme na 
existenci kanalizačního přivaděče z obce Hrobice a Hradiště na Písku. Je 
nutné respektovat ochranná pásma vodních toků. 

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 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 
- dohoda s dotčeným orgánem: 
Nesouhlas se vztahuje na nezastavěné 
území - sousední pozemky p.č. 106/4 a 110 
k.ú. Staré Hradiště, na kterých obec 
zvažovala záměr  vybudovat separační 
dvůr. Na pozemcích p.č. 107/2 a 107/4 k.ú. 
Staré Hradiště je vymezena zastavěná 
plocha technické infrastruktury - TI se 
stávající regulační stanicí plynu RS 

10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, 
nábřeží L. Svobody 1222/12, PO 
BOX 9, 110 15 Praha 1 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor surovinové politiky, Na 
Františku 32, 110 15 Praha 1  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 
správy majetku 

 P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
investičního rozvoje, Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha  

25.8.2014 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy 
z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení 

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

14. Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro 
Pardubický kraj,  

Vyjád ření k zahájení řízení o územním plánu Staré Hradišt ě 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 

V navržených rozvojových lokalitách předloženého návrhu se nenachází 
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Pobočka Chrudim 
Poděbradova 909, 537 15 Chrudim 

4.8.2014 

stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a 
příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (SPÚ).  

Upozorňujeme však na výskyt podrobného odvodnění pozemků. Toto 
odvodnění je ve vlastnictví vlastníků příslušných pozemků. Jedná se o 
rozvojové lokality ZB 10, 11, 12 a 13 jižně osady Psinek. Archivní podklady 
bohužel nemáme k dispozici.  

- vzato na vědomí 
 
 
- do textové části k jednotlivým lokalitám 
ZB10 - ZB13 projektant uvedl poznámka 
o výskytu podrobného odvodnění pozemků  

15. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy, 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

16. Obvodní báňský úřad, v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 500 
02 Hradec Králové 

1.8.2014 

 Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejší úřadu na veřejném jednání, které 
bude konat dne 4. 9. 2014. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
nemá k projednávané dokumentaci žádné připomínky, protože se v řešeném 
území (zakresleném například v mapě ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ HRADIŠTĚ 
HLAVNÍ VÝKRES, která je součástí Vámi vystavené dokumentace na Vámi 
uvedené internetové adrese) nenachází žádný dobývací prostor. 

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

17. Státní veterinární správa, Husova 
1747, 530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

18. Ministerstvo obrany ČR, Agentura 
hospodaření s nemovitým 
majetkem,  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

  
 

  

  Úřad územního plánování                               Stanovisko          Vyhodnocení stanoviska 

1. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu - odd. ÚP 

29.7.2014 

Stanovisko k m ěněným částem Územního plánu Staré Hradišt ě 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu 
a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 23. 7. 2014 oznámení o zahájení 
řízení o Územním plánu Staré Hradiště, ve smyslu § 52 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon). 

Dle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona krajský úřad jako nadřízený 
orgán uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny. 

Předložená dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska 
záměru dotýkajících se nadřazené dokumentace a z hlediska zajištění 
koordinace širších územních vztahů. Návrh nebyl doplněn o záměry 
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nadmístního významu, který by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje.  

Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání 
změněny, konstatujeme, že stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona, 
které bylo vydáno dne 21. 4. 2014 pod čj. KrÚ 22651/2014, zůstává i nadále 
v platnosti. 

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

    

     Sousední obce                             Připomínka       Vyhodnocení p řipomínky 

1. Obec Němčice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku  

2. Obec Kunětice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku 

3. Obec Ráby - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku 

4. Obec Srch - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku 

5. Statutární město Pardubice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě  svoji připomínku  

    

         Objednatel                                Připomínka Vyhodnocení p řipomínky  

 Obec Staré Hradiště - bez připomínek  

 
Zpracoval dne 23. 9. 2014 Magistrát města Pardubic/odbor hlavního architekta, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Staré Hradiště 
v souladu s § 53 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 ………………………….. ......................  ……………………………………..........  
 pořizovatel určený zastupitel 

  Ing. Miroslav Čepčář, starosta 
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Vyhodnocení opakovaného ve řejného projednání návrhu ÚP Staré Hradišt ě 
 

       Dotčený orgán                                Stanovisko            Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická inspekce, 
náměstí Republiky 12, 530 02 
Pardubice  

8.1.2015 

Stanovisko k oznámení o opakovaném řízení o Územním plánu obce 
Staré Hradiště. 
Souhlasíme s předloženým návrhem a neuplatňujeme žádné námitky 
proti jeho schválení 
Státní energetické inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký 
a Pardubický kraj v Hradci Králové jako dotčený orgán státní správy 
příslušný podle § 94 odst. 3 zákona číslo 458/2000 Sb., 
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
v platném znění a podle § 13 odst. 3 zákona číslo 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, v platném znění omlouvá svoji neúčast na 
veřejném projednávání návrhu změny, který je podle ustanovení § 52 
odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů stanoven na 19.1.2015. 

 
 

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

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
530 02 Pardubice  

11.9.2014 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Staré Hradiště  
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. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou dokumentaci předloženou dne 6.12.2014 a k této vydává 
v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení 
§ 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů  

souhlasné závazné stanovisko  

 

 

 

 

 

 

 

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

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 02 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

 

4. Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5, Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové péče 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

9.1.2015  

Stanovisko dot čených orgán ů ve smyslu ust. § 52 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prost ředí a zemědělství Krajského ú řadu Pardubického 
kraje k akci: „Opakované ve řejné projednání upraveného návrhu 
územního plánu Staré Hradišt ě“. 

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R. Pinkas) 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu v Pardubicích dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů neuplatňuje 
na obsah územního plánu žádné další požadavky nad rámec 
požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického 
kraje a územně analytických podkladů. 

Orgán ochrany p řírody (zpracovatel Mgr. R. Plívová) 
Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska 
zájmů jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění, nemá námitek. 

 
Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu (zpracovatel RNDr. 
M. Boukal, Ph.D.). 
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, v platném znění, byl vydán na základě 
žádosti samostatně, dne 19.8.2014, pod č.j.: KrÚ 
49198/2014/OŽPZ/Se. 
• V nově předložených tabulkových podkladech je 2x uvedena 

lokalita č. ZV4, čímž jsou ve výsledku konečné součty výměr 
zbytečně nadhodnoceny 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel Ing. J. 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 k předloženému návrhu další připomínky. Zůstává 
v platnosti vyjádření orgánu státní správy lesů krajského úřadu č.j. 
KrÚ 49198/2014/OŽPZ/Se ze dne 19.08.2014.  

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

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
- uvedenou chybu již projektant odstranil 
 

 

 

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

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

7.1.2015 

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 
73296/2014 ze dne 5.12.2014 o zahájení opakovaného řízení 
o územním plánu Staré Hradiště, sděluje toto stanovisko:  

Orgán státní památkové péče uplatnil k návrhu zadání územního 
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plánu své stanovisko čj. MmP 74005/2012 ze dne 19.12.2012, 
následně připomínky ke společnému jednání stanoviskem čj. MmP 
68475/2013 ze dne 17.12.2013 a konečně souhlas s vyhodnocením a 
vypořádáním připomínek stanoviskem čj.MmP 444485/2014 ze dne 
30.7.2014 Konstatujeme, že uplatněné připomínky jsou v textové části 
a odůvodnění územního plánu zapracovány, a proto nemáme 
z hlediska státní památkové péče další připomínky. 

 
 
 
 

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

9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

12.1.2015  

Spole čné vyjád ření odboru životního prost ředí k návrhu ÚP Staré 
Hradišt ě - opakované projednání. 
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 
k předloženému návrhu územního plánu připomínek. 

Oddělení ochrany p řírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění nemáme námitek k předloženému návrhu ÚP Staré 
Hradiště. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme námitky. 

Z hlediska  zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění je 
kompetentní dle § 17a), písm. a) zákona krajský úřad.  

Oddělení vodního hospodá řství:  
Trváme na našem vyjádření ze dne 1.8.2014 pod č.j. 
OŽP/44829/2014/Ves. 

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 
požadavek na úpravu či doplnění projednávané 
dokumentace 
 

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

 

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

 
 

 

10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
infrastruktury a územního plánu, 
nábřeží L. Svobody 1222/12, PO 
BOX 9, 110 15 Praha 1 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor surovinové politiky, Na 
Františku 32, 110 15 Praha 1  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor 
správy majetku 

 P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 



Územní plán Staré Hradiště 

 

  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 

82

13. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
investičního rozvoje, Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha  

11.12.2014 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy 
z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení 

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

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

6.1.2015 

Návrh územního plánu Staré Hradišt ě 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, 
Pobočka Pardubice obdržela Vaše oznámení o projednání návrhu 
územního plánu Staré Hradiště, k tomu Vám sdělujeme, že 
v katastrálním území Staré Hradiště ještě neproběhly pozemkové 
úpravy.  

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

15. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy, 
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

16. Obvodní báňský úřad, v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 500 
02 Hradec Králové 

12.12.2014 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického obdržel Vaše oznámení o opakovaném veřejném 
projednání NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ HRADIŠTĚ.  

Tímto omlouváme neúčast zástupce zdejší úřadu na opakovaném 
veřejném jednání, které bude konat dne 19.1.2015. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického nemá k projednávané dokumentaci žádné připomínky, 
protože v řešeném území (zakresleném například v mapě „MAPA 
ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ HRADIŠT - 
KOORDINAČNÍ VÝKRES 1, Z PROSINCE 2014“, která je součástí 
Vámi vystavené dokumentace na Vámi uvedené internetové adrese) 
není stanoven žádný dobývací prostor. 

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

17. Státní veterinární správa, Husova 
1747, 530 03 Pardubice 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

18. Ministerstvo obrany ČR, Agentura 
hospodaření s nemovitým 
majetkem,  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
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1. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu - odd. ÚP 

29.7.2014 

Stanovisko k m ěněným částem návrhu Územního plánu Staré 
Hradišt ě 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 8. 12. 
2014 oznámení o zahájení opakovaného řízení o Územním plánu 
Staré Hradiště (dále jen územní plán) ve smyslu § 52 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebná 
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. 

Dokumentace pro veřejné jednání nebyla měněna z hlediska záměru 
dotýkajících se nadřazené územně plánovací dokumentace (Politika 
územního rozvoje České republiky 2008 a Zásady územního rozvoje 
Pardubického kraje) a z hlediska zajištění koordinace širších 
územních vztahů. Návrh územního plánu nebyl doplněn o záměry 
nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního 
rozvoje.  

Stanovisko doplňujeme z hlediska potvrzení souladu návrhu 
územního plánu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Dne 
17. 9. 2014 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo Zásady 
územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk) - aktualizace č. 1, 
které nabyly účinnosti 7. 10. 2014. V rámci ZÚR Pk - aktualizace č. 1 
byl na území obce Staré Hradiště vypuštěn koridor kanalizace 
nemístního významu K01 - napojení obcí severně od Pardubic na 
ČOV Pardubice. Na území obce nebyl vymezen žádný nový záměr. 
Na základě § 54 stavebního zákona lze územní plán vydat až po 
ověření, že není v rozporu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, projektant doplnil do textové 
části, že ÚP Staré Hradiště není v rozporu se ZÚR 
Pk - aktualizace č. 1 …..  

    

     Sousední obce                              Připomínka             Vyhodnocení p řipomínky 

1. Obec Němčice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  

2. Obec Kunětice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

3. Obec Ráby - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

4. Obec Srch - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku 

5. Statutární město Pardubice - obec neuplatnila v zákonné lhůtě svoji připomínku  
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         Objednatel                                 Připomínka                Vyhodnocení p řipomínky  

 Obec Staré Hradiště - bez připomínek  

    

           Ostatní                                 Připomínka                Vyhodnocení p řipomínky 

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

19.1.2015 

PŘEDMĚT: Staré Hradišt ě - stanovisko k územnímu plánu 

Předkládaný územní plán řeší podmínky pro další rozvoj obce 
v oblasti bydlení, výroby a veřejné infrastruktury. 

Zásobování vodou je zajištěno stávající vodovodní sítí. Rozvojové 
plochy bude možné napojit na tento stávající veřejný vodovod v obci. 

Odkanalizování obce je zajištěno soustavným kanalizačním 
systémem jednotné a tlakové kanalizace, odpadní vody jsou 
likvidovány na ČOV Pardubice. 
Připomínky: 
- Nově zřizování stoky budou důsledně oddílné. 
- Odkanalizování každé nově řešené rozvojové plochy bude 

koncepčně odsouhlaseno a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice 
a bude provedeno hydraulické posouzení řešené lokality. 

- Do kanalizace pro veřejnou potřebu lze vypouštět pouze odpadní 
vody charakteru odpadní vody z domácností. Odpadní vody se 
specifickým znečištěním musí být řešeny samostatně, tzn. mimo 
kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

- V území se stávající tlakovou kanalizací nelze na tento systém 
připojovat dešťové a balastní vody, drenáže apod. , ale pouze 
splaškové vody systémem tlakového připojení. 

Další připomínky nemáme.   

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 
 
 
- projektant doplnil uvedené připomínky do textové 
části ÚP  

Zpracoval dne 2. 2. 2015 Magistrát města Pardubic, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Staré Hradiště v souladu s § 53 zák. č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
 ………………………….. ......................  ……………………………………..........  
 pořizovatel určený zastupitel 

  Ing. Miroslav Čepčář, starosta 
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e) VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, VYHODNOCENÍ 
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU 

e1)  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Zadání územního plánu Staré Hradiště bylo schváleno zastupitelstvem obce Staré Hradiště 
dne 30. 1. 2013, vše v souladu s ustanovením § 47 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zadání je návrhem územního plánu respektováno. 
Vyhodnocení splnění zadání je provedeno podle jeho jednotlivých kapitol. 

ad A. - Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem popř. z dalších širších územních vztahů 

ÚP respektuje celorepublikové priority schválené v Politice územního rozvoje ČR 2008. Vztah 
požadavků vyplývajících z PÚR ČR k řešení Územního plánu Staré Hradiště je uveden v kap. 
b) tohoto Odůvodnění. ÚP respektuje Rozvojovou oblast OB4 Hradec Králové - Pardubice 
vymezené Politikou územního rozvoje České republiky. 

ÚP je v souladu se ZÚR Pardubického kraje vydané krajským zastupitelstvem 8. 9. 2011 
usnesením č.22/1564/201. Splnění požadavků na řešení ÚP Staré Hradiště vyplývajících ze 
ZÚR je podrobně popsáno rovněž v kap. b) Odůvodnění. Jsou splněny jak obecné priority, tak 
konkrétní úkoly ze ZÚR vyplývající. 

Koridor D102 pro zdvojkolejnění železniční trati č. 031 Pardubice - Hradec Králové) se 
nachází za hranicí řešeného území. 

Lze konstatovat, že ÚP Staré Hradiště je řešen v souladu s oběma dokumenty. 

Řešení ÚP bylo koordinováno s územně plánovacími dokumentacemi navazujících obcí (viz 
kap. b) Odůvodnění). 

ad B. - Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Jsou respektovány limity využití území obsažené v ÚAP, jsou řešeny požadavky vyplývající 
z územně analytických podkladů. 

ad C. - Požadavky na rozvoj území obce 

Územní plán zajišťuje příslušné podmínky pro rozvoj bydlení a veřejné infrastruktury současně 
s ochranou životního prostředí, umožňuje dotvoření dopravní infrastruktury v souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Rozsah zastavitelných ploch byl stanoven 
v souladu s demografickým vývojem obce a celkovou urbanistickou koncepcí. ÚP prověřil 
rozsah ploch pro bydlení v předchozí ÚPD a není připuštěn významnější rozvoj nad rámec 
stávající ÚPD. 

Území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. ÚP řeší komplexně technickou 
infrastrukturu a umožňuje její doplnění. Podrobnější podmínky výstavby jsou definovány v kap. 
3.3. Pro doplnění občanského vybavení je navržena 1 přestavbová plocha. V rámci 
stabilizovaných ploch pro bydlení je umožněno umístit i občanské vybavení lokálního 
charakteru a drobné podnikání. Zemědělské areály jsou stabilizovány bez možnosti dalšího 
plošného rozvoje. Plošný rozvoj podnikatelských aktivit je navržen v rozsahu dle předchozí 
ÚPD. 

ÚP prověřil příp. zapracoval jednotlivé požadavky na změny využití (viz kap. g tohoto 
odůvodnění). 

ad D. - Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny) 

Urbanistická koncepce vymezená územním plánem vychází z historického vývoje obce, jeho 
funkčního a prostorového členění. Po zhodnocení rozvojové koncepce dané předchozí ÚPD a 
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současných podmínek a potřeb rozvoje obce byla urbanistická koncepce stanovena v souladu 
s požadavky zadání. 

Funkční plochy, resp. plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s 
vyhláškou 501/2006 Sb. a v souladu s metodikou MINIS Pardubického kraje. S ohledem na 
charakter zástavby a potřebnou míru flexibility či regulace je pro všechny funkční plochy 
stanoveno hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné využití a podmínky 
prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Podrobněji viz kap. f 2) Odůvodnění. 
Zastavitelné plochy logicky navazují na zastavěné území, nejsou vymezovány v záplavovém 
území. Pro zastavitelné lokality jsou stanoveny podrobnější podmínky využití vč. základních 
prostorových regulativů (viz kap. 3 výrokové části ÚP). ÚP nevymezuje nové plochy 
individuální rekreace. 

Nutnost zajištění urbanistické a architektonické kvality nových obytných celků se odráží ve 
stanovení podrobnějších podmínek pro řešení jednotlivých vymezených zastavitelných ploch a 
ve stanovení potřeby prověření využití některých z nich územní studií (ZB8, ZB14) a dohodou 
o parcelaci (ZB11, ZO1). 

Koncepce řešení krajiny vychází z nutnosti její ochrany, rozvoje přírodních hodnot a 
současných možností jejího rekreačního využívání. Významnou složkou řešení krajiny je 
upřesnění prvků územního systému ekologické stability nadregionálního i lokálního 
charakteru. Ve volné krajině není umožněno vymezit plochy pro fotovoltaické a větrné 
elektrárny. Novými lokalitami nejsou tvořeny samoty. Ve všech plochách s rozdílným 
způsobem využití je umožněno vybudovat protipovodňové a protierozní opatření. ÚP 
respektuje stávající cyklotrasy a cyklostezky a navrhuje nové. Je respektováno ochranné 
pásmo hradu Kunětická Hora. 

ad E. - Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 

ÚP naplňuje požadavky stanovené v zadání. Je řešena koncepce dopravní infrastruktury. Byl 
vymezen koridor pro přeložku silnice I/36 vyplývající ze ZÚR. ÚP umožňuje doplnění 
technické infrastruktury a rozšíření stávající infrastruktury. Napojení zastavitelných ploch na 
dopravní a technickou infrastrukturu bude řešeno podrobnějšími dokumentacemi 
(předepsanými územními studiemi a dokumentacemi pro územní řízení apod.). Občanské 
vybavení je umožněno v plochách bydlení (BI, BV, BH). Stávající veřejná prostranství jsou 
respektována a v lokalitách ZB11, ZB14 nově navrhována. 

ad F. - Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

Jsou respektovány hodnoty, které mají charakter limitů. Územní plán zároveň vymezuje další 
hodnotné prvky území, které budou chráněny. Koncepce řešení krajiny je navržena za účelem 
zvýšení její ekologické stability, což bude mít pozitivní vliv na ZPF. 

ad G. - Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Jako veřejně prospěšná stavba je vymezena v rámci koridoru ZDk1 přeložka silnice I/36 
Pardubice - severní tangenta (VD1) a cyklostezky (VD2 a VD3). Jako veřejně prospěšné 
opatření je vymezeno pro ÚSES - NRBK K73 (VU1), NRBK K77 (VU2). Podrobněji viz kap. f 
2) Odůvodnění. Koridor pro zvojkolejnění železniční trati je mimo ř.ú. 

ad H. - Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

V záplavovém území nejsou navrženy zastavitelné plochy. Záplavové území vč. aktivní zóny 
je zakresleno ve výkresové části ÚP. Jsou respektovány zóny havarijního plánování, ochranné 
pásmo letiště Pardubice s výškovým omezením staveb, ochranné pásmo leteckých 
pozemních zařízení radionavigačních. Požadavky CO jsou doplněny. OP letiště Kunětice není 
součástí ÚAP předaných projektantovi pro potřeby územního plánu, platný rozsah pásem se 
nepodařilo zajistit. 

ad I. - Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území 

V záplavovém území nejsou navrženy zastavitelné plochy pro bydlení. Zastavitelné lokality 
byly situovány v přímé návaznosti na zastavěné území. Není připuštěn významnější rozvoj 
nad rámec stávající ÚPD. Je umožněn rozvoj občanského vybavení. ÚP respektuje významné 
pohledy na hrad Kunětická Hora. 
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ad J. - Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

Rozvoj obce byl stanoven s ohledem na polohu v rámci rozvojové oblasti republikového 
významu OB4, na demografický vývoj, na rozsah občanského vybavení a na požadavky obce. 
Nová sídla ani samoty nejsou navrženy. Pro rozsáhlejší zastavitelné lokality je stanovena 
podmínka prověření využití územní studií. ÚP nenavrhuje, z důvodu neaktuálnosti, 
zastavitelnou plochu pro chov bažantů. 

ad K. - Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 

Konkrétní plochy byly vymezeny na základě řešení návrhu územního plánu zejména u 
rozsáhlejších zastavitelných ploch. U nich je nutno ověřit podrobnější možnosti jejich využití, 
jejichž nekoordinovaným zastavěním by mohlo dojít k ohrožení zásadních hodnot řešeného 
území. 

ad L. - Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o 
změnách a jejich využití stanoveny regulačním plánem 

Nebyly stanoveny žádné požadavky. 

ad M. - Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený 
orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska 
vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významným vliv na evropsky významnou lokalitu či 
ptačí oblast 

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. 

ad N. - Požadavek na zpracování konceptu, vč. požadavků na zpracování variant - nebyl uplatněn. 

ad O. - Požadavek na uspořádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspořádání obsahu jejich 
odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresu a počtu 
vyhotovení 

Jsou splněny. Není účelné vyjadřovat technickou infrastrukturu graficky na samostatném 
výkrese. Technická infrastruktura je součástí koordinačního výkresu. 

 

e 2)  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU (výčet měněných částí návrhu ÚP po spole čném jednání na 
základ ě pokyn ů k úprav ě návrhu ÚP p ředaných po řizovatelem  

Úprava návrhu ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek. Dle § 52 odst. 3, v řízení o územním plánu se dotčené 
orgány a krajský úřad vyjadřují k měněným částem ÚP, od společného jednání (§ 50). 

• v plochách změn s označením ZB1, ZO1, ZO2, ZO3, P1 byla stanovena podmínka ochrany před 
hlukem (kap. 3.3) na základě požadavku příslušného DO; 

• v zastavitelných lokalitách s označením ZV1, ZV2, ZV3, ZV4 byla stanovena podmínka doložení 
nepřekročení hlukových limitů z provozu a ze související dopravy vůči stávající obytné zástavbě 
(kap. 3.3) na základě požadavku příslušného DO; 

• v textové části kap.6 byla stanovena podmínka nepřípustnosti budovat velkoplošné solární, 
fotovoltaické a obdobné zařízení na všechny šikmé stávající i navrhované střechy a to 
v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora na základě požadavku 
příslušného DO; 

• v textové a grafické části byl přečíslován systém lokálního ÚSES, v souladu s dokumentem 
„Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP Pardubice“ na základě požadavku 
příslušného DO; 

• jižní hranice zastavitelné lokality ZB10 byla upravena na základě vypořádání připomínky; 

• v textové a grafické části bylo vymezení ploch NS upraveno v souladu s platnou legislativou na 
základě jednání na Krajském úřadě dne 28. 2. 2014, kdy bylo předmětem schůzky zobrazování a 
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řešení ploch v krajině. V územním plánu nedochází k vymezení nových ploch oproti návrhu ke 
společnému jednání, jedná se pouze o změnu grafického vyjádření toho co již bylo v návrhu pro 
společné jednání. Pro plochy NS byly stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
samostatně a jejich výčet je upraven v souladu s §18 stavebního zákona; 

• zastavitelné lokality nacházející se v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická 
hora (ZB8 - ZB18) byly zařazeny do funkce Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - 
BV, pro kterou jsou nově stanoveny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem (kap.6) na 
základě požadavku příslušného DO; 

• v podmínkách pro plochy BI byla stanovena podmínka respektování vesnického charakteru 
zástavby v ochranném pásmu národní kulturní památky na základě požadavku příslušného DO; 

• v podmínkách pro plochy W byla doplněna přípustnost vodních dopravních cest a napojení 
průplavu D-O-L na základě požadavku příslušného DO; 

• pro zastavitelnou lokalitu ZB8 byla zvýšena minimální výměra pozemku pro umístění rodinného 
domu na 800 m2 a stanovena podmínka prověření území územní studií na základě vypořádání 
připomínek; 

• v podmínkách pro plochy NSr bylo přesunuto dopravní napojení zastavitelné lokality ZV4 
z podmíněně přípustného do přípustného využití, jelikož není stanovena žádná podmínka; 

• v grafické části byla zaktualizována hranice zastavěného území dle mapy katastru nemovitostí; 

 

e 3)  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ POKYNŮ PRO ÚPRAVU NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU  (výčet měněných částí návrhu ÚP po ve řejném jednání na základ ě 
pokyn ů k úprav ě návrhu ÚP p ředaných po řizovatelem) 

Úprava návrhu ÚP dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek. Dle § 52 odst. 3, v řízení o územním plánu se dotčené 
orgány a krajský úřad vyjadřují k měněným částem ÚP, od veřejného jednání. 

• v grafické části ÚP byl pozemek p.č. 583/1 k.ú. Brozany nad Labem zařazen do ploch 
stabilizovaných s funkcí bydlení (BV) na základě vypořádání námitky. V souladu se zařazením 
pozemku do bydlení (BV) byla upravena hranice zastavěného území; 

• v textové části (kap. 3.3 a kap. 10) bylo uvedeno pro lokalitu ZB11 respektování již vymezených 
parcel č. 146/5, 146/6, 146/7 v k.ú. Staré Hradiště na základě vypořádání námitky; 

• v textové části (kap. 3.3) byl pro lokality ZB9, ZB10, ZB11, ZB12 a ZB13 zvýšen požadavek na 
minimální výměru pozemku pro umístění RD na 800 m2 na základě vypořádání námitky; 

• v textové části (kap. 3.3) byla pro lokality ZB10, ZB11, ZB12 a ZB13 doplněna informace o 
výskytu podrobného odvodnění pozemků na základě vypořádání stanoviska DO; 
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f) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

f 1) VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán je zpracován v rozsahu administrativního území obce Staré Hradiště o rozloze 
879 ha (k 12/2011). Území obce Staré Hradiště (kód obce ČSÚ 575704, kód obce MMR 154369) tvoří 
2 katastrální území - k.ú. Staré Hradiště (kód k.ú. 754366, výměra 367,3 ha), Brozany nad Labem 
(kód k.ú. 754340, výměra 511,7 ha). Staré Hradiště je tvořeno celkem 5 základními sídelními 
jednotkami (ZSJ) - Staré Hradiště (kód ZSJ 15436), Brozany (kód ZSJ 15434), Brozany u Ráb (kód 
ZSJ 32442), Hradiště na Písku (kód ZSJ 15435), Psinek (kód ZSJ 32916) a 3 částmi obce - Staré 
Hradiště (kód 154369), Brozany (kód 154342), Hradiště na Písku (kód 154351). 

Obec Staré Hradiště spadá v rámci Pardubického kraje do správního obvodu obce 
s rozšířenou působností (ORP) Pardubice, obcí s pověřeným úřadem (PÚ) je město Pardubice. 

K 1. 10. 2012 ve Starém Hradišti žilo celkem 1 637 obyvatel, z toho v samotném Starém 
Hradišti 952 obyvatel (což je cca 58% z celkového počtu), v Brozanech 490 obyvatel a v Hradišti na 
Písku 195 obyvatel. 

Obec Staré Hradiště leží v Polabí na silnici II/324 Pardubice - Hradec Králové. Tato silnice 
spojuje Pardubice se Starým Hradištěm, Hradištěm na Písku a dále s Hradcem Králové, tvoří 
urbanistickou osu severojižním směrem. Jednotlivé místní části tvoří samostatná sídla, současně 
zastavěné území Starého Hradiště a Brozan na sebe téměř navazuje podél silnice III. třídy, která tyto 
dvě sídla dopravně spojuje. V jihozápadní části řešeného území prorůstá zástavba Starého hradiště 
se zástavbou Ohrazenic, které z administrativního hlediska náleží k Městu Pardubice. Obec Staré 
Hradiště má charakter příměstského sídla, je vybavena téměř všemi druhy základního občanského 
vybavení, dostupnost zbývajícího základního a vyššího občanského vybavení je bezproblémové 
vzhledem k blízkosti krajského města Pardubice. 

Severovýchodně od obce leží dominanta Polabí Kunětická hora, kterou je nutno respektovat, 
její panorama nelze výstavbou narušit. Je významným krajinným prvkem a součástí systému 
ekologické stability. Hranice areálu hradu se přimyká k východní hranici katastrálního území. 
Kunětická hora je častým cílem turistických a cykloturistických výletů, pro něž jsou ve zdejším 
rovinatém terénu obzvlášť dobré podmínky. 

f 2) VÝCHODISKA ROZVOJOVÉ A URBANISTICKÉ KONCEPCE O BCE 

Poloha, pozice v systému osídlení  

Rozvojové perspektivy obce jsou ovlivněny jeho výhodnou polohou v systému osídlení. Staré 
Hradiště leží v severozápadní části Pardubického kraje, v centrální části ORP Pardubice v přímé 
návaznosti na krajské město Pardubice. Do obce je hromadná přeprava osob zajištěna integrovanou 
regionální dopravou Královéhradeckého a Pardubického kraje (IREDO) a městskou hromadnou 
dopravou Pardubice. Řešené území se nachází v Rozvojové oblasti republikového významu OB4 
Hradec Králové/Pardubice na silnici II. třídy, která dříve tvořila hlavní dopravní spojení obou krajských 
měst. Obec Staré Hradiště je členem Sdružení obcí pod Kunětickou Horou, sdružující celkem 16 obcí. 
Staré Hradiště vytváří jižní hranici regionu. Polohu obce lze hodnotit jako velmi výhodnou. 
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Popula ční vývoj a sociodemografické pom ěry  

• Vývoj po čtu obyvatel 

 

Rok 1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2012* 

Staré Hradiště 504 602 886 794 568 574 603 582 630 952 

Brozany 344 318 355 314 379 402 370 378 397 490 

Hradiště na Písku 193 167 131 126 140 142 148 137 141 195 

Staré 
Hradišt ě 
celkem 

1041 1087 1372 1234 1087 1118 1121 1097 1168 1637 

* počet obyvatel k datu 1. 10. 2012 

 

 
 

K 1. 10. 2012 ve Starém Hradišti žilo celkem 1 637 obyvatel, z toho v samotném Starém 
Hradišti 952 obyvatel (což je cca 58% z celkového počtu), v Brozanech 490 obyvatel a v Hradišti na Písku 
195 obyvatel. 

• Struktura obyvatelstva podle v ěku a pohlaví 

K 1. 10. 2012 žilo ve Starém Hradišti 1637 obyvatel s trvalým či dlouhodobým pobytem, z toho 
824 (50,4 %) mužů a 811 žen (49,6 %). 

Předproduktivní věkovou skupinu 0-14 let k 26. 3. 2011 tvořilo 289 osob (tj. 17,8 %), 
produktivní složka ve věku 15-64 let byla zastoupena 1144 obyvateli (70,4 %) a poproduktivní (nad 65 
let) 191 obyvateli (11,8 %). Předproduktivní složka populace je zde vyšší než složka poproduktivní. 
Pro výpočet věkových skupin je použit údaj o počtu obyvatel k datu 26. 3. 2011 - tj. 1624 obyvatel 
celkem. 

Místní demografickou situaci charakterizuje také další důležitý ukazatel - průměrný věk 
obyvatelstva, který ve Starém Hradišti 31. 12. 2012 dosahoval hodnoty 38,5 roků. Věkovou strukturu 
obce lze tedy z ekonomicko-sociálního hlediska označit za velmi příznivou, a to i v porovnání 
s nadřazeným celkem. Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Pardubice totiž k 31. 12. 
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2012 vykazoval průměrný věk 41,9 roků. V Pardubickém kraji byl k 31. 12. 2012 průměrný věk 41,2 
roků. 

• Nezaměstnanost 

Ke 31. 12. 2011 činila ve Starém Hradišti míra registrované nezaměstnanosti (tj. podíl 
dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání z ekonomicky aktivních obyvatel podle SLDB 
2011) 6,3 %, přičemž správní obvod ORP Pardubice ve stejnou dobu vykazoval hodnotu 6,5 % a 
Pardubický kraj 9,91 %. Nezaměstnanost ve Starém Hradišti je v rámci celého kraje spíše 
podprůměrná. 

Rozvojové perspektivy a priority  

Základem urbanistické koncepce územního plánu je vytvoření podmínek pro proporcionální 
rozvoj obce, kdy jsou při naplňování požadavků ekonomického a sociálního pilíře trvale udržitelného 
rozvoje zároveň vytvářeny podmínky pro upevnění a dotvoření environmentálního pilíře a ochranu 
hodnot území. 

Vzhledem k tomu, že administrativní území obce leží v bezprostřední návaznosti na severní 
hranici krajského města Pardubice, je nutno zohlednit vzájemné vazby, které budou mít přímý vliv na 
rozvoj Starého Hradiště. Urbanistický návrh je koordinován s územními plány sousedních obcí. 

Cílem urbanistické koncepce je dotvoření založené urbanistické struktury vymezením 
zastavitelných a přestavbových ploch pro jednotlivé funkce v území. Přitom nevymezovat tyto plochy 
v záplavovém území, v lokalitách kde by mohly být v kolizi s prvky ÚSES, v plochách ovlivněných 
dalšími limity, v plochách kde by mohla být narušena urbanistická celistvost zástavby a nevhodně 
zasahujících do volné krajiny bez logické vazby na zastavěné území, v plochách navržených prvků 
vyplývajících z nadřazené ÚPD. 

Staré Hradiště se skládá z 5 částí (Staré Hradiště, Brozany, Hradiště na Písku, Psinek a 
Brozany u Ráb). Je zachována polycentrická sídelní struktura. 

O připravenosti obce posílit svoji pozici v rámci struktury osídlení hovoří vysoká míra vybavení 
veřejnou infrastrukturou - občanského vybavení (Obecní úřad, MŠ, dům pro seniory, Obecní dům 
s knihovnou a rodinným centrem, pošta, hasičská zbrojnice SDH apod.), technického vybavení 
(vodovod, kanalizace, plynovod, telekomunikace), sportovního vybavení (areál TJ Sokol, multifunkční 
sportovní hala, dětská hřiště apod.). Další devizou je turisticko-rekreační zázemí obce, sportovní a 
kulturní akce pořádané v obci. Dobré rozvojové perspektivy obce pak dokresluje i nárůst počtu 
obyvatel od roku 2001, průměrný věk obyvatel a nízká nezaměstnanost, což je dáno příměstskou 
polohou obce u krajského města. 

Funkčním a prostorovým jádrem obce je vlastní Staré Hradiště, ležící na frekventované silnici 
II/324, která tvoří urbanistickou osu sever - jih. Významným limitem v území je záplavové území a 
aktivní zóna záplavového území, ÚSES, limity využití území (např. páteřní vodovody, VTL plynovod, 
elektrické vedení procházející ř.ú.) apod. Izolované plochy v krajině ÚP stabilizoval bez možnosti 
dalšího plošného rozvoje. 

Východní část řešeného území náleží do ochranné pásmo národní kulturní památky (hradu 
Kunětická Hora). Národní kulturní památka Kunětická Hora je dominantou celého regionu, nachází se 
severovýchodně řešeného území. Při provádění staveb a stavebních úprav, zásazích do utváření 
terénu a zeleně je nutné dbát, aby nebyla změnami půdorysné, hmotové a výškové konfigurace 
zástavby a přírodních prvků v OP oslabena nebo narušena krajinná kompozice, měřítko a panorama 
hradu. ÚP stanovil podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu. Zastavitelné lokality 
jsou vymezeny s ohledem na zachování významných pohledů na hrad Kunětická Hora. 

Rozvoj bydlení  je umožněn ve všech místních částech administrativního území. Zastavitelné 
plochy pro bydlení jsou zařazeny do funkce Plochy bydlení - v rodinných domech městské a 
příměstské - BI (mimo ochranné pásmo národní kulturní památky hradu Kunětická hora) a Plochy 
bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV (v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu 
Kunětická hora). Výjimku tvoří místní část Brozany u Ráb, ležící při východní hranici řešeného území. 
Tato místní část je stabilizovaná bez možnosti dalšího plošného rozvoje, jelikož v administrativním 
rámci obce Staré Hradiště se nachází stabilizované plochy bydlení, které administrativně patří ke 
Starému Hradišti, ale prostorově jsou součástí sousední obce Ráby. Rozvoj bydlení v návaznosti na 
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sousední obec bez přímé vazby na ř.ú. je z urbanistického hlediska i z hlediska zajištění údržby a 
provozu v lokalitě nežádoucí. 

Na západním okraji řešeného území se v minulosti rychle rozvíjely plochy individuálního 
rodinného bydlení a tento trend pokračuje do současnosti. Tyto plochy jsou těžištěm rozvoje obce. 
V rámci dosud nezastavěných ploch je nutno zajistit kvalitní urbanistické řešení s dostatečnými 
prostory veřejných prostranství. Zastavitelné plochy pro bydlení ve všech místních částech jsou 
výhradně navrženy v návaznosti na zastavěné území, bez možnosti vzniku nových izolovaných ploch 
v krajině, a vycházejí z předchozí ÚPD. Pro zastavitelné lokality většího rozsahu, tam kde je nutné 
vymezit veřejné prostranství, ÚP navrhuje podmínit výstavbu v dané lokalitě územní studií. Územní 
studie již zpracované a zaevidované v evidenci ÚPD územní plán respektuje. 

Rozvojové plochy pro bydlení téměř dvojnásobně převyšují požadovaný počet rodinných 
domů na období cca 10 let. Podrobnější popis lokalit viz níže. 

ÚP v souvislosti s velkým rozsahem zastavitelných ploch pro bydlení vymezuje veřejná 
prostranství  v zastavitelných plochách ZB11, ZB14. V rámci územních studií výše zmíněných lokalit 
budou vymezeny plochy veřejného prostranství pro obsluhu řešeného území za účelem zvýšení 
celkové kvality bydlení viz kap. 3.3. výrokové části ÚP. Pro zastavitelné lokality ZB1, ZB2, ZB3 jsou 
zpracovány územní studie s názvem „Územní studie lokality B1“ a „Územní studie lokality B2“. Tyto 
studie jsou zaevidované v evidenci územně plánovací činnosti dle stavebního zákona, podle níž se 
v současné době řídí výstavba v daném území. Veřejná prostranství vymezená těmito studiemi je 
nutné respektovat. Rozsah veřejných prostranství ovšem musí vycházet z platné legislativy. Dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, § 7 plochy veřejných 
prostranství, se pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení vymezuje veřejné prostranství nejméně 
1000 m2. Do těchto ploch je nutné zahrnout i plochy bydlení stabilizované, které v rámci územních 
studií jsou bez veřejných prostranství. Do výměry veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní 
komunikace. Pro zastavitelné lokality ZB1, ZB2 a ZB3 jsou vymezeny plochy pro veřejné prostranství 
jižně Brozanského rybníka. Tyto plochy jsou zařazeny do funkce Plochy smíšené nezastavěného 
území - rekreační nepobytové - NSr. Jedná se o území nezastavitelné s možností rekreace 
nepobytového charakteru. 

V souvislosti s rozvojem ploch pro bydlení a nárůstem počtu obyvatel v obci, ÚP navrhuje 
rozvoj občanského vybavení  veřejného charakteru v rámci přestavbové plochy P1 (Plochy 
občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV). V územním plánu obecně platí, že pozemky, 
stavby a zařízení občanského vybavení - veřejné infrastruktury i zařízení komerčních nebo 
tělovýchovných a sportovních zařízení lze umisťovat v rámci ploch bydlení popř. jako podmíněně 
přípustné využití v plochách dalších druhů. Stávající občanské vybavení ÚP stabilizuje. Občanské 
vybavení komerčního charakteru ÚP stabilizuje a dále rozvíjí. Rozvoj této funkce (Plochy občanského 
vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM) je směřován pouze do vlastního Starého Hradiště 
při silnici II/324 a vychází z předchozí ÚPD. 

V ř.ú. jsou stabilizovány plochy výroby a skladování  zahrnuté do několika ploch s rozdílným 
způsobem využití s ohledem na stávající způsob využití - VL, VD, VK, VZ. Plochy výroby a skladování 
- drobná a řemeslná výroba - VD jsou vymezeny v územním plánu jako stabilizované (ve Starém 
Hradišti, Brozanech a Brozanech u Ráb) a 2 navrhované zastavitelné lokality. Rozvoj této funkce je 
navržen v Brozanech a ve Starém Hradišti jako možnost rozšíření stávajícího areálu. Plochy výroby a 
skladování - lehký průmysl - VL jsou vymezeny v územním plánu jako stabilizované (pouze ve Starém 
Hradišti) a 2 navrhované zastavitelné lokality. Rozvoj této funkce je umožněn ve vlastním Starém 
Hradišti. Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ jsou vymezené jako stabilizované 
areály zemědělské výroby ve Starém Hradišti a Brozanech bez možnosti dalšího plošného rozvoje. 
Veškeré plochy pro rozvoj podnikání ÚP převzal z patné ÚPD. ÚP umožňuje v rámci ploch bydlení (BI, 
BV) integrovat i nerušící výrobní činnost pro podporu drobného podnikání.  

Obec Staré Hradiště má velký potenciál pro rozvoj sportu a rekreace . Plochy občanského 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS jsou územním plánem stabilizovány (sportovní 
areál TJ Sokol Staré Hradiště a sportovní hala ve Starém Hradišti, plocha pro OS v Brozanech a 
v Hradišti na Písku aj.). Územní plán s touto funkční plochou zastavitelnou lokalitu nenavrhuje. Stavby 
a zařízení tohoto účelu je možno situovat v rámci jiných funkčních ploch. 

V oblasti je množství zpevněných cest s minimální intenzitou automobilové dopravy, které lze 
pro účely cykloturistiky využít. Cyklistická doprava přináší oživení oblasti především v letním období. 
Územní plán navrhuje doplnění cyklostezek. ÚP vymezuje územní rezervu R1 pro cyklostezku 
z Němčic podél silnice III/2985. Cyklostezka by propojila Němčice s hradem Kunětická hora, řešeného 
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území se dotýká pouze okrajově. ÚP Němčice vymezuje cyklostezku též územní rezervou. 

Při jižním okraji řešeného území v Staré Hradiště je vymezen koridor  ZDk1 pro umístění 
přeložky silnice I/36 Pardubice - severní tangenta. Koridor je vymezen v souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací - ZÚR Pardubického kraje. Podmínky využití koridoru mají zajistit 
bezproblémový průchod koridoru územím, zajištění prostupnosti krajiny, návaznosti prvků ÚSES 
apod. 

Úkolem nového územního plánu je zejména vytvoření předpokladů pro zkvalitňování životních 
podmínek a stabilizaci počtu obyvatel v obci. Jsou proto navrženy vhodné rozvojové lokality jak pro 
bydlení a související občanské vybavení, tak i pro podporu podnikatelských aktivit, dopravní a 
technické infrastruktury apod. Jedním z výchozích principů územního plánu je přitom maximálně 
harmonický soulad obce a jeho přírodního zázemí, přičemž jsou zohledněny možnosti využití tohoto 
potenciálu pro různé formy rekreace. 

Územní plán, z hlediska udržení kvalitního bydlení stanovuje pro zastavitelné lokality ZB5, 
ZB6, ZB7, ZB14, ZB15, ZB16, ZB17 minimální velikost pozemku pro umístění RD 500 m2, pro 
zastavitelné lokality ZB8, ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13 a ZB18 minimální velikost pozemku pro 
umístění RD 800 m2. Pro lokality ZB1, ZB2, ZB3, pro které jsou zaevidovány územní studie 
s rozparcelováním lokalit, není minimální velikost pozemku stanovena. 

 

Odůvodn ění urbanistické koncepce  

Základem urbanistické koncepce Územního plánu Staré Hradiště je vytvoření takových 
podmínek pro rozvoj obce, kdy jsou při naplňování požadavků ekonomického a sociálního pilíře trvale 
udržitelného rozvoje zároveň vytvářeny podmínky pro upevnění a dotvoření environmentálního pilíře a 
není ohrožena ochrana hodnot území. 

 Urbanistická koncepce obce stanovená v kap. 3.1.1 Územního plánu Staré Hradiště vychází 
z následujících principů: 

• maximálně respektuje historicky daný půdorys a prostorové uspořádání všech částí obce při 
zachování vnitřní funkční propojenosti; 

• územní plán vytváří podmínky pro proporcionální rozvoj obce z hlediska funkčního i prostorového 
za současné ochrany a rozvoje hodnot řešeného území; 

• chrání a rozvíjí stávající urbanistické, historické a kulturně-civilizační hodnoty (vč. kulturních 
památek a jejího okolí, památek místního významu, stavebních a krajinných dominant apod.); 

• urbanistická koncepce obsahuje opatření směřující ke zmírnění negativních vlivů živelné zástavby 
posledních let, jejichž účelem je zajištění kvalitnějšího obytného prostředí v obci a rovněž možnost 
doplnění případně chybějícího občanského vybavení veřejného charakteru; 

• vytváří předpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj obce vzhledem k její populační základně a 
hierarchii v systému osídlení; 

• iniciuje kvalitativní zlepšování života v obci vymezením rozvojových lokalit umožňujících rozvoj 
obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, zkvalitňováním a doplňováním veřejné 
infrastruktury (v rámci občanského vybavení zajištění částečné soběstačnosti obce), zlepšováním 
životního prostředí a krajinného zázemí obce apod.; 

• zajišťuje bezkonfliktní rozvoj funkčních složek zastavěného a nezastavěného území s ohledem na 
potřeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot území a respektováním limitů využití území; 

• ÚP zastavitelné plochy pro bydlení vymezuje mimo záplavové území; 

• v zastavěném území, zastavitelných a přestavbových plochách vytváří podmínky pro ochranu a 
rozvoj ploch veřejné zeleně jako nedílné součásti kvalitního obytného prostředí; 

• vytváří podmínky pro pracovní příležitosti pro obyvatele obce; 

• při využití území a změnách využití území je nutno zachovat a dále rozvíjet prostupnost území pro 
pěší a cyklistickou dopravu, umožnit zvyšování komfortnosti hlavních pěších tahů; 

• rozvoj rodinné rekreace je územním plánem omezen na využití stávajících ploch; 

• z výškových hledisek bude stavební rozvoj usměrňován tak, aby v jednotlivých lokalitách nebyla 
překračována úroveň odpovídající stávající výškové hladině zástavby a nebyly narušeny 
charakteristické pohledy na hrad Kunětická Hora a panorama města Pardubic; 
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• respektuje prvky vyplývající ze širších vztahů a nadřazené územně plánovací dokumentace; 

• chrání přírodně cenné složky území, zemědělský a lesní půdní fond; vytváří podmínky pro celkové 
zkvalitňování extravilánové složky území; 

• posiluje ekostabilizační funkci krajinného zázemí obce, vytváří předpoklady pro uchování 
tradičního krajinného rázu; hledá citlivé formy hospodářského a rekreačního využívání území (vč. 
volné krajiny), které jsou v souladu s uchováním přírodních a kulturně-historických hodnot; 

• posiluje význam obce v rámci regionu, resp. polohy v rozvojové oblasti republikové úrovně; 

 

Plochy s rozdílným zp ůsobem využití  

Za účelem zajištění podmínek pro požadovaný způsob využití je řešené území rozčleněno 
územním plánem na plochy s rozdílným zp ůsobem využití  (Vyhláška č. 501/2006 Sb., v platném 
znění, Část druhá, Hlava I, §3, odst. 3 a 4 a Hlava II, § 4 - § 19). Jednotlivým druhům ploch jsou 
přiřazeny podmínky, jimž musí odpovídat ve smyslu platných předpisů druhy pozemků, staveb a 
zařízení, umisťování staveb, změny staveb, realizace opatření, změny využití pozemků a další 
způsoby využití území. Tyto podmínky uvedené v kapitole 6. Územního plánu Staré Hradiště platí pro 
plochy stabilizované, zastavitelné, plochy přestavby a pro vymezené koridory. 

Pro zastavitelné plochy, plochy přestavby a koridory, jež jsou jednotlivě v ÚP vymezeny a 
označeny, platí dále specifické podmínky  upřesňující a doplňující podmínky uvedené v kapitolách 
3.3, 3.4 a 3.5 Územního plánu Staré Hradiště. 

Dále je nutno uplatňovat limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů a 
rozhodnutí správních orgánů - přehled viz kap. f 7) odůvodnění Územního plánu Staré Hradiště. 

• Plochy bydlení (dle § 4 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění) 

Při zpracování územních studií zastavitelných ploch (pokud je předepsáno) je nutné řešit 
vnitřní organizaci území v širších souvislostech, v provázanosti s navazujícím územím, zejména u 
prvků dopravní a technické infrastruktury. 

Podmínky prostorového uspořádání jsou zaměřeny zejména na uchování přiměřené 
architektonické sourodosti lokality a intenzity využití pozemků v lokalitě obvyklé, popř. 
požadované. 

Minimální související plocha veřejného prostranství je u lokalit přesahujících rozlohu 2 ha 
stanovena na základě právního předpisu (vyhláška č. 501/2006 Sb., v platném znění). 

Plochy bydlení - v rodinných domech městské a příměstské - BI jsou vymezeny pro rozvoj bydlení, 
včetně obslužných funkcí místního významu souvisejících s bydlením (jedná se především o 
veřejnou infrastrukturu). Komerční funkce jsou přípustné pouze nerušící, případně jako 
podmíněně přípustné - vesměs z důvodů zajištění podmínek pro kvalitní bydlení. 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch bydlení a ploch přestavby pro bydlení BI: 

ZB1 - rozsáhlá rozvojová lokalita situovaná v návaznosti na zastavěné území ve východní části 
ř.ú. Na lokalitu je zpracovaná a zaevidovaná (v evidenci územně plánovací činnosti dle stavebního 
zákona) územní studie s názvem Územní studie lokality B1. Tuto studii územní plán respektuje. 
V rámci ZB1 je nutné zajistit pěší propojení stabilizovaných ploch bydlení a ZB1 s plochami podél 
Brozanského potoka. 

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, § 7 plochy veřejných 
prostranství, se pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení vymezuje veřejné prostranství 
nejméně 1000 m2. Veřejná prostranství vymezená územní studií budou respektována. Z důvodu 
zpracované a již rozparcelované lokality v rámci územní studie ÚP nenavrhuje další plochu pro 
veřejné prostranství v rámci této lokality (vyjma vymezených v rámci územní studie). Plochy 
veřejných prostranství pro tuto lokalitu jsou vymezeny podél Brozanského potoka, funkčně jsou 
zařazeny do Ploch smíšených nezastavěného území - přírodní, rekreační nepobytové - NSpr. 

Z důvodu situování v blízkosti stávajícího areálu zařazeného do funkce VL, bude v následujících 
povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny hlukové limity) 
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prokázáno, že chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou ovlivňovány 
nadlimitními hladinami hluku z výrobních ploch. 

ZB2 - rozvojová lokalita situovaná v návaznosti na zastavitelnou lokalitu ZB1 a zastavěné území 
ve východní části ř.ú. Na lokalitu je zpracovaná a zaevidovaná (v evidenci územně plánovací 
činnosti dle stavebního zákona) územní studie s názvem Územní studie lokality B2. Tuto studii 
územní plán respektuje. V rámci ZB2 je nutné zajistit pěší propojení stabilizovaných ploch bydlení 
a ZB2 s plochami podél Brozanského potoka. 

ZB3 - rozsáhlá rozvojová lokalita situovaná v návaznosti na zastavěné území severně 
zastavěného území Starého Hradiště. Na lokalitu je zpracovaná a zaevidovaná (v evidenci 
územně plánovací činnosti dle stavebního zákona) územní studie s názvem Územní studie lokality 
B2. Tuto studii územní plán respektuje. V rámci ZB3 je nutné zajistit pěší propojení 
stabilizovaných ploch bydlení s plochami podél Brozanského potoka. 

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, § 7 plochy veřejných 
prostranství, se pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení vymezuje veřejné prostranství 
nejméně 1000 m2. Veřejná prostranství vymezená územní studií budou respektována. Z důvodu 
zpracované a již rozparcelované lokality v rámci územní studie ÚP nenavrhuje další plochu pro 
veřejné prostranství v rámci této lokality (vyjma vymezených v rámci územní studie). Plochy 
veřejných prostranství pro tuto lokalitu jsou vymezeny podél Brozanského potoka, funkčně jsou 
zařazeny do Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní, rekreační nepobytové - NSpr. 

ZB4 - lokalita s tímto číslem byla v průběhu zpracování návrhu ÚP vyřazena. 

ZB5, ZB6, ZB7 - zastavitelné plochy ve východní části Hradiště na Písku. Dopravní napojení 
lokalit je ze stávající komunikace III/0373. Pro lokality jsou stanoveny podrobnější regulativy 
(minimální výměra pozemku pro umístění rodinného domu bude 500 m2). 

Plochy bydlení - v rodinných domech - venkovské - BV jsou vymezeny pouze zastavitelné lokality 
v ochranném pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora kde je žádoucí zachovat 
vesnický charakter zástavby s ohledem na panorama s hradem, včetně plošných a prostorových 
(případně funkčních) nároků na zástavbu, odlišných od ploch BI. Pro zastavitelné lokality 
nacházející se v ochranném pásmu národní kulturní památky a jsou ve styku s volnou krajinou je 
stanoven maximální koeficient pozemků rodinných domů (max. 0,25), je nutné respektovat 
stávající urbanistickou strukturu, výškovou hladinu, hmotové řešení staveb, typy a sklony střech 
okolní zástavby a v lokalitě obvyklé intenzity zástavby pozemků. Pokud budou splněny stanovené 
podmínky k zajištění kvality okolního prostředí a nezvýšení dopravní zátěže nad přípustnou míru, 
je v plochách možné umisťovat také pozemky, stavby a zařízení charakteru zemědělské 
malovýroby, drobné a řemeslné výroby, služeb (včetně výrobních), komerčního občanského 
vybavení apod.  

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch bydlení BV: 

ZB8 - zastavitelná plocha je situována v proluce zastavěného území mezi plochami bydlení a 
sportovní plochou. Dopravní napojení je navrženo zastavitelnou plochou ZD1 na stávající silnici 
III/2987. V rámci této plochy umožnit při východním okraji, dnes nedostatečné, dopravní napojení 
stabilizované plochy OS (jižně ZB8) v odpovídajících parametrech. Z důvodu situování lokality, 
nutnosti vyřešení dopravního napojení a dopravního napojení ploch OS a přípravy její vnitřní 
organizace je nutno její podrobnější řešení ověřit územní studií. 

ZB9, ZB10, ZB12, ZB13 - plochy malého rozsahu umožní rozvoj jednostranné zástavby v Psinku. 
Výškovou hladinu zástavby je nutno omezit s ohledem na zachování dálkových pohledů na hrad 
Kunětická Hora, struktura budoucí zástavby by měla umožnit průhledy do krajiny (vyjádřeno 
minimální výměrou pozemků pro umístění RD a nepřípustností řadových domů a dvojdomů). 

ZB11 - rozvojová lokalita umožňující rozvoj jednostranné zástavby v Psinku. Z důvodu 
vlastnických poměrů a požadavku na vymezení veřejného prostranství je nutno její podrobnější 
řešení podmínit dohodou o parcelaci. V požadované dohodě o parcelaci lokality ZB11 je nutné 
respektovat již vymezené parcely č. 146/5, 146/6, 146/7 k.ú. Staré Hradiště, na které byl již vydán 
stavebním úřadem souhlas s dělením pozemků. Celková výměra zastavitelných ploch v Psinku je 
více než 2 ha, z tohoto důvodu ÚP navrhuje vymezit veřejné prostranství (náves) při severním 
okraji lokality. Výškovou hladinu zástavby je nutno omezit s ohledem na zachování dálkových 
pohledů na hrad Kunětická Hora, struktura budoucí zástavby by měla umožnit průhledy do krajiny 



Územní plán Staré Hradiště 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
96

(vyjádřeno minimální výměrou pozemků pro umístění RD a nepřípustností řadových domů a 
dvojdomků). 

ZB14 - plocha umožní rozvoj bydlení západně Brozan. Nachází se v přímé návaznosti na 
zastavěné území. Z důvodu rozsahu lokality a nutnosti přípravy její vnitřní organizace je nutno její 
podrobnější řešení ověřit územní studií. Ta by mj. měla vymezit odpovídající veřejná prostranství 
v min. rozsahu 1000 m2 tak, aby vznikl urbanisticky plnohodnotný obytný celek. Rovněž je třeba 
zohlednit pohledovou exponovanost lokality. Výškovou hladinu zástavby je nutno omezit 
s ohledem na zachování dálkových pohledů na hrad Kunětická Hora, struktura budoucí zástavby 
by měla umožnit průhledy do krajiny (vyjádřeno minimální výměrou pozemků pro umístění RD a 
nepřípustností řadových domů a dvojdomků). 

ZB15 - plocha umožní rozvoj bydlení v severní části Brozan. Nachází se v přímé návaznosti na 
zastavěné území. 

ZB16, ZB17 - rozvojové lokality umožňující rozvoj v Brozanech, při východním okraji v proluce a 
přímé návaznosti na stabilizované plochy bydlení.  

ZB18 - zastavitelná plocha situovaná v jižním okraji Brozan. Výškovou hladinu zástavby je nutno 
omezit s ohledem na okrajovou polohu a na zachování dálkových pohledů na hrad Kunětická 
Hora, struktura budoucí zástavby by měla umožnit průhledy do krajiny (vyjádřeno minimální 
výměrou pozemků pro umístění RD a nepřípustností řadových domů a dvojdomků) 

Plochy bydlení - v bytových domech - BH jsou samostatně vymezeny ve stabilizovaných plochách, 
a to pouze pro soustředěné skupiny těchto domů. Tato funkce je vymezena samostatně zejména 
z důvodu odlišných nároků na prostorové řešení. 

• Plochy rekreace (dle § 5 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
v platném znění) 

Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci - RI stabilizované plochy rodinné rekreace 
jsou vymezeny především v Psinku a v jižní části ř.ú. S rozšířením těchto ploch územní plán 
nepočítá. V rámci těchto ploch ÚP neumožňuje zvyšovat podlažnost, zahušťovat novými 
rekreačními objekty ani realizovat rodinné domy. 

• Plochy ob čanského vybavení (dle § 6 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění) 

V územním plánu obce Staré Hradiště obecně platí, že pozemky, stavby a zařízení 
občanského vybavení - veřejné infrastruktury i zařízení komerčních nebo tělovýchovných a 
sportovních zařízení lze umisťovat v rámci ploch bydlení popř. jako podmíněně přípustné využití 
v plochách dalších druhů. Občanské vybavení - veřejnou infrastrukturu lze též umisťovat i v rámci 
stabilizovaných ploch OS (např. areál v jižní části Brozan). 

Plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura - OV jsou vymezeny v územním plánu 
samostatně jako plochy stabilizované, jedná se o plochy většího rozsahu (obecní úřad, mateřská 
školka, dům pro seniory ve Starém Hradišti, obecní dům, klubovna a hasičská zbrojnice 
v Brozanech a hasičská zbrojnice v Hradišti na Písku). Územní plán s touto funkcí vymezuje 1 
přestavbovou lokalitu. 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby pro občanské vybavení OV: 

P1 - jedná se o přestavbovou lokalitu v ploše stávajících objektů drobného podnikání situované 
v návaznosti na silnici II/324 ve Starém Hradišti. Do plochy P1 lze umístit multifunkční dům 
sloužící potřebám obyvatel vč. možného přemístění obecního úřadu. Je nutné dbát na 
architektonickou a urbanistickou úroveň budoucí zástavby. Při silnici II/324 bude ponechán prostor 
pro možné umístění cyklostezky v min. šíři 3m. Trasování cyklostezky bude podrobněji řešeno 
v navazujících dokumentacích. 

Z důvodu situování v blízkosti silnice II/ 324 je pro lokalitu stanovena podmínka prokázání 
v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou stanoveny 
hlukové limity), že chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou ovlivňovány 
nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy. 

Plochy občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední - OM jsou územním plánem 
jednak stabilizovány, jednak jsou v rámci této funkce vymezeny 3 zastavitelné plochy. Stavby a 
zařízení tohoto účelu je možno situovat v rámci jiných funkčních ploch. 
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Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch pro občanské vybavení OM: 

ZO1 - zastavitelná plocha pro rozvoj občanského vybavení komerčního charakteru (OM) v severní 
části vlastního Starého Hradiště. Při silnici II/324 bude ponechán prostor pro možné umístění 
cyklostezky v min. šíři 3m. Trasování cyklostezky bude podrobněji řešeno v navazujících 
dokumentacích. Návrh vychází z předchozí ÚPD. V rámci lokality ZO1 je stanovena podmínka 
vymezení veřejného prostranství v minimálně 1400 m2. Z důvodu vlastnických poměrů a 
požadavku na vymezení veřejného prostranství je nutno její podrobnější řešení podmínit dohodou 
o parcelaci. 

ZO2 - zastavitelná plocha pro rozvoj občanského vybavení komerčního charakteru (OM) v severní 
části vlastního Starého Hradiště. Při silnici II/324 bude ponechán prostor pro možné umístění 
cyklostezky v min. šíři 3m. Trasování cyklostezky bude podrobněji řešeno v navazujících 
dokumentacích. Návrh vychází z předchozí ÚPD. 

ZO3 - jedná se o plochu pro rozvoj občanského vybavení druhu komerční zařízení malá a střední 
(OM) na volném pozemku na kruhové křižovatce ulic Hradišťská a Hradecká. Návrh vychází 
z předchozí ÚPD. S ohledem na její situování v centru obce ÚP je lokalita podrobněji regulována. 
V lokalitě je přípustné maloobchodní zařízení s prodejní plochou maximálně 300 m2 a je stanoven 
minimální podíl zeleně. 

Z důvodu situování v blízkosti silnice II/ 324 je pro lokality ZO1, ZO2 a ZO3 stanovena podmínka 
prokázání v následujících povolovacích procesech (u staveb pro bydlení a dalších, pro něž jsou 
stanoveny hlukové limity), že chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nebudou 
ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku ze silniční dopravy. 

Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - OS jsou územním plánem 
stabilizovány (sportovní areál TJ Sokol Staré Hradiště a sportovní hala ve Starém Hradišti, plocha 
pro OS v Brozanech a v Hradišti na Písku). Územní plán s touto funkční plochou zastavitelnou 
lokalitu nenavrhuje. Stavby a zařízení tohoto účelu je možno situovat v rámci jiných funkčních 
ploch. 

• Plochy ve řejných prostranství (dle § 7 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění ) 

Plochy veřejných prostranství - PV veřejná prostranství jsou integrální součástí všech ploch 
urbanizovaného území. Samostatně jsou vymezena tam, kde tvoří zároveň urbanistickou hodnotu, 
jíž přísluší zvláštní ochrana vedle podmínek využití stanovených dokumentací, nebo se 
nejvýrazněji uplatňují v urbanistické struktuře nebo dotvářejí uliční prostor. 

S uplatněním veřejných prostranství je v tomto územním plánu uvažováno v zastavitelných 
plochách ZB11 (min. plocha 1000m2), ZB14 (min. plocha 1000m2) a ZO1 (min. plocha 1400m2). V 
rámci územních studie či dohod o parcelaci výše zmíněných lokalit budou vymezeny plochy 
veřejného prostranství pro obsluhu řešeného území za účelem zvýšení celkové kvality bydlení viz 
kap. 3.3. výrokové části ÚP. 

Pro zastavitelné lokality ZB1, ZB2, ZB3 jsou zpracovány územní studie s názvem „Územní studie 
lokality B1“ a „Územní studie lokality B2“. Tyto studie jsou zaevidované v evidenci územně 
plánovací činnosti dle stavebního zákona, podle níž se v současné době řídí výstavba v daném 
území. Veřejná prostranství vymezená těmito studiemi je nutné respektovat. V rámci Územní 
studie B1 jsou vymezeny drobnější plochy pro veřejnou zeleň většinou na plochách zbytkových, 
které nelze využít pro umístění RD (pás zeleně mezi komunikací a areálem lehké výroby, podél 
komunikací, u trafostanice příp. okrajové polohy). V rámci Územní studie B2 jsou vymezeny 
plochy veřejné zeleně, do nichž je zahrnuta 1 plocha na křížení místních komunikací a dále 
veškeré zahrady rodinných domů a tudíž není zřejmé co patří do veřejné zeleně. Způsob umístění 
veřejného prostranství musí odpovídat významu plochy v rámci obytného celku jako nosného 
veřejného prostoru. Pokud bude tento požadavek splněn, lze tyto veřejné plochy započítat do 
veřejného prostranství, které je nezbytně nutné vymezit na základě platné legislativy. 

Rozsah veřejných prostranství ovšem musí vycházet z platné legislativy. Dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. o obecných požadavcích na využívání území, § 7 plochy veřejných prostranství, se pro každé 
2 ha zastavitelné plochy bydlení vymezuje veřejné prostranství nejméně 1000 m2. Do těchto ploch 
je nutné zahrnout i plochy bydlení stabilizované, které v rámci územních studií jsou bez veřejných 
prostranství nebo mají vymezen nedostatečný prostor. Do výměry veřejných prostranství se 
nezapočítávají pozemní komunikace. Pro zastavitelné lokality ZB1, ZB2 a ZB3 jsou vymezeny 
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plochy pro veřejné prostranství podél Brozanského rybníka. Tyto plochy jsou funkčně zařazeny do 
Plochy smíšené nezastavěného území - rekreační nepobytové - NSr. Jedná se o území 
nezastavitelné s možností rekreace nepobytového charakteru. V dané lokalitě se nachází lokální 
biokoridor LBK 174 a lokální biocentrum LBC 167, které je nutné respektovat. Celková plocha 
veřejného prostranství musí mít minimální rozlohu 15 000 m2. Pro výpočet plochy veřejného 
prostranství ÚP vycházel z plochy stabilizovaných ploch pro bydlení (cca 16,57 ha), v rámci těchto 
ploch není žádné veřejné prostranství vymezeno, a z plochy zastavitelných lokalit ZB1 - ZB3 
(12,15 ha). 

Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň - ZV u ploch zeleně na veřejných prostranstvích je 
prioritou jejich veřejná přístupnost a rekreační využití. Jedná se o nejcennější prvky sídelní zeleně, 
jejichž funkce je územním plánem chráněna a posilována. 

• Plochy dopravní infrastruktury  (dle § 9 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění)  

Jedná se o funkci, která je zastoupena jak v zastavěném, tak nezastavěném území. 

Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS vč. řadových garáží (DS1). Do urbanistické koncepce 
ÚP se též promítá koncepce řešení dopravy z nadřazené dokumentace (Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje). Jedná se o návrhový prvek koridoru ZDk1 pro přeložku silnice I/36 
Pardubice - severní tangenta, která prochází jižní částí řešeného území. Podrobněji viz kap. f.5.1) 
odůvodnění ÚP.  

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch a koridoru dopravy DS: 

ZDk1 - navržený koridor pro přeložku silnice I/36 Pardubice - severní tangenta, který byl vymezen 
v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací - ZÚR Pardubického kraje.. Podmínky 
využití koridoru mají zajistit bezproblémový průchod koridoru územím, včetně ochrany 
navazujícího území před hlukem, zajištění prostupnosti krajiny, návaznosti prvků ÚSES apod. 

ZD1 - dopravní napojení zastavitelné lokality pro bydlení ZB8 a stabilizovaného sportovního 
areálu v severní části Hradiště na Písku. 

ZD2 - cyklostezka mimo zastavěné území ve východní části Brozan směrem ke hradu Kunětická 
hora. Cyklostezka je vedena mimi zastavěné území z důvodu velkého vytížení cyklotrasy 
cykloturisty a bruslaři, v návaznosti na ochranné pásmo elektrického vedení. Cyklostezka ZD2 
bude současně plnit i funkci protipovodňové hráze chránící zastavěné území Brozan. 

ZD3 - cyklostezka vedená ze Starého Hradiště do Brozan. Cyklostezka je navržena samostatně 
z důvodu vysokých intenzit dopravy na silnici III/2985. 

• Plochy technické infrastruktury (dle § 10, odst.4 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění) 

Plochy technické infrastruktury - TI jsou vymezeny pouze jako stabilizované. ÚP zastavitelné 
plochy s touto funkcí nenavrhuje. 

• Plochy výroby a skladování (dle § 11 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území, v platném znění) 

Plochy výroby v řešeném území jsou zahrnuty do několika ploch s rozdílným způsobem využití 
s ohledem na stávající způsob využití. Územní plán s touto funkcí vymezuje 4 zastavitelné lokality. 

Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - VZ stabilizované areály zemědělské výroby ve 
Starém Hradišti a Brozanech. Územní plán s touto funkční plochou zastavitelnou lokalitu 
nenavrhuje. 

Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - VD jsou vymezeny v územním plánu 
jako stabilizované a 2 navrhované zastavitelné lokality. 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch pro výrobu a skladování VD: 

ZV1 - zastavitelná plocha, která byla obsažena i v předchozí ÚPD, je vymezena v návaznosti na 
stabilizovanou plochu VD při silnici III/2985. Dopravně bude plocha obsloužena ze silnice III. třídy 
nebo v rámci stávajícího areálu. S ohledem na umístění v návaznosti na plochy bydlení je pro ZV1 
stanoven minimální podíl zeleně v jednotlivých areálech. Po obvodu areálu je nutné osázet pás 
izolační zeleně, zejména v kontaktu s plochami bydlení. 
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ZV2 - zastavitelná plocha, která byla obsažena i v předchozí ÚPD, vyplňuje prostor mezi plochami 
bydlení a zemědělským areálem v Brozanech. Podmínkou pro využití plochy je realizace pásu 
ochranné a izolační zeleně (lokalita ZZ1) za účelem odclonění zastavitelné. Pro ZV2 stanoven 
minimální podíl zeleně v jednotlivých areálech. 

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - VL jsou vymezeny v územním plánu jako 
stabilizované a 2 navrhované zastavitelné lokality. 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch pro výrobu a skladování VL: 

ZV3 - tato zastavitelná plocha je situována mezi zemědělský areál a průmyslový areál ve východní 
části vlastního Starého Hradiště. V původní ÚPD je tato celá lokalita vymezena jako stabilizovaná 
plocha průmyslu. Jelikož k tomuto účelu není využívána ÚP ji zařazuje mezi zastavitelné lokality. 
Je nutné respektovat prvky ÚSES sousedící s lokalitou (LBK 178). Vzhledem k rozsahu lokality a 
poloze v krajině je pro ZV3 stanoven minimální podíl zeleně v jednotlivých areálech. Pro omezení 
dopravního zatížení, které by mohlo nastat využíváním této lokality, je v podrobnějších 
regulativech stanoveno nepřípustné využití (např. velkokapacitní sklady, komerční zařízení plošně 
rozsáhlá apod.). 

ZV4 - zastavitelná plocha, která byla obsažena i v předchozí ÚPD, je vymezena podél silnice 
II/324 v jižním okraji ř.ú. v sousedství s městem Pardubice. Pro ZV4 je stanoven minimální podíl 
zeleně v jednotlivých areálech. Je nutné respektovat prvky ÚSES sousedící s lokalitou (LBC 165 a 
LBK 179). Při silnici II/324, podél celé lokality severojižním směrem, je nutné ponechat prostor pro 
možné umístění cyklostezky v min. šíři 3m. Konkrétní trasování cyklostezky bude předmětem 
podrobnější dokumentace. 

Jelikož zastavitelné lokality ZV1, ZV2, ZV3, ZV4 jsou situovány v blízkosti stávajících příp. 
navrhovaných ploch bydlení je stanovena podmínka prokázání v následujících povolovacích 
procesech, že chráněné venkovní prostory a chráněné prostory staveb nejbližší stávající obytné 
zástavby nebudou ovlivňovány nadlimitními hladinami hluku z provozu v lokalitě a ze související 
dopravy. 

Plochy výroby a skladování - skladování - VK - je vymezena stabilizovaná plocha v jihovýchodní 
části zastavěného území Starého Hradiště. Jedná se sýpku, která je zapsaná na seznamu 
nemovitých kulturních památek. Z důvodu její situování v těsné blízkosti ploch BI a s ohledem na 
její architektonickou hodnotu byly stanoveny speciální podmínky; 

• Plochy zelen ě (dle § 3, odst.4 vyhlášky 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění) 

Sídelní zeleň se uplatňuje v rámci všech ploch urbanizovaného území. Samostatným 
vymezením stabilizovaných ploch sídelní zeleně je v územním plánu sledována ochrana příslušné 
plochy jako specifické urbanistické hodnoty. V územním plánu se jedná o: 

Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS plochy soukromé zeleně jsou samostatně vymezeny 
u zahrad, jejichž funkci je nutno stabilizovat z důvodů uchování dosavadního prostředí (s cílem 
ochránit vizuálně cenné partie či charakter pozvolného přechodu do krajiny). Plochy ZS jsou 
vymezeny tam, kde s ohledem na urbanistickou koncepci není vhodné rozvíjet zástavbu nad 
rámec přípustného či podmíněně přípustného využití této funkce (např. z důvodu okrajové polohy 
vystupující do volné krajiny, polohy u ploch lesních apod.). Tento typ sídelní zeleně (nejčastěji 
soukromé zahrady, popř. sady) se vyskytuje i v rámci jiných funkčních ploch (především BI). V ř.ú. 
jsou vymezeny plochy ZS v přímé návaznosti na zastavěné území i v zastavěném území. 

Plochy zeleně - přírodního charakteru - ZP plochy zeleně v zastavěném území převážně 
přírodního charakteru. 

Plochy zeleně - ochranná a izolační - ZO územní plán s touto funkcí navrhuje plochu ZZ1. 

Odůvodnění vymezení zastavitelných ploch zeleně ZO: 

ZZ1 - zastavitelná plocha ochranné zeleně je vymezena v Brozanech. Plocha zeleně odděluje 
zastavitelnou plochu pro podnikání ZV2 od stabilizovaných ploch pro bydlení. 
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V rámci koncepce krajiny jsou dále zastoupeny následující plochy s rozdílným způsobem 
využití (podrobněji viz kap. f.3): 

• Plochy zem ědělské - NZ 
• Plochy lesní - NL 
• Plochy p řírodní - NP 
• Plochy vodní a vodohospodá řské - W 
• Plochy smíšené nezastav ěného území - NS 

Porovnání zastavitelných ploch s rozvojovými plocha mi vymezenými sou časně platnou ÚPD  

Zastavitelné lokality pro bydlení ZB1, ZB2, ZB3, ZB5, ZB6, ZB7, ZB8, ZB9, ZB11, ZB12, 
ZB13, ZB14, ZB15, ZB16, ZB17, ZB18 jsou v plném rozsahu převzaty z předchozí ÚPD. Zastavitelná 
lokalita ZB10 je rozšířena jižním směrem a ukončuje urbanistickou strukturu Psinku. Celková plocha 
zastavitelných lokalit přidaných nad rámec předchozí ÚPD je podstatně menší než plocha rozvojových 
lokalit, které ÚP nepřevzal z předchozí ÚPD. 

ÚP Starého Hradiště nezařadil mezi zastavitelné lokality plochu západně Ráb na hranici 
řešeného území se sousední obci Ráby. Lokalita nemá přímou vazbu na zastavěné území v 
administrativním území obce a nemá patřičné dopravní napojení v rámci ř.ú. Lokalita by se nacházela 
v administrativním území Starého Hradiště, ale prostorově by patřila do sousední obce Ráby. 
Konfliktní je též stávající technická infrastruktura nacházející se v ploše či v návaznosti na ní. 

Zastavitelné lokality pro rozvoj občanského vybavení ZO1, ZO2, ZO3 jsou v plném rozsahu 
převzaty z předchozí ÚPD. Přestavbová lokalita P1 nebyla vymezena v původní ÚPD. Jedná se o 
přestavbu stávající plochy drobné výroby a služeb na plochu občanského vybavení - veřejného 
charakteru v centrální části Starého Hradiště. 

Zastavitelné lokality pro rozvoj podnikání ZV1, ZV4 jsou v plném rozsahu převzaty z předchozí 
ÚPD. Výměra lokality ZV2 je menší oproti původní ÚPD. Zastavitelná lokalita ZV3 v původní ÚPD 
nebyla vymezena, jelikož celá plocha byla zařazena mezi stabilizované plochy pro podnikání. Jelikož 
tato plocha k tomuto účelu neslouží zařadil ji ÚP mezi zastavitelné. 

V původní ÚPD byla vymezena rozvojová plocha pro chov bažantů severně zastavěného 
území Brozan. Tato plocha v ÚP není vymezena z důvodu neaktuálnosti daného záměru. Další 
rozvojovou plochou, kterou ÚP nepřebírá je plocha pro rozvoj rekreace ve volné krajině při jižním 
okraji řešeného území. Tato lokalita není v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí rozvoje 
Starého Hradiště. Nachází se ve volné krajině v nivě řeky Labe. 

Odůvodn ění vymezení ve řejně prosp ěšných staveb a ve řejně prosp ěšných opat ření 

Návrh veřejně prosp ěšných staveb (VPS)  v ÚP Staré Hradiště vyplynul z nadřazené 
územně plánovací dokumentace a potřeb rozvoje obce. Byly vymezeny následující VPS: 

• VD1 - dopravní infrastruktura  - přeložka silnice I/36 Pardubice - severní tangenta  (v ZÚR 
Pardubického kraje označeno D10) se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami vč. 
mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v rámci koridoru ZDk1. VPS byla 
vymezena pro možnost uplatnění vyvlastnění. 

• VD2 - dopravní infrastruktura  - cyklostezka jihovýchodně Brozan (označení ZD2). 

• VD3 - dopravní infrastruktura  - cyklostezka Staré Hradiště - Brozany (označení ZD3). 

Návrh veřejně prosp ěšných opat ření (VPO) v ÚP Staré Hradiště vyplynul z nadřazené 
územně plánovací dokumentace. Byly vymezeny následující VPO: 

• VU1 - založení prvk ů systému ekologické stability  - nadregionální biokoridor NRBK K 73  (v 
ZÚR Pardubického kraje s označením U03). VPO bylo vymezeno pro možnost uplatnění 
vyvlastnění. 

• VU2 - založení prvk ů systému ekologické stability  - nadregionální biokoridor NRBK K 74  (v 
ZÚR Pardubického kraje s označením U04). VPO bylo vymezeno pro možnost uplatnění 
vyvlastnění. 

Územním plánem nejsou navrženy veřejně prosp ěšné stavby (VPS) a veřejná 
prostranství , pro něž může být uplatněno předkupní právo. 
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f 3) KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY A OCHRANA P ŘÍRODNÍCH HODNOT 

Odůvodn ění koncepce řešení krajiny  

Řešené území se nachází severně od města Pardubic. Náleží do oblasti Polabská tabule, 
která má většinou ráz akumulační roviny s rozsáhlými údolními nivami a plošinami říčních teras. 
Okraje mají podobu ploché pahorkatiny. Terén je z větší části rovinatý, severně od osady Psinek 
vystupuje od východu k západu protáhlý kopec. Severně od obce Ráby se prudce zvedá Kunětická 
hora do výšky 350 m n.m., nejvyšší bod širokého okolí. Průměrná nadmořská výška oblasti je 220 m 
n. m., přičemž mezi jednotlivými místními částmi nejsou výraznější odchylky (Brozany 220 m, Hradiště 
na písku 238 m). 

V obrazu obce se výrazně jako krajinná dominanta uplatňuje zejména zalesněný komplex 
v severní části řešeného území a v jižní části široká niva řeky Labe. Lesnatost v území je nízká. 

Územním plánem je respektována poloha řešeného území ve třech oblastech krajinného typu 
- dle ZÚR Pardubického kraje. Sever řešeného území (Hradiště na Písku a okolí) spadá do typu 
krajiny lesozemědělské, území západně od silnice II/324 a severně od silnice III/2985 k Psinku spadá 
do typu krajiny sídelní, jižní a jihovýchodní část ř.ú. do krajiny zemědělské. Celé řešené území spadá 
do krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. 

Koncepce řešení krajiny je založena na respektování chráněných území přírody dle zvláštních 
předpisů, na uplatnění návrhu územního systému ekologické stability (ÚSES) včetně tzv. interakčních 
prvků. Zohledňuje i ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi vhodnými protierozními 
opatřeními a potřebu zvýšení přírodní složky v zemědělské krajině (doprovodnou zelení podél cest a 
komunikací, zatravněním vhodných lokalit aj.). Koncepce řešení krajiny v ÚP Staré Hradiště vytváří 
předpoklady ke zvýšení ekologické stability krajiny a k udržení či zkvalitnění krajinného rázu. 

Prostupnost krajiny a její zlepšení je řešeno vytvořením podmínek pro obnovu cest v krajině. 
Ty spočívají v ochraně cest stávajících a obnově zaniklých polních cest, jejichž parcely jsou nadále 
zaneseny v katastru nemovitostí a jsou proto uvedeny v územním plánu jako stav. Dostatečné 
zastoupení dopravní infrastruktury místního charakteru v krajině nejen zlepšuje hospodářské a 
rekreační využití krajiny, ale má význam i v ochraně zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi. 
Protierozní opatření jsou zahrnuta do technického řešení cest - odvodnění, doprovodné porosty, 
zatravněné příkopy s výsadbami, travnatými mezemi a výsadbami. Zahuštěním sítě účelových 
komunikací dochází ke zmenšování zemědělských honů, což je také jedno z protierozních opatření.  

V rámci koncepce krajiny se uplatňují následující plochy s rozdílným způsobem využití (dle § 
13 - 17 vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění): 

• Plochy zem ědělské - NZ  představují intenzivně zemědělsky využívanou půdu. Jejich přirozenou 
součástí jsou remízky, meze, neobhospodařované ostrůvky, solitérní stromy a skupiny keřů, polní cesty. 

• Plochy lesní - NL  tvoří v krajině nejkvalitnější přírodní složku, jedná se o lesní porosty 
soustředěné především v severní a západní části ř.ú., přesahující hranice ř.ú. Při šetrném 
hospodaření na těchto plochách, jejich vzájemným propojováním a návazností na krajinnou zeleň 
dochází k celkovému posílení ekologické stability krajiny. 

• Plochy p řírodní - NP  jsou vymezeny v rámci prvků územního systému ekologické stability - 
biocenter lokálního významu. Biokoridory ÚSES jsou součástí funkčního využití ploch, na kterých jsou 
zakresleny. Jedná se hlavně o Plochy zemědělské - NZ, Plochy lesní - NL, Plochy vodní a 
vodohospodářské - W , Plochy smíšené nezastavěného území - NS. Po zpracování projektové 
dokumentace - komplexní pozemkové úpravy nebo projektu ÚSES, které dle parcel upřesní průchod 
biokoridorů územím budou využívány v režimu Ploch přírodních - NP. 

• Plochy vodní a vodohospodá řské - W  - jedná se o funkci obsaženou jak ve volné krajině, tak i 
v zastavěném území. Ochrana vodních ploch a toků prostřednictvím územního plánu spočívá mj. i ve 
stanovení podmínek pro jejich využívání. Vodní toky a plochy, jež jsou součástí ÚSES, je nutno 
využívat v souladu s podmínkami ochrany prvků ÚSES. Nejvýznamnějším vodním tokem v území je 
řeka Labe. 
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• Plochy smíšené nezastav ěného území - NS - jedná se o plochy v krajině, kde je kombinováno 
více funkcí. V řešeném území se jedná o následující kombinace: 

- NSpz - plochy smíšené nezastav ěného území - p řírodní, zem ědělské  - jsou vymezeny 
z důvodu zvýšení podílu přírodní složky v zemědělsky využívaných plochách, a tam, kde je 
nutno omezit intenzívní obhospodařování. Jsou to plochy v nivě řeky Labe, plochy se 
vzrostlou krajinnou zelení, plochy s výraznějším zastoupením keřových porostů; 

- NSr - plochy smíšené nezastav ěného území - rekrea ční nepobytové - tato funkce je 
vymezena v souvislém pásu podél vodního toku jižně zastavěného území Brozan a Starého 
Hradiště. Jedná se o nezastavitelné plochy přírodního charakteru umožňující nepobytové 
rekreační využívání; 

- NSs - plochy smíšené nezastav ěného území - sportovní - tato funkce je vymezena 
v prostoru mezi zastavěným územím Brozan a zemědělským areálem umožňující ho využívat 
pro sportovně-rekreační využití např. pro parkur; 

Ochrana p řírody a krajiny  

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo Přírodní památky Baroch a registrované 
významné krajinné prvky. 

Ochranné pásmo Přírodní památky PP „Baroch“ , kód AOPK 1926, o velikosti 31,3918 ha 
zasahuje okrajově na severu ř.ú. Předmětem ochrany je významný rybník, v dnešní době již značně 
zazemněný, a okolních lučních a lesních společenstev. Hlavním předmětem ochrany je zachovat 
významnou ornitologickou lokalitu, tvořenou rybníkem a rozsáhlými porosty rákosin, stejně jako 
slatinné louky s mnoha ohroženými a silně ohroženými druhy rostlin a živočichů. 

Ochrana krajinného rázu 

• Oblast krajinného rázu Pardubicko  - celé řešené území spadá do oblasti krajinného rázu 
Pardubicko. 

• Místo krajinného rázu Kun ětická Hora  - severovýchodní cíp řešeného území pouze okrajově 
zasahuje do místa krajinného rázu Kunětická Hora. Jedná se o ochranu velmi výrazného vrchu 
neovulkanického původu s gotickým hradem tvořící impozantní dominantu a symbol kraje. 

• Krajinný celek Bohdane čsko  - celé území severně Hledíkovského potoka a dále Brozanského 
potoka náleží do krajinného celku Bohdanečsko. Reliéf má charakter roviny s malou výškovou 
členitostí. Pouze na východním okraji je neovulkanický fonolit Kunětická hora s větším 
převýšením. V tomto krajinném celku je významně dochován zbytek rybniční soustavy dochované 
z dob Pernštejnů. 

• Krajinný celek Niva Labe  - jižní okraj ř.ú. je součástí krajinného celku Niva Labe. Jedná se o 
oblast protaženou podél řeky Labe. Reliéf má charakter roviny s malou výškovou členitostí. Oblast 
je utvářena v severní části ve směru jih-sever před Pardubicemi se pak pozvolna stáčí do směru 
V-Z. Oblast je ohraničena agrární a průmyslovou krajinou. 

Významné krajinné prvky registrované  

• VKP Rameno u Haldy ( č.53), plocha 2,1949 ha, k.ú. Brozany nad Labem a Pardubice, jižní okraj 
ř.ú. lemuje staré labské rameno s charakteristickou květenou. Slepé rameno Labe s bohatým 
výskytem ostřice nedošáchoru, kosatce žlutého, orobince širokolistého. V hlinitých březích hnízdí 
ledňáček říční. 

• VKP Staré Labe u Cihelny ( č.13), plocha 17,2969 ha, k.ú. Brozany nad Labem a Pardubice, jižní 
okraj ř.ú. staré labské rameno s čistou vodou, geomorfologická lokalita, biocentrum v zemědělské 
krajině, na březích chatová zástavba. 

Významné krajinné prvky ze zákona  

Je nutno respektovat všechny významné krajinné prvky ze zákona (§ 3 písm. b zákona 
č.114/1992 Sb.) jsou to všechny lesy, rašeliniště, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky. 
V řešeném území jde tedy především o lesní porosty, o řeku Labe, Brozanský a Hledíkovský potok. 
„Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability“. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) - viz dále; 
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Ostatní související hodnoty 

• významná solitérní zeleň s parametry památných stromů v krajině i zastavěném území; 

• prvky územního systému ekologické stability; 

• plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní - NP a Plochy smíšené nezastavěného 
území - NSpz, NSr; 

• lesy hospodářské; 

• fenomén řeky Labe coby vodohospodářsky významným tokem; 

• cestní síť v krajině vč. cyklostezek a značených cyklotras a pěších turistických tras; 

• urbanistická a krajinářská funkce vodních toků; 

• přirozené krajinné dominanty - cenné pohledy na hrad Kunětická Hora; 

• migračně významné území; 

Územní systém ekologické stability  

Podle § 4 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vymezení systému ekologické stability 
zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části 
krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny. Ochrana ÚSES je povinností 
všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na 
kterém se podílejí vlastnící pozemků, obce i stát. 

V souladu se ZÚR Pardubického kraje územní plán respektuje a upřesňuje vymezené 
skladebné prvky ÚSES nadregionálního významu - konkrétně průchod nadregionálních biokoridorů 
NRBK K73 a NRBK K74 vč. jejich ochranných zón. Podkladem pro vymezení lokálního ÚSES byl 
dokument „Revize lokálního ÚSES“, zpracovaný v roce 2010. ÚSES nadregionálního i lokálního 
významu je koordinován s ÚSES sousedních obcí.  

Nadregionální ÚSES 

• nadregionální biokoridory NRBK K73 a NRBK K74; 

Lokální ÚSES 

• lokální biocentra LBC 166, LBC 165, LBC 168, LBC 167, LBC 163, LBC 164, LBC 89; 

• lokální biokoridory LBK 176, LBK 177, LBK 178, LBK 179, LBK 175, LBK 172, LBK 174; 

PŘEHLED PRVKŮ ÚSES V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 

prvek 
ÚSES název popis rozlišení 

NRBK 
K73 

Bohdane č - Vysoké 
Chvojno 

Nadregionální biokoridor NRBK K 73 veden lesním komplexem 
v severní části řešeného území v k.ú. Staré Hradiště. 
Stav: PUPFL; 
Návrh: zachovat přirozený charakter; 

funkční 

NRBK 
K74 Bohdane č - Uhersko  

Nadregionální biokoridor NRBK K 74 sledující tok řeky Labe při 
jižním okraji řešeného území v k.ú. Brozany nad Labem. 
Stav: řeka Labe, niva řeky Labe 
Návrh: zachovat přirozený charakter; 

funkční 

LBC 166 Ve větrolamu 

Lokální biocentrum, ležící v lesním porostu mezi Hradištěm na 
Písku a Psinkem, mezi lokálními biokoridory LBK 176 a LBK 
178 v k.ú. Brozany nad Labem. 
Stav: PUPFL; 
Návrh: zachovat přirozený lesní charakter; 

funkční 
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prvek 
ÚSES název popis rozlišení 

LBC 165 Staré Hradiště 

Lokální biocentrum, ležící jihovýchodně Starého Hradiště, mezi 
lokálními biokoridory LBK 178 a LBK 179 v k.ú. Staré Hradiště. 
Stav: vodní tok a rybníčky s břehovými a doprovodnými porosty, 
louky, částečně orná; 
Návrh: vodní a mokřadní, dřevinné a travinné společenstvo; 

částečně 
funkční 

LBC 168 Jarošek 

Lokální biocentrum, ležící v lesním porostu v západní části ř.ú. 
při hranici, mezi lokálními biokoridory LBK 175 a LBK 172 v k.ú. 
Staré Hradiště. 
Stav: PUPFL; 
Návrh: zachovat přirozený lesní charakter; 

funkční 

LBC 167 Na Hledíku 

Lokální biocentrum, ležící v západní části Starého Hradiště na 
Labi v k.ú. Staré Hradiště. 
Stav: Brozanský potok s břehovým porostem, orná půda; 
Návrh: zalesnění listnatými dřevinami; 

nefunkční 

LBC 163 Hůrka - Pardubice 

Lokální biocentrum, ležící na NRBK K73 v jižní části Starého 
Hradiště na Labi v k.ú. Brozany nad Labem. Větší část 
biocentra leží mimo řešené území. 
Stav: Labe a část slepého ramene s břehovými porosty, orná 
půda; 
Návrh: zachovat přirozený vodní, mokřadní, travinný a dřevinný 
charakter; 

nefunkční 

LBC 164 Horní Polabina 

Lokální biocentrum, ležící na NRBK K73 v jihovýchodní části 
Starého Hradiště na Labi v k.ú. Brozany nad Labem. Část 
biocentra leží mimo řešené území. 
Stav: Labe s břehovými porosty, orná půda; 
Návrh: zachovat přirozený vodní, mokřadní, travinný a dřevinný 
charakter; 

nefunkční 

LBC 89 Oborský 

Lokální biocentrum, ležící na NRBK K74 v severní části Starého 
Hradiště v lesním komplexu. 
Stav: PUPFL ; 
Návrh: zachovat přirozený lesní charakter; 

funkční 

LBK 176  

Lokální biokoridor propojující NRBK K74 s LBC 166 východně 
Hradiště na Písku v k.ú. Brozany nad Labem. 
Stav: PUPFL, vodní tok; 
Návrh: zachovat přirozený lesní a dřevinný charakter; 

funkční 

LBK 177  

Lokální biokoridor propojující LBC 166 s východní hranicí 
řešeného území v k.ú. Brozany nad Labem. 
Stav: vodní tok s břehovými porosty; 
Návrh: zachovat přirozený vodní, lesní a dřevinný charakter; 

částečně 
funkční 

LBK 178  

Lokální biokoridor propojující LBC 166 a LBC 165. Veden je 
mezi zastavěným územím Brozan a Starým Hradištěm po 
vodním toku, v k.ú. Brozany nad Labem a Staré Hradiště. 
Stav: mrtvé rameno a vodní tok s břehovými porosty; 
Návrh: zachovat přirozený vodní a dřevinný charakter; 

částečně 
funkční 

LBK 179  

Lokální biokoridor propojující LBC 165 s jižní hranicí řešeného 
území v k.ú. Staré Hradiště. 
Stav: mrtvé rameno Labe a vodní tok s břehovými porosty ; 
Návrh: zachovat přirozený vodní a dřevinný charakter; 

funkční 

LBK 175  

Lokální biokoridor propojující LBC 166 se západní hranicí 
řešeného území v k.ú. Staré Hradiště. 
Stav: orná půda; 
Návrh: založit dřevinný charakter; 

nefunkční 

LBK 172  

Lokální biokoridor propojující LBC 168 a LBC 167. Veden je 
v západní části ř.ú., v k.ú. Staré Hradiště. 
Stav: orná půda, vodní tok; 
Návrh: zachovat přirozený vodní a dřevinný charakter; 

částečně 
funkční 
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prvek 
ÚSES název popis rozlišení 

LBK 174  

Lokální biokoridor propojující LBC 167 a LBC 166. Veden je 
východozápadním směrem podél Brozanského potoka, v k.ú. 
Staré Hradiště. 
Stav: Brozanský potok s břehovými porosty orná půda; 
Návrh: zachovat přirozený vodní a dřevinný charakter; 

částečně 
funkční 

 

Označení prvků ÚSES lokálního charakteru vychází z dokumentu Revize lokálního ÚSES a 
plánu ÚSES pro území ORP Pardubice z roku 2010. 

Úprava rozmístění a upřesnění prvků ÚSES respektuje minimální prostorové parametry tvorby 
systému ekologické stability. 

Biocentra lokálního významu náleží do Ploch přírodních - NP, pro nějž jsou dále tímto 
dokumentem stanoveny podmínky využití. 

Biokoridory jsou vymezeny trasami - koridory, které umožní pozdější definitivní upřesnění 
těchto liniových prvků ÚSES v rámci projektů ÚSES či komplexních pozemkových úprav - s ohledem 
na podmínky v terénu, vlastnické vztahy apod. Biokoridory podél vodních toků tak mohou být v dalším 
stupni projektové dokumentace vymezeny po obou stranách, nebo po jedné straně vodního toku 
v souladu s využíváním krajiny a z důvodu průchodu zástavbou. Koridory jsou vyznačeny hranicemi 
s odpovídající překryvnou funkcí, tj. respektují funkční využití ploch stávajících (tj. převážně Plochy 
zemědělské - NZ, Plochy lesní - NL, Plochy vodní a vodohospodářské - W, Plochy smíšené 
nezastavěného území - přírodní, zemědělské - NSpz a Plochy smíšené nezastavěného území - 
rekreačně nepobytové - NSr). Po svém definitivním vymezení budou plochy biokoridorů rovněž 
využívány v režimu Ploch přírodních - NP. 

Biokoridory jsou tedy v ÚP vyznačeny hranicí, formou „překryvné funkce“ k funkcím stávajícím 
(viz výše). Všechny prvky mají zajištěny prostorové parametry. Udržení jejich funkčnosti spočívá 
především ve správném způsobu hospodaření (na PUPFL obnova přirozené dřevinné skladby dle 
stanoviště, na ZPF obnova květnatých luk v nivách vodotečí, doplnění břehových porostů vodotečí a 
rozptýlené zeleně, obnova malých vodních nádrží). 

ÚSES je v ÚP doplněn tzv. interakčními prvky, což jsou stávající i nově navržené 
(prodloužené) liniové prvky v zemědělské krajině, na řešeném území sledující zejména komunikace, 
polní cesty, hranice pozemků, meze a drobné vodoteče. Jedná se o stromořadí v travnatých pásech 
podél komunikací a polních cest, resp. nepravidelné řady stromů či keřů. V krajině lesozemědělského 
typu plní funkci interakčních prvků také plochy smíšené nezastavěného území (NS). Na lokální úrovni 
interakční prvky zprostředkují příznivé působení ostatních ekologicky významných krajinných 
segmentů. Vzhledem k omezeným parametrům jejich realizace nevyžaduje zábory zemědělské půdy, 
mají navíc významnou krajinotvornou a protierozní funkci. 

Část Starého Hradiště je dle ÚAP hodnocena jako migračně významné území (jižní polovina 
ř.ú.). 

Významným kritériem pro hodnocení stavu krajiny je koeficient ekologické stability (KES) . 
Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních (lesy, 
trvalé travní porosty, sady, zahrady, vinice, chmelnice, vodní plochy) a nestabilních krajinotvorných 
prvků (orná půda, zastavěné plochy, ostatní plochy) v daném území. Obec Staré Hradiště má KES 
0,37 (viz ČSÚ). Obec Staré Hradiště má průměrnou hodnotu KES ve srovnání s ORP Pardubice (KES 
pro ORP Pardubice = 0,36). 

Řešené území dle hodnoty KES náleží ke krajinnému typu krajina plně antropogenizovaná. 
Tuto krajinu lze charakterizovat jako životní prostředí, které splňuje pouze základní potřeby člověka 
Jde o území intenzivně zemědělsky využívané, kde došlo k výraznému oslabení autoregulačních 
pochodů v ekosystémech. Tento stav způsobuje značnou ekologickou labilitu krajiny. Výsledek KES je 
však velmi orientační hodnotou, nevyjadřuje strukturu, reprezentativnost, kvalitu ani funkčnost 
jednotlivých segmentů. 
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Vodní toky a plochy  

Zájmové území se nachází v povodí řeky Labe na jeho pravém břehu. Jihovýchodní hranici 
k.ú. tvoří levý břeh řeky Labe a následně pravý břeh ramene Labe. Labe je tokem I. řádu s plochou 
povodí 144055 km2 (z čehož 49 933 km2 je na území Česka). Severně Starého Hradiště se nachází 
Brozanský potok, který pramení jižně místní části Psinek, odtéká západním směrem do Ohrazenic, 
kde se do něho vlévá jako pravostranný přítok Hledíkovský potok. Oba potoky mají upravené koryto, 
které se běžně upravuje na dvou až pětiletou vodu. V celém území se dále nachází soustava 
melioračních příkopů, které jsou vodné prakticky jen v případě dešťů. Kapacita koryta potoků je malá a 
nelze je přiváděním dalších dešťových vod přetěžovat. Rozsáhlé úpravy vodních toků ve smyslu 
stavebních úprav nejsou navrhovány. Doporučujeme doplnit vegetativní opevnění, pročistit koryta a 
tím toky začlenit do systému ÚSES. 

Povodí 

Řešené území spadá do hlavního evropského povodí Labe a celkem do 4 povodí IV. řádu: 
1-03-02-088 - Labe; dílčí plocha povodí 10,826 km2, celková plocha 5 152,487 km2; 
1-03-04-030 - Brozanský potok; dílčí plocha povodí 11,610 km2; 
1-03-01-019 - v severní části zasahuje do ř.ú. v Kunětickém lese; 
1-03-04-029 - v severní části zasahuje do ř.ú. v Kunětickém lese; 

Správa toků 

 Správcem vodních toků vč. řeky Labe (významný vodní tok) je Povodí Labe, s.p. 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů v platném znění (vodní 
zákon), § 49 Oprávnění při správě vodních toků, odstavec 2c je nutné ponechat volný manipulační 
pruh u drobných vodních toků v šířce alespoň 6 m od břehové čáry, u významných vodních toků pak 8 
m od břehové čáry. 

Vodní plochy 

V řešeném území se nenacházejí významnější vodní plochy. 

Záplavové území, protipovodňová ochrana a návrhy opatření na tocích 

Tok řeky Labe je zařazen do říční sítě s vyhlášeným záplavovým územím a aktivní zónou 
záplavového území. V grafické části je vymezena hranice stoleté vody Q100 a aktivní zóny pro Q100. 
V řešeném území tyto hranice zasahují do jihovýchodního cípu, částečně do zastavěného území 
ploch individuální rekreace (RI). Řešeného prostoru se netýká režim území zvláštní povodně pod 
vodním dílem ani historické povodně. 

ÚP chrání přirozené inundační prostory podél Labe, nejsou zde navrženy žádné rozvojové 
plochy. K protipovodňové (retenční) funkci niv toků je žádoucí přihlížet i při konkrétních rozvojových 
záměrech a stavebních aktivitách. 

Na území jihozápadně zastavěného území Brozan je zpracována dokumentace Revitalizace 
mrtvého ramene Labe v k.ú. Brozany nad Labem pro stavební povolení. Součástí revitalizace je 
odbahnění ramene a obnova tůní a vegetační úpravy. Dokumentaci zpracovala firma Envicons s.r.o. 
Pardubice v srpnu 2013. Prostor, jehož se tato revitalizace bude týkat je funkčně zařazen do Plochy 
vodní a vodohospodářské - W a NSr - plochy smíšené nezastavěného území - rekreační nepobytové. 
V rámci těchto ploch je revitalizace umožněna. 

K posílení retenční schopnosti území a ke zvýšení protipovodňové ochrany by měla (kromě 
výše uvedeného) přispět i následující opatření, s nimiž ÚP počítá: 

• realizace protierozních opatření na plochách zemědělské půdy - vhodná organizace půdního 
fondu, šetrné způsoby obhospodařování a stavebně technická opatření (zatravňovaní pásy, 
průlehy apod.) respektující přírodní hodnoty vč. krajinného rázu; 

• realizace navržených prvků ÚSES a interakčních prvků, která by měla výrazně přispět také 
k ochraně půdy proti erozi a k zadržení vody v krajině; 

• revitalizační opatření na tocích - při návrzích úprav toků a zařízení na nich je třeba (po konzultaci 
se správcem toku) přiměřeně respektovat a doplňovat břehové porosty, tak i charakter koryt 
vodotečí coby krajinotvorný prvek, pročistit koryta; 
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• při zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území 
byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových 
poměrů v tocích; 

Pozorovací vrty 

Viz kap. f 5.2 odůvodnění ÚP. 

Při návrzích úprav toků a zařízení na nich je (po konzultaci se správcem toku) třeba přiměřeně 
respektovat jak stávající břehové porosty, tak i působení charakteru koryt vodotečí coby krajinotvorný 
prvek. Při zástavbě území je nutno dbát na to, aby odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území 
byly po výstavbě srovnatelné se stavem před ní, tzn. aby nedocházelo ke zhoršení odtokových 
poměrů v tocích. 

Podle ustanovení § 49 vodního zákona správci vodních toků mj. mohou při výkonu správy 
vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků, užívat 
pozemků sousedících s korytem vodního toku (u významného vodního toku 8 m, u drobných vodních 
toků nejvýše v šířce do 6m od břehové čáry). 

Zemědělský p ůdní fond a Pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa  

Viz kap. h 1) a h 2) Odůvodnění ÚP. 

 

f 4 ) OCHRANA KULTURNÍCH A HISTORICKÝCH HODNOT 

V severní části řešeného území vč. Hradiště na Písku je vymezen návrh na Krajinnou 
památkovou zónu Bohdanečsko. 

Kulturní památky  

V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR (ÚSNKP) je zapsán 
následující objekt ležící na řešeném území: 

 

Číslo 
rejst říku  

Sídelní 
útvar 

Část 
obce  čp Památka  

Umíst ění 
(ulice, náměstí) 

Rok 
prohlášení 
zapsání 

25112/6-2151 
Staré 

Hradiště 
Staré 

Hradiště 
 sýpka JV okraj Starého 

Hradiště 
1958 

 

Území východně silnice II/324 spadá do ochranného pásma národní kulturní památky 
hradu Kun ětická Hora (viz grafická část ÚP), dominantu Polabí severovýchodně od obce. Je nutné 
chránit dálkové pohledy a panorama hradu Kunětická Hora a nenarušit je výstavbou. V ochranném 
pásmu národní kulturní památky hradu Kunětická hora jsou nepřípustné velkoplošné solární, 
fotovoltaické a obdobné zařízení na všechny šikmé stávající i navrhované střechy. Dále je nutné v OP 
NKP respektovat vesnický charakter zástavby (např. stávající urbanistickou strukturu, hmotové řešení 
staveb, výškovou hladinu a typy a sklony střech. 

Památky místního významu  

V řešeném území se nacházejí některé objekty památkové a kulturní hodnoty, které nejsou 
registrovány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Tvoří však nedílnou součást 
zdejšího hmotného kulturně-historického dědictví. V ÚP jsou, ve snaze podpořit jejich faktické 
plnohodnotné uchování, příp. i vyšší stupeň jejich památkové ochrany, respektovány a vyznačeny 
v grafické části. Seznam těchto památek viz. kap. 2.2 výroková část ÚP. 
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Archeologické památky  

Celé posuzované území je možné chápat ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění jako „území s archeologickými nálezy (ÚAN) “ a to ÚAN první 
kategorie  - podle metodiky zpracované v rámci výzkumného úkolu „Státní archeologický seznam ČR“ 
č. KZ97PO2OPP001 zadaného Ministerstvem kultury ČR - viz Bečvář, L. - Cejpová, M. - Ernée, M. - 
Knechtová, A. - Krušinová, L. - Sklenářová, Z. - Vachůt, P. - Volfík, P. 2003: Státní archeologický 
seznam České republiky. Praha. 

Za „území s archeologickými nálezy“ lze přitom považovat prostor, kde již byly jakékoliv 
archeologické nálezy movité či nemovité povahy identifikovány a rovněž tak prostor, kde je možné 
vzhledem k přírodním podmínkám či dosavadnímu historickému vývoji tyto nálezy s vysokou 
pravděpodobností očekávat. 

Území s archeologickými nálezy také splňují podmínky pro to, aby mohla být považována za 
území s výskytem archeologického dědictví ve smyslu Úmluvy o ochraně archeologického dědictví 
Evropy (revidované) vyhlášené pod č. 99/2000 Sb. m. 

Obecně je nutno respektovat skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými 
nálezy s prokázaným výskytem archeologického dědictví. Na území s archeologickými nálezy je 
stavebník povinen dle § 22 a 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu 
nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický ústav 
AV ČR a oprávněná organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení 
záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany 
archeologických památek. 

Naleziště v k.ú. Brozany nad Labem: 

1. labské pravobřeží u vsi, plocha pro dočasné úložiště materiálu vytěženého při čištění labského 
koryta, ZM 10:13-24-23, 060:085 mm; výzkum J. Horák, r. 2005; pravěká a pozdně středověká 
keramika; Pozn.: částečná skrývka ornice nezasáhla podloží;  

2. na severozápadním okraji obce, zahrady domů čp. 34 - 35 a okolní pozemky; lužické pohřebiště, 
žárové hroby, keramika; Pozn.: známé již před r. 1906; z větší části zničeno zástavbou - naleziště 
č. 2 podle číslování T. Čurdy; 

• zahrada č.p. 35 (maj. R. Jedlička); průzkum Z. Bičíka při kopání písku, IV. 1951; lužické 
pohřebiště, žárový hrob, keramika, zlomky bronzových předmětů (2 náramky, jehlice); 
mladohradištní sídliště, keramika; 

• zahrada č.p. 34; J. Rykl při výkopech, VII. 1951; lužické pohřebiště, žárový hrob, keramika;  

• prostor před zahradami č.p. 34 a 35; výzkum ARÚ Praha (J. Břeň), XI. 1951; porušené lužické 
pohřebiště, žárové hroby, keramika; Pozn.: jediný neporušený hrob byl v cestě před č.p. 35 

3. v místní části Cihelna na rozhraní žlutky a podložního písku; r. 1899; nedatovaný (údajně 
paleolitický) artefakt - opracovaný jelení paroh; Pozn: nelze vyloučit, že nález byl získán na k.ú. 
Pardubice II - Cihelny; 

4. staveniště rodinného domu na jihovýchodním okraji intravilánu osady Hradiště na Písku, parc. č. 
694/1, ZM 10:13-24-22, 393:318 mm; negativní výzkum T. Čurdy, r. 2005; 

katastr 

• v náplavech Labe u vsi; r. 1938; sekeromlat s obloukovitým týlem kultury nálevkovitých 
pohárů; Pozn.: naleziště č. 1 podle T. Čurdy;  

• v náplavech Labe; r. 1950; neolitická teslice, středověký miskovitý kachel; 

• u obce v labském náplavu; sběr p. V. Markalouse, r. 1950; římská keramická lampa; Pozn.: 
datace: 4. - 5- stol;  

• tzv. „Kořínkově lese“ pardubického velkostatku, na pasece u „Němčického kopce“, oddíly č. 7 
a 20; při kopání pařezů, 22. a 23.3.1920; pozdně středověký mincovní depot ve dvou 
keramických nádobách (pražské groše, bílé peníze, Jiří z Poděbrad, Vladislav Jagellonský, 
Ludvík III. Hesenský); Pozn.: depot uváděn i pod k.ú. Ráby; 
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Naleziště v k.ú. Staré Hradiště: 

5. intravilán, v západní části bývalého hospodářského dvora, na místě č.p. 1, 2 a 3; areál středověké 
tvrze; Pozn.: zbytky zdí zachovány pod úrovní terénu; 

• na pozemku p. Teplého č.p. 2; 16.5.1922; středověký mincovní depot (33 ks, střední 
brakteáty); 

 

V kap.2.2 jsou vypsány hodnoty v administrativním rámci obce, které ÚP navrhuje chránit. 
Jedná se o hodnoty přírodní a krajinné, přírodně - civilizační a civilizační. Územní plán je často 
jediným nástrojem ochrany těchto hodnot. Uvedené hodnoty jsou zčásti subjektivní a obvykle tak i 
hůře definovatelné. I díky své „symbiotické“ povaze však mají nezastupitelné místo v území. 

 

f 5) KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

f 5.1) Doprava  

SOUČASNÝ STAV 

Řešené území se nachází východně od silnice I/37, při silnici II/ 324. Je obsluhováno pouze 
dopravou silniční.  

Silni ční doprava  

Obcí Staré Hradiště, severojižním směrem, prochází páteřní silnice II/324, která 
zprostředkovává přímou dopravní obsluhu s nedalekým krajským městem Pardubice. Silnice III. třídy 
mají regionální význam, zahušťují silniční síť a zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu 
jednotlivých místních částí řešeného území. Ostatní komunikace jsou místní, resp. účelové. Obcí 
Staré Hradiště prochází následující silnice: 

Silnice II. třídy 

II/324  silnice I/37 (Medlešice) - Pardubice - silnice I/37 (Hrobice); 

Tato komunikace tvoří dopravní osu v zájmovém území ve směru sever - jih. Parametry 
komunikace v řešeném území (směrové, šířkové i výškové) jsou vyhovující. V řešeném území 
narušuje životní prostředí a negativně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu, protože mimo funkce 
významného dopravního tahu plní i roli přímé dopravní obsluhy přilehlé zástavby, především v Hradišti 
na Písku. 

Silnice III. třídy 

III/0362  Ohrazenice - Staré Hradiště; 

III/2985  Staré Hradiště - Brozany - Ráby - Dříteč; 

III/0373  Staré Ždánice - Stéblová - Srch - Hradiště na Písku; 

III/2987  Hradiště na Písku - silnice III/2985 (Ráby); 
 

Silnice III. třídy zahušťují silniční síť, zprostředkovávají přímou dopravní obsluhu jednotlivých 
místních částí a sousedních obcí. Parametry těchto silnic z větší části odpovídají jejich významu a 
přenášeným intenzitám, dopravně nevyhovující jsou směrové parametry silnice III/2985 při části 
průtahu této silnice v místních částech Staré Hradiště a Brozany. 

Silnice II. a III,. tříd jsou v majetku Pardubického kraje a ve správě Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje. 

Intenzity silniční dopravy 

Intenzity silniční dopravy jsou jedním z primárních vstupních údajů při posuzování a 



Územní plán Staré Hradiště 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
110

navrhování silniční sítě či jejích úseků. Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice 
III. třídy a místních komunikací. Veškeré údaje jsou uváděny ve skutečných vozidlech za 24 hodin v 
obou směrech a představují celoroční průměr. 

V řešeném území se nachází dva sčítací úseky č. 5 - 2030 na silnici II/324 (Pardubice - I/37 u 
Hrobic) a č. 5 - 6060 na silnici III/2985 (Staré Hradiště - III/2984 Ráby). Na ostatních silnicích III. tříd 
v zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo. 

Tabulka intenzit provozu - rok 2005 

Celoroční průměrná intenzita (počet vozidel v dané kategorii za 24 h) 

Číslo 
silnice Úsek Vymezení úseku T O M S 

II/324 5-2030 vyús.z 37-Pardubice, zač. spr. území 947 6302 39 7288 
III/2985 5-6060 Staré Hradiště-Ráby, zaús.2984 326 2719 33 3078 

 
Legenda: 

T - těžká motorová vozidla a přívěsy (zvláště sčítány přívěsy, v r. 2010 již sčítány přívěsy jako součást TMV) 
O - osobní a dodávkové automobily 
M - jednostopá motorová vozidla 
S - součet všech motorových vozidel a přívěsů 

Tabulka intenzit provozu - rok 2010 

Celoroční průměrná intenzita (počet vozidel v dané kategorii za 24 h) 

Číslo 
silnice Úsek Vymezení úseku TV O M SV 

II/324 5-2030 vyús.z 37-Pardubice, zač. spr. území 842 6023 72 6937 
III/2985 5-6060 Staré Hradiště-Ráby, zaús.2984 319 3472 47 3838 

Legenda: 

TV - těžká motorová vozidla celkem (v r. 2010 sčítány přívěsy jako součást TMV) 
O - osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 
M - jednostopá motorová vozidla 
SV- všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) 

 
Silnice II/324 v zájmovém území díky svým technickým parametrům a poloze v území je 

částečně využívána tranzitní dopravou, v obci se nachází zdroje a cíle generující nákladní dopravu. 
Výsledky z r. 2010 ukazují pokles intenzit těžkých motorových vozidel - pokles o cca 11 % (zde však 
mohlo dojít ke zkreslení díky odlišné metodice obou sčítání v klasifikaci návěsů), pokles intenzit 
osobních a dodávkových vozidel o cca 4,4 %. Celkový pokles intenzity dopravy je o 4,8 %. Výsledky 
sčítání v roce 2010 naznačují mírný pokles intenzit oproti roku 2005. Intenzita provozu je však stále 
velmi vysoká a pokles intenzity nijak významný, i přes vedení paralelní silnice I/37 Pardubice - Hradec 
Králové. 

Silnice III/2985 je velmi silně dopravně zatížena. Východní část Starého Hradiště, Brozany a 
dále Ráby jsou zatíženy nejen dopravou kterou generují cíle nákladní dopravy v zájmovém území, ale 
i doprava směřující do severovýchodní části města Pardubic. Dopravní napojení severovýchodní části 
města Pardubic ze silnice I/37 je možno buď centrem Pardubic nebo přes Staré Hradiště, Brozany, 
Kunětice směrem do Pardubic. Výsledky z r. 2010 ukazují pokles intenzit těžkých motorových vozidel - 
pokles o cca 2 % (zde však mohlo dojít ke zkreslení díky odlišné metodice obou sčítání v klasifikaci 
návěsů), ale nárůst intenzit osobních a dodávkových vozidel o cca 28 %. Celkový nárůst intenzity 
dopravy je o 24,7 %. Intenzity na této komunikaci jsou velmi vysoké. 

Zátěž pro životní prostředí a bezpečnost provozu představují obě silnice na níž bylo 
prováděno sčítání dopravy (páteřní silnice II/324 ale i silnice III/2985), jelikož se nacházejí 
v bezprostředním kontaktu s obytnou zástavbou. 

Problematiku velmi vysokého dopravního zatížení silnic v řešeném území s vysokým podílem 
tranzitní dopravy bude v cílovém stavu vyřešena navrhovanou přeložkou silnice I/36 - severní 
tangentou města Pardubic, vedenou jižně od Starého Hradiště. V řešeném území je při jižním okraji 
řešeného území respektován koridor pro umístění přeložky silnice I/36 Pardubice - severní tangenta. 
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Vymezení tohoto koridoru vyplývá z nadřazené ÚPD kraje - ZÚR Pardubického kraje (dle ZÚR Pk 
kraje vymezená jako VPS D10). 

Místní komunikace 

Místní komunikace slouží ke zpřístupnění jednotlivých pozemků a objektů. Pro místní dopravu 
jsou využívány i průtahy silnic II. a III. tříd, na ně navazují místní komunikace různých délek a 
proměnlivých parametrů. 

V okrajových částech jednotlivých místních částí mají komunikace charakter cest se 
zpevněným nebo částečně zpevněným povrchem bez chodníků, v šířce kolem 3 m, vycházející z 
terénních podmínek a jejich fixace zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po 
nezpevněné cesty. Síť místních komunikací doplňuje systém zemědělských cest, které umožňují 
obsluhu jednotlivých objektů mimo souvislou zástavbu obce. 

Kategorizace silnic a funkční třídy 

Dle "Kategorizace silniční a dálniční sítě do roku 2030 v ČR“ (zpracovatel Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, červen 2000) ) a dle „Kategorizace dálnic a silnic I. třídy do roku 2040“ (zpracovatel 
CityPlan spol. s r.o., 2010, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR) je pro silnici II/324 v řešeném území 
stanovena kategorie S 9,5/80. Pro silnice III. třídy není kategorie stanovena, s ohledem na dopravní 
význam však bude postačovat kategorie minimální - S 7,5/50. 

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných 
komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je 
nutno řešit změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve společném 
prostoru místní komunikace. 

Funkční třída stávajícího průtahu silnice II/324 je B2, silnic III. tříd B2 až C1, místní 
komunikace mají funkční třídu většinou C2 a C3. 

Doprava v klidu 

Parkování vozidel je uskutečňováno na soukromých pozemcích, v profilu místních komunikací 
a na veřejných parkovištích.  

Obec je vybavena veřejnými parkovišti poměrně dostatečně, větší mimouliční parkoviště pro 
osobní vozidla jsou ve Starém Hradišti u fotbalového hřiště, u sportovního a rekreačního centra H-
centra, před areálem firmy Ptáček a.s., u plochy výrobní při východní hranici ř.ú. u silnice III/0362, u 
silnice II/324 poblíž hostince v jižní části ř.ú. V Hradišti na Písku jsou parkovací plochy při silnici 
III/2987 u hostince. 

Garážovací stání jsou reprezentována garážemi na vlastním pozemku. 

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech 
potenciálních cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a 
zařízení občanské vybavenosti. Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle 
ČSN 736110. 

Železniční doprava 

Řešené území není obsluhováno železniční dopravou. Nejbližší železniční stanice je mimo 
řešené území v Semtíně na trati č. 031 Pardubice - Hradec Králové, vzdálená cca 1,5 km. 

Pěší doprava 

Chodníky jsou realizovány při průtazích státních silnic a při některých významnějších místních 
komunikacích. 

Řešeným územím jsou vedeny značené turistická trasy vedoucí ke hradu Kunětická Hora: 

• zelená trasa - Pardubice - Brozany - Ráby - Kunětická hora o délce cca 6 km; 

• žlutá trasa - Kunětická hora - železniční zastávka Stéblová o délce cca 8 km; 

• červená trasa - Pardubice - Kunětická hora lemuje jižní hranici řešeného území (je však vedena 
mimo něj) o délce cca 9 km; 
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Cyklistická doprava, cykloturistika 

Území je intenzivně využíváno pro sport a rekreaci, především cykloturisty a bruslaři. 
Nejatraktivnější je cyklostezka z Pardubic ke hradu Kunětická Hora, kde parametry cyklostezky 
mnohdy nedostačují parametrům stezek. V oblasti je též množství místních komunikací a zpevněných 
cest, které lze pro účely cykloturistiky využít. Cyklotrasy a cyklostezky jsou postupně vybavovány 
odpočinkovými místy s občerstvením a nezbytným mobiliářem (lavičky, přístřešky, informační tabule, 
stojany na kola, odpadkové koše apod.). 

Cyklostezky jsou vybudovány mezi místní částí Brozany a Ráby při silnici III/2985, podél řeky 
Labe s odbočkou do Brozan a východně Brozan směrem ke hradu Kunětická Hora.  

Územím prochází nadregionální dálková Labská cyklotrasa č. 2 a tři regionální cyklotrasy: 

• č. 2 Labská - Krkonoše - Hradec Králové - Ráby - Brozany - Pardubice - Nymburk - Mělník; 

• č. 4123 - Pardubice - Staré Hradiště - Srch; 

• č. 4124 - Pardubice - Staré Hradiště - Brozany - Ráby - Kunětická hora - Hrobice - Opatovice nad 
Labem; 

• č. 4125 - Pardubice (zámek) - podél řeky Labe - Kunětice - Sezemice - č. 2 Labská (Borek); 

Veřejná hromadná doprava osob 

Hromadnou přepravu osob na řešeném území zajišťují v dostatečné míře autobusy 
Integrované regionální dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

Dále je obec napojena na MHD Pardubic linkami: 

•  č.16 - trasa Pardubice hlavní nádraží - Masarykovo nám. - Staré Hradiště - Ráby - Němčice - 
Dříteč a zpět. V obci má několik zastávek : Staré Hradiště - hostinec, Psinek, Brozany, Ráby. 
V pracovní dny cca 6 spojů. 

• č.10 - trasa Ohrazenice - Staré Hradiště - Pardubice hlavní nádraží - Dukla - Nemošice. V obci má 
2 zastávky : Staré Hradiště - Na Hledíku, hostinec. V pracovní dny cca 9 spojů. 

Spojení s vyšším centrem osídlení tj. Pardubicemi je v dostatečné míře zajištěno. 

Letecká doprava a jiné druhy dopravy 

Část území (cele zastavěné území Starého Hradiště a jižní část zastavěného území Brozan) 
se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice s výškovým omezením staveb. Celé řešené území 
zasahuje do ochranného pásma leteckých pozemních zařízení radionavigačních a do ochranného 
pásma letiště. 

V řešeném území není provozována doprava letecká, těsně za hranicí ř.ú. severovýchodně 
zastavěného území Brozan v k.ú. Kunětice se nachází letiště Kunětice, Plocha pro sportovní létající 
zařízení (SLZ) neveřejná (dráha: šířka 40 m, délka 730 m, povrch: tráva). Provozovatelem je Aeropark 
Pardubice o.s. 

Vodní doprava  není v zájmovém území provozována. 

NÁVRH 

Silni ční doprava 

Jižní okraj řešeného území, resp. k.ú. Staré Hradiště, zasahuje navrhovaný koridor ZDk1 pro 
stavbu přeložky silnice I/36 Pardubice - severní tangenta včetně všech souvisejících staveb. 

Koridor pro stavbu přeložky silnice I/36 Pardubice - severní tangenta je vymezen a 
stabilizován v ZÚR Pardubického kraje a zkoordinován s ÚPD sousední obce (Pardubice). Stavba 
přeložky silnice I/36 Pardubice - severní tangenta včetně souvisejících staveb je v návrhu ZÚR 
zařazena jako veřejně prospěšná stavba (VPS s označením D10). ÚP Staré Hradiště vymezuje 
přeložku silnice I/36 Pardubice - severní tangenta jako veřejně prospěšnou stavbu (VPS) s možností 
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vyvlastnění s označením VD1. Koridor je zařazen do Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS. Po 
realizaci a zprovoznění přeložky silnice I/36 Pardubice - severní tangenta dojde k poklesu intenzity 
dopravy v řešeném území. 

Na silnicích v obci se doporučuje pouze údržba krytu a zajištění odtoku srážkové vody 
z vozovky v zastavěném území. Zastavitelné plochy budou napojeny ze stávajících silnic II., III. tříd a 
místních komunikací.  

Pro dopravní napojení lokality pro bydlení ZB8 je severně navržena zastavitelná lokalita ZD1, 
napojená na stávající silnici III/2987. ZD1 je funkčně zařazena do Plochy dopravní infrastruktury - 
silniční - DS. 

V rámci rozvojových lokalit (zastavitelných ploch) budou umisťovány i další komunikace pro 
vnitřní obsluhu území, a to v souladu s příslušnými předpisy a normami dle daného účelu, resp. 
prodlouženy místní komunikace, které naváží na stávající dopravní systém. Způsob napojení je nutno 
řešit v souvislosti se způsobem zástavby jednotlivých lokalit (zejména těch rozsáhlejších). Vedení 
místních komunikací uvnitř lokalit bude odvislé od konkrétního zastavovacího plánu a provedené 
parcelace a bude předmětem řešení navazujících dokumentací. 

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině 
těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5m a končící nejdále 50m od 
stavby. Dopravní připojení staveb musí splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 
přístup požární techniky. Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet 
požadované parametry a ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. 

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek bytového domu, je 12m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5m. 
Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek 
rodinného domu, je 8m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5m. Při návrhu je též 
nutno respektovat požadavky na plochy k vyvinutí křižovatek (napojení) a potřebných rozhledových 
polí v křižovatkách. Podcenění tohoto problému má mnohdy za důsledek zpětný odkup pozemků od 
nových majitelů. 

Budou respektovány stávající a navržené Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS a jejich 
ochranná pásma a Plochy veřejných prostranství - PV. 

Doprava v klidu 

Parkování vozidel bude i nadále uskutečňováno na soukromých pozemcích, v profilu místních 
komunikací a na veřejných parkovištích. 

Územním plánem není nově samostatně navrženo žádné parkoviště, tato funkce je však 
přípustná v rámci jiných vhodných ploch - stabilizovaných a zastavitelných. 

Dostatečné plochy pro parkování a odstavování je nutno dimenzovat u všech potenciálních 
cílů dopravy, tj. u obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanského 
vybavení. 

Pěší doprava 

Doplnění chodníků je možné podle potřeby obyvatel. ÚP respektuje značené turistické trasy. 

Cyklistická doprava, cykloturistika 

V ÚP jsou cyklotrasy a cyklostezky respektovány a navrhovány další.  

ÚP navrhuje posílit cykloturistiku vybudováním cyklostezky vedoucí od okolí hradu Kunětická 
Hora podél silnice III/2987 a dále podél silnice II/324 přes Hradiště na Písku a Staré Hradiště do 
Pardubic. Trasu této cyklostezky ÚP konkrétně netrasuje, ale umožňuje ji v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití ve stabilizovaných i zastavitelných plochách. Konkrétní trasování bude řešeno 
podrobnější dokumentací, při níž musí být vzaty v úvahu nejen limity využití území, ale i majetkové 
poměry, investiční náklady apod. 

V rámci dalšího zlepšení podmínek cyklodopravy je územním plánem samostatně navržena 
cyklostezka ZD3 vedená v souběhu s intenzivně dopravně zatíženou silnicí III/2985. ZD3 je zařazena 
do Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS. Cyklostezka je vymezena jako veřejně prospěšná 
stavba VD3 s možností vyvlastnění. 
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ÚP dále navrhuje jihovýchodně zastavěného území Brozan cyklostezku s označením ZD2, 
propojující stávající části vedené regionální cyklostezky č. 2 Labská mimo zastavěné území. ZD2 je 
zařazena do Plochy dopravní infrastruktury - silniční - DS. Cyklostezka je vymezena jako veřejně 
prospěšná stavba VD2 s možností vyvlastnění. 

Cyklotrasy a cyklostezky budou i nadále postupně vybavovány odpočinkovými místy 
s občerstvením a nezbytným mobiliářem (lavičky, přístřešky, informační tabule, stojany na kola, 
odpadkové koše apod.). 

ÚP vymezuje územní rezervu R1 pro cyklostezku z Němčic podél silnice III/2985. Cyklostezka 
by propojila Němčice s hradem Kunětická hora, řešeného území se dotýká okrajově. 

Veřejná hromadná doprava osob 

V ÚP jsou zastávky hromadné dopravy respektovány. 

Vodní doprava   

Na hranici řešeného území se nachází plánované napojení průplavního spojení Dunaj-Odra-
Labe (D-O-L) na výhledovou vodní cestu Labe. Labská větev D-O-L je sledována jako územní 
rezerva. 

Ochranná pásma  

Silnice 

Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních 
komunikacích. Silniční ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle 
zastavěné území obcí. Je v nich zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit 
vlastní komunikaci nebo provoz na ní. Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční 
správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do 
výšky 50m a ve vzdálenosti: 

silnice II. třídy  15 m od osy vozovky 

silnice III. třídy  15 m od osy vozovky 

Železnice 

V řešeném území se nevyskytují. 

Letecká doprava 

Část území (cele zastavěné území Starého Hradiště a jižní část zastavěného území Brozan) 
se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice s výškovým omezením staveb. Celé řešené území 
zasahuje do ochranného pásma leteckých pozemních zařízení radionavigačních. 

 

Všechna uvedená OP týkající se ř.ú. územní plán respektuje. 

 

f 5.2) Zásobování vodou  

SOUČASNÝ STAV 

Staré Hradišt ě 

Obec Staré Hradiště je zásobována ze skupinového vodovodu Pardubice z vodojemu 
Kunětická hora (15 000 m³) s kótami terénu 277 - 272 m n. m. Přes obec je veden zásobní řad DN 
600 z vodojemu Kunětická hora do Pardubic. Větší zásobní řad DN 300 prochází severně od obce a 
zásobuje Ohrazenice, Bohdaneč a Semtín. Vedlejší rozvodné řady jsou profilu DN 80 a DN 100. 
Vodovod provozuje a je ve vlastnictví společnosti VAK Pardubice a.s. Kvalita dodávané vody 
odpovídá ČSN 757111, provozní tlaky 0,5 MPa. Na veřejný vodovod jsou napojeni všichni trvale 
bydlící obyvatele. Vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území v obci. 
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Brozany 

Vodovodní síť je napojena na hlavní zásobní řad DN 600 a nový propojovací řad DN 500. 
Rozvodné řady jsou profilu DN 150, DN 110. Provozní tlaky v síti jsou 0,5 MPa. Rozvody vody 
v zastavěném území jsou vedeny po veřejných prostranstvích a plochách pro dopravu. Na veřejný 
vodovod jsou napojeni všichni trvale bydlící obyvatele. Vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území 
v obci.  

Hradišt ě na Písku 

Vodovodní síť je napojena na řad DN 600 ve Starém Hradišti řad DN 150 vede do Hradiště na 
Písku a na křižovatce u restaurace „U Nouzů“ odbočuje a pokračuje do obce Srch. Mezi obcemi Staré 
Hradiště a Hradiště na Písku odbočuje obslužní řad do obce Psinek DN 100. Provozní tlak v síti je 
0,45 MPa, voda z vodojemu Kunětická Hora (277 - 272 m n. m.). Na veřejný vodovod jsou napojeni 
všichni trvale bydlící obyvatele. 

NÁVRH 

Stávající systém zásobování vodou všech částí obce je vyhovující a zůstane nezměněn. 
V návrhovém období se počítá s běžnými opravami na vodovodních řadech a s výstavbou nových 
vodovodních řadů souvisejících s územním rozvojem obce. 

Zákres vodovodních řadů je nutno chápat jako grafické vyjádření koncepce zásobování 
vodou, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak nejsou 
vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras 
jednotlivých řadů není součástí koncepce zásobování vodou). 

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou  

V případě přerušení dodávky pitné vody budou obyvatelé obce zásobováni náhradním 
způsobem. Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pitnou vodu je nutné dovážet v cisternách nebo 
jako balenou. Užitkovou vodu si obyvatelstvo zajistí z místních mělkých studní. 

Zásobování požární vodou  

Zásobování požární vodou v obci Staré Hradiště je zajištěno umělými zdroji. Přirozené a 
víceúčelové zdroje se v ř.ú. nevyskytují. Zdroje požární vody vycházejí z Požárního řádu obce Staré 
Hradiště: 

• hydrantová síť je zavedena ve Starém Hradišti, Brozanech a Hradišti na Písku.; 

• požární studny (zakresleny v grafické části) 

Hradiště na Písku - při hlavní silnici vpravo, cca 100m před křižovatkou ve směru Staré 
Hradiště - Hradec Králové; 

Brozany - 40 m od požární zbrojnice;  

Brozany - v parčíku před č. p. 88;  

Staré Hradiště - parčík Na Kratinách a u božích muk před č. p. 5. křižovatka s ul. Hřbitovní; 

Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude zajištěn dostatečný zdroj požární 
vody podle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje 
požární vody a příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804. 

Pozorovací vrty  

V řešeném území se nacházejí 2 pozorovací vrty vč. ochranného pásma a v jižní části k.ú. 
Staré Hradiště zasahuje ochranné pásmo pozorovacího vrtu, samotný vrt (VP 0318 Staré Hradiště 31, 
kategorie A2) je mimo ř.ú. 

VP 0311 Staré Hradiště (Brozany), hydrogeologický rajón č.114, kategorie A2 (objekty tvořící 
jádro pozorovací sítě). 

VP 0317 Staré Hradiště (Brozany) 9, hydrogeologický rajón č.114, kategorie A2. 
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Ochranná pásma  

Ochranné pásmo pozorovacích vrtů s pramenů ČHMÚ  

Ochrana pozorovacích vrtů je zajištěna kruhovými ochrannými pásmy (převážně o poloměru 
500 m), které jsou v ÚP respektovány.  

Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě 

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle 
zákona č. 274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana vodovodních 
řadů a kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3, 
jsou ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu, a to: 

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně  1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm  2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0m. 

Je nutno respektovat ochranné pásmo hlavního přívodního řadu DN 400, které činí 2,5 m na 
obě strany od osy potrubí, aby ho bylo možno opravit, tedy 5,5 m s tím, že pokud je hloubka uložení 
řadu ve větší hloubce jak 2,5 m se ochranné pásmo vodovodu zvětšuje na 3,5 m na obě strany a je 
tedy cca 7,5 m. 

Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti 
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak 
vyplývá z provozní smlouvy. Jedná se zejména o následující činnosti: 

a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či 
provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; 

b) vysazovat trvalé porosty; 
c) provádět skládky jakéhokoliv odpadu; 
d) provádět terénní úpravy; 

 
 

f 5.3) Kanalizace a čištění odpadních vod  

SOUČASNÝ STAV  

Staré Hradišt ě 

V obci je provedena jednotná kanalizační síť DN 600, DN 800, DN 700, DN 1 000, DN 1 200. 
Vedlejší stoky DN 300 - DN 500. Kanalizace odvádí odpadní vody z celého povodí do Ohrazenic a 
stokového systému města Pardubic. Odpadní vody končí v ČOV Pardubice - Semtín. Cca 95% 
obyvatel je napojeno na kanalizační síť. 

Brozany 

V obci je vybudována kanalizace splašková oddílná. Odpadní vody jsou čerpány do 
kanalizace ve Starém Hradišti, dále do kanalizačního systému města Pardubic a zakončené ČOV 
Pardubice - Semtín. 

Hradišt ě na Písku 

V obci je vybudována kanalizace splašková oddílná. Odpadní vody jsou odvedeny do 
kanalizace ve Starém Hradišti, dále do kanalizačního systému města Pardubic a zakončené ČOV 
Pardubice - Semtín. 
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NÁVRH 

Vzhledem ke skutečnosti, že odkanalizování všech místních částí je vyřešeno, počítá se do 
budoucna pouze s napojováním zástavby v rámci rozvojových lokalit prodloužením stávajících stok 
(nebo realizací nových) a prováděna běžná údržba. Změna koncepce odkanalizování se 
nepředpokládá. 

Nově zřizování kanalizační stoky budou důsledně oddílné. Do kanalizace pro veřejnou potřebu 
lze vypouštět pouze odpadní vody charakteru odpadní vody z domácností. Odpadní vody se 
specifickým znečištěním musí být řešeny samostatně, tzn. mimo kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

V území se stávající tlakovou kanalizací nelze na tento systém připojovat dešťové a balastní 
vody, drenáže apod., ale pouze splaškové vody systémem tlakového připojení. 

Odkanalizování každé nově řešené rozvojové plochy bude koncepčně odsouhlaseno a.s. 
Vodovody a kanalizace Pardubice a bude provedeno hydraulické posouzení řešené lokality. 

Zákres kanalizačních stok je nutno chápat jako grafické vyjádření koncepce zneškodnění 
odpadních vod, bez vztahu k jednotlivým pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení tak 
nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových (konkretizace tras 
jednotlivých stok není součástí koncepce zneškodnění odpadních vod). 

Ochranná pásma  

Ochranná pásma kanalizace 

K bezprostřední ochraně kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 274/2001 Sb. 
v platném znění (Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu) vymezují ochranná 
pásma kanalizačních stok. Jejich vymezení i rozsah povolených činností je shodný pro kanalizaci i 
vodovod (viz výše). 

 

f 5.4) Zásobování elektrickou energií  

SOUČASNÝ STAV 

Provozovatelem elektrické sítě na řešeném území je ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 
874/8, Provozní správa ČEZ Distribuční služby s.r.o. 

Způsob napájení 

Řešené území je napájeno elektrickou energií vrchním primérním rozvodným systémem VN 
25 kV. 

Rozvod VVN 110 kV 

Jižním okrajem místní části Brozany probíhá trasa vrchního vedení VVN 2x 110kV č.1153 a 
č.1173. Toto vedení je součástí nadřazené soustavy a nemá přímý vliv na zásobování této lokality 
elektrickou energií.  

Primérní rozvod VN 35 kV 

Území je napájeno elektrickou energií z kmenových linek 35kV, z rozvodny TR 110/35 kV - 
Pardubice -sever. 

Linky VN 35kV byly přečíslovány: původní č. VN 817 na VN 3869, VN 867 na VN 3867, VN 
965 na VN 3965 a VN 966 na VN 3966. 

Transformace VN/NN 

 Řešenou lokalitu v současné době zásobuje elektrickou energií 19 transformačních stanic 
(TS) 35/0,4kV. Z hlediska technické koncepce jsou stožárové nebo kabelové s vrchním nebo 
kabelovým přívodem., V majetku ČEZ Distribuce a.s. je 14 transformačních stanic, v majetku 
průmyslových nebo jiných odběratelů je 5 TS. Jmenný seznam stávajících transformačních stanic, 
včetně technické specifikace je uveden v následujícím seznamu. 
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Staré Hradišt ě: majitel: ČEZ Distribuce a.s.  

 

Číslo TS Název Druh TS  
Transformátor v kVA  

Instalovaný Výhled 

PA 0117 Staré Hradiště - U POŠTY BTS dvousloup. 100 kVA 250kVA 

PA 0118 Staré Hradiště - OBEC příhradová 400 kVA 630 kVA 

PA 0808 Staré Hradiště - SLEPÁ ULICE příhradová 250 kVA 400 kVA 

PA 1041 Staré Hradiště - LOUČKA příhradová 100 kVA 250 kVA 

PA 1065 Staré Hradiště - U HŘIŠTĚ příhradová 400 kVA 630 kVA 

PA 1119 Staré Hradiště - HRADIŠTSKÁ kabel. betonová 250 kVA 400 kVA 

PA 1165 Staré Hradiště - PSINEK BTS jednosloup. 160 kVA 400 kVA 

PA 1243 Staré Hradiště - K PSINKU kabel. betonová 160 kVA 250 kVA 

PA 1278 Staré Hradiště - K SRCHU  kabel, kompakt. 250kVA 630 kVA 

Staré Hradišt ě: majitel: cizí 

 

Číslo TS Název 
  Druh TS  

Transformátor v kVA  

Instalovaný Výhled 

PA 0683 Staré Hradiště - OZS příhradová 160 kVA 160 kVA 

PA 0731 Staré Hradiště - KATR (PILA) příhradová 250 kVA 250 kVA 

PA 0756 Staré Hradiště - ZD příhradová 250 kVA 250 kVA 

 

Místní část Brozany: majitel: ČEZ Distribuce a.s.  

 

Číslo TS Název 
  Druh TS  

Transformátor v kVA  

Instalovaný Výhled 

PA 0718 Brozany - OBEC VÝCHOD příhradová 160 kVA 250kVA 

PA 0719 Brozany - OBEC ZÁPAD příhradová  250 kVA 400 kVA 

PA 1122 Brozany - CHATY BTS jednosloup. 100 kVA 100 kVA 

 

Místní část Brozany: majitel: cizí  

 

Číslo TS Název 
  Druh TS  

Transformátor v kVA  

Instalovaný Výhled 

PA 0621 Brozany - ZD příhradová 160 kVA 160kVA 

PA 1139 Brozany - VZD kabel. kompakt 400 kVA 400 kVA 
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Místní část Hradišt ě na Písku: majitel: ČEZ Distribuce a.s.  

 

Číslo TS Název 
  Druh TS  

Transformátor v kVA  

Instalovaný Výhled 

PA 0211  Hradiště na Písku - HRADIŠTĚ příhradová 250 kVA 400kVA 

PA 0682 Ráby - SÍDLIŠTĚ RD, na hranici 
řešeného území  

Příhradová  250 kVA 250 kVA 

 

Řešené území 

 
Instalovaný transforma ční výkon v TS 

 

 
Celkový 

instalovaný 
výkon 

 počet TS - ČEZ kVA Po čet TS - cizích kVA 

Staré Hradišt ě 9 2070 kVA 3 660 kVA 2730 kVA 

Brozany  3 510 kVA 2 560 kVA 1070 kVA 

Hradišt ě na Písku  2 500 kVA - - 500 kVA 

 

Stávající zatížení distribuce v řešeném území 

Určit současný soudobý příkon řešeného území je velmi obtížné vzhledem k tomu že 
provozovatel energetického systému neposkytuje údaje o dosažených maximálních zatížení 
v jednotlivých TS, nejen z oblasti zásobování obyvatelstva a služeb ale i u podnikatelských odběrů 
zásobovaných z vlastních transformačních stanic. Z těchto důvodů je maximální příkon v řešeném 
území stanoven z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN. Průměrný koeficient vytížení je 
odhadnut u trafostanice ČEZ Distribuce, a.s. 60% při cos ϕ = 0,9. U podnikatelských TS se odhaduje 
50% využití transformačního výkonu při cos ϕ = 0,95. 

 
 

Instalovaný 
el. výkon ČEZ 

Soudobý 
el. příkon ČEZ 

Instalovaný 
el, výkon cizí  

Soudobý 
el. příkon cizí  

Staré Hradišt ě 2070 kVA 0,6x 0,9 x 2070 = 1118kW 660 kVA 0,5x0,95 x 660 = 314kW 

Brozany 510 kVA 0,6x 0,9 x 510 =  276kW 560 kVA 0,5x0,95x 560 = 266kW 

Hradišt ě na 
Písku 500 kVA 0,6x 0,9 x 500 =  270kW - - 

 

Maximální soudobý odběr řešené lokality při uvedených soudobostech (0,6 a 0,5) je 
předpokládán cca 2 245 kW.  

Roční trend růstu příkonu z TS pro stávající zástavbu - je uvažován cca 2% ročně ( k = 1,2 pro 
návrhové období 10 let 
 

 Stávající 
el. příkon ČEZ = P1 

Soudobý p říkon 
v roce 2023      P2= k x P1 

Soudobý p říkon - cizí    
v roce 2028     P2= k x P1 

Staré Hradišt ě 1118 kW 1,2 x 1118 = 1342 kW 1,2 x 314 = 377 kW 

Brozany 276 kW 1,2 x 276 =   332 kW 1,2 x 266 = 320 kW 

Hradišt ě na Písku 270 kW 1,2 x 270 =   324 kW  
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NÁVRH 
 

Posouzení současného stavu zásobování elektrickou energií 

Současná koncepce zásobování systémem 35 kV je perspektivní a zůstane i ve výhledu 
zachována. Orientace na napájecí bod 110/35 kV z rozvodny Pardubice - sever je z hlediska 
zásobování el. energií nejvýhodnějším možným řešením. Rozvod systému 35kV, který je  řešen 
nadzemním nebo kabelovým vedením, bude dále upravován podle potřeby rozvoje území. Krytí 
výkonových požadavků obyvatelstva a drobných služeb a lehkého průmyslu lze zajistit s ohledem na 
technické parametry stávajících TS zvýšením transformačního výkonu a výstavbou nových TS. 

Návrh - nová bytová výstavba.  

Vzhledem k tomu, že nelze u nových odběrů stanovit stupeň elektrizace, obce jsou 
plynofikovány (vytápění pevnými palivy, plynem nebo elektřinou), vychází se z předpokladu 70% 
vytápění tuhými palivy a plynem a 30% elektřinou.  
 
Výpočet byl proveden podle vzorce: 
 RD, el.vytápění : P= n x (6 + 4/n1/2)  
 RD,vytápění tuhými palivy a plynem : P= n x (1,6 + 6,4/n1/2)  
 n = počet RD 
 
 
 Kód lokality - pro bydlení - Staré Hradišt ě 

 
Počet RD Způsob vytáp ění 

Plyn + t.p       elektro 
Příkon 

ZB1 - plochy bydlení, v RD městské a příměstské 50 35 15 199 kW 

ZB2 - plochy bydlení, v RD městské a příměstské  13 9 4 58 kW 

ZB3 - plochy bydlení, v RD městské a příměstské  92 65 27 337 kW 

ZB9 - plochy bydlení, v RD venkovské 4 3 1 26 kW 

ZB10 - plochy bydlení, v RD venkovské 6 4 2 37 kW 

ZB 11- plochy bydlení, v RD venkovské 17 12 5 80kW 

ZB 12 - plochy bydlení, v RD venkovské 4 3 1 26 kW 

ZB 13 - plochy bydlení, v RD venkovské 8 6 2 43 kW 

Celkem 194 RD   806 kW 

 
 
 Kód lokality - pro bydlení - místní část Brozany 

 
Počet RD Způsob vytáp ění 

Plyn + t.p       elektro Příkon 

ZB14 - plochy bydlení, v RD venkovské 32 23 9 160 kW 

ZB15 - plochy bydlení, v RD venkovské 10 7 3 53 kW 

ZB16 - plochy bydlení, v RD venkovské 5 4 1 29 kW 

ZB17 - plochy bydlení, v RD venkovské 11 8 3 56 kW 

ZB18 - plochy bydlení, v RD venkovské 4 3 1 26 kW 

Celkem 62 RD   324 kW 
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Kód lokality - pro bydlení - místní část Hradišt ě    
na Písku 

 

Počet RD Způsob vytáp ění 
Plyn + t.p       elektro Příkon 

ZB5 - plochy bydlení, v RD městské a příměstské 5 4 1 29 kW 

ZB6 - plochy bydlení, v RD městské a příměstské  6 4 2 37 kW 

ZB7 - plochy bydlení, v RD městské a příměstské  12 8 4 63 kW 

ZB8 - plochy bydlení, v RD venkovské 16 11 5 78 kW 

Celkem 39 RD   207 kW 

 
 
Kód lokality - ostatní - Staré Hradišt ě 
 

Odhadovaný p říkon 

ZO1- ZO3 plochy OV, komerční vybavení malé a střední. 180 kW 

P1 - plochy OV, veřejná infrastruktura   50 kW 

ZV1 - plochy výroby a skladování - drobná řemeslná výroba 70 kW 

ZV3 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl 150 kW 

ZV4 - plochy výroby a skladování - lehký průmysl 150 kW 

Celkem  600 kW 
 

Kód lokality - ostatní - místní část Brozany Odhadovaný p říkon 

ZV2 - plochy výroby a skladování - drobná řemeslná výroba 50 kW 

Celkem  50 kW 

Výroba a občanská vybavenost. 

Rozvoj průmyslového odvětví a občanské vybavenosti na nových plochách je navrhován bez 
specifického určení. Vzájemná soudobost odběrů bytové a podnikatelské sféry je uvažována ve výši 
0,75. Výhledový soudobý příkon v roce 2023 je uveden v následující tabulce. 

 
 
 

 

Stávající 
el. příkon  

Navrhovaná 
výstavba  

Stávající 
výroba  

Navrhovaná 
výroba + OV  

Výhledový  soudobý 
příkon 2023 celkem  

(x 0,75) 

Staré Hradišt ě 1342 kW 806 kW 377 kW 600 kW 3125 x0,75 = 2344 kW 

Brozany 332 kW 324 kW 320 kW 50 kW 1026 x0,75 = 770 kW 

Hradišt ě na Písku 324 kW 207 kW   531 x 0,75 = 399 kW 

 

Výhledový soudobý příkon řešené lokality je odhadován do roku 2023 na cca 3513 kW. 
Celkový výhledový příkon ovlivní podnikatelské záměry, které v době zpracování územního plánu 
nejsou blíže specifikovány 

Zajištění výhledového příkonu. 

Zásobování řešeného území el. energií zůstane i ve výhledu nezměněno tj. systémem 35kV, 
které je výkonově zajištěno z TR 110/35 kV Pardubice - sever. Předpokládaný výhledový el.příkon pro 
zásobování odběru obyvatelstva a služeb si vyžádá při zvýšení využití transformace na 70% a účiníku 
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0,95 instalovaný transformační výkon zvýšit o cca 1100 kVA. K zajištění zásobování nové bytové 
výstavby , služeb a podnikatelské sféry si vyžádá realizaci 4 nových transformačních stanic. Situování 
nových TS1 - TS4 je navrženo především ve vztahu k nové výstavbě. 

 

 

Transforma ční stanice nutné pro zajišt ění nových odb ěrů 

Plochy bydlení, v RD - ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13  nová TS1 - kabelová 

Plochy bydlení, v RD - ZB18 + stávající zástavba  nová TS2 - kabelová 

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - ZV3  nová TS3 - kabelová, kabel v koridoru 
stávajícího vrchního VN 

Plochy výroby a skladování - lehký průmysl - ZV4  nová TS4 - stožárová 

 
 

Ostatní zastavitelné plochy ZB1 - ZB8, ZB14 - ZB17, ZV1, ZV2, P1, ZO1 - ZO3, budou 
zásobovány ze stávajících TS s možností zvýšení instalovaného výkonu TS. 

Některých z navrhovaných lokalit výstavby se dotýká nadzemní vedení VN 35kV, od kterého 
je nutné dodržet ochranné pásmo stanovené zákonem 458/2000 Sb, §46. 

Na lokalitu ZB1 a ZB2 je zpracována a zaevidována „Územní studie lokality B1“  

Na lokalitu ZB3 je zpracována a zaevidována „ Územní studie lokality B2“, kde TS-PA 1065 je 
rekonstruována a připojena kabelem. 

Rozvody NN 1kV. 

V souladu s požadavky provozní složky energetického systému budou při realizaci nové 
výstavby dodržovány následující pravidla: 

- napojení nových samostatných RD bude řešeno ze stávající distribuční sítě NN 1 kV i za 
předpokladu její úpravy.  

- napojení lokalit s větší energetickou náročností (větší počet RD), bude provedeno z nové nebo 
stávajících TS po jejich případné technologické úpravě. 

Způsob napojení na distribuční síť a použití rozvodného systému (zemní kabel nebo 
nadzemní vedení), určí provozovatel rozvodného zařízení. Stávající vrchní rozvodná síť bude podle 
možností a požadavků na výkon posílena případně postupně kabelizována. 

Ochranná pásma  

Je nutno respektovat ochranná pásma elektrických vedení. Dle zákona č.458/2000Sb, 
s platností od 1.1.2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. který potvrzuje platnost dosavadních právních 
předpisů určujících ochranná pásma dle zákona č.79/1957 Sb. a zákona č.222/1994 Sb. § 19 (s 
účinností od 1.1.1995 jsou pro zařízení v elektroenergetice platná ochranná pásma viz níže. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 
krajního vodiče vedení na obě jeho strany. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými 
rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva. 

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě strany, u 
zděných TS od oplocení nebo zdi. Vzhledem k tomu, že zákon 222/1994 Sb. zahrnoval pojem 
elektrické stanice jako všeobecný, nebylo ochranné pásmo děleno podle provozního napětí, proto se 
jeho vymezení vztahovalo na napětí od VN až po VVN. 
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Zařízení 

Dle zákona 

Č.79/1957 

(před 1.1.1995) 

Dle zákona 

Č.222/1994 

(po 1. 1. 1995, 
do 1. 1. 2000) 

Dle zákona 

Č.458/2000 

(po 1.1.2000) 

Nadzemní vedení do 35 kV vodiče bez isolace 10 7 7 

Nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV vodiče bez isolace 15 12 12 

Nadzemní vedení nad 110 kV do 220 kV vodiče bez isolace 20 15 15 

Nadzemní vedení nad 220 kV do 400 kV vodiče bez isolace 25 20 20 

Podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč měřící a 
zabezpečovací techniky 1 1 1 

Elektrické stanice 30 20 - 

Venkovní elektrické stanice a dále stanice s napětím v 
budovách nad 52 kV, (od oplocení, od zdiva) - - 20 

Zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV - - 2 

Vestavěné zděné elektrické stanice (od obestavění)  - - 1 

Stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7 

Výrobny elektřiny, od oplocení nebo zdi 30 20 20 

 

f 5.5) Telekomunikace a radiokomunikace  

SOUČASNÝ STAV 

V obci je stávající komunikační vedení a kabelová telefonní síť připojená na telefonní obvod 
Pardubice, síť provozuje Telefónica O2 Czech Republic. Řešené území protínají 7 radiových 
(radioreléových) směrových spojů severojižním směrem. V obci je instalován varovný a informační 
systém. 

NÁVRH 

Koncepce radiokomunikačních a telekomunikačních zařízení v řešeném území se v ÚP 
nemění. Nové bytové a podnikatelské telefonní stanice budou napojeny na stávající síťové rozvaděče 
SR. Pokud rezerva v síťovém rozvaděči bude vyčerpána, bude nutno požádat provozovatele sítě o 
místní úpravu rozvodů. 

Výše uvedené prvky jsou v ÚP respektovány a vyznačeny jako limit v Koordinačním výkrese 
ÚP. 

Ochranná pásma  

Celé řešené se nachází v ochranném pásmu leteckých pozemních zařízení radionavigačních. 
Ochranné pásmo telekomunikačního kabelového podzemního vedení je 1,5 m na každou stranu od 
krajního kabelu. 

K ochraně stávajících telekomunikačních vedení a zařízení je nutno před jakoukoliv stavební 
činností si vyžádat stanovisko technické dokumentace Telefónica O2, a.s. Při navrhování tras 
inženýrských sítí bude respektována norma ČSN 736005 “Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení“. Je nutné respektovat ochranné. Je nutno respektovat stávající radiokomunikační a 
telekomunikačních zařízení, vedení a příslušná ochranná pásma, včetně tras radiových směrových 
(radioreléových) spojů. 
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f 5.6) Zásobování plynem  

SOUČASNÝ STAV  

Obec Staré Hradiště je plynofikována STL a NTL plynovody z VTL RS Staré Hradiště a z VTL 
RS Brozany. 

VČP Net, s.r.o. v současnosti eviduje 4 platné žádosti o rozšíření distribuční soustavy 
eventuelně smlouvy o budoucích smlouvách kupních na plynárenské zařízení - celkem cca 250 
m3/hod; nemají vliv na zásobování obce zemním plynem. 

VTL RS 3000/2/2 Staré Hradiště I je využita z cca 60%. 

VTL RS 1200/2/1 Brozany je využita z cca 40%. 

STL RS 500/2/1 Staré Hradiště II - nemonitoruje se odběr. 

Obcí prochází:  VTL plynovod DN 200, PN 25 Ráby - Staré Hradiště 

VTL plynovod DN 200, PN 40 Staré Hradiště - Ohrazenice 

Celkový odběr v r. 2011 v kategorii DOM - 488 odběratelů - cca 906000 m3/rok. 

Celkový odběr v r. 2011 v kategorii MO - 49 odběratelů - cca 257000 m3/rok. 

NÁVRH 

Vzhledem k plynofikaci většiny urbanizovaného území města není v ÚP navrhována změna 
koncepce zásobování plynem. V případě zastavění navržených zastavitelných ploch ve Starém 
Hradišti bude STL plynovodní síť v obci doplněna dalšími přípojkami. Koncepce ÚP umožňuje 
prostřednictvím regulativů v textové části plynofikaci nově navržených zastavitelných ploch. 

ÚP respektuje ochranná a bezpečnostní pásma. 

Zákresy plynovodních řadů je nutno chápat jako grafické vyjádření koncepce plynofikace. 
Zakreslené trasy nemají žádný vztah k dotčeným pozemkovým parcelám. V rámci koncepčního řešení 
tak nejsou vyloučeny změny tras jednotlivých stávajících vedení a realizace tras nových. Plynovodní 
trasy v rámci rozvojových lokalit budou konkretizovány v územních studiích a navazujících 
projektových dokumentacích po konečné specifikaci staveb v konkrétních lokalitách a z toho 
vyplývajících požadavků na odběr zemního plynu. 

Stávající objekty i zástavbu v navrhovaných lokalitách je žádoucí vytápět ekologicky šetrným 
způsobem (kromě zemního plynu např. elektřina - nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, 
propan-butan, dřevo, biomasa, pasivní i aktivní využití sluneční energie apod.). Souběžně s 
uvedenými hlavními způsoby získávání energie pro vytápění je zejména u objektů v kompaktní 
zástavbě doporučeno využívat pro předehřev teplé užitkové vody i další vhodné alternativní zdroje 
energie - např. sluneční energii (pomocí termosolárních kolektorů umístěných vhodně na objektu bez 
negativního dopadu na tvářnost města a krajinný ráz). V ochranném pásmu národní kulturní památky 
hradu Kunětická hora jsou nepřípustné velkoplošné solární, fotovoltaické a obdobné zařízení na 
všechny šikmé stávající i navrhované střechy. 

Ochranná a bezpe čnostní pásma  

Na plynárenská zařízení se vztahují podle zákonů č. 458/2000 Sb., č. 670/2004 Sb. ochranná 
a bezpečnostní pásma. 

Ochranná pásma (OP) plynovodů 

Ochranné pásmo (OP) slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského 
zařízení a je měřeno od obrysu potrubí na každou stranu. 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v  
 zastavěném území obce, 1m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4m na obě strany od půdorysu 
c) u technologických objektů 4m na všechny strany od půdorysu 
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Bezpečnostní pásma (BP) 

Bezpečnostní pásmo (BP) je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárii 
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Velikost tohoto pásma je měřena od 
obrysu potrubí na každou stranu VTL plynovodu a činí 20 m u DN 200. Umisťování staveb v 
bezpečnostním pásmu VTL plynárenského zařízení lze provádět pouze s písemným souhlasem 
provozovatele plynárenského zařízení. 

 

f 5.7) Zásobování teplem  

SOUČASNÝ STAV  

V severojižním směru prochází řešeným územím tepelný napaječ 2 x DN 500, 1 x DN 700 
z teplárny Opatovice do Pardubic. 

NÁVRH 

ÚP respektuje ochranné pásmo.  

Ochranná pásma  

Ochranné pásmo (OP) slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu teplovodního 
zařízení a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení ve vodorovné 
vzdálenosti 2,5m. 

 

f 5.8) Nakládání s odpady  

SOUČASNÝ STAV 

Marius Pedersen a.s. zajišťuje obci pravidelný svoz komunálního odpadu (1 × za 14 dní) a 
FLOR s.r.o. Sezemice zajišťuje obci pravidelný svoz separovaného odpadu (1 × za měsíc). V rámci 
separovaného sběru odpadu jsou v obci rozmístěny kontejnery na bílé a barevné sklo, plast, papír. 
Svoz nápojových kartonů probíhá mobilní formou, separovány jsou v pytlích. Nebezpečný odpad je 
ukládán ve sběrném dvoře v Dražkovicích příp. odevzdáván v obci, místa a čas je stanoven OÚ. U 
areálu fotbalového hřiště se nachází sběrné místo větví a posečené trávy, časově neomezené. 
Biologický odpad je odvážen nepravidelně dle potřeby. Sběrné místo větví a posečené trávy je 
vymezeno v rámci stabilizované Plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení - 
OS. 

NÁVRH 

Není navrhována změna koncepce nakládání s odpady v obci. I nadále se budou separovat 
různé druhy odpadů. Umístění sběrných míst (vč. separovaného odpadu) je umožněno v rámci 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. V obci nebude založena žádná skládka. Všechny 
existující i případné v budoucnu vzniklé tzv. černé skládky budou sanovány. 

 

f 6) KONCEPCE ÚP VE VZTAHU KE ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM P ŘEDPISŮM 

f 6.1) Ložiska nerostných surovin, poddolovaná a se suvná území, jiná rizika  

V řešeném území obce Staré Hradiště se nenachází žádné evidované ložisko nerostných 
surovin, poddolované území, sesuvy, dobývací prostor ani staré důlní dílo. 
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Dle mapy radonového rizika se ř.ú. nachází v oblasti přechodného radonového rizika. Plochy 
měření spadají do nízké (Brozany, Staré Hradiště) a střední (Staré Hradiště) kategorie radonového 
indexu geologického podloží. Za hranicí ř.ú. v Ohrazenicích se nachází plocha měření radonového 
indexu vysoké kategorie. Pro účely posouzení radonového rizika v konkrétní lokalitě (např. při stavbě 
domu atd.) je třeba vždy vycházet z výsledků měření radonu v podloží na daném místě. 

Fy Ekotoxa s.r.o. zpracovala pro Pardubický kraj Aktualizaci programu ke zlepšení kvality 
ovzduší 2012 a mezi 17 největších znečišťovatelů Pardubického kraje není žádný v ř.ú. Na produkci 
znečišťujících látek v ovzduší se podílí zvýšenou měrou střední a malé a mobilní zdroje emisí, které 
se v řešeném území příp. v jeho nejbližším okolí vyskytují. Je nutné přijímat taková opatření, aby 
nedocházelo k dalšímu zvyšování produkce znečišťujících látek v ovzduší. 

Střední a malé zdroje emisí se v řešeném území nacházejí v zemědělském areálu východně 
vlastního Starého Hradiště, v Brozanech v západní části, kde je provozována autolakovna, 
v Brozanech v zemědělském areálu a na okraji Ráb. Za významný zdroj znečištění lze v řešeném 
území označit automobilovou dopravu. 

V řešeném území není evidována žádná ekologická zátěž. 

V řešeném území se nevyskytují žádné lokality tzv. brownfields (poškozené nebo 
neadekvátně využívané plochy s negativním esteticko - urbanistickým dopadem a možnými riziky pro 
životní prostředí). 

f 6.2) Civilní ochrana, obrana státu, požární ochra na a další specifické požadavky  

Zóny havarijního plánování  

Dle Havarijního plánu Pardubického kraje nezasahuje řešené území do žádné vnější zóny 
havarijního plánování, v administrativním území obce se nenacházejí žádné objekty podléhající 
havarijnímu režimu.  

Je zde však vymezena zóna havarijního plánování pro silniční síť v Pardubickém kraji (pro 
silnici II. třídy), která je determinována přepravou chloru v sudech, propan-butanu v autocisternách a 
výbušnin na 2R = 200m (od osy silnice). Dále je vymezena zóna havarijního plánování pro železniční 
trať kvůli možnosti hromadné dopravní nehody v železniční dopravě do vzdálenosti 1500 m na každou 
stranu od osy krajní koleje. V této zóně se nachází pouze západní cíp ř.ú. Ve směru východ - západ 
mezi Starým Hradištěm a Psinkem vymezena zóna havarijního plánování VTL plynovodu, 50 m na 
každou stranu od osy plynovodu. 

Varování a informování obyvatel 

Ve městě je instalován varovný a informační systém. Pro informování obyvatel v obci funguje 
místní rozhlas (ve všech místních částech) a varovná siréna. 

Ukrytí obyvatelstva v d ůsledku mimo řádné události 

Pro případ mimořádných a krizových situací není k dispozicí žádný stálý úkryt. Pro tento účel 
je možno využít improvizované úkryty, většinou sklepní prostory stávající zástavby. Obecné postupy k 
řešení mimořádných událostí obsahuje výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje. 

Evakuace a nouzové ubytování obyvatelstva  

Jako shromaždiště obyvatel v případě mimořádné události jsou vhodná zejména hlavní 
veřejná prostranství s adekvátní dostupností pro techniku IZS. 

Předpokládané evakua ční zóny  (zdroj Karta přípravy na mimořádné události - obec Staré Hradiště): 

 
Zóna Obec Objekt Počet osob 
1 Staré Hradiště OÚ a MŠ 200 
2 Brozany Obecní ům čp 7 30 
3 Hradiště na Písku Obecní dům čp 23- klub Amálka 20 
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Místa shromážd ění (zdroj Karta přípravy na mimořádné události - obec Staré Hradiště): 
 
Zóna Místo shromáždění Počet osob 
1 Před OÚ ve Starém Hradišti 300 
1 Parkoviště u fotbalového hřiště ve St. Hradišti 300 
2 Brozany - před hostincem 200 
3 Hradiště na Písku - areál „Amálky“ 200 
 

U obyvatel postižených mimořádnou událostí se předpokládá v rozhodující míře se 
samoubytováním u příbuzných a známých v obci a blízkém okolí. Pro ty kdo nemá tuto možnost lze 
využít pro nouzové ubytování obyvatel MŠ ve Starém Hradišti s ubytovací kapacitou 80 obyvatel, 
stravovací kapacitou 70 jídel a Hradišťanku s ubytovací kapacitou 70 obyvatel, stravovací kapacitou 
100 jídel. Přehled vyvařovacích, stravovacích a ubytovacích kapacit vychází z Karty přípravy na 
mimořádné události - obec Staré Hradiště. 

Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 

V řešeném území se nenachází žádný stálý sklad CO a humanitární pomoci. Pro nouzové 
umístění materiálu lze použít Obecní úřad, příp. hasičskou zbrojnici. 

Vyvezení a uskladn ění nebezpe čných látek 

V řešeném území se nenacházejí ohrožující objekty. V případě vzniku mimořádné události 
budou nebezpečné látky vezeny mimo řešené území, kde se vhodné plochy pro tyto účely nacházejí. 

Záchranné, likvida ční a obnovovací práce 

V případě vzniku mimořádné události se na záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích 
bude podílet Sbor dobrovolných hasičů Staré Hradiště a nejbližší stálý hasičský záchranný sbor příp. 
soukromé firmy a fyzické osoby disponující potřebnou technikou. 

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou  energií 

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích bude řešeno v případě 
kolapsu dopravního systému vodovodu viz kap. f 5.2. V případě potřeby bude na budovu Obecního 
úřadu napojen mobilní zdroj elektrické energie. 

Požární ochrana 

Zásobování požární vodou v obci Staré Hradiště je zajištěno umělými zdroji (hydranty na 
vodovodu a požární studny) - viz kap. f 5.2. Zdroje požární vody vycházejí z Požárního řádu obce 
Staré Hradiště. Pro uvažovanou výstavbu bude zajištěn dostatečný zdroj požární vody podle ČSN 73 
0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování vodou a ČSN 75 2411 Zdroje požární vody a 
příjezdové komunikace pro požární vozidla podle ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804. 

Ochrana p řed povodn ěmi  viz kap. f 3 odůvodnění ÚP a kap. 5.2 výrokové části ÚP. 

Obrana státu, další specifické požadavky 

V obci se nachází objekt důležitý pro obranu státu vč. ochranného pásma. 

Část území (cele zastavěné území Starého Hradiště a jižní část zastavěného území Brozan) 
se nachází v ochranném pásmu letiště Pardubice s výškovým omezením staveb. Celé řešené území 
zasahuje do ochranného pásma leteckých pozemních zařízení radionavigačních a do ochranného 
pásma letiště, je vymezeným územím Ministerstva obrany ČR. 

V případě souběhu vymezených území výše uvedených platí pro vymezená území přísnější 
požadavek nebo jejich souběh. 
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f 7) PŘEHLED LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, JEJICHŽ OCHRANA JE ZAJIŠ ŤOVÁNA    
     PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBO ROZHODNUTÍMI PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ,  
     OBSAŽENÝCH V PŘEDCHOZÍCH KAPITOLÁCH 

Ochrana památek a archeologického d ědictví  

• řešené území je v celém svém rozsahu územím s archeologickými nálezy; 

• nemovitá kulturní památka (sýpka ve Starém Hradišti); 

• ochranné pásmo národní kulturní památky (hradu Kunětická Hora); 

Ochrana p řírody a krajiny  

• ochranné pásmo Přírodní památky Baroch; 

• významný krajinný prvek VKP Rameno u Haldy; 

• významný krajinný prvek VKP Labe u Cihelny; 

• významné krajinné prvky dané přímo ze zákona; 

• prvky územního systému ekologické stability (NRBK K74, NRBK K73, prvky lokálního charakteru); 

• Oblast krajinného rázu Pardubicko; 

• Místo krajinného rázu Kunětická Hora; 

• Krajinný celek Bohdanečsko; 

• Krajinný celek Niva Labe; 

• migračně významné území; 

Ochrana zem ědělské p ůdy a lesa  

• zemědělské půdy s třídou ochrany I. a II.; 

• vzdálenost 50m od okraje lesa; 

• lesy hospodářské; 

Ochrana vod a vodních zdroj ů 

• nezastavitelný pás podél vodních toků; 

• záplavové území; 

• aktivní zóna záplavového území; 

• pozorovací vrty vč. ochranného pásma; 

Ochrana dopravní infrastruktury  

• silnice II. a III. třídy vč. ochranného pásma; 

• ochranné pásmo letiště Pardubice s výškovým omezením staveb; 

• ochranné pásmo letiště; 

Ochrana technické infrastruktury  

• páteřní vodovodní řady (DN 600 a DN 300) vč. ochranného pásma; 

• vodovodní síť vč. ochranného pásma; 

• kanalizační stoky vč. ochranného pásma; 

• čerpací stanice kanalizace; 

• elektrické vedení VN 35 kV vč. ochranného pásma; 

• elektrické vedení VVN 110 kV vč. ochranného pásma; 
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• elektrické stanice VN vč. ochranného pásma; 

• vedení NTL, STL, VTL plynovodů vč. ochranných a bezpečnostních pásem; 

• regulační stanice VTL/STL plynovodu; 

• teplovod vč. ochranného pásma; 

• radiové směrové spoje; 

• komunikační vedení vč. ochranného pásma;  

Zóny havarijního plánování  

• zóna havarijního plánování pro silniční síť v Pardubickém kraji (silnice II. třídy); 

• zóna havarijního plánování pro železniční síť v Pardubickém kraji (trať 031); 

• zóna havarijního plánování pro VTL plynovod; 

Ochrana specifická  

• ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu; 

• ochranné pásmo leteckých pozemních zařízení radionavigačních; 

• celé řešené území je vymezeným územím Ministerstva obrany ČR; 

 

g) VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastavěné území obce bylo v územním plánu vymezeno projektantem v souladu se zák. č. 
183/2006 Sb., v platném znění, na základě mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumu 
v terénu. Hranice zastavěného území byla aktualizována v době finalizace Návrhu ÚP (7/2014) a je 
zakreslena v grafické části dokumentace (Hlavní výkres, Výkres základního členění území). 

Při návrhu územního plánu bylo zhodnoceno účelné využití zastavěného území, na jehož 
základě byly pro další rozvoj obce mimo zastavěné území vymezeny tzv. plochy zastavitelné („Z“) a 
plochy přestavbové („P“). Jejich situování, rozsah a kapacita (viz tabulka níže) vychází z reálných 
potřeb a možností v území, zohledňuje prostorové podmínky obce a následující principy: 

1/  Soulad mezi dimenzováním ploch na straně jedné a populační velikostí obce, dlouhodobým 
demografickým trendem, reálnou poptávkou po novém bydlení, rekreaci, nových ekonomických 
aktivitách a občanského vybavení v místě na straně druhé; 

2/ Respektování vnitřní urbanistické struktury sídel s prioritním využitím již zastavěného území; 

3/  V souvisle zastavěném území návaznost ploch na zastavěné území bez vytváření nových 
izolovaných prvků osídlení v krajině; 

4/  Minimalizace expanze ploch do volné (neurbanizované) krajiny a záboru zemědělského půdního 
fondu (především pak půd s BPEJ I. a II. třídy ochrany ZPF); využití proluk a enkláv v zastavěném 
území; 

5/  Vyhovující dopravní dostupnost či reálná napojitelnost nových lokalit; 

6/  Reálná možnost napojení na základní sítě technické infrastruktury; 

7/  Minimalizace kolizí s limity využití území (vedení technické infrastruktury včetně ochranných 
pásem, územní zájmy ochrany přírody a přírodních zdrojů apod.); 

8/  Ohleduplnost budoucí zástavby k panoramatu obce, hradu Kunětická Hora a krajinnému rázu v 
dálkových pohledech, k místním dominantám (sakrální stavby, významné budovy či stromy 
apod.), pietním místům apod.; 

9/  Vhodné terénní a hydrogeologické poměry v lokalitě (vč. stability podloží a přijatelného 
radonového rizika); 
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10/ Návaznost ploch se vzájemně nekolidujícími funkcemi, vyhovující hygienické podmínky pro 
navrženou funkci (pro obytnou či jinou klidovou funkci např. dostatečná vzdálenost od 
zemědělského areálu, frekventovaných komunikací apod.); 

11/ Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení resp. budoucí nárůst obyvatel musí reálně odpovídat 
množství a rozsahu ploch občanského vybavení veřejného charakteru; 

 

Vyhodnocení individuálních požadavk ů na změny využití území 

Při vymezování zastavitelných a přestavbových lokalit Územní plán Staré Hradiště významně 
vycházel z předchozí ÚPD schválené v roce 2006. Je vycházeno z faktu, že někteří současní majitelé 
některé pozemky již zakoupili za účelem zástavby. Rozvojové plochy byly nadhodnocené s absencí 
veřejných prostranství. Část těchto rozvojových ploch bylo za posledních 7 let zastavěno, přesto i 
nadále je rozsah těchto ploch více než dostatečný a nelze připustit další významnější vymezování 
nových zastavitelných ploch nad rámec předchozí ÚPD. Lze připustit jen drobné úpravy, které jsou 
v souladu s urbanistickou koncepcí. Rozsah rozvojových ploch dle předchozí ÚPD z roku 2006, které 
ÚP nepřevzal a nevymezil mezi zastavitelné lokality je výrazně vyšší než rozsah ploch, který na 
základě drobných úprav hranic ÚP Staré Hradiště přidává. 

ÚP na základě demografického vývoje, trendu výstavby, rozsahu ploch občanského vybavení 
veřejného charakteru, ochrany krajiny apod. zvážil individuální požadavky na zařazení konkrétních 
pozemků do zastavitelných ploch. Většině požadavků nebylo vyhověno. Vyhodnocení viz následující 
tabulka: 

 

Pořad
ové 
číslo  

Parcelní čísla k. ú.  Požadavek  Vypo řádání požadavku  

1 573/5 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 

Nevyhov ěno . Stavba RD na předmětném 
pozemku je z hlediska ÚP funkčně nepřípustná. 
Plocha je funkčně zařazena do Ploch rekreace - 
ploch staveb pro rodinnou rekreaci - RI), jedná se 
o pozemek v zahrádkářské kolonii, celý v pásmu 
50 m od hranice PUPFL. 

2 

536, 530/1, 
537/1, 547/1, 
549/2, 554/2, 

557, 558 

Staré 
Hradiště bydlení 

Nevyhov ěno . Část plochy je součástí územního 
systému ekologické stability resp. LBC 167 a LBK 
174 a nezastavěného území podél Brozanského 
potoka tvořící veřejné prostranství pro rozsáhlé 
zastavitelné plochy a stabilizované plochy pro 
bydlení, v nichž nejsou žádná veřejná prostranství 
vymezena. 

3 221/2, 221/1 Staré 
Hradiště bydlení 

Nevyhov ěno . Stavba RD na předmětném 
pozemku je v rozporu s urbanistickou koncepcí a 
je též v rozporu se schváleným zadáním pro ÚP. 
Plocha se nachází ve volné krajině, 
v nezastavitelném území. Leží ve významném 
pohledu na hrad Kunětická Hora. Je nežádoucí 
srůstání zastavěných lokalit (nutno zachovat 
polycentrickou strukturu). 

4 781/5 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 
Nevyhov ěno . Plocha se nachází ve volné krajině, 
v nezastavitelném území, chybí komunikační 
napojení. 

5 80/2 
Brozany 

nad 
Labem 

 
Nevyhov ěno . Plocha zasahuje do volné krajiny, 
do nezastavitelného území. 
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Pořad
ové 
číslo  

Parcelní čísla k. ú.  Požadavek  Vypo řádání požadavku  

6 140/1 Staré 
Hradiště bydlení 

Částečně vyhov ěno . Část plochy je součástí 
zastavitelné lokality pro bydlení ZB10 (Plochy 
bydlení - v rodinných domech - městské a 
příměstské - BI). Zbylá část plochy se nachází 
v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu, zasahuje 
do volné krajiny a případné stavby by zasahovaly 
do průhledu na hrad Kunětická Hora. Je 
nežádoucí srůstání zastavěných sídel (nutno 
zachovat polycentrickou strukturu). 

7 606/5 Staré 
Hradiště 

bydlení nebo 
občanské 

vybavení nebo 
podnikání 

Nevyhov ěno . Stavba RD na předmětném 
pozemku je v rozporu s urbanistickou koncepcí. 
Plocha se nachází ve volné krajině, 
v nezastavitelném území, chybí komunikační 
napojení. Značná část plochy leží v ochranném 
pásmu el. vedení a trafostanice. 

8 120 Staré 
Hradiště bydlení 

Nevyhov ěno . Stavba RD na předmětném 
pozemku je v rozporu s urbanistickou koncepcí a 
je též v rozporu se schváleným zadáním pro ÚP 
(viz část c). Plocha se nachází ve volné krajině, 
v nezastavitelném území, v místě významného 
pohledu na hrad Kunětická Hora. V ploše jsou 
vedeny páteřní vodovodní řady. 

9 517/1, 509, 491 
Brozany 

nad 
Labem 

petice proti 
záměru bydlení  

Nevyhov ěno . Jedná se o logickou dostavbu 
území, která již byla schválena v předchozí ÚPD. 
Pozitivem je snadná dostupnost dopravní i 
technické infrastruktury, vybudované na náklady 
obce. 

10 

380/10, 382 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 

Nevyhov ěno . Stavba RD na předmětném 
pozemku je v rozporu s urbanistickou koncepcí a 
je též v rozporu se schváleným zadáním pro ÚP 
(viz část d). Plocha se nachází ve volné krajině, 
v nezastavitelném území bez jakékoliv vazby na 
zastavěné území. V ploše je veden VTL plynovod 
vč. bezpečnostního pásma a vymezené zóny 
havarijního plánování. 

177/12, 207/1, 
207/3 

Brozany 
nad 

Labem 
rekreace 

Nevyhov ěno . Stavby pro rekreaci na 
předmětných pozemcích jsou v rozporu 
s urbanistickou koncepcí a jsou též v rozporu se 
schváleným zadáním pro ÚP (viz část d). Plochy 
se nachází ve volné krajině, v záplavovém území 
a v aktivní zóně záplavového území bez jakékoliv 
vazby na zastavěné území. 

11 573/2 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 

Nevyhov ěno . Stavba RD na předmětném 
pozemku je z hlediska ÚP funkčně nepřípustná. 
Plocha je funkčně zařazena do Ploch rekreace - 
ploch staveb pro rodinnou rekreaci - RI, jedná se 
o pozemek v zahrádkářské kolonii v pásmu 50 m 
od hranice PUPFL. 

12 564 Staré 
Hradiště bydlení 

Nevyhov ěno . Jedná se o nezastavěné území 
podél Brozanského potoka tvořící nosné veřejné 
prostranství a přírodně rekreační zónu. ÚP je 
v souladu s Územní studií lokality B2. 
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Pořad
ové 
číslo  

Parcelní čísla k. ú.  Požadavek  Vypo řádání požadavku  

13 575/5 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 

Nevyhov ěno . Stavby RD na předmětném 
pozemku jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí 
a jsou též v rozporu se schváleným zadáním pro 
ÚP (viz část c). Plocha se nachází ve volné 
krajině, v nezastavitelném území. Je nežádoucí 
srůstání místních částí (nutno zachovat 
polycentrickou strukturu Psinku a Hradiště na 
Písku). 

14 587, 588/1 Staré 
Hradiště bydlení 

Částečně vyhov ěno . Jižní část těchto parcel je 
součástí zastavitelné lokality pro bydlení ZB3 
(Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a 
příměstské - BI). Zbylá severní část těchto parcel 
se nachází v nezastavěném území podél 
Brozanského potoka tvořící nosné veřejné 
prostranství a přírodně rekreační zónu pro 
rozsáhlé zastavitelné plochy a stabilizované 
plochy pro bydlení, v nichž nejsou žádná veřejná 
prostranství vymezena. 

15 

742/1, 738, 
728, 725, 

714/1, 714/2, 
714/3, 708, 

721, 717, 705, 
702, 699, 749, 

735, 731 

Staré 
Hradiště FVE 

Nevyhov ěno . Stavba FVE je v rozporu 
s urbanistickou koncepcí. 

16 viz pořadové číslo žádosti 3. 

17 345/7 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 

Nevyhov ěno . Stavby RD na předmětném 
pozemku jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí 
a je též v rozporu se schváleným zadáním pro ÚP 
(viz část d). Plocha se nachází ve volné krajině, 
v nezastavitelném území bez jakékoliv vazby na 
zastavěné území. 

18 

565, 566, 579 

Staré 
Hradiště bydlení 

Nevyhov ěno . Jedná se o nezastavěné území 
podél Brozanského potoka tvořící nosné veřejné 
prostranství a přírodně rekreační zónu pro 
rozsáhlé zastavitelné plochy a stabilizované 
plochy pro bydlení, v nichž nejsou žádná veřejná 
prostranství vymezena. 

584, 583/1 

Částečně vyhov ěno . Jižní část těchto parcel je 
součástí zastavitelné lokality pro bydlení ZB3 
(Plochy bydlení - v rodinných domech - městské a 
příměstské - BI). Zbylá severní část těchto parcel 
se nachází v nezastavěném území podél 
Brozanského potoka tvořící nosné veřejné 
prostranství a přírodně rekreační zónu. 

19 601/8, 592, 
591/2, 591/3 

Brozany 
nad 

Labem 
bydlení 

Nevyhov ěno . Stavby RD na předmětných 
pozemcích jsou v rozporu s urbanistickou 
koncepcí a jsou též v rozporu se schváleným 
zadáním pro ÚP. Plochy se nachází ve volné 
krajině. Nedostatečné dopravní napojení. 

20 609/7 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 

Nevyhov ěno . Stavby RD na předmětném 
pozemku jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí 
a jsou též v rozporu se schváleným zadáním pro 
ÚP. Jedná se o plochu PUPFL. Lesnatost je 
v území nízká, plochy PUPFL je nutno chránit. 
Vymezování zastavitelných ploch na úkor lesa je 
v rozporu se zásadami stanovenými 
v nadřazeném dokumentu - ZÚR Pardubického 
kraje. 
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Pořad
ové 
číslo  

Parcelní čísla k. ú.  Požadavek  Vypo řádání požadavku  

21 viz pořadová čísla žádostí 2, 12, 22 a část 18 

22 viz pořadová čísla žádostí 2, 21 

23 755/2, 754/4 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 
Nevyhov ěno . Plocha se nachází ve volné krajině, 
v nezastavitelném území. Nedostatečné dopravní 
napojení. 

24 81, 954 
Brozany 

nad 
Labem 

 

Částečně vyhov ěno . P.č. 954 a východní část 
p.č. 81 je stabilizována v plochách BI (Plochy 
bydlení - v rodinných domech - městské a 
příměstské - BI). Západní část zasahuje do volné 
krajiny. Nedostatečné dopravní napojení.  

25 

575/1, 575/6 
Brozany 

nad 
Labem 

bydlení 

Nevyhov ěno . Stavby RD na předmětných 
pozemcích jsou v rozporu s urbanistickou 
koncepcí. Plochy se nacházejí ve volné krajině, 
v nezastavitelném území. Je nežádoucí srůstání 
místních částí (nutno zachovat polycentrickou 
strukturu Psinku a Hradiště na Písku). 

898/3 Staré 
Hradiště 

26 viz pořadové číslo žádostí 12 

 

Odhad pot řeby výstavby RD na období cca 10 let: 

Potřeba pro realizaci RD s přihlédnutím ke stávajícímu trendu pokračování zástavby 205 RD 

Zohlednění vlivu Rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice 30 RD 

Celkem 235 RD 

Za posledních 10 let se v řešeném území vybudovalo celkem 205 rodinných domů, z toho ve 
vlastním Starém Hradišti 149 RD, V Hradišti na Písku 25 RD, v Brozanech 24 RD a v Psinku 7 RD. 

Odhad kapacity pro realizaci RD v rámci zastaviteln ých ploch 

V současnosti žije v obci 1637 obyvatel. Počet obyvatel v obci se rapidně zvyšuje, což je dáno 
migrací obyvatel do obcí sousedících s většími městy. Nově přistěhovalé obyvatelstvo žije ve Starém 
Hradišti, ale využívá občanské vybavení sousedního města Pardubice. ÚP předpokládá, že vývojová 
křivka bude mít dále rostoucí tendenci jako doposud a dále tlak na obytnou zástavbu bude přetrvávat. 
Je nutné s rozvojem bydlení rozvíjet taktéž občanské vybavení veřejného charakteru, veřejná 
prostranství a plochy veřejné zeleně. 

 Za posledních cca 10 let bylo v Starém Hradišti vč. místních částí postaveno celkem 205 RD. 
Pro odhad potřeby výstavby RD na období cca 10 let je uvažováno se 205 RD (dáno trendem 
výstavby), celkem s 235 RD při zohlednění vlivu Rozvojové oblasti OB4. 

Rozvojové lokality jsou navrženy ve všech částech řešeného území s ohledem na aktuální 
možnosti rozvoje obce, rozsah občanského vybavení, velikost sídla a postavení ve struktuře osídlení. 
ÚP současně zhodnotil aktuálnost, množství a účelné využití rozvojových lokalit v předchozí ÚPD. ÚP 
navrhuje zastavitelné lokality přibližně v rozsahu, v jakém jsou v předchozí ÚPD. Není připuštěn 
významnější rozvoj nad rámec předchozí ÚPD. 

Územním plánem jsou vytipovány plochy pro rozvoj bydlení, které umožní realizaci cca 261 
RD. V samotném Starém Hradišti umožní realizaci cca 140 RD, v Hradišti na Písku cca 34 RD, 
v Brozanech cca 62 RD a v Psinku cca 25 RD. 
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Číslo lokality 
Velikost 
lokality 

(ha) 
Předpoklad využití (ha)  

Uvažovaný 
počet RD* 

ZB1 4,28 

Na lokalitu je zpracována a zaevidována Územní studie lokality 
B1, jejíž součástí je lokalita ZB1. V rámci územní studie lokality 
B1 je navrženo celkem 51 RD, některé z nich jsou již v ÚP 
vymezeny v rámci stabilizovaných ploch BI. 

38 

ZB2 1,04 

Na lokalitu je zpracována a zaevidována Územní studie lokality 
B2, jejíž součástí je lokalita ZB2. V rámci územní studie lokality 
B2 je navrženo celkem 13 RD, některé z nich jsou již v ÚP 
vymezeny v rámci stabilizovaných ploch BI. 

11 

ZB3 6,83 Na lokalitu je zpracována a zaevidována Územní studie lokality 
B2, jejíž součástí je lokalita ZB3. 91 

ZB5 0,34  5 

ZB6 0,37  6 

ZB7 0,73  12 

ZB8 1,00  11 

ZB9 0,26  2 

ZB10 0,43  4 

ZB11 1,17 Veřejné prostranství - 0,10 
Bydlení - 1,07 11 

ZB12 0,28  3 

ZB13 0,52  5 

ZB14 2,04 
Veřejné prostranství - 0,10 
Bydlení - 1,94 32 

ZB15 0,60  10 

ZB16 0,32  5 

ZB17 0,66  11 

ZB18 0,42  4 

Celkem   261 

* Je uvažovaná průměrná rozloha pozemku pro umístění RD 600m2 pro lokality ZB5, ZB6, ZB7, ZB14, ZB15, ZB16, 
ZB17, pro lokality ZB8, ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13 a ZB18 je uvažovaná průměrná rozloha pozemku pro umístění RD 
900m2. 

Dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. veřejná prostranství, se pro každé 2 ha zastavitelné plochy 
bydlení vymezuje veřejné prostranství nejméně 1000 m2. 

 

Při realizaci 261 RD navržených územním plánem dojde k značnému  nárůstu po čtu 
obyvatel o cca 783  (pro 1 RD jsou uvažovány v průměru 3 obyvatele). Nárůst obyvatel by byl téměř o 
48%.  

V rámci zastavitelných ploch je tedy možno realizovat 261 R D. 

Lze konstatovat, že rozsah ploch pro bydlení stanov ený územním plánem je pro 
pot řeby rozvoje obce na cca 10 let adekvátní. Dáno tren dem výstavby, i s p řihlédnutím k 
rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice v ní ž se Staré Hradišt ě nachází, i k sousedství 
s krajským m ěstem Pardubice. 
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h) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

h 1) ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Struktura využití zem ědělských pozemk ů 

Zemědělský půdní fond je zastoupen na 618 hektarech, což představuje asi 70,3 % celkové 
plochy řešeného území. Ve většině ho tvoří orná půda (559 ha, tj. 90,4 % zemědělské půdy), louky a 
pastviny (resp. trvalé travní porosty) pokrývají pouze 25 ha (cca 4 % ZPF). Na zahrady připadá 30 ha 
(4,8 % ZPF), na ovocné sady 3 ha (0,5 % ZPF) a vinice, chmelnice zastoupeny nejsou. 

 
Druhy pozemk ů (údaje k 31. 12. 2011) 

Celková výměra pozemků (ha) 879 

Orná půda (ha) 559 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 30 

Ovocné sady (ha) 3 

Trvalé trávní porosty (ha) 25 

Zemědělská p ůda celkem  (ha) 618 

Lesní půda (ha) 160 

Vodní plochy (ha) 20 

Zastavěné plochy (ha) 25 

Ostatní plochy (ha) 56 

Pedologické pom ěry, půdní eroze 

Staré Hradiště leží v průměrné nadmořské výšce 220 m (niva řeky Labe), přičemž odchylky 
mezi jednotlivými místními částmi nejsou výrazné (Brozany rovněž 220 m, Hradiště na Písku 238 m). 
Tyto údaje vypovídají o malé členitosti reliéfu celého exponovaného území (s výjimkou nedaleké 
Kunětické hory). Celé území patří do teplé oblasti T2 s průměrnými ročními teplotami 8,4 °C a 
srážkami cca 610 mm. 

Na celé území hospodářského obvodu se uplatnily nejvýrazněji geologické podmínky. Na 
dobře zásobené spraši vznikly hluboké, zrnitostně středně těžké hnědozemě. Na říčních terasách se 
vyvinuly převážně chudé drnové půdy. V případech, kde se pod matečním substrátem vyskytl slín, 
docházelo ke vzniku půd oglejených. Na slínu vznikaly i rendziny hnědé a rendziny slabě oglejené 
(kde srážková voda způsobila zprvu slabé oglejení, později i odvápnění ). Na nivních uloženinách bez 
většího glejového procesu vznikly půdní nivní. V hlubších terénních depresích, kde je hladina vody 
trvale vyšší, se vyvinuly půdy drnoglejové. 

V rovinatém území dochází vlivem rozsáhlých zemědělských pozemků a tím nedostatečných 
přírodních překážek k větrné erozi, kterou podporuje i půdní druh, zde převážně zastoupený půdami 
písčitými a hlinitopísčitými. Protierozní opatření je žádoucí realizovat zejména v rámci ÚSES, 
interakčních prvků, při revitalizaci vodních toků. 

Katastrální území Brozany je zahrnuto do tzv. zranitelných oblastí dle Nařízení vlády č. 
262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 
střídání plodin a provádění protierozních opatřeních v těchto oblastech. 

Zábor ZPF bude lokalizován převážně v návaznosti na zastavěné území, nebudou ponechány 
okrajové zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování. Důsledky navrženého řešení na ZPF budou 
vyhodnoceny. Při návrhu lokalit určených k zastavění budou upřednostňovány půdy s nižší třídou 
ochrany. Bude hledán optimální poměr mezi potřebami plošného rozvoje a ochranou ZPF. 
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Ochrana ZPF, Bonitované p ůdně ekologické jednotky 

V řešeném území jsou evidovány následující bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ): 

 

třída ochrany zastoupení BPEJ 

I. 35600 
II. 35800, 35700 
III. 31300  
IV. 32310, 35411, 32110, 32210, 35111, 35500 
V. 32112, 36601 

 

Stupeň ochrany ZPF je různý, zastoupeny jsou BPEJ tříd ochrany I. - V. Důsledky navrženého 
řešení na ZPF jsou vyhodnoceny - viz níže. 

Zemědělská prvovýroba 

Na zemědělských pozemcích v řešeném území hospodaří firma ZEAS a.s., zajišťující 
zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby, prodej a servis zemědělských strojů. V řešeném 
území se nacházejí dva areály stabilizované ve funkci Plocha výroby a skladování - zemědělská 
výroba - VZ. Živočišná výroba je v ř.ú. zastoupena areálem v Brozanech (chov dojnic s produkcí 
mléka, odchov telat do 3 měsíců a výroba krmných směsí). V areálu ve Starém Hradišti se nachází 
jatka, truhlárna, zde živočišná výroba není zastoupena. 

Meliorace, pozemkové úpravy 

Meliorace (investice do půdy) jsou provedeny na části ploch orné půdy převážně v prostoru 
severně Brozan, severovýchodně Starého Hradiště k Psinku, východně a západně od Hradiště na 
Písku. Dle ÚAP pro ORP Pardubice zasahují lokality ZB9, ZB10, ZB11, ZB12, ZB13 a ZB15 do ploch 
meliorací. Hlavní odvodňovací zařízení se nacházejí v jižní části ř.ú. (viz Výkres předpokládaných 
záborů půdního fondu). Komplexní pozemkové úpravy dosud neproběhly a ani nebyly zahájeny. 

Opatření k zajišt ění ekologické stability 

Územní plán vymezuje a zpřesňuje prvky územního systému ekologické stability, které jsou 
zde nadregionálního a lokálního charakteru. Prvky ÚSES jsou na plochách PUPFL, na zemědělské 
půdě a vodních plochách. ÚSES má pozitivní vliv na ZPF, jelikož realizací prvků ÚSES zvýší 
ekologickou stabilitu krajiny. 

ÚSES doplňují tzv. interakční prvky - většinou jde o liniové prvky v zemědělské krajině 
sledující polní cesty, drobné vodoteče či meze, které je navrženo ozelenit. Realizace těchto prvků 
s významnou krajinotvornou funkcí nevyžaduje vzhledem k parametrům zábory zemědělské půdy, 
má navíc funkci protierozních opatření. 

Zemědělské ú čelové komunikace 

Zemědělské účelové komunikace jsou v ÚP respektovány. Obsluha zemědělských pozemků, 
s nimiž se počítá pro hospodaření i nadále, nebyla územním plánem znemožněna. Vymezení 
rozvojových ploch respektuje potřeby obhospodařování ploch ZPF. 
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Přehled odn ětí zemědělského p ůdního fondu - zastavitelné plochy 
Č

ís
lo

 
lo

ka
lit

y 

Návrh funk čního využití 
lokality 

celková 
vým ěra 

lokality (ha) 

Výměra zemědělské p ůdy Výměra 
nezeměděl-

ských pozemk ů 
(ha) 

BPEJ Třída 
ochrany 

dílčí 
vým ěra 

(ha) 

Druh 
pozemku 

ZB1 Bydlení venkovské 4,28 32210 IV. 2,69 t.t.p., orná  
   35800 II. 0,90   
   32110 IV. 0,69   

ZB2 Bydlení venkovské 1,04 51110 I. 0,85 orná  
   35500 IV. 0,14   
   32110 IV. 0,05   

ZB3 Bydlení venkovské 6,83 35500 II. 5,95 orná  
   35800 II. 0,88   

ZB5 Bydlení venkovské 0,34 32110 IV. 0,34 orná  
ZB6 Bydlení venkovské 0,37 32110 IV. 0,37 orná  
ZB7 Bydlení venkovské 0,73 32110 IV. 0,73 orná  
ZB8 Bydlení venkovské 1,00 32310 IV. 0,98 t.t.p. 0,02 
ZB9 Bydlení venkovské 0,26 32110 IV. 0,26 orná  

ZB10 Bydlení venkovské 0,43 32110 IV. 0,43 orná  
ZB11 Bydlení venkovské 1,17 32110 IV. 1,17 orná  
ZB12 Bydlení venkovské 0,28 32110 IV. 0,28 orná  
ZB13 Bydlení venkovské 0,52 32110 IV. 0,52 orná  
ZB14 Bydlení venkovské 2,04 31300 III. 2,04 orná  
ZB15 Bydlení venkovské 0,60 32110 IV. 0,60 orná  
ZB16 Bydlení venkovské 0,32 31300 III. 0,32 orná  
ZB17 Bydlení venkovské 0,66 35500 II. 0,62 orná  

   35500 IV. 0,04   
ZB18 Bydlení venkovské 0,42 35600 I. 0,42 orná, t.t.p.  

ZO1 
Občanské vybavení - 

komerční 2,74 32110 IV. 2,74 orná  

ZO2 Občanské vybavení - 
komerční 0,44 32110 IV. 0,44 orná  

ZO3 Občanské vybavení - 
komerční 0,55 35500 IV. 0,43 sad  

   35800 II. 0,12   
ZV1 Výroba - drobná 0,75 32310 IV. 0,73 sad, orná  

   32110 IV. 0,02   
ZV2 Výroba - drobná 1,18 32110 IV. 1,18 orná  
ZV3 Výroba - lehká 3,36 31300 III. 3,19 orná  

   35600 I. 0,12   
   32310 IV. 0,05   

ZV4 Výroba - lehká 3,39 35600 I. 3,39 orná  

ZD1 Dopravní infrastruktura - 
komunikace 0,15 32310 IV. 0,11 orná, t.t.p. 0,04 

ZD2 Dopravní infrastruktura - 
komunikace 

0,21 32310 IV. 0,17 orná 0,01 

   35500 IV. 0,03   

ZD3 Dopravní infrastruktura - 
komunikace 

0,42 31300 III. 0,17  0,01 

   32310 IV. 0,16   
   32110 IV. 0,08   

ZZ1 Zeleň - ochranná 0,61 32110 IV. 0,61 zahrada, 
orná  

        
  35,09   35,01  0,08 
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Přehled odn ětí zemědělského p ůdního fondu - p řestavbové plochy 
Č

ís
lo

 
lo

ka
lit

y 

Návrh funk čního využití 
lokality 

celková 
vým ěra 

lokality (ha) 

Výměra zemědělské p ůdy Výměra 
nezeměděl-

ských pozemk ů 
(ha) 

BPEJ Třída 
ochrany 

dílčí 
vým ěra 

(ha) 

Druh 
pozemku 

P1 Občanské vybavení-veřejné 0,25     0,25 
        
  0,25   0,25  0,25 

Přehled odn ětí zemědělského p ůdního fondu - koridor pro dopravní infrastrukturu 

Pro přeložku silnice I/36 Pardubice - severní tangenta ÚP Staré Hradiště nevyhodnotil zábor 
ZPF, jelikož se žádný nepředpokládá. Přeložka silnice I/36 Pardubice - severní tangenta bude 
s největší pravděpodobností vybudovaná na sousedním katastrálním území (k.ú. Pardubice). 

Přehled odn ětí zemědělského p ůdního fondu - cyklostezky 

Pro cyklostezky vymezené územním plánem jako zastavitelné lokality (ZD2 a ZD3) je 
vyhodnocen zábor ZPF viz tabulka výše. Pro cyklostezku, která je v územním plánu navržena 
schematicky ÚP Staré Hradiště nevyhodnotil její zábor. Jedná se o cyklostezku podél silnice II/324, 
jejíž trasování bude předmětem následných dokumentací. Možný zábor bude vyhodnocen investorem 
v žádosti pro územní řízení. ÚP předpokládá rozsah záboru cca 0,4 ha. 

V prostoru mezi Starým Hradiště a Hradištěm na Písku jsou dotčeny BPEJ 32110, 32210, 
35111, třída ochrany IV. Mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi jsou dotčeny půdy I. a II. třídy, BPEJ 
35800 a 35600 (pouze v případě trasování cyklostezky východně silnice II/324). 

Zdůvodn ění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami 

Vymezené zastavitelné plochy odpovídají předpokládanému rozvoji obce Staré Hradiště. 
Vycházejí z předchozí ÚPD (Územní plán obce Staré Hradiště, z roku 2006). 

Zábor ZPF pro zastavitelné plochy je lokalizován výhradně v návaznosti na zastavěné území, 
nejsou ponechány okrajové zbytkové plochy bez možnosti obhospodařování. Při návrhu lokalit byly 
prioritně vymezeny ty na půdách s nižší třídou ochrany. Návrh ÚP vychází z možností řešeného území 
- tj. struktury zastavěného území, terénních podmínek, dostupnosti dopravní a technické 
infrastruktury, sociálně-ekonomických předpokladů a reálných požadavků obce na další rozvoj. 

Zastavitelné lokality pro bydlení ZB1, ZB2, ZB3, ZB5, ZB6, ZB7, ZB8, ZB9, ZB11, ZB12, 
ZB13, ZB14, ZB15, ZB16, ZB17, ZB18 jsou v plném rozsahu převzaty z předchozí ÚPD. Zastavitelná 
lokalita ZB10 je rozšířena jižním směrem a logicky ukončuje urbanistickou strukturu Psinku. ÚP 
Starého Hradiště nezařadil mezi zastavitelné lokality pro bydlení plochu západně Ráb na hranici 
řešeného území se sousední obci Ráby. 

Zastavitelná lokality pro rozvoj občanského vybavení ZO1, ZO2, ZO3 jsou v plném rozsahu 
převzaty z předchozí ÚPD. Přestavbová lokalita P1 nebyla vymezena v původní ÚPD. Jedná se o 
přestavbu stávající plochy drobné výroby a služeb na plochu občanského vybavení - veřejného 
charakteru v centrální části Starého Hradiště. 

Zastavitelná lokality pro rozvoj podnikání ZV1, ZV4 jsou v plném rozsahu převzaty z předchozí 
ÚPD. Výměra lokality ZV2 je menší oproti původní ÚPD. Zastavitelná lokalita ZV3 v původní ÚPD 
nebyla vymezena, jelikož celá plocha byla zařazena mezi stabilizované plochy pro podnikání. Jelikož 
tato plocha k tomuto účelu neslouží zařadil ji ÚP mezi zastavitelné. 

V původní ÚPD byla vymezena rozvojová plocha pro chov bažantů severně zastavěného 
území Brozan. Tato plocha v ÚP není vymezena z důvodu neaktuálnosti daného záměru. Další 
rozvojovou plochou, kterou ÚP nepřebírá je plocha pro rozvoj rekreace ve volné krajině při jižním 
okraji řešeného území. Tato lokalita není v souladu se stanovenou urbanistickou koncepcí rozvoje 
Starého Hradiště. Nachází se ve volné krajině v nivě řeky Labe. 

Lokality ZD1 je navržena pro dopravní napojení zastavitelné lokality ZB8 pro bydlení v Hradišti 
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na Písku. Jedná se o obecní pozemek. Tato komunikace dopravně napojí také stabilizovanou plochu 
OS. 

Zastavitelné lokality ZD2, ZD3 jsou navrženy pro cyklostezky. ZD2 je navržena jihovýchodně 
Brozan mimo zastavěné území. Cyklostezky a cyklotrasy jsou v ř.ú. hojně využívány cyklisty a bruslaři 
jedoucí z Pardubic ke hradu Kunětická Hora a zpět. Z důvodu velké intenzity zatížení je žádoucí vést 
cyklostezku mimo zastavěné území. Cyklostezka ZD2 bude současně plnit i funkci protipovodňové 
hráze chránící zastavěné území Brozan. Cyklostezka ZD3 je navržena podél silnice III/2985. Silnice 
III/2985 je velmi silně dopravně zatížena (viz kap f 5.1 intenzity dopravy v odůvodnění ÚP). 

h 2) POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Lesy (plochy PUPFL) se v řešeném území nacházejí především v severní část řešeného území 
(Kunětický les). Jedná se o lesní komplex zasahující i do sousedních katastrů. Menší lesní enklávy se 
rozprostírají severovýchodně Psinku, na západním okraji obce a v jižní části v nivě řeky Labe.  

Lesy v řešeném území zaujímají 160 ha, což představuje 18,2 % celkové výměry. Lesnatost je 
ve správním území nízká (oproti 33,3 % v ČR, 29,5 % v Pardubickém kraji). Jedná se především o lesy 
ve vlastnictví fyzických osob příp. v majetku ČR, ve správě Lesů ČR. Obec nemá ve svém vlastnictví 
žádné lesy. 

Celé řešené území spadá do Přírodní lesní oblasti (PLO) č.17 - Polabí (s lesnatostí 14 %). 

Podle funkční kategorizace se na řešeném území vyskytují pouze lesy hospodářské. 
Zastoupen je zde lesní vegetační stupeň (LVS) č. 1 dubový. Co do dřevinné skladby převažují na ř.ú. 
jehličnaté (zastoupení celkem cca 68%), zejména borovicové porosty (cca 61 %), listnaté (zastoupení 
celkem cca 32%) jsou zastoupeny převážně duby (cca 24%). 

Na několika místech (v Hradišti na Písku a Psinku) do zastavěného území obce i do 
zastavitelných ploch zasahuje pásmo 50m od hranice lesa, ve kterém stavby podléhají souhlasu státní 
správy lesů (dle zák. 289/1995 Sb., § 14 odst. 2). Umístění staveb v tomto pásmu se zpravidla 
nepovoluje blíže než 25 m od okraje nejbližšího lesa. 

V ÚP není nově navrhováno zalesnění samostatnou plochou změny v krajině. Ekostabilizační 
přínos by však měla mít realizace navrhovaných prvků ÚSES. U lesních pozemků, které jsou součástí 
lokálních biocenter, je v ÚP vyznačena funkce Plochy přírodní - NP.  

V ÚP nejsou navrhovány zábory PUPFL . 

Navrhovaná cyklostezka podél silnice III/2987 je ÚP vymezena schematicky. Její konkrétní 
trasování bude předmětem podrobnější následné dokumentace. Možný zábor PUPFL bude 
vyhodnocen investorem v žádosti pro územní řízení, předpoklad možného záboru je cca 0,35ha. 

Dle § 18 odst. 5 Stavebního zákona lze v nezastavěném území umisťovat stavby, zřízení pro 
mj. i dopravní infrastrukturu a stavby pro účely rekreace např. cyklistické stezky. 

 

i) ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIV Ů NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH 
TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prost ředí a na udržitelný rozvoj území 
nebylo požadováno. 
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j) STANOVISKO KRAJSKÉHO Ú ŘADU PODLE § 50 ODST. 5 A 
SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 
ZOHLEDNĚNO S ODŮVODNĚNÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD 
NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY NEBYLY 
ZOHLEDNĚNY 

Na základě ustanovení § 45i odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů, dne 24.1.2013 vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství stanovisko č.j. 3980/2013/OŽPZ/Pe, ve kterém konstatuje, že předložená 
koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. 

Dotčený orgán ve smyslu ustanovení § 47 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu posoudil podle ustanovení § 10i zák. č. 100/2001 Sb., a došel ve svém stanovisku č.j. 
KrÚ74531/2012/OŽPZ/PI ze dne 7.1.2013 k závěru, že k návrhu zadání ÚP Staré Hradiště není 
požadováno zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

S ohledem na skutečnost, že dotčený orgán - Krajský úřad Pardubického kraje, v souladu s § 
47 odst. 3 stavebního zákona nestanovil požadavek na posouzení návrhu územního plánu z hlediska 
vlivů na životní prostředí a rovněž uvedl ve svém stanovisku podle § 45i zákona o ochraně přírody a 
krajiny, že předložená koncepce nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky 
významné lokality, nebyl v zadání pořizovatelem požadavek vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území stanoven. Z tohoto důvodu nebylo vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zpracováno. 

Kapitolu zpracoval pořizovatel. 

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

V ÚP Staré Hradiště nejsou navrhovány. 

l) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH OD ŮVODNĚNÍ 

V průběhu řízeni o ÚP Staré Hradiště bylo podáno 16 námitek (z toho 6 se shodným 
obsahem) od vlastníků pozemků. Na základě těchto námitek byl vypracován návrh rozhodnutí 
o námitkách a dle novelizace stavebního zákona (§ 53 odst. 1) byl zaslán dotčeným orgánům (dále 
jen „DO“) a krajskému úřadu (dále jen „KrÚ“) jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. Možné 
požadavky byly zapracovány do projednávané dokumentace a bylo vypsáno opakované řízení. Návrh 
rozhodnuti o podaných námitkách - viz níže, uplatněná stanoviska DO - viz  tabulka „Stanoviska DO k 
návrhu rozhodnutí o námitkách k ÚP Staré Hradiště“ (veřejné projednání). 

V rámci opakovaného řízení bylo podáno 5 námitek (z toho 2 opakované z předchozího řízení a 
3 nové). Na základě těchto námitek byl vypracován návrh rozhodnutí o námitkách a v souladu s § 53 
odst. 1 stavebního zákona byl opět zaslán DO a KrÚ k uplatnění stanovisek. Žádné z došlých 
stanovisek neobsahovalo nesouhlas s návrhem rozhodnutí - viz tabulka „Stanoviska DO k návrhu 
rozhodnutí o námitkách k ÚP Staré Hradiště“ (opakované veřejné projednání). 

 

Vyhodnocení námitek v rámci ve řejného projednání návrhu ÚP Staré Hradišt ě 
 
Podaná námitka č. 1 (doslovný přepis) 
Michal Baier 
Družby 338, 530 09 Pardubice, kterého zastupuje  
Martina Řehounková 
Jiráskova 775, 533 04 Sezemice 
11.8.2014 
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Námitka: 
Žádáme o zařazení pozemku p.č. 583/1 k.ú. Brozany nad Labem do plochy bydlení, stejně jako pozemek p.č. 
583/1. 

Odůvodnění námitky: 
Je zažádáno o dodatečné stav. povolení na stavbu bazénu se zastřešením. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek tvoří souvislý celek s obytným objektem a jako takový je i užíván, bude 
zařazen dle § 58 a § 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do vymezeného 
zastavěného území. 
 
Podaná námitka č. 2 (doslovný přepis) 
Leoš Vondra 
Raabova 441, 530 03 Pardubice 
4.9.2014 

Námitka: 
Podávám námitku proti podmínce rozhodování v území „DOHODOU O PARCELACI“ v rámci níž by mělo být 
v lokalitě ZB11 ÚP Staré Hradiště navržena plocha veřejného prostranství (náves), konkrétně v místě parcely č.: 
146/6, která již byla v minulosti rozparcelována z parcely č.: 146/1. Požaduji aby byla tato parcela č.: 146/6 
vyjmuta z podmínky výše uvedené. 

Odůvodnění námitky: 
Parcela č.: 146/6 jev dnešní době zasíťována a právě probíhá projednávání architektonického návrhu stavby 
rodinného domu. Pokud by bylo nutné umístění veřejného prostranství (návsi) v místech parcely s č.: 146/6, 
jednalo by se o zmaření mé investice do tohoto pozemku. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: 
U vymezené zastavitelné plochy ZB11 bude uvedena poznámka -  v požadované „Dohodě o parcelaci“ 
respektovat již vymezené parcely pro výstavbu RD, a to pp.č. 146/5, 146/6 a 146/7 (stavebním úřadem vydán již 
dříve souhlas s dělením pozemků).   
 
Podaná námitka č. 3 (doslovný přepis) 
Pavel Vondra 
Raabova 441, 530 03 Pardubice 
4.9.2014 

Námitka: 
Podávám námitku proti podmínce rozhodování v území „DOHODOU O PARCELACI“ v rámci níž by mělo být 
v lokalit ě ZB11 ÚP Staré Hradiště navržena plocha veřejného prostranství (náves), konkrétně v místě parcely č.: 
146/5 a 146/7. Požaduji, aby tyto parcely č.: 146/5 a 146/7 byly vyjmuty z podmínky dohody o parcelaci. 

Odůvodnění námitky: 
K rozparcelování pozemku 146/1 na pozemky 146/5 a 146/6 došlo v roce 2007 se souhlasem stavebního úřadu. 
V roce 2008 byly uvedené pozemky zasíťovány a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. V roce 2013schválil 
stavební úřad i dělení pozemku 146/1 na pozemek 146/7. Na tento pozemek nyní probíhá schválení stavebního 
povolení na výstavbu sítí. na hranici pozemku je již postaven pilíř elektrické energie. Vše proběhlo podle platného 
územního plánu. Pokud byly pozemky 146/6 a 146/7 zahrnuty do podmínky „dohody o parcelaci“ došlo by 
k oddálení výstavby na těchto pozemcích a tím i zmaření mé investice do těchto pozemků. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: 
U vymezené zastavitelné plochy ZB11 bude uvedena poznámka -  v požadované „Dohodě o parcelaci“ 
respektovat již vymezené parcely pro výstavbu RD, a to pp.č. 146/5, 146/6 a 146/7. 
 
Podaná námitka č. 4 (doslovný přepis) 
Jana Hladěnová 
Staré Hradiště 186, 533 52 
5.9.2014 

Námitka: 
Podle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), podávám tímto, jako vlastník pozemkové parcely č. 120 v k. ú. Staré 
Hradišt ě (dále jen „dotčený pozemek") námitky proti návrhu územního plánu Staré Hradišt ě (dále jen „návrh 
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ÚP"), který dotčený pozemek zahrnuje do funkční plochy označené jako NZ - plochy zem ědělské a nezahrnuje 
jej do současně zastavěného území obce podle § 58 stavebního zákona, což je v rozporu s mojí představou o 
tom, k jakému účelu bych chtěla dotčený pozemek nebo alespoň jeho nepodstatnou část využít a jakou stavbu 
nebo stavby na něm umístit. 
Pro využití shora uvedené funkční plochy, a tedy i dotčeného pozemku, jsou v návrhu ÚP stanoveny tyto 
podmínky či regulativy: 
Hlavní využití:  
- zemědělsky obhospodařované pozemky včetně drobných ploch krajinné zeleně  
Přípustné využití:  
- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, extenzivní sady, zahrady 
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, drobné interakční 
prvky a vodní plochy) 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu sousedících 
staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní zdroje atd.); 
- stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost krajiny 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření 
- nezpevněné polní cesty 
- zařízení pro chov včel 
Podmín ěně přípustné využití:  
- zalesnění, revitalizace ploch vč. vodotečí, vodní plochy a toky a stavby pro jejich obhospodařování za podmínky 
dodržování zásad ochrany ZPF a ochrany přírody a krajiny 
- stavby a zařízení pro zemědělství za podmínky, že se jedná o stavby pro ustájení hospodářských zvířat do 49 
ks, zařízení zemědělské prvovýroby vázané na konkrétní zemědělsky obhospodařovanou lokalitu nezbytné pro 
obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky 
apod.) 
- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, přípustného a 
podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního vymezení pozemků spadajících do 
biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES 
využívány v režimu Ploch přírodních - NP 
- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v 
přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.) 
- drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) - pokud neznemožňují obhospodařování pozemků 
Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení pro zemědělství jiné, něž jsou uvedeny v podmíněně přípustném (např. stavby pro trvalé 
kapacitní ustájení hospodářských zvířat) 
- oplocení pozemků 
- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- silnice I. - III. třídy, zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp. podmíněně 
přípustném využití (s výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů silnic) 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 
- další stavby, opatření a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 

Se zařazením dotčeného pozemku do funkční plochy NZ - plochy zem ědělské a s jeho nezahrnutím do 
zastavěného území z následujících důvodů 

nesouhlasím 

a trvám na tom, aby byl dotčený pozemek nebo alespoň jeho část, zařazen do zastavěného území a do funkční 
plochy Plochy bydlení- v rodinných domech - m ěstské a p říměstské - Bl. 

Odůvodnění námitky: 
K návrhu ÚP jsem už jednou (10. 1. 2014) uplatnila připomínky, a sice podle § 50 odst. 3 stavebního zákona, ve 
kterých jsem vyjádřila v podstatě nesouhlas se zařazením dotčeného pozemku do kategorie zemědělských ploch 
s tím, že mě takové opatření omezuje na vlastnických právech, protože je mi bráněno v jeho využití v souladu s 
mojí představou. Z tohoto důvodu jsem požádala o úpravu územního plánu tak, aby bylo možné na dotčeném 
pozemku nebo jeho nepodstatné části stavět, tedy provedení jeho změny na stavební parcelu, a tento svůj 
požadavek jsem stručně odůvodnila. 

Následně jsem obdržela od obce vyrozumění o tom, jak byla moje připomínka vyhodnocena, resp. že mé žádosti 
nebylo vyhověno s odůvodněním, že: 
- Na území požadované zástavby se nachází plocha TI  - plochy technické infrastruktury (zásobování 
vodou) a p řes pozemek v části požadované na zástavbu se nacházejí hlavní vod ovodní trasy  -  k této 
argumentaci, resp. k těmto důvodům, o které se nevyhovění uplatněné připomínky opírá, mohu říci jen to, že 
nevycházejí se skutečného stavu věci. Je pravdou, že je na dotčeném pozemku umístěn vodovod, ale pravdou 
není, že by vedl nebo procházel místem, které jsem v mapovém podkladu, přiloženém k připomínkám ze dne 10. 
1. 2014, označila za tu část pozemku, na které bych ráda postavila rodinný dům, tedy ta část dotčeného 
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pozemku, které se připomínka týkala, nehledě na to, že vodovod na mém pozemku nekončí, pokračuje dál a 
protíná hned několik ploch, na kterých se staví nebo stavět dá, stačí jen respektovat ochranné pásmo tohoto 
vodovodu, tak nevím z jakého důvodu by to právě na mém pozemku nešlo. Pokud se týče argumentu, že se na 
dotčeném pozemku nachází funkční plocha technické infrastruktury, tak to pro mě není žádná novinka ale ani 
překážka k tomu, aby bylo možné na dotčeném pozemku stavět. Žádost o zařazení části dotčeného pozemku do 
funkční plochy pro bydlení tuto skutečnost respektuje, tak nevím, v čem by měl být z tohoto hlediska problém. 

Vzhledem k tomu, jak nedostatečným a nepřezkoumatelným způsobem bylo nevyhovění mé žádosti či 
připomínce dosud odůvodněno, nevím, proč se tak stalo, z jakého důvodu jí nebylo vyhověno, proč nemohla být 
alespoň část dotčeného pozemku zařazena do funkční plochy, která by mi umožňovala postavit na něm rodinný 
dům, ale doufám, že se to dozvím alespoň z odůvodnění těchto námitek, pokud jim, samozřejmě, nebude 
nakonec vyhověno, když odůvodnění návrhu ÚP tyto otázky detailně neřeší. 

Na základě toho, jakým způsobem byla vypořádána moje žádost obsažená v připomínkách ze dne 10. 1. 2014 k 
návrhu územního plánu, abych mohla alespoň na části, ne-li na celém, dotčeném pozemku postavit rodinný či 
rodinné domy, a také na základě obsahu odůvodnění návrhu ÚP, si dovolím tvrdit, že je návrh ÚP v rozporu s § 
18 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, když 
nevytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Podle odst. 2 shora uvedeného ustanovení 
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. Podle odst. 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. V textové části návrhu ÚP nejsou uvedeny 
skutečnosti, které by mě přesvědčily o tom, že zařazení dotčeného pozemku do funkční plochy, která jej zcela 
znehodnocuje tím, že jej nelze využít jinak, než na něm sekat trávu, je odůvodněné a zejména že neomezuje 
moje vlastnická práva, resp. do nich nezasahuje víc, než je to v obecném zájmu potřeba - zásada proporcionality, 
proto si dovolím tvrdit, že tuto zásadu návrh ÚP porušuje. 

Podle § 19 stavebního zákona je úkolem územního plánování zejména stanovovat koncepci rozvoje území, 
včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, prověřovat a posuzovat potřebu změn v 
území, stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, stanovovat podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. Obsah návrhu ÚP potvrzuje, že 
jím tyto úkoly naplňovány nejsou. V řešeném území je celá řada ploch pro bydlení, na kterých se od schválení 
předchozího územního plánu (rok 2006) nestaví, ať už důvodem toho je např. jejich nepřístupnost nebo nevhodné 
podmínky pro umístění staveb pro bydlení, např. z důvodu podmáčení pozemků, apod. Přesto tyto plochy ve 
funkční ploše pro bydlení zůstávají i nadále, ale nové plochy, na kterých mají vlastníci pozemků v úmyslu 
skutečně a pro sebe stavět, návrh ÚP nevytváří, resp. takové v řešeném území nevznikají, kromě jediné, a sice 
plochy ZB10. Toto já osobně vnímám navíc jako diskriminaci, proti které se budu zcela pochopitelně bránit třeba i 
soudní cestou. 

Podle návrhu ÚP se dotčený pozemek nenachází  v zastavěném území obce, já ale namítám, že se tak děje v 
rozporu s ustanovením § 58 stavebního zákona, protože se jedná o pozemek nacházející se v intravilánu obce, a 
tedy měl být do zastavěného území obce zahrnut. Ustanovení § 58 stavebního zákona v odst. 2 stanoví, že se do 
zastavěného území zahrnují pozemky v intravilánu obce, ve kterém se nepochybně nachází i dotčený pozemek. 
Prostým pohledem na hlavní výkres lze poměrně snadno zjistit, že vymezování zastavěného území je chaotické a 
nemá žádná pravidla, ačkoliv ta jsou zákonem přesně stanovena. Do zastavěného území jsou zahrnuty prakticky 
všechny pozemky, na kterých je umístěna nějaká stavba, ale jen některé pozemky, na kterých se žádná stavba 
nenachází (typickou ukázkou tohoto je lokalita Psinek), což je v rozporu s výše uvedeným ustanovením 
stavebního zákona, když do zastavěného území není zahrnuta celá řada pozemků nacházejících se v intravilánu, 
které nejsou ani vinicí, chmelnicí, pozemkem zemědělské půdy určeným pro zajišťování speciální zemědělské 
výroby (zahradnictví) a ani pozemkem přiléhajícím k hranici intravilánu navráceným do orné půdy nebo do lesních 
pozemků - tedy včetně dotčeného pozemku. Požaduji proto, aby bylo vymezení zastavěného území uvedeno do 
souladu se stavebním zákonem. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
K pořízení ÚP Staré Hradiště bylo zpracováno a zastupitelstvem obce schváleno zadání územního plánu, ve 
kterém se mimo jiné uvádí:  
Rozsah vymezených ploch pro bydlení je v sou časně platném ÚPO nadhodnocený a proto není další 
rozvoj obce v této oblasti žádoucí. Stávající stav zajišťuje dostatečnou potřebu ploch pro bydlení. Přednostně 
budou zhodnoceny plochy vymezené v platné územně plánovací dokumentaci. Budou stanoveny podrobnější 
podmínky využití zastavitelných ploch za účelem zajištění kvalitního vnitřního řešení lokalit (etapizace výstavby, 
podmínka území studie, vymezení veřejných prostranství a napojení na stávající komunikační systém apod.). 
V maximální možné míře bude pro rozvoj využíváno proluk v zastavěném území, případné další rozvojové lokality 
budou situovány v návaznosti na stávající zástavbu.  
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Ustanovení § 55 odst. 4 zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rovněž 
uvádí, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti 
využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Další požadavky vyplývající ze schváleného zadání, např.:  
Respektovat limity využití území  
- ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury  
- ochranné pásmo Kunětické hory 
Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území 
- vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí (kvalitní přírodní zázemí obce, blízkost NKP 
Kunětická Hora, dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku ..) 
- vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek (pro rozvoj obce nedostatečná občanská vybavenost, 
živelná zástavba obytného charakteru, nedostatek veřejných prostranství v novější obytné zástavbě, 
nedostatečná prostupnost krajiny)   

Na území požadované zástavby se nachází plocha TI - plochy technické infrastruktury (zásobování vodou) a přes 
pozemek pp.č. 120, v zakreslené části požadované na zástavbu, vedou hlavní vodovodní trasy; mezi pozemkem 
a komunikací ze západní strany pozemku je vedena trasa teplovodu; na část pozemku zasahuje zóna havarijního 
plánování.   

V daném území je požadavek respektovat ochranu krajiny a ochranné pásmo NKP státního hradu Kunětická 
Hora, jednalo by se o zásah do krajiny.  

Návrh územního plánu je plně v souladu s § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákon a rovněž respektuje ustanovení § 18 
odst. 4, kde se uvádí, že 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. 

Schválení zastavitelných ploch je v kompetenci zastupitelstva obce, nicméně i zastupitelstvo musí respektovat 
zákonitost (např. uvedený § 55 odst. 4 stavebního zákona). Ze schváleného zadání územního plánu vyplývá 
požadavek využít především vymezené zastavitelné plochy z platné územně plánovací dokumentace. 
Vymezením další zastavitelné plochy pro bydlení by byl návrh ÚP v rozporu se schváleným zadáním i se 
stavebním zákonem. 

Pozemek p.č. 120 k.ú. Staré Hradiště byl a nadále je veden dle katastru nemovitosti jako orná půda, v platné 
územně plánovací dokumentaci nebyl vymezen k zastavění a proto nelze hovořit o omezení vlastnických práv. V 
návrhu ÚP Staré Hradiště je vymezen dostatečný rozsah zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených 
v urbanisticky a krajinářsky vhodnějších lokalitách. 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se rozumí zastavěným územím území vymezené 
územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je 
zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1996 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí 
(dále jen „intravilán“). Zastavěné území v návrhu ÚP Staré Hradiště je převzato ze stávajícího územního plánu 
obce (ÚPO) a je aktualizováno.   

 
Podaná námitka č. 5 (doslovný přepis) 
Mgr. Stanislav Hladěna 
Dubinská757, 530 12 Pardubice 
5.9.2014 

Námitka: 
Podle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), podávám tímto, jako vlastník pozemkové parcely č. 564 v k. ú. Staré 
Hradišt ě (dále jen „dotčený pozemek") námitky proti návrhu územního plánu Staré Hradišt ě (dále jen „návrh 
ÚP"), který dotčený pozemek zahrnuje do funkční plochy označené jako NSr - plochy smíšené nezastav ěného 
území - rekrea ční nepobytové , pro kterou jsou v rozporu s mojí představou o tom, k jakému účelu bych chtěl 
dotčený pozemek nebo alespoň jeho nepodstatnou část využít a jakou stavbu nebo stavby na něm umístit, 
stanoveny tyto podmínky využití: 
Plochy smíšené nezastav ěného území - rekrea ční nepobytové - NSr   
Hlavní využití:  
- plochy nezastavěného území s rekreační funkcí nepobytového charakteru  
Přípustné využití:  
- plochy krajinné zeleně zajišťující trvalou existenci přírodě blízkých ekosystémů 
- pozemky orné půdy, trvalých travních porostů, sady, zahrady 
- plochy PUPFL 
- vodní plochy a toky 
- liniové nebo plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí, drobné interakční 
prvky a vodní plochy) a prvky ÚSES 
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- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro zpřístupnění pozemků, cesty zajišťující prostupnost 
krajiny 
- stezky pro pěší a cyklisty 
- dopravní napojení zastavitelné lokality ZV4 
- stavby a zařízení veřejné technické infrastruktury (vč. zařízení technického vybavení pro obsluhu sousedících 
staveb, např. přípojky technické infrastruktury, podzemní jímky, vodní zdroje atd.) 
- protipovodňová, protierozní a revitalizační opatření  
Podmín ěně přípustné využití:  
- ohrazení pozemků pro chovné a pěstební účely - za podmínky zajištění prostupnosti krajiny 
- stavby a opatření zlepšující podmínky využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu, drobný mobiliář v 
přírodě blízkém provedení (informační tabule, odpočívadla apod.), drobná myslivecká zařízení (posedy, krmelce) 
aj. - podmínkou je neznemožnění obhospodařování pozemků 
- v rámci koridoru pro vymezení prvků ÚSES je možno segmenty ploch využívat dle hlavního, přípustného a 
podmíněně přípustného využití předmětných ploch pouze do doby konkrétního vymezení pozemků spadajících do 
biokoridoru (v projektech ÚSES); po tomto upřesnění a po majetkovém vypořádání budou pozemky ÚSES 
využívány v režimu Ploch přírodních NP  
Nepřípustné využití:  
- stavby a zařízení pro zemědělství, vyjma zařízení pro chov včel 
- oplocení pozemků (vyjma dočasného, např. pro lesní školky a vyjma oplocení pozemků zajišťující ochranu 
vodních zdrojů pitné vody) 
- v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území trvalé stavby a zařízení vč. oplocení silnice I. - III. třídy, 
zpevněné komunikace jiného charakteru než je uvedeno v přípustném, resp. podmíněně přípustném využití (s 
výjimkou rozšíření stávajících za účelem zlepšení parametrů silnic) 
- rekreační objekty pobytového charakteru 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů 
- větrné a fotovoltaické elektrárny 
- výškové stavby (např. zařízení technické infrastruktury) 

Se zařazením dotčeného pozemku do funkční plochy NSr - plochy smíšené nezastav ěného území - rekrea ční 
nepobytové  z následujících důvodů 

nesouhlasím 

a trvám na tom, aby byl zařazen do zastavěného území a do funkční plochy Plochy bydlení - v rodinných 
domech - m ěstské a p říměstské - Bl. 

Odůvodnění námitky: 

K návrhu ÚP jsem už jednou uplatnil připomínky, a sice podle § 50 odst. 3 stavebního zákona, ve kterých jsem 
vyjádřil nesouhlas se zařazením dotčeného pozemku do kategorie veřejné zeleně s tím, že mě takové opatření 
omezuje na vlastnických právech, protože je mi bráněno v jakémkoliv jeho využití a to i zemědělského s ohledem 
na polohu dotčeného pozemku a probíhající výstavbu rodinných domů na sousedních pozemcích, a požádal jsem 
o úpravu územního plánu tak, aby bylo možné na dotčeném pozemku nebo jeho nepodstatné části stavět, tedy 
provedení jeho změny na stavební parcelu, byť tato vzniká až územním rozhodnutím. 

Následně jsem obdržel od obce vyrozumění o tom, jak byla moje připomínka vyhodnocena, resp. že jí nebylo 
vyhověno s odůvodněním, že: 
- Vlastník pozemku není krácen na svých právech  - k této argumentaci mohu říci jen to, že se jedná pouze, na 
rozdíl od mého, o jiný ale bohužel neodůvodněný názor, proto se k němu blíže vyjádřit nemohu, jen setrvat na 
tom, že návrh ÚP dotčený pozemek znehodnocuje bez toho, že by navržené funkční využití dotčeného pozemku 
mělo oporu v zákoně a tudíž jsem zákonitě krácen na svých právech. 
- Plochy zastav ěného nebo zastavitelného území se vymezují po hrani cích pozemk ů - k tomuto tvrzení je 
možné uvést pouze to, že pokud by tomu tak skutečně bylo a existuje právní předpis, který to pro hranice 
zastavitelného území takto stanoví (v případě hranic zastavěného území taková právní norma ovšem s jistými 
výjimkami existuje), potom ale nechápu, proč tento požadavek návrh ÚP nerespektuje a hranice zastavitelných 
ploch vymezuje tak, že pozemky rozděluje na části a nastává tak situace, že část jednoho pozemku je 
v zastavitelném a část v nezastavitelném území. Za takové situace vnímám nevyhovění mému požadavku či 
návrhu na zařazení části dotčeného pozemku do plochy umožňující výstavbu rodinného domu, za diskriminační a 
díky absenci řádného a přesvědčivého odůvodnění za zlovůli a ne jako opatření navržené ve veřejném zájmu. 
- Na zastavitelné plochy ZB1, ZB2 a ZB3 byly vypracov ány územní studie, které jsou podkladem pro 
rozhodování v území a volné území podél Brozanského  potoka nahrazuje chyb ějící plochy ve řejných 
prostranství v uvedených studiích (dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) - k této argumentaci uvádím, že 
územní studie nejsou závazné, a proto zas až tak dobře nechápu, proč se jimi pořizovatel při zpracování návrhu 
ÚP řídil a proč se na ně v souvislosti s mými připomínkami odvolává. Velice zarážející je pro mě ale informace o 
tom, že by dotčený pozemek měl sloužit nebo nahrazovat veřejné prostranství, jak jeho zřízení pro plochy ZB1, 
ZB2 a ZB3 vyžaduje § 7 odst. 1 výše uvedené vyhlášky. Za takové situace tvrdím, že doslova za mými zády, bez 
mého souhlasu a mého vědomí, zmiňovaná územní studie v rozporu se zákonem znehodnocuje můj pozemek a 
pořizovatel v tom klidně pokračuje. Ten, kdo plánoval zástavbu výše zmíněných lokalit, totiž obešel zákon a 
veřejné prostranství vyžadované vyhláškou o obecných požadavcích na využívání území navrhl na cizích 
pozemcích, tedy i na mém (dotčený pozemek) a to nepochybně proto, aby ty svoje pozemky mohl bez ztráty 
metru čtverečného využít k prodeji pro výstavbu rodinných domů. Pojem veřejné prostranství definuje zákon o 



Územní plán Staré Hradiště 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 
146

obcích v § 34 tak, že jím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 
přístupné každému bez omezení , tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. Z této definice je zřejmé, že není důležité, kdo je vlastníkem daného pozemku, ale jaké funkce pozemek 
plní. V případě dotčeného pozemku se jedná o zatravněný zatím nijak nevyužívaný pozemek, a ne o prostory 
přístupné každému bez omezení , tedy sloužící obecnému užívání, které může každý užívat, aby je bylo možné 
považovat či prohlásit za veřejné prostranství. Já osobně jsem nikdy nedal najevo, že dotčený pozemek 
odevzdávám či přenechávám obecnému užívání. O tom, že je pozemek veřejným prostranstvím, se nevydává 
žádné rozhodnutí, ale veřejné prostranství vymezuje územní plán. Z obsahu návrhu ÚP zjišťuji, že veřejná 
prostranství tento řeší a to ve funkčních plochách PV a ZV, proto nechápu, jak může někdo tvrdit, že dotčený 
pozemek nahrazuje komusi chybějící veřejné prostranství, když se jedná o plochu NSr -plochy smíšené 
nezastavěného území - rekreační nepobytové, tedy ne o veřejné prostranství ve smyslu výše zmíněného 
ustanovení zákona o obcích. 

Vzhledem k tomu, jak nedostatečným a nepřezkoumatelným způsobem bylo nevyhovění mé připomínce 
odůvodněno, neznám důvod, proč se tak stalo, z jakého důvodu jí nebylo vyhověno, proč nemohla být alespoň 
část dotčeného pozemku zařazena do funkční plochy, která by mi umožňovala postavit na něm rodinný dům. 
Pokud si vzpomínám, bylo tomu tak i v případě pana Miloše Holečka z Pardubic, kterému územní plán města 
Pardubice umožňoval postavit rodinný dům pouze na kousku jeho pozemku a on dokonce uvažoval o tom, aby 
nemusel bourat, že dům na tuto část posune, ale nakonec nemusel. Tak jak je možné, že to někde jde a jinde ne? 

Na základě toho, jakým způsobem byla vypořádána moje žádost, abych mohl na svém pozemku stavět a k 
jakému účelu by měl dotčený pozemek sloužit, si dovolím tvrdit, že je návrh ÚP v rozporu s § 18 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, když nevytváří předpoklady 
pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Podle odst. 2 shora uvedeného ustanovení 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. Podle odst. 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. V textové části nejsou uvedeny skutečnosti, které 
by mě přesvědčily o tom, že zařazení dotčeného pozemku do funkční plochy, která jej zcela znehodnocuje, je 
odůvodněné a zejména že neomezuje moje vlastnická práva, resp. do nich nezasahuje, víc, než je v obecném 
zájmu potřeba - zásada proporcionality, proto si dovolím tvrdit, že tuto zásadu návrh ÚP porušuje. 

Podle § 19 stavebního zákona je úkolem územního plánování zejména stanovovat koncepci rozvoje území, 
včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, prověřovat a posuzovat potřebu změn v 
území, stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání 
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, stanovovat podmínky pro provedení 
změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. Obsah návrhu ÚP potvrzuje, že 
jím tyto úkoly naplňovány nejsou. V řešeném území je celá řada ploch pro bydlení, na kterých se od schválení 
předchozího územního plánu (rok 2006) nestaví, ať už důvodem toho je např. jejich nepřístupnost nebo nevhodné 
podmínky pro umístění staveb pro bydlení, např. z důvodu podmáčení pozemků, apod. Přesto tyto plochy ve 
funkční ploše pro bydlení zůstávají i nadále, ale nové plochy, na kterých mají vlastníci pozemků v úmyslu 
skutečně a pro sebe stavět, návrh ÚP nevytváří, resp. takové v řešeném území nevznikají, kromě jediné, a sice 
plochy ZB10. Toto já osobně vnímám navíc jako diskriminaci, proti které se budu zcela pochopitelně bránit třeba i 
soudní cestou. 

Podle návrhu ÚP se dotčený pozemek nenachází v zastavěném území obce, já ale namítám, že do zastavěného 
území nebyl zahrnut v rozporu s ustanovením § 58 stavebního zákona, protože se jedná o pozemek nacházející 
se v intravilánu obce, a tedy měl být do zastavěného území obce zahrnut ze zákonných důvodů. Požaduji proto, 
aby bylo vymezení zastavěného území uvedeno do souladu se stavebním zákonem. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
K pořízení ÚP Staré Hradiště bylo zpracováno a zastupitelstvem obce schváleno zadání územního plánu, ve 
kterém se mimo jiné uvádí:  
Rozsah vymezených ploch pro bydlení je v sou časně platném ÚPO nadhodnocený a proto není další 
rozvoj obce v této oblasti žádoucí. Stávající stav zajišťuje dostatečnou potřebu ploch pro bydlení. Přednostně 
budou zhodnoceny plochy vymezené v platné územně plánovací dokumentaci. Budou stanoveny podrobnější 
podmínky využití zastavitelných ploch za účelem zajištění kvalitního vnitřního řešení lokalit (etapizace výstavby, 
podmínka území studie, vymezení veřejných prostranství a napojení na stávající komunikační systém apod.). 
V maximální možné míře bude pro rozvoj využíváno proluk v zastavěném území, případné další rozvojové lokality 
budou situovány v návaznosti na stávající zástavbu.  
Ustanovení § 55 odst. 4 zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rovněž 
uvádí, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti 
využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Další požadavky vyplývající ze schváleného zadání, např.:  
Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území 
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- vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí (kvalitní přírodní zázemí obce, blízkost NKP 
Kunětická Hora, dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku ..) 
- vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek (pro rozvoj obce nedostatečná občanská vybavenost, 
živelná zástavba obytného charakteru, nedostatek veřejných prostranství v novější obytné zástavbě, 
nedostatečná prostupnost krajiny)   

Na zastavitelné plochy ZB1, ZB2 a ZB3 byly zpracovány územní studie, které jsou podkladem pro rozhodování 
v území a přírodní pás podél Brozanského potoka byl navržen za chybějící plochy veřejných prostranství 
v uvedených studiích (respektování § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) 

Ochrana veřejného prostranství je rovněž jednou z priorit nadřazených územně plánovacích dokumentací, jako je 
Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR) a Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk)). Tento 
požadavek je obsažen i ve schváleném zadání ÚP Staré Hradiště. 

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot a jeho plošné a prostorové 
uspořádání, uspořádání krajiny, vymezuje zastavěné území a zejména zastavitelné plochy a jejich způsob využití, 
s jednotlivými pozemky se pracuje v podrobnější dokumentaci (územní studie, regulační plán, projektová 
dokumentace). Ne každý pozemek může být vymezen jako součást zastavitelné plochy.  
Pozemek p.č. 564 k.ú. Staré Hradiště byl a je veden dle katastru nemovitosti jako orná půda, v platné územně 
plánovací dokumentaci nebyl součástí plochy určené k zastavění a proto nelze hovořit o omezení vlastnických 
práv. Vymezená plocha umožňuje dosavadní využívání pozemku, zároveň umožňuje do budoucna využít 
pozemky podél vodoteče jako plochu ke krátkodobé rekreaci.  

Dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) stavebního zákona se rozumí zastavěným územím území vymezené 
územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je 
zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1996 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí 
(dále jen „intravilán“). Zastavěné území v návrhu ÚP Staré Hradiště je převzato ze stávajícího územního plánu 
obce (ÚPO) a je aktualizováno - vymezení zastavěného území je v souladu se stavebním zákonem.  

Návrh územního plánu je plně v souladu s § 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona a rovněž respektuje ustanovení § 
18 odst. 4, kde se uvádí, že 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. 
Schválení zastavitelných ploch je v kompetenci zastupitelstva obce, nicméně i zastupitelstvo musí respektovat 
zákonitost (např. uvedený § 55 odst. 4 stavebního zákona). Ze schváleného zadání územního plánu vyplývá 
požadavek využít především vymezené zastavitelné plochy z platné územně plánovací dokumentace. 
Vymezením další zastavitelné plochy pro bydlení by byl návrh ÚP v rozporu se schváleným zadáním i se 
stavebním zákonem. 
 
Podaná námitka č. 6 (doslovný přepis) 
Pavel Vondra 
Raabova 441, 530 03 Pardubice 
8.9.2014 

Námitka: 
Podávám námitku proti „minimální výměře pozemků pro umístění rodinného domu bude 500 m2 v lokalitách ZB9, 
ZB10, ZB11, ZB12 a ZB13. Navrhuji minimální výměru 800 m2 

Odůvodnění námitky: 
V uvedených lokalitách je navrženo bydlení venkovské. Toto neumožní pozemek o rozměru 500 m2. Jednalo by 
se o „panelák naležato“ a neodpovídalo by to charakteru okolní zástavby v osadě Psinek. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se vyhovuje 
Odůvodnění: 
Vzhledem k charakteru stávající zástavby v osadě Psinek bude navržena minimální výměra pozemků pro 
umístění RD v zastavitelných plochách ZB9, ZB10, ZB11, ZB12 a ZB13 800 m2. 
 
Podaná námitka č. 7 (doslovný přepis) 
Pavel Vondra 
Raabova 441, 530 03 Pardubice 
10.9.2014 

Námitka: 
Podávám námitku proti podmínce rozhodování v území „DOHODOU O PARCELACI“ v rámci níž by mělo být 
v lokalit ě ZB11 ÚP Staré Hradiště navržena plocha veřejného prostranství (náves). 

Odůvodnění námitky: 
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V jižní části Psinku, v lokalitě B11 (podle stávajícího územního plánu) byla stanovena uliční čára 11m od 
severních hranic pozemků, aby došlo k širokému koridoru mezi stávající a novou výstavbou. Ve staré zástavbě 
má každý dům jižně předzahrádku. Koridor je v nejužším místě široký 26 m a nejvíce 55 m. Uprostřed tohoto 
koridoru vede opravená silnice, která má na každé straně i pruhy zeleně, ve kterých může být umístěn chodník 
nebo cyklostezka. Považuji umělé stavění „návsi“ v této lokalitě za zcela zbytečné. 
Stavební zákon není dogma, podle kterého je třeba se řídit za všech okolností, je zapotřebí území prohlédnout a 
rozhodnout, jaké území zanecháme potomkům. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Veřejných prostranství musí vycházet z platné legislativy. Dle § 7 (plochy veřejných prostranství) vyhlášky č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, se pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení 
vymezuje veřejné prostranství nejméně 1000 m2. Do těchto ploch je nutné zahrnout i plochy bydlení 
stabilizované, které jsou bez veřejných prostranství. Do výměry veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní 
komunikace. Osada Psinek se rozvíjí, avšak žádné veřejné prostranství zde není. Pro souhrn zastavitelných 
ploch ZB11 - ZB13 je proto navržena podmínka vymezit v severním okraji lokality ZB11 pobytovou plochu 
(veřejné prostranství). Její řešení a následné využití bude obsahem „Dohody o parcelaci“ a to tak, aby sloužila 
stávajícím obyvatelům i jejich potomkům.  
S ohledem na možný rozvoj, který návrh ÚP Staré Hradiště umožňuje, je nutné vymezit nosný veřejný prostor, 
který v této části chybí, sloužící pro obyvatele této části. V současné době je v Psinku postaveno cca 20 RD 
k trvalému bydlení, ÚP umožňuje nárůst počtu RD o dalších 39, což je dvojnásobný nárůst. Při uvažovaném 
průměru 3 osoby na 1 RD by se jednalo o nárůst až o117 nových obyvatel. Pro tak významný možný nárůst je 
povinností zajistit kvalitní bydlení, jehož součástí je důstojné veřejné prostranství. 
    
Podaná námitka č. 8 (doslovný přepis) 
Jan Žampach, zastupující Jitku Žampachovou 
Kosmonautů 188, 530 01 Pardubice 
10.9.2014 

Námitka: 
Dne 9. 1. 2014 jsem v řádném a Vámi VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU udaném termínu podal připomínku k návrhu 
územního plánu Staré Hradiště. Ačkoli jsem této připomínce přiložil úředně ověřenou plnou moc k zastupování 
své matky Jitky Žampachové ohledně veškerých jednání týkajících se pozemků č. 558 a č. 557, tak jsem do 
dnešního dne od Vás neobdržel žádné vyjádření, při veřejném jednání o územním plánu dne 4.9.2014 na 
Obecním úřadě ve Starém Hradišti mi bylo pouze potvrzeno, že jsem uplatnil připomínku v řádném termínu. 

Uplatňuji tímto námitku k návrhu územního plánu obce Staré Hradiště ohledně nezařazení pozemku č. 557, mezi 
stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. 

Pokud bude naší námitce vyhověno, převedeme na obec Staré Hradiště pruh pozemku šíře 10m podél 
Brozanského potoka jako plochy veřejných prostranství. 

Na tomto našem pozemku, který je jako jediný vhodný k zastavění jsem měl v úmyslu vybudovat výškově a 
objemově řešenou stavbu pro své dcery, která by odpovídala charakteru okolní zástavby. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizování územního plánu se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). Dle § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky 
projednání návrhu územního plánu (tedy i připomínky podané v řádném termínu) a zajistí upravení návrhu. 
Upravený a posouzený návrh je dle § 52 předložen k veřejnému projednání, kde projektant podá odborný výklad 
řešení a úpravy návrhu po společném jednání (včetně připomínek, které bylo možné přijmout). 
Pozemky p.č. 557 a 558 se nacházejí v nezastavěném území podél Brozanského potoka, v návrhu územního 
plánu jsou vymezeny jako plochy přírodní, rekreační a jsou součástí územní studie pro zastavitelné plochy ZB1, 
ZB2 a ZB3. Takto vymezená přírodní plocha zajišťuje soulad s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území - pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení se vymezuje veřejné prostranství 
nejméně 1000 m2. Do těchto ploch je nutné zahrnout i plochy bydlení stabilizované, které jsou bez veřejných 
prostranství. Do výměry veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace.  
Součástí zastavitelné plochy ZB1 je ještě pozemek p.č. 560/1, na kterém je umístěna trafostanice s ochranným 
pásmem; v územní studii je tento pozemek vymezen jako veřejná zeleň, pro umístění RD nevhodný. Ostatní 
navazující pozemky (tedy i pozemky p.č. 558 a 557) jsou navrženy jako součást klidové části k zastavěnému a 
zastavitelnému území v plochách ZB1, ZB2 a ZB3.  
Na veřejném jednání byla situace podél Brozanského potoka několikrát vysvětlena. Návrh územního plánu je 
v souladu se zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu. (Rozsah vymezených 
ploch pro bydlení je v sou časně platném ÚPO nadhodnocený a proto není další rozvoj obce v této oblasti 
žádoucí. Stávající stav zajišťuje dostatečnou potřebu ploch pro bydlení). 
 
Podaná námitka č. 9 (doslovný přepis) 
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Jan Žampach, zastupující Jitku Žampachovou 
Kosmonautů 188, 530 01 Pardubice 
10.9.2014 

Námitka: 
Dne 9. 1. 2014 jsem v řádném a Vámi VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU daném termínu podal připomínku k návrhu 
územního plánu Staré Hradiště. Ačkoli jsem této připomínce přiložil úředně ověřenou plnou moc k zastupování 
své matky Jitky Žampachové ohledně veškerých jednání týkajících se pozemků č. 558 a č. 557, tak jsem do 
dnešního dne od Vás neobdržel žádné vyjádření, při veřejném jednání o územním plánu dne 4.9.2014 na 
Obecním úřadě ve Starém Hradišti mi bylo pouze potvrzeno, že jsem uplatnil připomínku v řádném termínu. 

Uplatňuji tímto námitku k návrhu územního plánu Staré Hradiště ohledně nezařazení pozemku č. 558 o výměře 
648 m2, mezi stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. 

Sousední pozemek č.560/1 o výměře 577m2, je určen k zástavbě, pozemek však nelze k tomuto účelu využít, 
neboť je zde postavena trafostanice s ochranným pásmem, které však neovlivní možnosti výstavby na parcele 
558. S ohledem na tuto skutečnost, zařazením parcely č. 558 mezi stavební, nebude dotčen poměr plochy 
veřejných prostranství na zastavitelné plochy a pozemek č. 558 se tak stane součástí zastavitelné plochy ZB1. 

Na tomto našem pozemku, který je jako jediný vhodný k zastavění jsem měl v úmyslu na jaře 2015 vybudovat 
výškově a objemově řešenou stavbu, která by odpovídala charakteru okolní zástavby, popř. občanské vybavení 
místního významu, zejména veřejného charakteru, pro uspokojení potřeb obyvatel v této oblasti a proto Vás 
žádáme o kladné vyřízení naší námitky.  

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pořizování územního plánu se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“). Dle § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky 
projednání návrhu územního plánu (tedy i připomínky podané v řádném termínu) a zajistí upravení návrhu. 
Upravený a posouzený návrh je dle § 52 předložen k veřejnému projednání, kde projektant podá odborný výklad 
řešení a úpravy návrhu po společném jednání (včetně připomínek, které bylo možné přijmout). 
Pozemky p.č. 557 a 558 se nacházejí v nezastavěném území podél Brozanského potoka, v návrhu územního 
plánu jsou vymezeny jako plochy přírodní, rekreační a jsou součástí územní studie pro zastavitelné plochy ZB1, 
ZB2 a ZB3. Takto vymezená přírodní plocha zajišťuje soulad s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území - pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení se vymezuje veřejné prostranství 
nejméně 1000 m2. Do těchto ploch je nutné zahrnout i plochy bydlení stabilizované, které jsou bez veřejných 
prostranství. Do výměry veřejných prostranství se nezapočítávají pozemní komunikace.  
Do zastavitelné plochy ZB1 je opravdu zahrnut pozemek p.č. 560/1, na kterém je umístěna trafostanice 
s ochranným pásmem; v územní studii je tento pozemek vymezen jako veřejná zeleň, pro umístění RD nevhodný 
a ostatní navazující pozemky (tedy i pozemky p.č. 558 a 557) jsou navrženy jako součást klidové části 
k zastavěnému a zastavitelnému území v plochách ZB1, ZB2 a ZB3.  
Na veřejném jednání byla situace podél Brozanského potoka několikrát vysvětlena. Návrh územního plánu je 
v souladu se zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu. (Rozsah vymezených 
ploch pro bydlení je v sou časně platném ÚPO nadhodnocený a proto není další rozvoj obce v této oblasti 
žádoucí. Stávající stav zajišťuje dostatečnou potřebu ploch pro bydlení). 
 
Podaná námitka č. 10 (doslovný přepis) 
Eva Bandová 
Dlouhá 883, 530 06 Pardubice - Svítkov 
11.9.2014 

Námitka: 
Žádám o změnu využití pozemku v k.ú. Staré Hradiště 606/5 z orné půdy na využití pro bydlení pro stavbu 
jednoho přízemního rodinného domu. 

Odůvodnění námitky: 
-Pozemek sousedí se dvěma rodinnými domy. 
-K pozemku vede přístupová cesta pozemek v k.ú. Staré Hradiště parc. č. 603/7. 
-Nad pozemkem vede el.vedení při hranici pozemku tzn., že včetně ochranného pásma zbývá z celkové plochy 
4.078 m2 plocha 2.000 m2 na které se dle vyjádření ČEZ může nacházet stavba. Přikládám potvrzení od ČEZ. 
-Na této části pozemku žádám změnu využití pozemku na využití k bydlení, pro jeden rodinný dům. 
-Všechny inženýrské sítě si zajistím na vlastní náklady. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
K pořízení ÚP Staré Hradiště bylo zpracováno a zastupitelstvem obce schváleno zadání územního plánu, ve 
kterém se mimo jiné uvádí:  
Rozsah vymezených ploch pro bydlení je v sou časně platném ÚPO nadhodnocený a proto není další 
rozvoj obce v této oblasti žádoucí. Stávající stav zajišťuje dostatečnou potřebu ploch pro bydlení. Přednostně 
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budou zhodnoceny plochy vymezené v platné územně plánovací dokumentaci. Budou stanoveny podrobnější 
podmínky využití zastavitelných ploch za účelem zajištění kvalitního vnitřního řešení lokalit (etapizace výstavby, 
podmínka území studie, vymezení veřejných prostranství a napojení na stávající komunikační systém apod.). 
V maximální možné míře bude pro rozvoj využíváno proluk v zastavěném území, případné další rozvojové lokality 
budou situovány v návaznosti na stávající zástavbu.  
Ustanovení § 55 odst. 4 zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rovněž 
uvádí, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti 
využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Mimo výše uvedené není požadovaná lokalita vhodná pro rozvoj bydlení, jednalo by se o zásah do krajiny; leží 
v blízkosti hlavní komunikační trasy - frekventovaná komunikace II/324 procházející středem obce; přes pozemek 
vede trasa elektrického vedení s ochranným pásmem; pozemek sousedí s plochou pro výrobu a skladování a 
celý pozemek se nachází v zóně havarijního plánování. Navíc přístupová komunikace nesplňuje parametry 
veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu - 8 m (dle 
§ 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění). 
 
Podaná námitka č. 11 (doslovný přepis) 
Jana Dvořáková a Daniel Dvořák 
Hradiště na Písku 26, 533 52 Staré Hradiště 
11.9.2014 

Námitka vlastníka pozemk ů a staveb k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě podávaná v návaznosti na 
veřejné projednání dne 4.9.2014: 

Vymezení území dotčeného připomínkami: 
Vymezené plochy bydlení místní části Hradiště na Písku, návrhové lokality ZB8, ZD1 a plocha OS parc. č. 605/1 

Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě: 

Připomínka č. 1: 

Navržené dopravní napojení ZD1 pro napojení navržené lokality pro bydlení ZB8 a stabilizované funkční plochy 
OS parc. č. 605/1 (dále sportovní areál) je nevhodně zvolené a nebude plnit svou funkci. 

Odůvodnění:: 
a) Navržené dopravní napojení představuje pro obyvatele nedostatečný přístup k sportovnímu areálu, 

neboť celková vzdálenost trasy z pomyslného středu obce je cca 700m, a z místa největší koncentrace 
obyvatel místní části cca 1km. Takto zvolená trasa je pro pěší přístup zcela nevhodná. 

b) Obec v minulosti díky majetkovým nesrovnalostem ztratila přístup ke sportovnímu areálu přes pozemek 
parc. č. 718/4 (ostatní komunikace), přímo spojující plochu sportovního areálu s pomyslným centrem 
obce a krajskou silnicí II/324. Na přímo sousedícím pozemku parc. č. st. 133, se stejným vlastníkem jako 
výše zmíněná parc. č. 718/4, se nachází také budova hasičské zbrojnice v majetku obce. Zde se obec 
dlouhodobě snaží o majetkové narovnání. Trasa původního přístupu přes pozemek parc. č. 718/4 měří 
pouhých 63 metrů, což je zcela v nepoměru s nově navrženou trasou. Nově navrhovaná trasa bude 
ekonomicky nesrovnatelně nákladnější vzhledem k podstatně větší délce a zároveň k nutnosti 
vybudování funkčního přemostění vodoteče, jež protíná navrhované dopravní napojení ZD1. 
Z popsaných důvodů se domníváme, že mimo jiné by mělo být přihlíženo při tvorbě nového územního 
plánu k aspektu ekonomické nákladovosti vhodně zvoleného řešení. 

c) Vybudované chodníky podél uvažované přístupové trasy nesplňují parametry pro větší intenzitu pohybu 
osob a skupin, jsou členité s velkým množstvím vjezdů, jejichž sklon podél komunikace III/2987 
neodpovídá normě. 

d) V návrhu změn využití území není pro takto stanovené dopravní napojení vymezena plocha pro 
parkování vozidel. Vzhledem k výše zmíněné vzdálenosti trasy bude přitom motorová doprava hlavním 
způsobem dopravy po takto nevhodně zvolené přístupové trase. 

e) viz zejména od ůvodn ění p řipomínky č. 3 

Žádám o zrušení navrhovaného dopravního napojení. Dopravní napojení plochy OS řešit jednáním s majitelem 
parcely parc. č. 718/4 nebo majiteli těsně přilehlých parcel o odkupu pozemků do vlastnictví obce tak, aby byl 
obnoven původní přirozený přístup ploše OS. K tomu využít všechny zákonné možnosti včetně zřízení veřejně 
prospěšné stavby/opatření s předkupním právem nebo vyvlastněním. 

Připomínka č. 2 k funkčnímu vymezeni ploch bydlení Bl v místní části Hradiště na Písku 

Charakter zástavby a způsob využívání ploch v místní části neodpovídá stávajícímu funkčnímu zařazení do ploch 
Bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. 

Odůvodnění: 
a)  Bydlení v místní části odpovídá funkčnímu zařazení ploch bydlení do Bydlení venkovského v rodinných 

domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení (BV). Viz též obdobné zařazení 
ploch bydlení v těsně sousedící obci Srch, kde jsou veškeré plochy bydlení zařazeny jako BV, ačkoli se 
jedná o více urbanizovanou oblast. 

Požaduji změnu funkčního vymezení ploch bydlení z ploch Bl na plochy BV s úpravou podmínek využití. 
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Připomínka č. 3 k navrhované změně využití území ZB8 

Navrhovaná zastavitelná plocha ZB8 na parc. č. 606/1 a parc. č. 605/20 není v souladu s vhodným urbanistickým 
rozvojem obce. Změnou na zastavitelnou plochu pro účely bydlení dojde nejen k narušení rázu krajiny, ale 
zejména ke ztrátě jediné vhodné lokality ve vlastnictví obce pro rozvoj občanské vybavenosti. Místní část Hradiště 
na Písku nemá v současné době žádné zastoupení veřejných prostranství, ploch ke krátkodobé rekreaci, ploch 
veřejné zeleně, a vybavení potřebnou veřejnou infrastrukturou. Další rozvoj ploch bydlení bez zajištění těchto 
výše zmíněných funkcí má negativní dopad na kvalitu života obyvatel a spolu s problematickou dopravní 
obslužností je hlavní příčinou zpětného odlivu obyvatel. Plochu ZB8 žádáme určit právě pro rozvoj občanské 
vybavenosti z důvodu její blízkosti středu obce a zároveň pro bezprostřední blízkost se stávající funkční plochou 
OS pare. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál (fotbalové hříště). Zajištění přístupu k oběma těmto plochám 
žádáme realizovat přes pozemek parc. č. 718/4, který je vedený jako ostatní komunikace a k tomuto účelu 
vhodný. Navíc je o dvě třetiny své délky kratší než uvažovaný přístup ZD1. K zajištění této věci je nutné jednat s 
majitelem pozemku č.718/4. Majitel k prodeji pozemek nabízí, kontaktní číslo s informací o ochotě pozemek 
odprodat je již delší dobu umístěné na oplocení tohoto pozemku. Případně řešit přístup na pozemky jednáním 
s majiteli sousedících parcel s parcelou č.718/4 jako alternativní variantou. 

Odmítáme jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na její výstavbu. 

Odůvodnění: 

a) V bodě 3.3.1 Návrhu (Zásady urbanistické koncepce) se uvádí, že zastavitelná plocha ZB8 je situována 
v proluce zastavěného území mezi plochami bydlení a sportovní plochou. Plochy bydlení, tak jak byly 
dříve vymezeny, však na stranách přiléhajících k ploše ZB8 plní funkce zahrad, trvalých travních porostů 
a orné půdy. Vlastní stavební parcely s nemovitostmi pro bydlení jsou od navrhované plochy ve 
vzdálenosti 80-100 metrů. Navrhovaná plocha ZB8 tak přirozeně nenavazuje na stávající skutečné 
plochy bydlení a z tohoto hlediska se jedná o další nepřístupné rozšíření zástavby do volné krajiny. 

b) Plocha ZB8 těsně navazuje na stávající funkční plochu OS parc. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál 
(fotbalové hřiště), které není nyní využíváno z důvodu ztráty přístupu k této ploše přes obecní pozemky. 
Po opětovném zpřístupnění areálu bude případná výstavba v jeho těsné blízkosti zatížena sportovními 
činnostmi a lze očekávat negativní reakce budoucích obyvatel s dopady na reálné využívání sportoviště, 
další požadavky na omezování sportovních aktivit a vznášení požadavků na vybudování potřebné 
infrastruktury k zmírnění negativních dopadů sportoviště na nové plochy bydlení. 

c) Prostor návrhové lokality ZB8 je nyní trvalý travní porost se severní sklonitostí větší než 2° (3-7°; dle 
BPEJ, a bezprostředně hraničí podél celé své severní části s vodotečí, která je součástí melioračního 
systému pod číselným označením 5225, evidovaným v registru melioračních staveb České republiky. 
Meliorační systém v zájmovém území byl stavěn v roce 1964 a jeho úkolem je odvodňovat nejen 
přiléhající svahy, jejichž úžlabím vodoteč protéká, ale upravuje hydrologické poměry v širším okolí 
(zemědělsky obdělávaná plocha mezi obcemi Srch a Hradiště na Písku, dále pak i části lesního porostu 
severně od obou zmiňovaných obcí). V době expozice větších srážek vodoteč zvětšuje svou šířku 
průtoku o několik metrů. Část území plochy ZB8 je stabilně podmáčené s nedostatečně pevným 
podložím. 
Záměrem zastavění plochy ZB8 dojde k zásahům do půdního a podložního horizontu v zájmovém 
území, což může vézt mimo jiné i k nevhodným zásahům do hydrogeologických poměrů širšího okolí s 
následnými dalšími ekonomickými náklady na sanaci. 
Návrhová lokalita dále svou východní stranou přiléhá k pozemkům plnícím funkcí lesa. Nedostatečně 
pevným podložím, severní sklonitostí a nedostatečným osluněním tak není vhodná pro plnění funkce 
bydlení. 

d) Místní část Hradiště na Písku je historicky sídlo se sevřeným půdorysem silniční vsi s traťovou plužinou 
(staré sídelní území) a změna charakteru jeho půdorysu by byla proti zásadám urbanistického rozvoje 
území. 

e) Odmítám jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 
605/1 z důvodu nadměrně vynaložených nákladů na zajištění. 

Při veřejném projednání dne 4.9.2014 starosta obce Ing. Čepčář zmínil, že obec bude usilovat o možné 
odkoupení pozemku č.718/4 a zbudování jednosměrného přístupu k pozemkům ZB8 a pozemku na parc.č.605/1 
přes pozemek č.718/4. K zajištění dopravní obslužnosti pak znovu uvažuje vybudovat přístup na opačné straně 
jednosměrným vyústěním ZD1. Oprávněnost tohoto kroku je však v přímém rozporu s účelovostí vydávaných 
prostředků z veřejného rozpočtu obce. Žádáme tedy o jediné a obousměrné napojení pouze přes pozemek 
č.718/4, jehož trasa je o dvě třetiny délky kratší než trasa ZD1 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a jelikož je návrhová plocha ZB8 majetkem obce a představuje do 
budoucna jedinou možnou rozvojovou plochu v majetku obce vhodnou k zajištění kvality života obyvatel místní 
částí, žádáme tímto o změnu využití na plochu občanského vybavení nebo veřejné zeleně, případně vyjmutí této 
plochy ze zastavitelné plochy a ponechání jako územní rezervy. Z veřejného projednání záměru je zřejmé, že toto 
naše vyjádření je ve shodě s většinou obyvatel obce, jejichž pozemky se nacházejí v blízkém sousedství s 
plochou ZB8. Tudíž apelujeme na projev názoru a vůle občanů jako obyvatel obce, který by neměl být přehlížen. 

Návrh rozhodnutí:  
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Námitce se nevyhovuje (připomínka č. 1 a 3) 
Námitce se vyhovuje (připomínka č. 2)  
Odůvodnění: 
Připomínce č. 1 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
• Celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, sportovní areál, 

komunikace). 
• Přístup ke sportovnímu areálu územní plán umožňuje ze dvou směrů, a to ze západní a severní strany (bude 

možné řešit v rámci výstavby). Obec se snaží řešit přístup po vlastních pozemcích a tím přihlížet rovněž 
k ekonomické stránce. 

• Problém vlastnických vztahů není řešitelný nástroji územního plánování; řešení je v kompetenci obce - 
jednání se soukromým vlastníkem. 

• Uváděné detaily (řešení dopravní obslužnosti, chodníky a parkoviště) nepřísluší územnímu plánu, toto spadá 
do kompetence podrobnější dokumentace (např. územní studie, regulační plán a další projektová 
dokumentace). 

• Uváděné připomínky lze řešit v rámci další etapy - při návrhu a realizaci výstavby (územní studie); vlastníci 
sousedních pozemků určených pro výstavbu budou účastníky řízení.  
   

Připomínce č. 2 bylo vyhov ěno, a to: 
Projektant přehodnotil a upravil regulativy plochy BI - bydlení městské a příměstské (respektovat stávající 
urbanistickou strukturu, hmotovou a výškovou hladinu zástavby) a změnil zastavitelné plochy na území 
ochranného pásma NKP Kunětická hora na plochy BV - bydlení venkovské. Tato úprava je v souladu 
s požadavkem dotčeného orgánu - úsek památkové péče. 
 
Připomínce č. 3 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
• Jak již bylo uvedeno, celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, 

sportovní areál, komunikace), nejedná se o změnu využití. 
• Koncepce rozvoje obce je v kompetenci zastupitelstva obce, návrh územního plánu byl řádně projednán 

s dotčenými orgány a nebyla shledána nevhodnost uvedenou plochu využít pro bydlení. 
• V případě plochy ZB8 se nejedná o plochu rozsáhlou, navíc navazující na plochy lesa a sportovní areál, tedy 

prostory pro možnost využití ke krátkodobé rekreaci. Nedá se říci, že zde dochází k negativnímu dopadu na 
kvalitu života obyvatel. Hodnocení obce Staré Hradiště v rámci průzkumů: Dobré všechny tři pilíře, zvláště 
ekonomický a sociální. Velmi dobrá dostupnost, velký zájem o bydlení, nízká nezaměstnanost, dojíždění do 
zaměstnání, příležitost v těsné vazbě na blízké město Pardubice. Minimální vlastní občanská vybavenost, 
většinou obyvatel obce využívána v sousedním městě.   

• Umístění staveb a zařízení občanského vybavení je přípustné i v ploše bydlení (např. veřejná infrastruktura 
místního významu, drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba a služby, stavby a zařízení veřejných 
prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobné zpevněné plochy, dětská hřiště atd. - vše 
lokálního významu), sloužící pro danou lokalitu. 

• Podrobnosti řešení uváděné zastavitelné plochy ZB8 a stávající plochy občanského vybavení OS (hřiště), 
jako je rozparcelování, využití, dopravní a technická obslužnost atd., budou prověřeny v územní studii, jejíž 
zpracování je podmínkou pro rozhodování v daném území.  

k bodům odůvodnění: 
a) zastavitelná plocha ZB8 navazuje na vymezené zastavěné území ze severní, západní i jižní strany; do 

zastavěného území se nezahrnují pouze stavební parcely, ale i pozemky nezastavěné, které s nimi souvisí; 
b) přístup ke sportovnímu areálu, výstavbu, event. negativní vliv sportoviště na bydlení je rovněž k řešení 

v další etapě projektování - územní studie, projektová dokumentace výstavby RD, atd.; 
c) uváděné podrobností o území není možné řešit nástroji územního plánování; řešení možných problémů 

spadá do oblasti dalšího stupně projektování - prověří územní studie, projektová dokumentace k územnímu 
nebo stavebnímu řízení, atd.); 

d) územní plán zpracovává odborník na projektování (autorizovaná osoba) a jak již bylo uvedeno, nedochází 
k novému vymezení rozvojových ploch, ale k jejich převzetí z původního ÚPO Staré Hradiště, v souladu se 
zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu; 

e) nejoptimálnější dopravní řešení dané lokality prověří požadovaná územní studie 
 
Dopravní řešení celé lokality a přístup k zastavitelné ploše ZB8 musí respektovat § 22 odst. 2 vyhlášky č. 
201/2006 Sb., v platném znění. Bude řešeno v územní studii. 
Případná zástavba plochy ZB8 občanskou vybaveností (např. penzion, služby apod.) by si vyžádala ještě větší 
dopravní zatížení území. 
 
Podaná námitka č. 12 (doslovný přepis) 
Ilhém Mahbouliová a Mgr. Štefan Miadik  
Hradiště na Písku 33, 533 52 Staré Hradiště 
11.9.2014 

Námitka vlastníka pozemk ů a staveb k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě podávaná v návaznosti na 
veřejné projednání dne 4.9.2014: 
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Vymezení území dotčeného námitkou: 
- návrhová lokalita ZD1 na parc. č. 725/8 

Námitka: 

Navržené dopravní napojení ZD1 pro napojení navržené lokality pro bydlení ZB8 a stabilizované funkční plochy 
OS pare. č. 605/1 (dále sportovní areál) je nevhodně zvolené a nebude plnit svou funkci. 

Odůvodnění uplatněné námitky: 
a) Navržené dopravní napojení představuje pro obyvatele nedostatečný přístup k sportovnímu areálu, 

neboť celková vzdálenost trasy z pomyslného středu obce je cca 700m, a z místa největší koncentrace 
obyvatel místní části cca 1km. Takto zvolená trasa je pro pěší přístup zcela nevhodná. 

b) Obec v minulosti díky majetkovým nesrovnalostem ztratila přístup ke sportovnímu areálu přes pozemek 
parc. č. 718/4 (ostatní komunikace), přímo spojující plochu sportovního areálu s pomyslným centrem 
obce a krajskou silnicí II/324. Na přímo sousedícím pozemku parc. č. st. 133, se stejným vlastníkem 
jako výše zmíněná parc. č. 718/4, se nachází také budova hasičské zbrojnice v majetku obce. Zde se 
obec dlouhodobě snaží o majetkové narovnání. Trasa původního přístupu přes pozemek parc. č. 718/4 
měří pouhých 63 metrů, což je zcela v nepoměru s nově navrženou trasou. Nově navrhovaná trasa bude 
ekonomicky nesrovnatelně nákladnější vzhledem k podstatně větší délce a zároveň k nutnosti 
vybudování funkčního přemostění vodoteče, jež protíná navrhované dopravní napojení ZD1. 
Z popsaných důvodů se domníváme, že mimo jiné by mělo být přihlíženo při tvorbě nového územního 
plánu k aspektu ekonomické nákladovosti vhodně zvoleného řešení. 

c) Vybudované chodníky podél uvažované přístupové trasy nesplňují parametry pro větší intenzitu pohybu 
osob a skupin, jsou členité s velkým množstvím vjezdů, jejichž sklon podél komunikace III/2987 
neodpovídá normě. 

d) V návrhu změn využití území není pro takto stanovené dopravní napojení vymezena plocha pro 
parkování vozidel. Vzhledem k výše zmíněné vzdálenosti trasy bude přitom motorová doprava hlavním 
způsobem dopravy po takto nevhodně zvolené přístupové trase. 

e) viz zejména od ůvodn ění připomínky č. 2 

Žádám o zrušení navrhovaného dopravního napojení. Dopravní napojení plochy OS řešit jednáním s majitelem 
parcely parc. č. 718/4 nebo majiteli těsně přilehlých parcel o odkupu pozemků do vlastnictví obce tak, aby byl 
obnoven původní přirozený přístup ploše OS. K tomu využít všechny zákonné možnosti včetně zřízení veřejně 
prospěšné stavby/opatření s předkupním právem nebo vyvlastněním. 

Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě 

Vymezení území dotčeného připomínkami: 

Vymezené plochy bydlení místní části Hradiště na Písku, návrhová lokalita ZB8 a plocha OS parc. č. 605/1 

Připomínka č. 1 k funkčnímu vymezení ploch bydleni Bl v místní části Hradiště na Písku 

Charakter zástavby a způsob využívání ploch v místní části neodpovídá stávajícímu funkčnímu zařazení do ploch 
Bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu.  

Odůvodnění: 
a) Bydlení v místní části odpovídá funkčnímu zařazení ploch bydlení do Bydlení venkovského v rodinných 

domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení (BV). Viz též obdobné zařazení 
ploch bydlení v těsně sousedící obci Srch, kde jsou veškeré plochy bydlení zařazeny jako BV, ačkoli se 
jedná o více urbanizovanou oblast. 

Požaduji změnu funkčního vymezení ploch bydlení z ploch Bl na plochy BV s úpravou podmínek využití. 

Připomínka č. 2 k navrhované změně využití území ZB8 

Navrhovaná zastavitelná plocha ZB8 na parc. č. 606/1 a parc. č. 605/20 není v souladu s vhodným urbanistickým 
rozvojem obce. Změnou na zastavitelnou plochu pro účely bydlení dojde nejen k narušení rázu krajiny, ale 
zejména ke ztrátě jediné vhodné lokality ve vlastnictví obce pro rozvoj občanské vybavenosti. Místní část Hradiště 
na Písku nemá v současné době žádné zastoupení veřejných prostranství, ploch ke krátkodobé rekreaci, ploch 
veřejné zeleně, a vybavení potřebnou veřejnou infrastrukturou. Další rozvoj ploch bydlení bez zajištění těchto 
výše zmíněných funkcí má negativní dopad na kvalitu života obyvatel a spolu s problematickou dopravní 
obslužností je hlavní příčinou zpětného odlivu obyvatel. Plochu ZB8 žádáme určit právě pro rozvoj občanské 
vybavenosti z důvodu její blízkosti středu obce a zároveň pro bezprostřední blízkost se stávající funkční plochou 
OS parc. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál (fotbalové hřiště). Zajištění přístupu k oběma těmto plochám 
žádáme realizovat přes pozemek parc. č. 718/4 , který je vedený jako ostatní komunikace a k tomuto účelu 
vhodný. Navíc je o dvě třetiny své délky kratší než uvažovaný přístup ZD1. K zajištění této věci je nutné jednat s 
majitelem pozemku č.718/4. Majitel k prodeji pozemek nabízí, kontaktní číslo s informací o ochotě pozemek 
odprodat je již delší dobu umístěné na oplocení tohoto pozemku. Případně řešit přístup na pozemky jednáním 
s majiteli sousedících parcel s parcelou č.718/4 jako alternativní variantou. 

Odmítáme jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na její výstavbu. 

Odůvodnění: 
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a) V bodě 3.3.1 Návrhu (Zásady urbanistické koncepce) se uvádí, že zastavitelná plocha ZB8 je situována 
v proluce zastavěného území mezi plochami bydlení a sportovní plochou. Plochy bydlení, tak jak byly dříve 
vymezeny, však na stranách přiléhajících k ploše ZB8 plní funkce zahrad, trvalých travních porostů a orné 
půdy. Vlastní stavební parcely s nemovitostmi pro bydlení jsou od navrhované plochy ve vzdálenosti 80-100 
metrů. Navrhovaná plocha ZB8 tak přirozeně nenavazuje na stávající skutečné plochy bydlení a z tohoto 
hlediska se jedná o další nepřístupné rozšíření zástavby do volné krajiny. 

b) Plocha ZB8 těsně navazuje na stávající funkční plochu OS pare. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál 
(fotbalové hřiště), které není nyní využíváno z důvodu ztráty přístupu k této ploše přes obecní pozemky. Po 
opětovném zpřístupnění areálu bude případná výstavba v jeho těsné blízkosti zatížena sportovními činnostmi 
a lze očekávat negativní reakce budoucích obyvatel s dopady na reálné využívání sportoviště, další 
požadavky na omezování sportovních aktivit a vznášení požadavků na vybudování potřebné infrastruktury k 
zmírnění negativních dopadů sportoviště na nové plochy bydlení. 

c) Prostor návrhové lokality ZB8 je nyní trvalý travní porost se severní sklonitostí větší než 2° (3-7°; dle BPEJ, a 
bezprostředně hraničí podél celé své severní části s vodotečí, která je součástí melioračního systému pod 
číselným označením 5225, evidovaným v registru melioračních staveb České republiky. Meliorační systém v 
zájmovém území byl stavěn v roce 1964 a jeho úkolem je odvodňovat nejen přiléhající svahy, jejichž úžlabím 
vodoteč protéká, ale upravuje hydrologické poměry v širším okolí (zemědělsky obdělávaná plocha mezi 
obcemi Srch a Hradiště na Písku, dále pak i části lesního porostu severně od obou zmiňovaných obcí). V 
době expozice větších srážek vodoteč zvětšuje svou šířku průtoku o několik metrů. Část území plochy ZB8 je 
stabilně podmáčené s nedostatečně pevným podložím. 
Záměrem zastavění plochy ZB8 dojde k zásahům do půdního a podložního horizontu v zájmovém území, což 
může vézt mimo jiné i k nevhodným zásahům do hydrogeologických poměrů širšího okolí s následnými 
dalšími ekonomickými náklady na sanaci.  
Návrhová lokalita dále svou východní stranou přiléhá k pozemkům plnícím funkcí lesa. Nedostatečně 
pevným podložím, severní sklonitostí a nedostatečným osluněním tak není vhodná pro plnění funkce bydlení. 

d) Místní část Hradiště na Písku je historicky sídlo se sevřeným půdorysem silniční vsi s traťovou plužinou 
(staré sídelní území) a změna charakteru jeho půdorysu by byla proti zásadám urbanistického rozvoje území. 

e) Odmítáme jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na zajištění. 

Při veřejném projednání dne 4.9.2014 starosta obce Ing. Čepčář zmínil, že obec bude usilovat o možné 
odkoupení pozemku č.718/4 a zbudování jednosměrného přístupu k pozemkům ZB8 a pozemku na parc.č.605/1 
přes pozemek č.718/4. K zajištění dopravní obslužnosti pak znovu uvažuje vybudovat přístup na opačné straně 
jednosměrným vyústěním ZD1. Oprávněnost tohoto kroku je však v přímém rozporu s účelovostí vydávaných 
prostředků z veřejného rozpočtu obce. Žádáme tedy o jediné a obousměrné napojení pouze přes pozemek 
č.718/4, jehož trasa je o dvě třetiny délky kratší než trasa ZD1. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a jelikož je návrhová plocha ZB8 majetkem obce a představuje do 
budoucna jedinou možnou rozvojovou plochu v majetku obce vhodnou k zajištění kvality života obyvatel místní 
části, žádáme tímto o změnu využití na plochu občanského vybavení nebo veřejné zeleně, případně vyjmutí této 
plochy ze zastavitelné plochy a ponechání jako územní rezervy. Z veřejného projednání záměru je zřejmé, že toto 
naše vyjádření je ve shodě s většinou obyvatel obce, jejichž pozemky se nacházejí v blízkém sousedství s 
plochou ZB8. Tudíž apelujeme na projev názoru a vůle občanů jako obyvatel obce, který by neměl být přehlížen. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, sportovní areál, 
komunikace). 

Přístup ke sportovnímu areálu územní plán umožňuje ze dvou směrů, a to ze západní a severní strany (bude 
možné řešit v rámci výstavby). Obec se snaží řešit přístup po vlastních pozemcích a tím přihlížet rovněž 
k ekonomické stránce. Problém vlastnických vztahů není řešitelný nástroji územního plánování; řešení je 
v kompetenci obce - jednání se soukromým vlastníkem. 

Uváděné detaily (řešení dopravní obslužnosti, chodníky a parkoviště) nepřísluší územnímu plánu, toto spadá do 
kompetence podrobnější dokumentace (např. územní studie, regulační plán a další projektová dokumentace). 

Uváděné připomínky lze řešit v rámci další etapy - při návrhu a realizaci výstavby (územní studie); vlastníci 
sousedních pozemků určených pro výstavbu budou účastníky řízení.  

Připomínce č. 1 bylo vyhov ěno: 
Projektant přehodnotil a upravil regulativy plochy BI - bydlení městské a příměstské (respektovat stávající 
urbanistickou strukturu, hmotovou a výškovou hladinu zástavby) a změnil zastavitelné plochy na území 
ochranného pásma NKP Kunětická hora na plochy BV - bydlení venkovské. Tato úprava je v souladu 
s požadavkem dotčeného orgánu - úsek památkové péče. 
 
Připomínce č. 2 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
• Jak již bylo uvedeno, celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, 

sportovní areál, komunikace), nejedná se o změnu využití. 



   Územní plán Staré Hradiště 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
 

155

• Koncepce rozvoje obce je v kompetenci zastupitelstva obce, návrh územního plánu byl řádně projednán 
s dotčenými orgány a nebyla shledána nevhodnost uvedenou plochu využít pro bydlení. 

• V případě plochy ZB8 se nejedná o plochu rozsáhlou, navíc navazující na plochy lesa a sportovní areál, tedy 
prostory pro možnost využití ke krátkodobé rekreaci. Nedá se říci, že zde dochází k negativnímu dopadu na 
kvalitu života obyvatel. Hodnocení obce Staré Hradiště v rámci průzkumů: Dobré všechny tři pilíře, zvláště 
ekonomický a sociální. Velmi dobrá dostupnost, velký zájem o bydlení, nízká nezaměstnanost, dojíždění do 
zaměstnání, příležitost v těsné vazbě na blízké město Pardubice. Minimální vlastní občanská vybavenost, 
většinou obyvatel obce využívána v sousedním městě.   

• Umístění staveb a zařízení občanského vybavení je přípustné i v ploše bydlení (např. veřejná infrastruktura 
místního významu, drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba a služby, stavby a zařízení veřejných 
prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobné zpevněné plochy, dětská hřiště atd. - vše 
lokálního významu), sloužící pro danou lokalitu. 

• Podrobnosti řešení uváděné zastavitelné plochy ZB8 a stávající plochy občanského vybavení OS (hřiště), 
jako je rozparcelování, využití, dopravní a technická obslužnost atd., budou prověřeny v územní studii, jejíž 
zpracování je podmínkou pro rozhodování v daném území.  

k bodům odůvodnění: 
a) zastavitelná plocha ZB8 navazuje na vymezené zastavěné území ze severní, západní i jižní strany; do 

zastavěného území se nezahrnují pouze stavební parcely, ale i pozemky nezastavěné, které s nimi souvisí; 
b) přístup ke sportovnímu areálu, výstavbu, event. negativní vliv sportoviště na bydlení je rovněž k řešení 

v další etapě projektování - územní studie, projektová dokumentace výstavby RD, atd.; 
c) uváděné podrobností o území není možné řešit nástroji územního plánování; řešení možných problémů 

spadá do oblasti dalšího stupně projektování - prověří územní studie, projektová dokumentace k územnímu 
nebo stavebnímu řízení, atd.); 

d) územní plán zpracovává odborník na projektování (autorizovaná osoba) a jak již bylo uvedeno, nedochází 
k novému vymezení rozvojových ploch, ale k jejich převzetí z původního ÚPO Staré Hradiště, v souladu se 
zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu; 

e) nejoptimálnější dopravní řešení dané lokality prověří požadovaná územní studie 
 
Dopravní řešení celé lokality a přístup k zastavitelné ploše ZB8 musí respektovat § 22 odst. 2 vyhlášky č. 
201/2006 Sb., v platném znění. Bude řešeno v územní studii. 
Případná zástavba plochy ZB8 občanskou vybaveností (např. penzion, služby apod.) by si vyžádala ještě větší 
dopravní zatížení území. 
 
Podaná námitka č. 13 (doslovný přepis) 
Marie Maxová 
Hradiště na Písku 31, 533 52 Staré Hradiště 
11.9.2014 

Námitka vlastníka pozemk ů a staveb k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě podávaná v návaznosti na 
veřejné projednání dne 4.9.2014: 

Vymezení území dotčeného námitkou: 
- návrhová lokalita ZB8 na parc. č. 606/1 a parc. č. 605/20 

Námitka: 

Navrhovaná zastavitelná plocha ZB8 na parc. č. 606/1 a pare. č. 605/20 není v souladu s vhodným urbanistickým 
rozvojem obce. Změnou na zastavitelnou plochu pro účely bydlení dojde nejen k narušení rázu krajiny, ale 
zejména ke ztrátě jediné vhodné lokality ve vlastnictví obce pro rozvoj občanské vybavenosti. Místní část Hradiště 
na Písku nemá v současné době žádné zastoupení veřejných prostranství, ploch ke krátkodobé rekreaci, ploch 
veřejné zeleně, a vybavení potřebnou veřejnou infrastrukturou. Další rozvoj ploch bydlení bez zajištění těchto 
výše zmíněných funkcí má negativní dopad na kvalitu života obyvatel a spolu s problematickou dopravní 
obslužností je hlavní příčinou zpětného odlivu obyvatel. Plochu ZB8 žádáme určit právě pro rozvoj občanské 
vybavenosti z důvodu její blízkosti středu obce a zároveň pro bezprostřední blízkost se stávající funkční plochou 
OS parc. č. 605/1- stabilizovaný sportovní areál (fotbalové hřiště). Zajištění přístupu k oběma těmto plochám 
žádáme realizovat přes pozemek parc. č. 718/4 , který je vedený jako ostatní komunikace a k tomuto účelu 
vhodný. Navíc je o dvě třetiny své délky kratší než uvažovaný přístup ZD1. K zajištění této věci je nutné jednat s 
majitelem pozemku č.718/4. Majitel k prodeji pozemek nabízí, kontaktní číslo s informací o ochotě pozemek 
odprodat je již delší dobu umístěné na oplocení tohoto pozemku. Případně řešit přístup na pozemky jednáním 
s majiteli sousedících parcel s parcelou č.718/4 jako alternativní variantou. 

Odmítám jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na její výstavbu. 

Odůvodnění: 

a) V bodě 3.3.1 Návrhu (Zásady urbanistické koncepce) se uvádí, že zastavitelná plocha ZB8 je situována 
v proluce zastavěného území mezi plochami bydlení a sportovní plochou. Plochy bydlení, tak jak byly dříve 
vymezeny, však na stranách přiléhajících k ploše ZB8 plní funkce zahrad, trvalých travních porostů a orné 
půdy. Vlastní stavební parcely s nemovitostmi pro bydlení jsou od navrhované plochy ve vzdálenosti 80-100 
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metrů. Navrhovaná plocha ZB8 tak přirozeně nenavazuje na stávající skutečné plochy bydlení a z tohoto 
hlediska se jedná o další nepřístupné rozšíření zástavby do volné krajiny. 

b) Plocha ZB8 těsně navazuje na stávající funkční plochu OS pare. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál 
(fotbalové hřiště), které není nyní využíváno z důvodu ztráty přístupu k této ploše přes obecní pozemky. Po 
opětovném zpřístupnění areálu bude případná výstavba v jeho těsné blízkosti zatížena sportovními činnostmi 
a lze očekávat negativní reakce budoucích obyvatel s dopady na reálné využívání sportoviště, další 
požadavky na omezování sportovních aktivit a vznášení požadavků na vybudování potřebné infrastruktury k 
zmírnění negativních dopadů sportoviště na nové plochy bydlení. 

c) Prostor návrhové lokality ZB8 je nyní trvalý travní porost se severní sklonitostí větší než 2° (3-7°; dle 
BPEJ, a bezprostředně hraničí podél celé své severní části s vodotečí, která je součástí melioračního 
systému pod číselným označením 5225, evidovaným v registru melioračních staveb České republiky. 
Meliorační systém v zájmovém území byl stavěn v roce 1964 a jeho úkolem je odvodňovat nejen přiléhající 
svahy, jejichž úžlabím vodoteč protéká, ale upravuje hydrologické poměry v širším okolí (zemědělsky 
obdělávaná plocha mezi obcemi Srch a Hradiště na Písku, dále pak i části lesního porostu severně od obou 
zmiňovaných obcí). V době expozice větších srážek vodoteč zvětšuje svou šířku průtoku o několik metrů. 
Část území plochy ZB8 je stabilně podmáčené s nedostatečně pevným podložím. 
Záměrem zastavění plochy ZB8 dojde k zásahům do půdního a podložního horizontu v zájmovém území, což 
může vézt mimo jiné i k nevhodným zásahům do hydrogeologických poměrů širšího okolí s následnými 
dalšími ekonomickými náklady na sanaci.  
Návrhová lokalita dále svou východní stranou přiléhá k pozemkům plnícím funkcí lesa. Nedostatečně 

pevným podložím, severní sklonitostí a nedostatečným osluněním tak není vhodná pro plnění funkce bydlení. 

d) Místní část Hradiště na Písku je historicky sídlo se sevřeným půdorysem silniční vsi s traťovou plužinou 
(staré sídelní území) a změna charakteru jeho půdorysu by byla proti zásadám urbanistického rozvoje území. 

e) Odmítám jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na zajištění. 

Při veřejném projednání dne 4.9.2014 starosta obce Ing. Čepčář zmínil, že obec bude usilovat o možné 
odkoupení pozemku č.718/4 a zbudování jednosměrného přístupu k pozemkům ZB8 a pozemku na parc.č.605/1 
přes pozemek č.718/4. K zajištění dopravní obslužnosti pak znovu uvažuje vybudovat přístup na opačné straně 
jednosměrným vyústěním ZD1. Oprávněnost tohoto kroku je však v přímém rozporu s účelovostí vydávaných 
prostředků z veřejného rozpočtu obce. Žádáme tedy o jediné a obousměrné napojení pouze přes pozemek 
č.718/4, jehož trasa je o dvě třetiny délky kratší než trasa ZD1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a 
jelikož je návrhová plocha ZB8 majetkem obce a představuje do budoucna jedinou možnou rozvojovou plochu v 
majetku obce vhodnou k zajištění kvality života obyvatel místní části, žádám tímto o změnu využití na plochu 
občanského vybavení nebo veřejné zeleně, případně vyjmutí této plochy ze zastavitelné plochy a ponechání jako 
územní rezervy. Z veřejného projednání záměru je zřejmé, že toto moje vyjádření je ve shodě s většinou obyvatel 
obce, jejichž pozemky se nacházejí v blízkém sousedství s plochou ZB8. Tudíž apeluji na projev názoru a vůle 
občanů jako obyvatel obce, který by neměl být přehlížen. 

Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě 

Vymezení území dotčeného připomínkami: 
Vymezené plochy bydlení místní části Hradiště na Písku, návrhová lokalita ZD1 a plocha OS parc. č. 605/1 

Připomínka č. 1 k funkčnímu vymezení ploch bydlení Bl v místní části Hradiště na Písku 

Charakter zástavby a způsob využívání ploch v místní části neodpovídá stávajícímu funkčnímu zařazení do ploch 
Bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. 

Odůvodnění: 
a) Bydlení v místní částí odpovídá funkčnímu zařazení ploch bydlení do Bydlení venkovského v rodinných 

domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení (BV). Viz též obdobné zařazení ploch 
bydlení v těsně sousedící obci Srch, kde jsou veškeré plochy bydlení zařazeny jako BV, ačkoli se jedná o 
více urbanizovanou oblast. 

Požaduji změnu funkčního vymezení ploch bydlení z ploch Bl na plochy BV s úpravou podmínek využití. 

Připomínka č. 2 k navrhované změně využití území ZD1 

Navržené dopravní napojení ZD1 pro napojení navržené lokality pro bydlení ZB8 a stabilizované funkční plochy 
OS parc. č. 605/1 (dále sportovní areál) je nevhodně zvolené a nebude plnit svou funkci. 

Odůvodnění uplatněné námitky: 
a) Navržené dopravní napojení představuje pro obyvatele nedostatečný přístup k sportovnímu areálu, neboť 

celková vzdálenost trasy z pomyslného středu obce je cca 700m, a z místa největší koncentrace obyvatel 
místní části cca 1km. Takto zvolená trasa je pro pěší přístup zcela nevhodná. 

b) Obec v minulosti díky majetkovým nesrovnalostem ztratila přístup ke sportovnímu areálu přes pozemek 
parc. č. 718/4 (ostatní komunikace), přímo spojující plochu sportovního areálu s pomyslným centrem obce a 
krajskou silnicí II/324. Na přímo sousedícím pozemku parc. č. st. 133, se stejným vlastníkem jako výše 
zmíněná parc. č. 718/4, se nachází také budova hasičské zbrojnice v majetku obce. Zde se obec dlouhodobě 
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snaží o majetkové narovnání. Trasa původního přístupu přes pozemek pare. č. 718/4 měří pouhých 63 
metrů, což je zcela v nepoměru s nově navrženou trasou. Nově navrhovaná trasa bude ekonomicky 
nesrovnatelně nákladnější vzhledem k podstatně větší délce a zároveň k nutnosti vybudování funkčního 
přemostění vodoteče, jež protíná navrhované dopravní napojení ZD1. Z popsaných důvodů se domníváme, 
že mimo jiné by mělo být přihlíženo při tvorbě nového územního plánu k aspektu ekonomické nákladovosti 
vhodně zvoleného řešení. 

c) Vybudované chodníky podél uvažované přístupové trasy nesplňují parametry pro větší intenzitu pohybu 
osob a skupin, jsou členité s velkým množstvím vjezdů, jejichž sklon podél komunikace III/2987 neodpovídá 
normě. 

d) V návrhu změn využití území není pro takto stanovené dopravní napojení vymezena plocha pro parkování 
vozidel. Vzhledem k výše zmíněné vzdálenosti trasy bude přitom motorová doprava hlavním způsobem 
dopravy po takto nevhodně zvolené přístupové trase. 

e) viz také odůvodnění uplatněné námitky 

Žádám o zrušení navrhovaného dopravního napojení. Dopravní napojení plochy OS řešit jednáním s majitelem 
parcely parc. č. 718/4 nebo majiteli těsně přilehlých parcel o odkupu pozemků do vlastnictví obce tak, aby byl 
obnoven původní přirozený přístup ploše OS. K tomu využít všechny zákonné možnosti včetně zřízení veřejně 
prospěšné stavby/opatření s předkupním právem nebo vyvlastněním. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
• Jak již bylo uvedeno, celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, 

sportovní areál, komunikace), nejedná se o změnu využití. 
• Koncepce rozvoje obce je v kompetenci zastupitelstva obce, návrh územního plánu byl řádně projednán 

s dotčenými orgány a nebyla shledána nevhodnost uvedenou plochu využít pro bydlení. 
• V případě plochy ZB8 se nejedná o plochu rozsáhlou, navíc navazující na plochy lesa a sportovní areál, tedy 

prostory pro možnost využití ke krátkodobé rekreaci. Nedá se říci, že zde dochází k negativnímu dopadu na 
kvalitu života obyvatel. Hodnocení obce Staré Hradiště v rámci průzkumů: Dobré všechny tři pilíře, zvláště 
ekonomický a sociální. Velmi dobrá dostupnost, velký zájem o bydlení, nízká nezaměstnanost, dojíždění do 
zaměstnání, příležitost v těsné vazbě na blízké město Pardubice. Minimální vlastní občanská vybavenost, 
většinou obyvatel obce využívána v sousedním městě.   

• Umístění staveb a zařízení občanského vybavení je přípustné i v ploše bydlení (např. veřejná infrastruktura 
místního významu, drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba a služby, stavby a zařízení veřejných 
prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobné zpevněné plochy, dětská hřiště atd. - vše 
lokálního významu), sloužící pro danou lokalitu. 

• Podrobnosti řešení uváděné zastavitelné plochy ZB8 a stávající plochy občanského vybavení OS (hřiště), 
jako je rozparcelování, využití, dopravní a technická obslužnost atd., budou prověřeny v územní studii, jejíž 
zpracování je podmínkou pro rozhodování v daném území.  

k bodům odůvodnění: 
a) zastavitelná plocha ZB8 navazuje na vymezené zastavěné území ze severní, západní i jižní strany; do 

zastavěného území se nezahrnují pouze stavební parcely, ale i pozemky nezastavěné, které s nimi souvisí; 
b) přístup ke sportovnímu areálu, výstavbu, event. negativní vliv sportoviště na bydlení je rovněž k řešení 

v další etapě projektování - územní studie, projektová dokumentace výstavby RD, atd.; 
c) uváděné podrobností o území není možné řešit nástroji územního plánování; řešení možných problémů 

spadá do oblasti dalšího stupně projektování - prověří územní studie, projektová dokumentace k územnímu 
nebo stavebnímu řízení, atd.); 

d) územní plán zpracovává odborník na projektování (autorizovaná osoba) a jak již bylo uvedeno, nedochází 
k novému vymezení rozvojových ploch, ale k jejich převzetí z původního ÚPO Staré Hradiště, v souladu se 
zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu; 

e) nejoptimálnější dopravní řešení dané lokality prověří požadovaná územní studie 

Dopravní řešení celé lokality a přístup k zastavitelné ploše ZB8 musí respektovat § 22 odst. 2 vyhlášky č. 
201/2006 Sb., v platném znění. Bude řešeno v územní studii. 

Případná zástavba plochy ZB8 občanskou vybaveností (např. penzion, služby apod.) by si vyžádala ještě větší 
dopravní zatížení území. 

Připomínce č. 1 bylo vyhov ěno: 

Projektant přehodnotil a upravil regulativy plochy BI - bydlení městské a příměstské (respektovat stávající 
urbanistickou strukturu, hmotovou a výškovou hladinu zástavby) a změnil zastavitelné plochy na území 
ochranného pásma NKP Kunětická hora na plochy BV - bydlení venkovské. Tato úprava je v souladu 
s požadavkem dotčeného orgánu - úsek památkové péče. 

Připomínce č. 2 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
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• Celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, sportovní areál, 
komunikace). 

• Přístup ke sportovnímu areálu územní plán umožňuje ze dvou směrů, a to ze západní a severní strany (bude 
možné řešit v rámci výstavby). Obec se snaží řešit přístup po vlastních pozemcích a tím přihlížet rovněž 
k ekonomické stránce. 

• Problém vlastnických vztahů není řešitelný nástroji územního plánování; řešení je v kompetenci obce - 
jednání se soukromým vlastníkem. 

• Uváděné detaily (řešení dopravní obslužnosti, chodníky a parkoviště) nepřísluší územnímu plánu, toto spadá 
do kompetence podrobnější dokumentace (např. územní studie, regulační plán a další projektová 
dokumentace). 

• Uváděné připomínky lze řešit v rámci další etapy - při návrhu a realizaci výstavby (územní studie); vlastníci 
sousedních pozemků určených pro výstavbu budou účastníky řízení.  

 
Podaná námitka č. 14 (doslovný přepis) 
Ing. Markéta Jahodová a Bc. David Jahoda  
Hradiště na Písku 29, 533 52 Staré Hradiště 
11.9.2014 

Námitka vlastníka pozemk ů a staveb k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě podávaná v návaznosti na 
veřejné projednání dne 4.9.2014: 

Vymezení území dotčeného připomínkami: 
Vymezené plochy bydlení místní části Hradiště na Písku, návrhové lokality ZB8, ZD1 a plocha OS parc. č. 605/1 

Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě: 

Připomínka č. 1: 

Navržené dopravní napojení ZD1 pro napojení navržené lokality pro bydlení ZB8 a stabilizované funkční plochy 
OS parc. č. 605/1 (dále sportovní areál) je nevhodně zvolené a nebude plnit svou funkci. 

Odůvodnění:: 
a) Navržené dopravní napojení představuje pro obyvatele nedostatečný přístup k sportovnímu areálu, neboť 

celková vzdálenost trasy z pomyslného středu obce je cca 700m, a z místa největší koncentrace obyvatel 
místní části cca 1km. Takto zvolená trasa je pro pěší přístup zcela nevhodná. 

b) Obec v minulosti díky majetkovým nesrovnalostem ztratila přístup ke sportovnímu areálu přes pozemek 
parc. č. 718/4 (ostatní komunikace), přímo spojující plochu sportovního areálu s pomyslným centrem obce a 
krajskou silnicí II/324. Na přímo sousedícím pozemku parc. č. st. 133, se stejným vlastníkem jako výše 
zmíněná parc. č. 718/4, se nachází také budova hasičské zbrojnice v majetku obce. Zde se obec dlouhodobě 
snaží o majetkové narovnání. Trasa původního přístupu přes pozemek parc. č. 718/4 měří pouhých 63 
metrů, což je zcela v nepoměru s nově navrženou trasou. Nově navrhovaná trasa bude ekonomicky 
nesrovnatelně nákladnější vzhledem k podstatně větší délce a zároveň k nutnosti vybudování funkčního 
přemostění vodoteče, jež protíná navrhované dopravní napojení ZD1. Z popsaných důvodů se domníváme, 
že mimo jiné by mělo být přihlíženo při tvorbě nového územního plánu k aspektu ekonomické nákladovosti 
vhodně zvoleného řešení. 

c) Vybudované chodníky podél uvažované přístupové trasy nesplňují parametry pro větší intenzitu pohybu 
osob a skupin, jsou členité s velkým množstvím vjezdů, jejichž sklon podél komunikace III/2987 neodpovídá 
normě. 

d) V návrhu změn využití území není pro takto stanovené dopravní napojení vymezena plocha pro 
parkování vozidel. Vzhledem k výše zmíněné vzdálenosti trasy bude přitom motorová doprava hlavním 
způsobem dopravy po takto nevhodně zvolené přístupové trase. 

e) viz zejména od ůvodn ění p řipomínky č. 3 
 
Žádám o zrušení navrhovaného dopravního napojení. Dopravní napojení plochy OS řešit jednáním s majitelem 
parcely parc. č. 718/4 nebo majiteli těsně přilehlých parcel o odkupu pozemků do vlastnictví obce tak, aby byl 
obnoven původní přirozený přístup ploše OS. K tomu využít všechny zákonné možnosti včetně zřízení veřejně 
prospěšné stavby/opatření s předkupním právem nebo vyvlastněním. 

Připomínka č. 2 k funkčnímu vymezeni ploch bydlení Bl v místní části Hradiště na Písku 
Charakter zástavby a způsob využívání ploch v místní části neodpovídá stávajícímu funkčnímu zařazení do ploch 
Bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. 

Odůvodnění: 

a)  Bydlení v místní části odpovídá funkčnímu zařazení ploch bydlení do Bydlení venkovského v rodinných 
domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení (BV). Viz též obdobné zařazení ploch 
bydlení v těsně sousedící obci Srch, kde jsou veškeré plochy bydlení zařazeny jako BV, ačkoli se jedná 
o více urbanizovanou oblast. 

Požaduji změnu funkčního vymezení ploch bydlení z ploch Bl na plochy BV s úpravou podmínek využití. 
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Připomínka č. 3 k navrhované změně využití území ZB8 
Navrhovaná zastavitelná plocha ZB8 na parc. č. 606/1 a parc. č. 605/20 není v souladu s vhodným urbanistickým 
rozvojem obce. Změnou na zastavitelnou plochu pro účely bydlení dojde nejen k narušení rázu krajiny, ale 
zejména ke ztrátě jediné vhodné lokality ve vlastnictví obce pro rozvoj občanské vybavenosti. Místní část Hradiště 
na Písku nemá v současné době žádné zastoupení veřejných prostranství, ploch ke krátkodobé rekreaci, ploch 
veřejné zeleně, a vybavení potřebnou veřejnou infrastrukturou. Další rozvoj ploch bydlení bez zajištění těchto 
výše zmíněných funkcí má negativní dopad na kvalitu života obyvatel a spolu s problematickou dopravní 
obslužností je hlavní příčinou zpětného odlivu obyvatel. Plochu ZB8 žádáme určit právě pro rozvoj občanské 
vybavenosti z důvodu její blízkosti středu obce a zároveň pro bezprostřední blízkost se stávající funkční plochou 
OS pare. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál (fotbalové hříště). Zajištění přístupu k oběma těmto plochám 
žádáme realizovat přes pozemek parc. č. 718/4, který je vedený jako ostatní komunikace a k tomuto účelu 
vhodný. Navíc je o dvě třetiny své délky kratší než uvažovaný přístup ZD1. K zajištění této věci je nutné jednat s 
majitelem pozemku č.718/4. Majitel k prodeji pozemek nabízí, kontaktní číslo s informací o ochotě pozemek 
odprodat je již delší dobu umístěné na oplocení tohoto pozemku. Případně řešit přístup na pozemky jednáním 
s majiteli sousedících parcel s parcelou č.718/4 jako alternativní variantou. 

Odmítáme jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na její výstavbu. 

Odůvodnění: 
a) V bodě 3.3.1 Návrhu (Zásady urbanistické koncepce) se uvádí, že zastavitelná plocha ZB8 je situována 

v proluce zastavěného území mezi plochami bydlení a sportovní plochou. Plochy bydlení, tak jak byly dříve 
vymezeny, však na stranách přiléhajících k ploše ZB8 plní funkce zahrad, trvalých travních porostů a orné 
půdy. Vlastní stavební parcely s nemovitostmi pro bydlení jsou od navrhované plochy ve vzdálenosti 80-100 
metrů. Navrhovaná plocha ZB8 tak přirozeně nenavazuje na stávající skutečné plochy bydlení a z tohoto 
hlediska se jedná o další nepřístupné rozšíření zástavby do volné krajiny. 

b) Plocha ZB8 těsně navazuje na stávající funkční plochu OS parc. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál 
(fotbalové hřiště), které není nyní využíváno z důvodu ztráty přístupu k této ploše přes obecní pozemky. Po 
opětovném zpřístupnění areálu bude případná výstavba v jeho těsné blízkosti zatížena sportovními činnostmi 
a lze očekávat negativní reakce budoucích obyvatel s dopady na reálné využívání sportoviště, další 
požadavky na omezování sportovních aktivit a vznášení požadavků na vybudování potřebné infrastruktury k 
zmírnění negativních dopadů sportoviště na nové plochy bydlení. 

c) Prostor návrhové lokality ZB8 je nyní trvalý travní porost se severní sklonitostí větší než 2° (3-7°; dle BPEJ, a 
bezprostředně hraničí podél celé své severní části s vodotečí, která je součástí melioračního systému pod 
číselným označením 5225, evidovaným v registru melioračních staveb České republiky. Meliorační systém v 
zájmovém území byl stavěn v roce 1964 a jeho úkolem je odvodňovat nejen přiléhající svahy, jejichž úžlabím 
vodoteč protéká, ale upravuje hydrologické poměry v širším okolí (zemědělsky obdělávaná plocha mezi 
obcemi Srch a Hradiště na Písku, dále pak i části lesního porostu severně od obou zmiňovaných obcí). V 
době expozice větších srážek vodoteč zvětšuje svou šířku průtoku o několik metrů. Část území plochy ZB8 je 
stabilně podmáčené s nedostatečně pevným podložím. 
Záměrem zastavění plochy ZB8 dojde k zásahům do půdního a podložního horizontu v zájmovém území, což 
může vézt mimo jiné i k nevhodným zásahům do hydrogeologických poměrů širšího okolí s následnými 
dalšími ekonomickými náklady na sanaci. 
Návrhová lokalita dále svou východní stranou přiléhá k pozemkům plnícím funkcí lesa. Nedostatečně 
pevným podložím, severní sklonitostí a nedostatečným osluněním tak není vhodná pro plnění funkce bydlení. 

d) Místní část Hradiště na Písku je historicky sídlo se sevřeným půdorysem silniční vsi s traťovou plužinou 
(staré sídelní území) a změna charakteru jeho půdorysu by byla proti zásadám urbanistického rozvoje území. 

e) Odmítám jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na zajištění. 

Při veřejném projednání dne 4.9.2014 starosta obce Ing. Čepčář zmínil, že obec bude usilovat o možné 
odkoupení pozemku č.718/4 a zbudování jednosměrného přístupu k pozemkům ZB8 a pozemku na parc.č.605/1 
přes pozemek č.718/4. K zajištění dopravní obslužnosti pak znovu uvažuje vybudovat přístup na opačné straně 
jednosměrným vyústěním ZD1. Oprávněnost tohoto kroku je však v přímém rozporu s účelovostí vydávaných 
prostředků z veřejného rozpočtu obce. Žádáme tedy o jediné a obousměrné napojení pouze přes pozemek 
č.718/4, jehož trasa je o dvě třetiny délky kratší než trasa ZD1 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a jelikož je návrhová plocha ZB8 majetkem obce a představuje do 
budoucna jedinou možnou rozvojovou plochu v majetku obce vhodnou k zajištění kvality života obyvatel místní 
částí, žádáme tímto o změnu využití na plochu občanského vybavení nebo veřejné zeleně, případně vyjmutí této 
plochy ze zastavitelné plochy a ponechání jako územní rezervy. Z veřejného projednání záměru je zřejmé, že toto 
naše vyjádření je ve shodě s většinou obyvatel obce, jejichž pozemky se nacházejí v blízkém sousedství s 
plochou ZB8. Tudíž apelujeme na projev názoru a vůle občanů jako obyvatel obce, který by neměl být přehlížen. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje (připomínka č. 1 a 3) 

Námitce se vyhovuje (připomínka č. 2)  
Odůvodnění: 
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Připomínce č. 1 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
• Celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, sportovní areál, 

komunikace). 
• Přístup ke sportovnímu areálu územní plán umožňuje ze dvou směrů, a to ze západní a severní strany (bude 

možné řešit v rámci výstavby). Obec se snaží řešit přístup po vlastních pozemcích a tím přihlížet rovněž 
k ekonomické stránce. 

• Problém vlastnických vztahů není řešitelný nástroji územního plánování; řešení je v kompetenci obce - 
jednání se soukromým vlastníkem. 

• Uváděné detaily (řešení dopravní obslužnosti, chodníky a parkoviště) nepřísluší územnímu plánu, toto spadá 
do kompetence podrobnější dokumentace (např. územní studie, regulační plán a další projektová 
dokumentace). 

• Uváděné připomínky lze řešit v rámci další etapy - při návrhu a realizaci výstavby (územní studie); vlastníci 
sousedních pozemků určených pro výstavbu budou účastníky řízení.  

Připomínce č. 2 bylo vyhov ěno, a to:  

Projektant přehodnotil a upravil regulativy plochy BI - bydlení městské a příměstské (respektovat stávající 
urbanistickou strukturu, hmotovou a výškovou hladinu zástavby) a změnil zastavitelné plochy na území 
ochranného pásma NKP Kunětická hora na plochy BV - bydlení venkovské. Tato úprava je v souladu 
s požadavkem dotčeného orgánu - úsek památkové péče. 
 
Připomínce č. 3 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 

• Jak již bylo uvedeno, celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, 
sportovní areál, komunikace), nejedná se o změnu využití. 

• Koncepce rozvoje obce je v kompetenci zastupitelstva obce, návrh územního plánu byl řádně projednán 
s dotčenými orgány a nebyla shledána nevhodnost uvedenou plochu využít pro bydlení. 

• V případě plochy ZB8 se nejedná o plochu rozsáhlou, navíc navazující na plochy lesa a sportovní areál, tedy 
prostory pro možnost využití ke krátkodobé rekreaci. Nedá se říci, že zde dochází k negativnímu dopadu na 
kvalitu života obyvatel. Hodnocení obce Staré Hradiště v rámci průzkumů: Dobré všechny tři pilíře, zvláště 
ekonomický a sociální. Velmi dobrá dostupnost, velký zájem o bydlení, nízká nezaměstnanost, dojíždění do 
zaměstnání, příležitost v těsné vazbě na blízké město Pardubice. Minimální vlastní občanská vybavenost, 
většinou obyvatel obce využívána v sousedním městě.   

• Umístění staveb a zařízení občanského vybavení je přípustné i v ploše bydlení (např. veřejná infrastruktura 
místního významu, drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba a služby, stavby a zařízení veřejných 
prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobné zpevněné plochy, dětská hřiště atd. - vše 
lokálního významu), sloužící pro danou lokalitu. 

• Podrobnosti řešení uváděné zastavitelné plochy ZB8 a stávající plochy občanského vybavení OS (hřiště), 
jako je rozparcelování, využití, dopravní a technická obslužnost atd., budou prověřeny v územní studii, jejíž 
zpracování je podmínkou pro rozhodování v daném území.  

k bodům odůvodnění: 
a) zastavitelná plocha ZB8 navazuje na vymezené zastavěné území ze severní, západní i jižní strany; do 

zastavěného území se nezahrnují pouze stavební parcely, ale i pozemky nezastavěné, které s nimi souvisí; 
b) přístup ke sportovnímu areálu, výstavbu, event. negativní vliv sportoviště na bydlení je rovněž k řešení 

v další etapě projektování - územní studie, projektová dokumentace výstavby RD, atd.; 
c) uváděné podrobností o území není možné řešit nástroji územního plánování; řešení možných problémů 

spadá do oblasti dalšího stupně projektování - prověří územní studie, projektová dokumentace k územnímu 
nebo stavebnímu řízení, atd.); 

d) územní plán zpracovává odborník na projektování (autorizovaná osoba) a jak již bylo uvedeno, nedochází 
k novému vymezení rozvojových ploch, ale k jejich převzetí z původního ÚPO Staré Hradiště, v souladu se 
zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu; 

e) nejoptimálnější dopravní řešení dané lokality prověří požadovaná územní studie 

Dopravní řešení celé lokality a přístup k zastavitelné ploše ZB8 musí respektovat § 22 odst. 2 vyhlášky č. 
201/2006 Sb., v platném znění. Bude řešeno v územní studii. 

Případná zástavba plochy ZB8 občanskou vybaveností (např. penzion, služby apod.) by si vyžádala ještě větší 
dopravní zatížení území. 

Podaná námitka č. 15 (doslovný přepis) 

Jiří Šváb 
Hradiště na Písku 27, 533 52 Staré Hradiště 
11.9.2014 

Námitka vlastníka pozemk ů a staveb k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě podávaná v návaznosti na 
veřejné projednání dne 4.9.2014: 
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Vymezení území dotčeného námitkou: 

- návrhová lokalita ZB8 na parc. č. 606/1 a parc. č. 605/20 

Námitka: 
Navrhovaná zastavitelná plocha ZB8 na parc. č. 606/1 a pare. č. 605/20 není v souladu s vhodným urbanistickým 
rozvojem obce. Změnou na zastavitelnou plochu pro účely bydlení dojde nejen k narušení rázu krajiny, ale 
zejména ke ztrátě jediné vhodné lokality ve vlastnictví obce pro rozvoj občanské vybavenosti. Místní část Hradiště 
na Písku nemá v současné době žádné zastoupení veřejných prostranství, ploch ke krátkodobé rekreaci, ploch 
veřejné zeleně, a vybavení potřebnou veřejnou infrastrukturou. Další rozvoj ploch bydlení bez zajištění těchto 
výše zmíněných funkcí má negativní dopad na kvalitu života obyvatel a spolu s problematickou dopravní 
obslužností je hlavní příčinou zpětného odlivu obyvatel. Plochu ZB8 žádáme určit právě pro rozvoj občanské 
vybavenosti z důvodu její blízkosti středu obce a zároveň pro bezprostřední blízkost se stávající funkční plochou 
OS parc. č. 605/1- stabilizovaný sportovní areál (fotbalové hřiště). Zajištění přístupu k oběma těmto plochám 
žádáme realizovat přes pozemek parc. č. 718/4 , který je vedený jako ostatní komunikace a k tomuto účelu 
vhodný. Navíc je o dvě třetiny své délky kratší než uvažovaný přístup ZD1. K zajištění této věci je nutné jednat s 
majitelem pozemku č.718/4. Majitel k prodeji pozemek nabízí, kontaktní číslo s informací o ochotě pozemek 
odprodat je již delší dobu umístěné na oplocení tohoto pozemku. Případně řešit přístup na pozemky jednáním 
s majiteli sousedících parcel s parcelou č.718/4 jako alternativní variantou. 

Odmítám jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na její výstavbu. 

Odůvodnění: 
a) V bodě 3.3.1 Návrhu (Zásady urbanistické koncepce) se uvádí, že zastavitelná plocha ZB8 je situována 

v proluce zastavěného území mezi plochami bydlení a sportovní plochou. Plochy bydlení, tak jak byly dříve 
vymezeny, však na stranách přiléhajících k ploše ZB8 plní funkce zahrad, trvalých travních porostů a orné 
půdy. Vlastní stavební parcely s nemovitostmi pro bydlení jsou od navrhované plochy ve vzdálenosti 80-100 
metrů. Navrhovaná plocha ZB8 tak přirozeně nenavazuje na stávající skutečné plochy bydlení a z tohoto 
hlediska se jedná o další nepřístupné rozšíření zástavby do volné krajiny. 

b) Plocha ZB8 těsně navazuje na stávající funkční plochu OS pare. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál 
(fotbalové hřiště), které není nyní využíváno z důvodu ztráty přístupu k této ploše přes obecní pozemky. Po 
opětovném zpřístupnění areálu bude případná výstavba v jeho těsné blízkosti zatížena sportovními činnostmi 
a lze očekávat negativní reakce budoucích obyvatel s dopady na reálné využívání sportoviště, další 
požadavky na omezování sportovních aktivit a vznášení požadavků na vybudování potřebné infrastruktury k 
zmírnění negativních dopadů sportoviště na nové plochy bydlení. 

c) Prostor návrhové lokality ZB8 je nyní trvalý travní porost se severní sklonitostí větší než 2° (3-7°; dle BPEJ, a 
bezprostředně hraničí podél celé své severní části s vodotečí, která je součástí melioračního systému pod 
číselným označením 5225, evidovaným v registru melioračních staveb České republiky. Meliorační systém v 
zájmovém území byl stavěn v roce 1964 a jeho úkolem je odvodňovat nejen přiléhající svahy, jejichž úžlabím 
vodoteč protéká, ale upravuje hydrologické poměry v širším okolí (zemědělsky obdělávaná plocha mezi 
obcemi Srch a Hradiště na Písku, dále pak i části lesního porostu severně od obou zmiňovaných obcí). V 
době expozice větších srážek vodoteč zvětšuje svou šířku průtoku o několik metrů. Část území plochy ZB8 je 
stabilně podmáčené s nedostatečně pevným podložím. 
Záměrem zastavění plochy ZB8 dojde k zásahům do půdního a podložního horizontu v zájmovém území, což 
může vézt mimo jiné i k nevhodným zásahům do hydrogeologických poměrů širšího okolí s následnými 
dalšími ekonomickými náklady na sanaci.  
Návrhová lokalita dále svou východní stranou přiléhá k pozemkům plnícím funkcí lesa. Nedostatečně 
pevným podložím, severní sklonitostí a nedostatečným osluněním tak není vhodná pro plnění funkce bydlení. 

d) Místní část Hradiště na Písku je historicky sídlo se sevřeným půdorysem silniční vsi s traťovou plužinou 
(staré sídelní území) a změna charakteru jeho půdorysu by byla proti zásadám urbanistického rozvoje území. 

e) Odmítám jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na zajištění. 

Při veřejném projednání dne 4.9.2014 starosta obce Ing. Čepčář zmínil, že obec bude usilovat o možné 
odkoupení pozemku č.718/4 a zbudování jednosměrného přístupu k pozemkům ZB8 a pozemku na parc.č.605/1 
přes pozemek č.718/4. K zajištění dopravní obslužnosti pak znovu uvažuje vybudovat přístup na opačné straně 
jednosměrným vyústěním ZD1. Oprávněnost tohoto kroku je však v přímém rozporu s účelovostí vydávaných 
prostředků z veřejného rozpočtu obce. Žádáme tedy o jediné a obousměrné napojení pouze přes pozemek 
č.718/4, jehož trasa je o dvě třetiny délky kratší než trasa ZD1. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a 
jelikož je návrhová plocha ZB8 majetkem obce a představuje do budoucna jedinou možnou rozvojovou plochu v 
majetku obce vhodnou k zajištění kvality života obyvatel místní části, žádám tímto o změnu využití na plochu 
občanského vybavení nebo veřejné zeleně, případně vyjmutí této plochy ze zastavitelné plochy a ponechání jako 
územní rezervy. Z veřejného projednání záměru je zřejmé, že toto moje vyjádření je ve shodě s většinou obyvatel 
obce, jejichž pozemky se nacházejí v blízkém sousedství s plochou ZB8. Tudíž apeluji na projev názoru a vůle 
občanů jako obyvatel obce, který by neměl být přehlížen. 

Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě 

Vymezení území dotčeného připomínkami: 
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Vymezené plochy bydlení místní části Hradiště na Písku, návrhová lokalita ZD1 a plocha OS parc. č. 605/1 

Připomínka č. 1 k funkčnímu vymezení ploch bydlení Bl v místní části Hradiště na Písku 
Charakter zástavby a způsob využívání ploch v místní části neodpovídá stávajícímu funkčnímu zařazení do ploch 
Bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. 

Odůvodnění: 
a) Bydlení v místní částí odpovídá funkčnímu zařazení ploch bydlení do Bydlení venkovského v rodinných 

domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení (BV). Viz též obdobné zařazení ploch 
bydlení v těsně sousedící obci Srch, kde jsou veškeré plochy bydlení zařazeny jako BV, ačkoli se jedná o 
více urbanizovanou oblast. 

Požaduji změnu funkčního vymezení ploch bydlení z ploch Bl na plochy BV s úpravou podmínek využití. 

Připomínka č. 2 k navrhované změně využití území ZD1 
Navržené dopravní napojení ZD1 pro napojení navržené lokality pro bydlení ZB8 a stabilizované funkční plochy 
OS parc. č. 605/1 (dále sportovní areál) je nevhodně zvolené a nebude plnit svou funkci. 

Odůvodnění uplatněné námitky: 

a) Navržené dopravní napojení představuje pro obyvatele nedostatečný přístup k sportovnímu areálu, neboť 
celková vzdálenost trasy z pomyslného středu obce je cca 700m, a z místa největší koncentrace obyvatel 
místní části cca 1km. Takto zvolená trasa je pro pěší přístup zcela nevhodná. 

b) Obec v minulosti díky majetkovým nesrovnalostem ztratila přístup ke sportovnímu areálu přes pozemek parc. 
č. 718/4 (ostatní komunikace), přímo spojující plochu sportovního areálu s pomyslným centrem obce a 
krajskou silnicí II/324. Na přímo sousedícím pozemku parc. č. st. 133, se stejným vlastníkem jako výše 
zmíněná parc. č. 718/4, se nachází také budova hasičské zbrojnice v majetku obce. Zde se obec dlouhodobě 
snaží o majetkové narovnání. Trasa původního přístupu přes pozemek pare. č. 718/4 měří pouhých 63 
metrů, což je zcela v nepoměru s nově navrženou trasou. Nově navrhovaná trasa bude ekonomicky 
nesrovnatelně nákladnější vzhledem k podstatně větší délce a zároveň k nutnosti vybudování funkčního 
přemostění vodoteče, jež protíná navrhované dopravní napojení ZD1. Z popsaných důvodů se domníváme, 
že mimo jiné by mělo být přihlíženo při tvorbě nového územního plánu k aspektu ekonomické nákladovosti 
vhodně zvoleného řešení. 

c) Vybudované chodníky podél uvažované přístupové trasy nesplňují parametry pro větší intenzitu pohybu osob 
a skupin, jsou členité s velkým množstvím vjezdů, jejichž sklon podél komunikace III/2987 neodpovídá 
normě. 

d) V návrhu změn využití území není pro takto stanovené dopravní napojení vymezena plocha pro parkování 
vozidel. Vzhledem k výše zmíněné vzdálenosti trasy bude přitom motorová doprava hlavním způsobem 
dopravy po takto nevhodně zvolené přístupové trase. 

e) viz také odůvodnění uplatněné námitky 

Žádám o zrušení navrhovaného dopravního napojení. Dopravní napojení plochy OS řešit jednáním s majitelem 
parcely parc. č. 718/4 nebo majiteli těsně přilehlých parcel o odkupu pozemků do vlastnictví obce tak, aby byl 
obnoven původní přirozený přístup ploše OS. K tomu využít všechny zákonné možnosti včetně zřízení veřejně 
prospěšné stavby/opatření s předkupním právem nebo vyvlastněním. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
• Jak již bylo uvedeno, celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, 

sportovní areál, komunikace), nejedná se o změnu využití. 
• Koncepce rozvoje obce je v kompetenci zastupitelstva obce, návrh územního plánu byl řádně projednán 

s dotčenými orgány a nebyla shledána nevhodnost uvedenou plochu využít pro bydlení. 
• V případě plochy ZB8 se nejedná o plochu rozsáhlou, navíc navazující na plochy lesa a sportovní areál, tedy 

prostory pro možnost využití ke krátkodobé rekreaci. Nedá se říci, že zde dochází k negativnímu dopadu na 
kvalitu života obyvatel. Hodnocení obce Staré Hradiště v rámci průzkumů: Dobré všechny tři pilíře, zvláště 
ekonomický a sociální. Velmi dobrá dostupnost, velký zájem o bydlení, nízká nezaměstnanost, dojíždění do 
zaměstnání, příležitost v těsné vazbě na blízké město Pardubice. Minimální vlastní občanská vybavenost, 
většinou obyvatel obce využívána v sousedním městě.   

• Umístění staveb a zařízení občanského vybavení je přípustné i v ploše bydlení (např. veřejná infrastruktura 
místního významu, drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba a služby, stavby a zařízení veřejných 
prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobné zpevněné plochy, dětská hřiště atd. - vše 
lokálního významu), sloužící pro danou lokalitu. 

• Podrobnosti řešení uváděné zastavitelné plochy ZB8 a stávající plochy občanského vybavení OS (hřiště), 
jako je rozparcelování, využití, dopravní a technická obslužnost atd., budou prověřeny v územní studii, jejíž 
zpracování je podmínkou pro rozhodování v daném území.  

k bodům odůvodnění: 
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a) zastavitelná plocha ZB8 navazuje na vymezené zastavěné území ze severní, západní i jižní strany; do 
zastavěného území se nezahrnují pouze stavební parcely, ale i pozemky nezastavěné, které s nimi souvisí; 

b) přístup ke sportovnímu areálu, výstavbu, event. negativní vliv sportoviště na bydlení je rovněž k řešení 
v další etapě projektování - územní studie, projektová dokumentace výstavby RD, atd.; 

c) uváděné podrobností o území není možné řešit nástroji územního plánování; řešení možných problémů 
spadá do oblasti dalšího stupně projektování - prověří územní studie, projektová dokumentace k územnímu 
nebo stavebnímu řízení, atd.); 

d) územní plán zpracovává odborník na projektování (autorizovaná osoba) a jak již bylo uvedeno, nedochází 
k novému vymezení rozvojových ploch, ale k jejich převzetí z původního ÚPO Staré Hradiště, v souladu se 
zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu; 

e) nejoptimálnější dopravní řešení dané lokality prověří požadovaná územní studie 

Dopravní řešení celé lokality a přístup k zastavitelné ploše ZB8 musí respektovat § 22 odst. 2 vyhlášky č. 
201/2006 Sb., v platném znění. Bude řešeno v územní studii. 

Případná zástavba plochy ZB8 občanskou vybaveností (např. penzion, služby apod.) by si vyžádala ještě větší 
dopravní zatížení území. 

Připomínce č. 1 bylo vyhov ěno: 

Projektant přehodnotil a upravil regulativy plochy BI - bydlení městské a příměstské (respektovat stávající 
urbanistickou strukturu, hmotovou a výškovou hladinu zástavby) a změnil zastavitelné plochy na území 
ochranného pásma NKP Kunětická hora na plochy BV - bydlení venkovské. Tato úprava je v souladu 
s požadavkem dotčeného orgánu - úsek památkové péče. 

 
Připomínce č. 2 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
• Celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, sportovní areál, 

komunikace). 
• Přístup ke sportovnímu areálu územní plán umožňuje ze dvou směrů, a to ze západní a severní strany (bude 

možné řešit v rámci výstavby). Obec se snaží řešit přístup po vlastních pozemcích a tím přihlížet rovněž 
k ekonomické stránce. 

• Problém vlastnických vztahů není řešitelný nástroji územního plánování; řešení je v kompetenci obce - 
jednání se soukromým vlastníkem. 

• Uváděné detaily (řešení dopravní obslužnosti, chodníky a parkoviště) nepřísluší územnímu plánu, toto spadá 
do kompetence podrobnější dokumentace (např. územní studie, regulační plán a další projektová 
dokumentace). 

• Uváděné připomínky lze řešit v rámci další etapy - při návrhu a realizaci výstavby (územní studie); vlastníci 
sousedních pozemků určených pro výstavbu budou účastníky řízení.  

 
Podaná námitka č. 16 (doslovný přepis) 
Lenka Švábová 
Hradiště na Písku 29, 533 52 Staré Hradiště 
11.9.2014 

Námitka vlastníka pozemk ů a staveb k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě podávaná v návaznosti na 
veřejné projednání dne 4.9.2014: 

Vymezení území dotčeného připomínkami: 
Vymezené plochy bydlení místní části Hradiště na Písku, návrhové lokality ZB8, ZD1 a plocha OS parc. č. 605/1 

Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě: 

Připomínka č. 1: 
Navržené dopravní napojení ZD1 pro napojení navržené lokality pro bydlení ZB8 a stabilizované funkční plochy 
OS parc. č. 605/1 (dále sportovní areál) je nevhodně zvolené a nebude plnit svou funkci. 

Odůvodnění:: 
a) Navržené dopravní napojení představuje pro obyvatele nedostatečný přístup k sportovnímu areálu, neboť 

celková vzdálenost trasy z pomyslného středu obce je cca 700m, a z místa největší koncentrace obyvatel 
místní části cca 1km. Takto zvolená trasa je pro pěší přístup zcela nevhodná. 

b) Obec v minulosti díky majetkovým nesrovnalostem ztratila přístup ke sportovnímu areálu přes pozemek parc. 
č. 718/4 (ostatní komunikace), přímo spojující plochu sportovního areálu s pomyslným centrem obce a 
krajskou silnicí II/324. Na přímo sousedícím pozemku parc. č. st. 133, se stejným vlastníkem jako výše 
zmíněná parc. č. 718/4, se nachází také budova hasičské zbrojnice v majetku obce. Zde se obec dlouhodobě 
snaží o majetkové narovnání. Trasa původního přístupu přes pozemek parc. č. 718/4 měří pouhých 63 
metrů, což je zcela v nepoměru s nově navrženou trasou. Nově navrhovaná trasa bude ekonomicky 
nesrovnatelně nákladnější vzhledem k podstatně větší délce a zároveň k nutnosti vybudování funkčního 
přemostění vodoteče, jež protíná navrhované dopravní napojení ZD1. Z popsaných důvodů se domníváme, 
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že mimo jiné by mělo být přihlíženo při tvorbě nového územního plánu k aspektu ekonomické nákladovosti 
vhodně zvoleného řešení. 

c) Vybudované chodníky podél uvažované přístupové trasy nesplňují parametry pro větší intenzitu pohybu osob 
a skupin, jsou členité s velkým množstvím vjezdů, jejichž sklon podél komunikace III/2987 neodpovídá 
normě. 

d) V návrhu změn využití území není pro takto stanovené dopravní napojení vymezena plocha pro parkování 
vozidel. Vzhledem k výše zmíněné vzdálenosti trasy bude přitom motorová doprava hlavním způsobem 
dopravy po takto nevhodně zvolené přístupové trase. 

e) viz zejména od ůvodn ění připomínky č. 3 

Žádám o zrušení navrhovaného dopravního napojení. Dopravní napojení plochy OS řešit jednáním s majitelem 
parcely parc. č. 718/4 nebo majiteli těsně přilehlých parcel o odkupu pozemků do vlastnictví obce tak, aby byl 
obnoven původní přirozený přístup ploše OS. K tomu využít všechny zákonné možnosti včetně zřízení veřejně 
prospěšné stavby/opatření s předkupním právem nebo vyvlastněním. 

Připomínka č. 2 k funkčnímu vymezeni ploch bydlení Bl v místní části Hradiště na Písku 
Charakter zástavby a způsob využívání ploch v místní části neodpovídá stávajícímu funkčnímu zařazení do ploch 
Bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu. 

Odůvodnění: 
a)  Bydlení v místní části odpovídá funkčnímu zařazení ploch bydlení do Bydlení venkovského v rodinných 

domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení (BV). Viz též obdobné zařazení ploch 
bydlení v těsně sousedící obci Srch, kde jsou veškeré plochy bydlení zařazeny jako BV, ačkoli se jedná 
o více urbanizovanou oblast. 

Požaduji změnu funkčního vymezení ploch bydlení z ploch Bl na plochy BV s úpravou podmínek využití. 

Připomínka č. 3 k navrhované změně využití území ZB8 
Navrhovaná zastavitelná plocha ZB8 na parc. č. 606/1 a parc. č. 605/20 není v souladu s vhodným urbanistickým 
rozvojem obce. Změnou na zastavitelnou plochu pro účely bydlení dojde nejen k narušení rázu krajiny, ale 
zejména ke ztrátě jediné vhodné lokality ve vlastnictví obce pro rozvoj občanské vybavenosti. Místní část Hradiště 
na Písku nemá v současné době žádné zastoupení veřejných prostranství, ploch ke krátkodobé rekreaci, ploch 
veřejné zeleně, a vybavení potřebnou veřejnou infrastrukturou. Další rozvoj ploch bydlení bez zajištění těchto 
výše zmíněných funkcí má negativní dopad na kvalitu života obyvatel a spolu s problematickou dopravní 
obslužností je hlavní příčinou zpětného odlivu obyvatel. Plochu ZB8 žádáme určit právě pro rozvoj občanské 
vybavenosti z důvodu její blízkosti středu obce a zároveň pro bezprostřední blízkost se stávající funkční plochou 
OS pare. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál (fotbalové hříště). Zajištění přístupu k oběma těmto plochám 
žádáme realizovat přes pozemek parc. č. 718/4, který je vedený jako ostatní komunikace a k tomuto účelu 
vhodný. Navíc je o dvě třetiny své délky kratší než uvažovaný přístup ZD1. K zajištění této věci je nutné jednat s 
majitelem pozemku č.718/4. Majitel k prodeji pozemek nabízí, kontaktní číslo s informací o ochotě pozemek 
odprodat je již delší dobu umístěné na oplocení tohoto pozemku. Případně řešit přístup na pozemky jednáním 
s majiteli sousedících parcel s parcelou č.718/4 jako alternativní variantou. 

Odmítáme jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na její výstavbu. 

Odůvodnění: 
a) V bodě 3.3.1 Návrhu (Zásady urbanistické koncepce) se uvádí, že zastavitelná plocha ZB8 je situována 

v proluce zastavěného území mezi plochami bydlení a sportovní plochou. Plochy bydlení, tak jak byly dříve 
vymezeny, však na stranách přiléhajících k ploše ZB8 plní funkce zahrad, trvalých travních porostů a orné 
půdy. Vlastní stavební parcely s nemovitostmi pro bydlení jsou od navrhované plochy ve vzdálenosti 80-100 
metrů. Navrhovaná plocha ZB8 tak přirozeně nenavazuje na stávající skutečné plochy bydlení a z tohoto 
hlediska se jedná o další nepřístupné rozšíření zástavby do volné krajiny. 

b) Plocha ZB8 těsně navazuje na stávající funkční plochu OS parc. č. 605/1 - stabilizovaný sportovní areál 
(fotbalové hřiště), které není nyní využíváno z důvodu ztráty přístupu k této ploše přes obecní pozemky. Po 
opětovném zpřístupnění areálu bude případná výstavba v jeho těsné blízkosti zatížena sportovními činnostmi 
a lze očekávat negativní reakce budoucích obyvatel s dopady na reálné využívání sportoviště, další 
požadavky na omezování sportovních aktivit a vznášení požadavků na vybudování potřebné infrastruktury k 
zmírnění negativních dopadů sportoviště na nové plochy bydlení. 

c) Prostor návrhové lokality ZB8 je nyní trvalý travní porost se severní sklonitostí větší než 2° (3-7°; dle BPEJ, a 
bezprostředně hraničí podél celé své severní části s vodotečí, která je součástí melioračního systému pod 
číselným označením 5225, evidovaným v registru melioračních staveb České republiky. Meliorační systém v 
zájmovém území byl stavěn v roce 1964 a jeho úkolem je odvodňovat nejen přiléhající svahy, jejichž úžlabím 
vodoteč protéká, ale upravuje hydrologické poměry v širším okolí (zemědělsky obdělávaná plocha mezi 
obcemi Srch a Hradiště na Písku, dále pak i části lesního porostu severně od obou zmiňovaných obcí). V 
době expozice větších srážek vodoteč zvětšuje svou šířku průtoku o několik metrů. Část území plochy ZB8 je 
stabilně podmáčené s nedostatečně pevným podložím. 
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Záměrem zastavění plochy ZB8 dojde k zásahům do půdního a podložního horizontu v zájmovém území, což 
může vézt mimo jiné i k nevhodným zásahům do hydrogeologických poměrů širšího okolí s následnými 
dalšími ekonomickými náklady na sanaci. 
Návrhová lokalita dále svou východní stranou přiléhá k pozemkům plnícím funkcí lesa. Nedostatečně 
pevným podložím, severní sklonitostí a nedostatečným osluněním tak není vhodná pro plnění funkce bydlení. 

d) Místní část Hradiště na Písku je historicky sídlo se sevřeným půdorysem silniční vsi s traťovou plužinou 
(staré sídelní území) a změna charakteru jeho půdorysu by byla proti zásadám urbanistického rozvoje území. 

e) Odmítám jakoukoliv variantu záměru vybudování dopravního napojení ZD1 k plochám ZB8 a parc.č. 605/1 z 
důvodu nadměrně vynaložených nákladů na zajištění. 

Při veřejném projednání dne 4.9.2014 starosta obce Ing. Čepčář zmínil, že obec bude usilovat o možné 
odkoupení pozemku č.718/4 a zbudování jednosměrného přístupu k pozemkům ZB8 a pozemku na parc.č.605/1 
přes pozemek č.718/4. K zajištění dopravní obslužnosti pak znovu uvažuje vybudovat přístup na opačné straně 
jednosměrným vyústěním ZD1. Oprávněnost tohoto kroku je však v přímém rozporu s účelovostí vydávaných 
prostředků z veřejného rozpočtu obce. Žádáme tedy o jediné a obousměrné napojení pouze přes pozemek 
č.718/4, jehož trasa je o dvě třetiny délky kratší než trasa ZD1 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a jelikož je návrhová plocha ZB8 majetkem obce a představuje do 
budoucna jedinou možnou rozvojovou plochu v majetku obce vhodnou k zajištění kvality života obyvatel místní 
částí, žádáme tímto o změnu využití na plochu občanského vybavení nebo veřejné zeleně, případně vyjmutí této 
plochy ze zastavitelné plochy a ponechání jako územní rezervy. Z veřejného projednání záměru je zřejmé, že toto 
naše vyjádření je ve shodě s většinou obyvatel obce, jejichž pozemky se nacházejí v blízkém sousedství s 
plochou ZB8. Tudíž apelujeme na projev názoru a vůle občanů jako obyvatel obce, který by neměl být přehlížen. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje (připomínka č. 1 a 3) 
Námitce se vyhovuje (připomínka č. 2)  
Odůvodnění: 

Připomínce č. 1 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
• Celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, sportovní areál, 

komunikace). 
• Přístup ke sportovnímu areálu územní plán umožňuje ze dvou směrů, a to ze západní a severní strany (bude 

možné řešit v rámci výstavby). Obec se snaží řešit přístup po vlastních pozemcích a tím přihlížet rovněž 
k ekonomické stránce. 

• Problém vlastnických vztahů není řešitelný nástroji územního plánování; řešení je v kompetenci obce - 
jednání se soukromým vlastníkem. 

• Uváděné detaily (řešení dopravní obslužnosti, chodníky a parkoviště) nepřísluší územnímu plánu, toto spadá 
do kompetence podrobnější dokumentace (např. územní studie, regulační plán a další projektová 
dokumentace). 

• Uváděné připomínky lze řešit v rámci další etapy - při návrhu a realizaci výstavby (územní studie); vlastníci 
sousedních pozemků určených pro výstavbu budou účastníky řízení.  

Připomínce č. 2 bylo vyhov ěno, a to:  

Projektant přehodnotil a upravil regulativy plochy BI - bydlení městské a příměstské (respektovat stávající 
urbanistickou strukturu, hmotovou a výškovou hladinu zástavby) a změnil zastavitelné plochy na území 
ochranného pásma NKP Kunětická hora na plochy BV - bydlení venkovské. Tato úprava je v souladu 
s požadavkem dotčeného orgánu - úsek památkové péče. 

Připomínce č. 3 nebylo vyhov ěno z těchto d ůvodů: 
• Jak již bylo uvedeno, celé území je plně převzato z platné územně plánovací dokumentace (plocha bydlení, 

sportovní areál, komunikace), nejedná se o změnu využití. 
• Koncepce rozvoje obce je v kompetenci zastupitelstva obce, návrh územního plánu byl řádně projednán 

s dotčenými orgány a nebyla shledána nevhodnost uvedenou plochu využít pro bydlení. 
• V případě plochy ZB8 se nejedná o plochu rozsáhlou, navíc navazující na plochy lesa a sportovní areál, tedy 

prostory pro možnost využití ke krátkodobé rekreaci. Nedá se říci, že zde dochází k negativnímu dopadu na 
kvalitu života obyvatel. Hodnocení obce Staré Hradiště v rámci průzkumů: Dobré všechny tři pilíře, zvláště 
ekonomický a sociální. Velmi dobrá dostupnost, velký zájem o bydlení, nízká nezaměstnanost, dojíždění do 
zaměstnání, příležitost v těsné vazbě na blízké město Pardubice. Minimální vlastní občanská vybavenost, 
většinou obyvatel obce využívána v sousedním městě.   

• Umístění staveb a zařízení občanského vybavení je přípustné i v ploše bydlení (např. veřejná infrastruktura 
místního významu, drobná a řemeslná výroba, nerušící výroba a služby, stavby a zařízení veřejných 
prostranství s pěšími a cyklistickými komunikacemi, drobné zpevněné plochy, dětská hřiště atd. - vše 
lokálního významu), sloužící pro danou lokalitu. 

• Podrobnosti řešení uváděné zastavitelné plochy ZB8 a stávající plochy občanského vybavení OS (hřiště), 
jako je rozparcelování, využití, dopravní a technická obslužnost atd., budou prověřeny v územní studii, jejíž 
zpracování je podmínkou pro rozhodování v daném území.  
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k bodům odůvodnění: 
a) zastavitelná plocha ZB8 navazuje na vymezené zastavěné území ze severní, západní i jižní strany; do 

zastavěného území se nezahrnují pouze stavební parcely, ale i pozemky nezastavěné, které s nimi souvisí; 
b) přístup ke sportovnímu areálu, výstavbu, event. negativní vliv sportoviště na bydlení je rovněž k řešení 

v další etapě projektování - územní studie, projektová dokumentace výstavby RD, atd.; 
c) uváděné podrobností o území není možné řešit nástroji územního plánování; řešení možných problémů 

spadá do oblasti dalšího stupně projektování - prověří územní studie, projektová dokumentace k územnímu 
nebo stavebnímu řízení, atd.); 

d) územní plán zpracovává odborník na projektování (autorizovaná osoba) a jak již bylo uvedeno, nedochází 
k novému vymezení rozvojových ploch, ale k jejich převzetí z původního ÚPO Staré Hradiště, v souladu se 
zpracovaným a zastupitelstvem schváleným zadáním územního plánu; 

e) nejoptimálnější dopravní řešení dané lokality prověří požadovaná územní studie 

Dopravní řešení celé lokality a přístup k zastavitelné ploše ZB8 musí respektovat § 22 odst. 2 vyhlášky č. 
201/2006 Sb., v platném znění. Bude řešeno v územní studii. 

Případná zástavba plochy ZB8 občanskou vybaveností (např. penzion, služby apod.) by si vyžádala ještě větší 
dopravní zatížení území. 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., 
v platném znění). 
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Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitkách k ÚP Staré Hradišt ě (veřejné jednání) 
 

 Dotčený orgán 
 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická inspekce, 
náměstí Republiky 12, 530 02 
Pardubice  

17.12.2014 

Stanovisko k návrhu na rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu ÚPO 
Staré Hradiště. 

Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická inspekce, Územní 
inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad 
ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 53 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že s návrhem rozhodnutí k námitkám 
podaným k ÚPO souhlasí.  

 

 

 

 

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

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
530 02 Pardubice  

16.12.2014 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Staré Hradi ště z hlediska 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 

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 
13.11.2014 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 koordinované závazné stanovisko  

 

 

 

 

 
 

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

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

17.12.2014 

Vyjád ření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje s e sídlem 
v Pardubicích (dále jen KHS) ve v ěci návrhu o námitkách k územnímu 
plánu Staré Hradišt ě 

Dne 13.11.2014 byla na Krajskou hygienickou stanici Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) doručena žádost Magistrátu města 
Pardubice, odboru hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice o vyjádření 
k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu územního plánu obce 
Staré Hradiště. 

KHS se k návrhu územního plánu obce Staré Hradiště vyjádřila stanoviskem 
s č.j. KHSPA 17588/2013/HOK-Pce ze dne 2.1.2014 s podmínkami. 

Pan Michal Baier žádá o zařazená pozemku p.č. 583/1 k.ú. Brozany nad 
Labem do plochy bydlení, KHS s námitkou souhlasí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Územní plán Staré Hradiště 

 
  REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 

168

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS 
konstatuje, že ostatními námitkami nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány 
ochrany veřejného zdraví.  

4. Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové péče 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

12.12.2014  

Stanovisko dot čených orgán ů státní správy ve smyslu ust. § 53 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prost ředí a zemědělství Krajského ú řadu Pardubického kraje 
k akci: “Návrh rozhodnutí o podaných námitkách k úz emnímu plánu 
Staré Hradišt ě.“ 

Orgán ochrany ovzduší  (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 

Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících 
předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje 
s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí. 

Orgán ochrany p řírody  (zpracovatel Mgr. Radka Plívová) 

Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, z hlediska zájmů 
jemu svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, nemá námitek. 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu  (zpracovatel RNDr. Milan 
Boukal, Ph.D.) 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění, není námitek proti “Návrhu rozhodnutí o podaných 
námitkách k územnímu plánu Staré Hradiště.“ 

Orgán státní správy les ů (zpracovatel ing. Jana Klapková): 

Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme 
připomínky k předloženému „Návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
k územnímu plánu Staré Hradiště“. 

 

 

 

 
 

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

 

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

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

 

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

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  
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8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

6.1.2015 

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, 
jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, k žádosti 
Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚUP, čj. MmP 68470/2014 ze dne 
13.11.2014, o vyjádření podle §53 odst.1 stavebního zákona k podaným 
námitkám účastníků veřejného projednání návrhu územního plánu Staré 
Hradiště, sděluje toto stanovisko:   
Územní plán Staré Hradiště vychází z návrhu zadání, ke kterému vydal 
orgán své stanovisko čj. MmP 74005/2012 ze dne 19.12.2012, následně 
připomínky ke společnému jednání stanoviskem čj. MmP 68475/2013 ze dne 
17.12.2013 a konečně souhlas s vyhodnocením a vypořádáním připomínek 
stanoviskem čj.MmP 44485/2014 ze dne 30.7.2014 se závěrem, že návrh 
není v rozporu se zájmy státní památkové péče. 

Námitky účastníků veřejného projednání se týkají převážně změn funkčního 
vymezení nebo využití konkrétních pozemků, změny plošné výměry pozemků 
pro výstavbu RD a úpravy zastavěného území. Námitky se svým obsahem 
nedotýkají zájmů státní památkové péče a proti návrhu rozhodnutí na jejich 
vypořádání nemáme připomínky. Připomínky ze společného jednání ke 
změně funkčního vymezení navržených ploch bydlení BI v místní části 
Hradiště na Písku a návrh na změnu těchto ploch BV byly akceptovány. 

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

9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

19.12.2014  

Spole čné vyjád ření odboru životního prost ředí k návrhu rozhodnutí 
o podaných námitkách k návrhu ÚP Staré Hradišt ě. 

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 připomínek 
k předloženému návrhu rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu ÚP Staré 
Hradiště. 

Oddělení ochrany p řírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění nemáme námitek k předloženému návrhu rozhodnutí o podaných 
námitkách k návrhu ÚP Staré Hradiště. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, souhlasíme s návrhem 
rozhodnutí. 
Z hlediska zák.č.334/1992Sb. o ochraně ZPF k předloženému návrhu 
rozhodnutí není námitek. 

Oddělení vodního hospodá řství:  
Trváme na našem vyjádření ze dne 1.8.2014 pod čj. OŽP/44829/2014/Ves.. 

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 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 
 

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

 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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10. Ministerstvo dopravy ČR, odbor 
dopravní politiky, mezinárodních 
vztahů a životního prostředí, 
nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15 
Praha 1 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor surovinové politiky, Na 
Františku 32, 110 15 Praha 1  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
investičního rozvoje, Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha   

24.11.2014 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nemá v předmětné lokalitě žádné zájmy 
z hlediska nadregionální výstavby zdravotnických zařízení. 

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

14. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. Obvodní báňský úřad v Trutnově,  
pracoviště HK, Wonkova 1142, 500 
02 Hradec Králové 

2.12.2014 

 Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického postoupil Český báňský úřad v Praze Vaši žádost 
„o stanovisko k návrhu Územního plánu Staré Hradiště z hlediska návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 
v platném znění“.  

Jak Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a 
Pardubického v předcházejících etapách řízení, ve věci projednávání 
územního plánu Staré Hradiště uvedl, neměl k projednávané dokumentaci 
žádné připomínky, protože se v řešeném území (zakresleném například 
v mapě ÚZEMNÍ PLÁN STARÉ HRADIŠTĚ HLAVNÍ VÝKRES, která byla 
součástí Vámi vystavené dokumentace na Vámi uvedené internetové 
adrese) nenachází žádný dobývací prostor. 

Vzhledem k tomu nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického připomínky k Vámi vypracovanému 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách, dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona v platném znění k návrhu Územního plánu Staré Hradiště, protože se 
námitky netýkají věcí, ke kterým je zdejší úřad správním orgánem věcně 
příslušným o nich jednat a rozhodovat (§10 zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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16. Státní veterinární správa, Husova 
1747, 530 03 Pardubice 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

17. Ministerstvo obrany ČR, Agentura 
hospodaření s nemovitým 
majetkem,  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  

4.12.2014 

Věc: „Návrh rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu územního 
plánu Staré Hradišt ě“  

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 2221999 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 4. července 2014 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/200 
Sb. ředitel odboru územní správy majetku Pardubice. Agentury hospodaření 
s nemovitým majetkem, Ing. Slavomil Mareš, se sídlem Teplého 1899, 530 
02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb. (stavebního zákona), 
následující stanovisko: 

K předloženému návrhu rozhodnutí o podaných námitkách k  návrhu 
územního plánu Staré Hradišt ě nemáme p řipomínek.   

 
 
 
 
 
 
 

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

18. Státní pozemkový úřad, oddělení 
správy vodohospodářských děl,  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 

25.11.2014 

Vyjád ření k projednání návrhu rozhodnutí o podaných námit kách 
územního plánu Staré Hradišt ě 

Dne 13.11.2014 jsme obdrželi žádost o stanovisko k návrhu rozhodnutí o 
podaných námitkách pro výše uvedený územní plán. 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující: 
Projednávané námitky se netýkají zájmů SPÚ - OSVD a z tohoto důvodu 
nemáme k vydání rozhodnutí námitek. 

 

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

 
Zpracoval dne 6. 1. 2015 Magistrát města Pardubic/odbor hlavního architekta, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Staré Hradiště, v souladu s § 53 zák. 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 ………………………….. ......................  ……………………………………..........  
 pořizovatel určený zastupitel 

  Ing. Miroslav Čepčář, starosta 
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Vyhodnocení námitek v rámci opakovaného ve řejného projednání návrhu  
ÚP Staré Hradišt ě 

Podaná námitka č. 1 (doslovný přepis) 
Marian Krč 
Svěchyňova 606, Chrudim II, 
530 21 Chrudim 
19.1.2015 

Námitka: 
Dne 5.12.2014 vydal Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, pod sp. zn.: OHA/40652/2012/Šv, č.j.: 
MmP 73309/2014, oznámení o zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Staré 
Hradiště, které se koná dne 19. 1. 2015 v 16.00 hod. na Obecním úřadu Staré Hradiště. 

Podle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), podávám tímto, jako vlastník pozemkové parcely č. 718/2 a 718/4 v k. ú. 
Brozany nad Labem (dále jen „dotčené pozemky") námitky proti návrhu územního plánu Staré Hradišt ě (dále 
jen „návrh ÚP"), podle kterého je pozemek parc. č. 718/4 v k.ú. Brozany nad Labem, jehož výměra je 578 m2, 
zahrnut do funkční plochy označené jako P V -  Plochy ve řejných prostranství, a pozemek parc. č. 718/2 v k. ú. 
Brozany nad Labem, jehož výměra je 744 m2, zahrnut do funkční plochy O V -  Plochy ob čanského vybavení - 
veřejná infrastruktura. 

Funk ční využití pozemku parc, č. 718/2 ie v projednávaném návrhu územního plánu up raveno či 
regulována následovn ě; 

Plochy ve řejných prostranství -PV  

Hlavní využití: 
- plochy veřejně přístupné bez omezení, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci 

Přípustné využití; 
- veřejná prostranství včetně náměstí a ulic 
- stavby a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství, které zvyšují využitelnost 

těchto ploch pro obyvatele (např. altány, kiosky, dětská hřiště, přístřešky MHD, vodní prvky o umělecká díla, 
městský mobiliář apod.) 

- plochy zeleně 

- pozemky, stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Podmíněně přípustné využití: 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných parkovišť pod podmínkou, že bude převládat funkce hlavní a podmínkou 

přiměřeného dopadu pro celkovou dopravní zátěž území 

Nepřípustné využití: 
- jiné využití, než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 
 
K výše uvedenému funk čnímu využití pozemku parc, č. 718/4 v k. ú. Brozanv nad Labem podávám 
následující námitky:  

Podle návrhu územního plánu by shora uvedený pozemek měl být využíván především, resp. by měl sloužit, jako 
plocha ve řejně přístupná bez omezení, která má významnou prostorotvo rnou a komunika ční funkci. 
Tvrdím, že je to pouze zbožné ale naprosto nereálné a skutečnému stavu pozemku neodpovídající využití. Stejné 
funkční využití bylo tomuto pozemku přiřčeno i předchozím územním plánem a za roky jeho platnosti se na tomto 
pozemku naprosto nic nezměnilo, tedy k účelu, pro který by měl podle územního plánu sloužit, nikdy užíván nebyl 
a bez mého souhlasu ani nebude, protože se jedná spolu s pozemkem parc. č. 718/2 o oplocenou stavební 
proluku  mezi stavbami č. p. 7 na st. parc. č. 47 a č. p. 36 na st. parc. č. 134 vše v k. ú. Brozany nad Labem. 
Stavební proluku zdůrazňuji proto, že se v návrhu územního plánu na několika místech opakuje a v souvislosti 
se zamítnutím celá řady námitek argumentuje tím, že k bytové výstavb ě by m ěly sloužit a být využívány 
především stavební proluky!!! 
Shora uvedený pozemek je v návrhu vymezen či určen jako veřejné prostranstvu Tento pojem je definován v 
zákonu o obcích v § 34 tak, že jím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další 
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívám, a to bez ohledu na vlastnictví k 
tomuto prostoru. Z této definice je zřejmé, že není důležité, kdo je vlastníkem daného pozemku, ale jaké funkce 
pozemek plní. V případě výše uvedeného pozemku se jedná o část oplocené  zahrady, kterou roky zcela logicky 
veřejnost neužívá a vnímá jej jako soukromý pozemek  bez možnosti volného přístupu na něj. Není tedy naplněn 
zákonem stanovený požadavek, že se jedná o prostory přístupně každému bez omezení, které může každý 
užívat, aby je bylo možné považovat či prohlásit za veřejné prostranství. Pozemek od té doby, co jej vlastním, 
jsem nikdy nenabídl k veřejnému užívání, nikdy jsem tedy nedal najevo, že je odevzdávám či přenechávám 
obecnému užívání. Obec Staré Hradiště se o shora uvedený pozemek jako o veřejné prostranství nikdy 
nestarala, péče o něj byla vždy mojí záležitostí a probíhala v mé režii. Ano, vím, že plochy veřejných prostranství 
se vymezují v územním plánu, ale v daném případě to s ohledem na shora uvedené skutečnosti vnímám ze 
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strany obce jako naschvály, jako diskriminaci a zlovůli, jejímž cílem je zbránit tomu, abych si na svých pozemcích 
mohl postavit např. rodinný dům. Jak uvádím výše, stejné funkční využití dotčených pozemků stanoví i dosud 
platný územní plán, aniž by se za ty roky, co platí a je účinný, cokoliv změnilo a stanovené využití mých pozemků 
se dle územního plánu začalo naplňovat. V souvislosti s tím se podivuji nad tím, že vůči shora uvedenému 
pozemku s tak údajně významnou prostorotvornou a komunika ční funkci návrh územního plánu nestanoví, 
že pro naplnění stanovené funkce tohoto dotčeného pozemku je možné uplatnit předkupní právo. Jsem 
přesvědčen o tom, že je to proto, že je navržené funkční využití zcela nereálné. 
 
Funk ční využití pozemku parc, č. 718/4 ie v projednávaném návrhu územního plánu up raveno či 
regulována následovn ě: 

Plochy ob čanského vybavení-ve řejná infrastruktura -OV  

Hlavní využití: 
- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury  

Přípustné využití: 
- pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělání a výchovu, péči o rodinu, kulturu, zdravotnictví a sociální 

služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu obce 
- stavby a zařízení pro sport jako součást areálů občanského vybavení 
- pozemky, stavby a zařízení veřejných prostranství, veřejné a vyhrazené zeleně 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní infrastruktury pro obsluhu lokality 
- pozemky, stavby a zařízení technické infrastruktury pro obsluhu řešeného území 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 
- stávající řadové garáže  

Podmíněně přípustné využití: 
- stavby pro bydlení, pokud se jedná o bydlení majitelů nebo správců areálů, obecní a služební byty nebo jako 

součást areálů, za podmínky, že převládá využití hlavní 
- stavby a zařízení občanského vybavení komerčního charakteru, pokud je součástí areálů veřejné 

infrastruktury a komerční vybavenost zde představuje doplňkovou funkci, a za podmínky, že převládá funkce 
hlavní a trvale neznemožní veřejnou funkci v budoucnu 

Nepřípustné využití: 
- pozemky, stavby a zařízení pro výrobu a skladování 
- pozemky, stavby o zařízení dopravní infrastruktury nodmístního a celoměstského významu 
- další stavby a zařízení, jejichž provozováním by bylo narušeno užívání pozemků, staveb a 
- zařízení s funkcí hlavní 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
- novostavby a změny stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou strukturu a výškovou hladinu 

okolní zástavby, návrhy staveb budou posuzovány, zejména s ohledem na zajištění urbanistické a 
architektonické kvality staveb a areálů 

K výše uvedenému funk čnímu využití pozemku parc, č. 718/2 v  k .  ú. Brozany nad Labem podávám 
následující námitky:  

Jedná se o pozemek, který společně s pozemek m parc. č. 718/4 tvoří jeden funkční celek (jedná se o oplocenou 
zahradu), ze kterého byla oddělena st. parc. č. 133 o výměře 105 m2, na které je při místní komunikaci umístěna 
stavba hasičská zbrojnice, kterou vlastní obec. 
Z hlediska místa a jeho okolí se zcela nepochybně jedná o pozemky, které jsou stavební prolukou,  jak o tom 
hovořím výše, která se přímo nabízí či je zcela nepochybně předurčena k tomu, aby na ní byl umístěn rodinný 
dům. Obec ale má jinou představu a zástavbě tohoto pozemku roky vehementně brání tím, že v současně 
platném ale i v tom právě projednávaném územním plánu v podstatě požaduje, aby na tomto mém pozemku o 
výměře pouhých 744 m2 stálo něco jiného, konkrétně např. škola, nebo sportovní hala, nebo prodejna, a nikoho 
už nezajímá, zda se na pozemek vůbec vejde, co konkrétně by zde obec chtěla postavit, jestli je vůbec žádoucí a 
na místě pro těch pár obyvatel Hradiště na Písku stavbu či zařízení, které je zde podle návrhu přípustné, budovat, 
kde budou zákazníci parkovat a co na takovou stavbu řeknou vlastníci sousedních rodinných domů, kteří zahrady 
u nich využívají k odpočinku po práci a prodejna či hospoda s parkovištěm by pro ně znamenala konec klidu a 
pohody, a proto by takové stavbě zcela nepochybně všemi možnými prostředky bránili. To vše potvrzuje, že se 
ze strany obce jedná pouze o naschvály a ne o opatření činěném ve veřejném zájmu ani o naplňování cílů a 
úkolů územního plánování. 

Podle návrhu územního plánu by měl být shora uvedený dotčený pozemek využit (hlavní využití) pro pozemky, 
stavby či zařízení občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury, za kterou ale stavební zákon považuje 
pouze stavby dopravní infrastruktury - pozemní komunikace, vodní cesty, letiště, a pouze stavby technické 
infrastruktury - vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, trafostanice, energetické vedení - to všechno ale 
nekoresponduje s tím, že při vstupu na tento dotčený pozemek stojí, či spíše překáží, stavba hasičské zbrojnice a 
už vůbec mi to jaksi nejde dohromady s přípustným či podmíněně přípustným využitím, které je s tím hlavním v 
zásadním rozporu. To všechno mě přesvědčuje o tom, že nejde o to v projednávaném územním plánu stanovit 
smysluplné, reálné a účelné využití dotčených pozemků ale za každou cenu zabránit jejich zástavbě zejména 
stavbou pro bydlení, což je, podle mého názoru, jediné rozumné a odůvodněné využití těchto pozemků. 
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Se zařazením dotčených pozemků do funkčních ploch, jak je to výše uvedeno, z výše uvedených důvodů  
nesouhlasím, 

protože mám za to, že: 

1. Navržené funk ční využití dot čených pozemk ů neodpovídá ieiich sou časnému stavu ani pot řebám a 
situaci v území, ve kterém se tyto pozemky nacházej í. 

2. Navržené hlavní, p řípustné ani nep řípustné využití dot čených pozemk ů íe ve vzájemném rozporu a ie 
nereálné.  

3. Rozsah a intenzita zásahu do mvch vlastnických práv  k dot čeným pozemk ům spo čívající ve vytrvalém 
brán ění v ieiich zástavb ě tak, aby ieiich užívání odpovídalo tomu, iakv ie i eiich sou časny stav, v jakém 
území se s ohledem na ú čel užívání sousedních pozemk ů nacházejí a k jakému ú čelu isou z tohoto 
důvodu logicky p ředurčeny, isou podle mého názoru porušením zásady subsid iaritv a minimalizace 
takového zásahu do vlastnických práv.  

4. Tvrdím, že jsem omezován na  svých vlastnických právech tím, že bez opory v zák onných cílech ve 
větší, než v nezbytn ě nutné mí ře, nešetrným a diskrimina čním způsobem s náznaky libov ůle, územní 
plán brání zastav ění dot čených pozemk ů. 

Na základě výše uvedených námitek (argumentů) mám za to, že nic nebrání tomu, aby byl návrh územního plánu 
změněn tak, že na dotčených pozemcích bude možné umístit stavbu, která bude sloužit k bydlení, stejně tak jako 
sousední pozemky, které tak z mých pozemků vytvářejí stavební proluku, jejíž charakter zástavby by měl 
odpovídat charakteru zástavby na sousedních pozemcích, aby tak byly naplněny cíle a úkoly územního plánování 
a zůstal zachován nejen charakter území, ale aby byly současně vytvořeny záruky respektování požadavků na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, což ale návrh územního plánu zcela nepochybně 
nenaplňuje. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Namítající uvádí využití pozemků obráceně, čímž se podaná námitka jeví zmateně. Správné označení využití 
pozemků je dle územního plánu následující:  
- pozemek p.č. 718/2 k.ú. Brozany nad Labem je územním plánem vymezen jako zastavěná plocha se 

způsobem využití OV - občanská vybavenost. Na tomto pozemku se nachází objekt hasičské zbrojnice 
v majetku obce Staré Hradiště. 

- pozemek p.č. 718/4 k.ú. Brozany nad Labem je územním plánem označen jako stávající plocha PV - plochy 
veřejných prostranství. Tento pozemek je veden v územním plánu i v katastru nemovitostí jako komunikace, 
ostatní plocha. Jedná se o přístupovou cestu k místnímu sportovišti. 

Z výše uvedeného se tedy nejedná o stavební proluku, jak uvádí namítající, ale o plochy veřejného zájmu. 
Úkolem územního plánování je mimo jiné chránit veřejný zájem a územní plán tak v tomto případě hájí veřejný 
zájem - občanské vybavení a veřejný prostor. 

Z dokumentů, které předložili zástupci obce Staré Hradiště, uvádíme následující shrnutí situace v daném území: 
• v roce 1952 vydal Jednotný národní výbor v Pardubicích povolení k užívání novostavby hasičské zbrojnice 

na kat.č. 718 v k.ú. Brozany - osada Hradiště na Písku 
• v roce 1994 oznámil pan Pavel Krč drobnou stavbu - oplocení svého pozemku, bez předložení dokladu o 

nabytí pozemku. Z tohoto důvodu OÚ Staré Hradiště povolil provizorní oplocení se zachováním přístupu 
k rozvaděči veřejného osvětlení a k hasičské zbrojnici v majetku obce  

• v roce 1995 byl pan Pavel Krč vyzván k odstranění oplocení, neboť nedoložil doklad o vlastnictví pozemku a 
nebyly dodrženy podmínky zachování přístupu k rozvaděči veř. osvětlení a hasičské zbrojnici 

• v roce 1999 vznikla pp. č. 718/2 (zjištěno v zápisu KN) 
• pan Pavel Krč v roce 2008 podal na MmP/SÚ žádost týkající se možnosti nařízení demolice hasičské 

zbrojnice. Na svolané schůzce v roce 2009 (p. Krč se nedostavil bez omluvy) a po prověření dané situace 
(nejedná se o stavbu nepovolenou) bylo konstatováno, že nebude vedeno řízení o odstranění stavby - 
dohodnuto bylo místní šetření  

• v roce 2010 byla obec stavebním úřadem MmP vyzvána k provedení udržovacích prací daného objektu 
s termínem 05/2011 

• v září 2010 obec podala stavebnímu úřadu žádost o nařízení odstranění stavby plotu na pozemku p.č. 718/4 
k.ú. Brozany nad Labem - přístupová cesta ke sportovišti a omezení údržby ze strany obce (pozemek ve 
vlastnictví pana Pavla Krče) 

• v říjnu 2010 obec oznámila stavebnímu úřadu provedení udržovacích prací na objektu hasičské zbrojnice 
(z důvodu oplocení však nelze hasičskou zbrojnici užívat)  

• v květnu 2012 změna vlastníka pozemků z Pavla Krče na Martina Krče 
• v listopadu 2012 obdržel stavební úřad MmP oznámení Obce Staré Hradiště, že majitel pozemků stp.č 133, 

pp.č. 718/2 a 718/4 k.ú. Brozany nad Labem (Hradiště na Písku) p. Martin Krč provedl jejich oplocení, čímž 
znemožnil přístup a užívání hasičské zbrojnice na stp. č. 133, která je v majetku Obce Staré Hradiště  

• obec v listopadu 2012 zaslala prostřednictvím advokáta JUDr. Jaroslava Poláčka dopis adresovaný na pana 
Martina Krče se sdělením, že obec neuvažuje o změně územního plánu v dané lokalitě a v zájmu odstranění 
sporu opět nabízí (jako již v předchozích jednáních) směnu pozemků p.č. 718/4, 718/2 a stp.č. 133 (hasičská 
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zbrojnice), které nejsou určeny na zástavbu, za jiné stavební pozemky stejné výměry v majetku obce dle 
osobního výběru 

• v prosinci 2012 byla obcí, prostřednictvím výše uvedeného advokáta, opakovaně zaslána nabídka ke směně 
pozemků (pan Martin Krč nereaguje) 

• 22.5.2014 vydal Magistrát města Pardubic- stavební úřad rozhodnutí, ve kterém nenařizuje odstranění stavby 
„Hasičská zbrojnice - část oplocení“, v odůvodnění se uvádí: 
� MmP/SÚ obdržel 14.11.2012 oznámení Obce Staré Hradičtě, že majitel pozemků p.č. 133, 718/2 a 

718/4 k.ú. Brozany nad Labem (Hradiště na Písku) p. Martin Krč provedl jejich oplocení, čímž znemožnil 
přístup a užívání hasičské zbrojnice, která se nachází na pp.č. 718/2 (stp.č. 133) a je v majetku Obce 
Staré Hradiště 

� 28.1.2013 oznámil stavební úřad zahájení řízení o odstranění stavby oplocení - ve stanovené lhůtě podal 
p. Martin Krč námitky 

� 26.6.2013 stavební úřad oznámil pokračování řízení - odstranění části oplocení (příjezd k hasičské 
zbrojnici), stavebník může požádat SÚ o dodatečné povolení 

� 19.7.2013 obdržel stavební úřad vyjádření Martina Krče s přílohou - stížnost na postup správního orgánu 
a žádost o poskytnutí ochrany před nečinností 

� 20.8.2013 vydal SÚ rozhodnutí nařízení odstranění stavby - části oplocení Hasičské zbrojnice 
� 13.9.2013 podané odvoláni Martina Krče proti rozhodnutí    

s doplněnými podklady předal stavební úřad odvolání KrÚ - odvolací orgán 
� 7.1.2014 KrÚ zrušil rozhodnutí stavebního úřadu MmP a vrátil věc k novému projednání 
� 28.2.2014 provedl stavební úřad kontrolní prohlídku za účasti Martina Krče a zástupců obce - oplocení 

znemožňuje přístup a využívání hasičské zbrojnice; dle sdělení zástupců obce byla v roce 2012 byla na 
základě nařízení provedena úprava oplocení - umožněn příjezd a odjezd hasičské techniky z budovy 
hasičské zbrojnice na veřejnou komunikaci bez zábran (oploceno v roce 1994 majitelem Pavlem Krčem); 
současný majitel Martin Krč opět vrátil oplocení do původního stavu - znemožnění příjezdu a odjezdu 
hasičské techniky do objektu hasičské zbrojnice. 
Krajský úřad v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl: že stavba oplocení byla na základě sdělení OÚ 
Staré Hradiště z roku 1994 realizována a v takovém případě již nelze dokončenou stavbu podle tohoto 
opatření posuzovat. Pokud je prováděn zásah do dokončené stavby, jedná se o změnu dokončené 
stavby (§ 2 odst. 5 stavebního zákona) a povinností stavebního úřadu je zjisti, zda jde o nástavbu, 
přístavbu nebo stavební úpravy a následně určit, jaký povolovací režim tato činnost vyžaduje. 
Stavební úřad tedy konstatoval, že nebylo původní oplocení zcela odstraněno, ale byla provedena 
změna dokončené stavby - šlo o stavební úpravu stavby oplocení (odstranění sloupku a části pletiva a 
jejich opětovné osazení). Tyto stavby nevyžadují žádný povolovací režim; nebyl tedy porušen stavební 
zákon a stavební úřad proto nenařizuje odstranění části oplocení. 

• Obec Staré hradiště dne 3.7.2014 vyzvala p. Martina Krče k odstranění závady na oplocení. Ve 
vyjádření k oplocení pozemků panem Pavlem Krčem byla uvedena podmínka zachování přístupu 
k rozvaděči veřejného osvětlení a k hasičské zbrojnici. Oplocení bylo Pavlem Krčem vybudováno 
v rozporu s podmínkami uvedenými ve vyjádření. Výzva se nyní týká nového majitele Martina Krče.  

Vzhledem k tomu, že k žádné dohodě ani nápravě nedošlo, podala Obec Staré Hradiště v září 2014 žalobu v 
dané věci k rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích (čj.: 11 C 439/2014-17) 

Jak už bylo výše uvedeno, na pozemku p.č. 718/2 je umístěna hasičská zbrojnice v majetku obce (stp. č. 133), 
kterou obec nemůže využívat, neboť majitel pozemku zamezil oplocením k objektu přístup. Obec je nucena 
umístit hasičskou techniku v náhradních, nevyhovujících prostorách. Pozemek p.č. 718/4 je veden v katastru 
nemovitosti jako komunikace, ostatní plocha a jedná se o přístupovou cestu k místnímu sportovišti, které rovněž 
nelze bez přístupu využívat. 

Obec vynaložila na opravu hasičské zbrojnice nemalé finanční prostředky a demolicí objektu by se jednalo o 
plýtvání těmito prostředky. Obec proto neuvažuje o přestavbě daného území. Několikrát se zástupci obce snažili 
s majitelem uvedených pozemků dohodnout na jejich směně, a to výhodně za pozemky určené k zástavbě (stejné 
výměry a dle vlastního výběru pana Krče). 
Územní plán chrání veřejný zájem a respektuje potřebu obce; nejedná se o stavební proluku, ale o zastavěné 
území. Z tohoto důvodu je ponecháno stávající vymezení území (občanské vybavení a veřejné prostranství) beze 
změny.  

 
Podaná námitka č. 2 (doslovný přepis) 
Hynek Doležel 
třída Míru 450, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí 
19.1.2015 

Námitka: 
Podle § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"), podávám tímto, jako vlastník pozemkové parcely č. 561/3, 557/5 a 556/1 v 
k. ú. Brozany nad Labem (dále jen „dotčené pozemky") námitky proti návrhu územního plánu Staré Hradišt ě 
(dále jen „návrh ÚP"), podle kterého jsou dotčené pozemky zahrnuty do funkční plochy označené jako ZS - 
Plochy zeleně -soukromá a vyhrazená, a jejich využití je upraveno či regulována následovně: 
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Hlavní využití:  

- plochy sídelní zeleně zahrnující především soukromé zahrady (obvykle oplocené), které nejsou součástí 
jiných typů ploch 

Přípustné využití:  

- zahrady obytné a produkční 
- pozemky, stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu lokality 
- vodní plochy a drobné toky 
- plochy zeleně 
- pozemky veřejných prostranství 
- pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, protierozní opatření apod.) 

Nepřípustné využití:  

- garáže 
- stavby a zařízení pro bydlení a rekreaci 
- stavby a zařízení občanského vybavení a výroby 
- stavby a zařízení pro zemědělství 
- pozemky, stavby a zařízení pro těžbu nerostů ~ větrné a fotovoltaické elektrárny 
- nepřípustné je jiné využití, než se uvádí jako přípustné 

Kromě výše uvedených dotčených pozemků jsem dále vlastníkem lesa na pozemcích parc. č. 557/3, 557/4 a 
561/2 v k. ú. Brozany nad Labem, ke kterým je přístup pouze z dotčených pozemků. Les je oplocený a mám zde 
daňčí oboru. 

Všechny shora uvedené pozemky jsem kupoval s úmyslem využít je k rekreaci a odpočinku v krásném přírodním 
prostředí, proto není mým úmyslem využívat je jinak, než dosavadním způsobem ovšem s tím, že bych si právě 
na dotčených pozemích rád umístil stavbu, která by sloužila jako zázemí pro obsluhu území a současně by zde 
bylo možné přechodně i pobývat. Z toho důvodu jsem dotčené pozemky na základě povolení vydaného 
stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic dne 18.1.2010, sp. zn.: ÚSO 47591/2009/Bo, oplotil,  dále jsem na 
základě povolení odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, Magistrátu města Pardubic ze dne 9. 11. 2009, 
sp. zn.: OŽP/VOD/41196/09/Mi, vybudoval vrtanou studnu , dále byla na základě mé žádosti na dotčené 
pozemky přivedena elekt řina - pilíř elektro je umístěn na dotčeném pozemku parc. č. 557/5 v k., ú. Brozany nad 
Labem a orgán ochrany zemědělského půdního fondu vydal dne 6. 2. 2012 souhlas k trvalému odn ětí části 
pozemku parc. č. 557/5 o výměře 3.005 m2 a části pozemku parc. č. 561/3 oba v k .  ú. Brozany nad Labem o 
výměře 5.743 m2 ze zemědělského půdního fondu a to za účelem výstavby objektu pro zemědělství a lesnictví. 
 
Se zařazením dotčených pozemků do funkční plochy ZS - Plochy zelen ě - soukromá a vyhrazená  bez možnosti 
na nich umístit stavbu, která do takové funkční plochy zcela logicky patří, nebo ji vhodně doplňuje a není s ní tedy 
v rozporu, z následujících důvodů 

nesouhlasím, 

protože mám za to, že: 
1. Navržené funk ční využití dot čených pozemk ů neodpovídá sou časnému stavu a zapo čatému rozvoji 

území, ve kterém se tyto pozemky nacházejí - jak uvádím výše, dotčené pozemky jsou oploceny, je na ně 
přivedena elektřina, byla na nich vybudována studna a byl vydán souhlas s vynětím jejich podstatné části ze 
zemědělského půdního fondu, což nekoresponduje s návrhem na jejich další využití, když by se podle návrhu 
územního plánu mělo jednat o jakousi soukromou zahradu bez stavby, která by měla být součástí v místě ale 
neexistující sídelní zelen ě. 

2. V rozporu s ustanovením § 58 odst. 2 stavebního záko na nejsou dot čené pozemky zahrnuty do 
zastavěného území  - podle § 58 odst. 2 stavebního zákona se do zastavěného území zahrnují pozemky v 
intravilánu, a protože dotčené pozemky se v intravilánu nacházejí a splňují další kriteria dle tohoto 
ustanovení stavebního zákona, měli být do zastavěného území zahrnuty. 

3. Navržené hlavní, p řípustné ani nep řípustné využití dot čených pozemk ů ie v návrhu územního plánu 
díky nedefinovatelným pojm ům formulováno nejasn ě a nesrozumiteln ě, a není tak postaveno na jisto, 
jaké stavby či jiné zám ěry lze nebo nelze na dot čených pozemcích realizovat  - jedná se o nevysvětlený 
a neobjasněný pojem „sídelní zele ň" , dále o pojem „obytné a produk ční zahrady " , dále za naprosto 
nesrozumitelný, nadbytečný a obsahově nejasný považuji údaj o tom, že „nep řípustné je jiné využití, než 
se uvádí jako p řípustné" , protože potom neznám důvod, proč jsou jako nepřípustné nějaké stavby či 
záměry vůbec uváděny, a pokud je nepřípustné to, co není přípustné, potom se ptám, co si lze představit pod 
pojmem „apod."  a pod pojmy, jak je uvádím výše. 

4. Zařazení dot čených pozemk ů do funk ční plochy ZS  - Plochy zelen ě - soukromá a vyhrazená  ie v 
rozporu s cíly a úkony územního plánování  - Na základě toho, v jakém stavu dotčené pozemky z hlediska 
vybavenosti jsou, k jakému účelu slouží a v jakém území se nacházejí, tvrdím, že je návrh ÚP v rozporu s § 
18 odst. 1 stavebního zákona, když nevytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Podle 
odst. 2 shora uvedeného ustanovení 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. Podle odst. 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 
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zvláštních právních předpisů. V textové části nejsou uvedeny skutečnosti, které by mě přesvědčily o tom, že 
zařazení dotčených pozemků do funkční plochy, která je zcela znehodnocuje, je odůvodněné a zejména že 
neomezuje moje vlastnická práva, resp. do nich nezasahuje, víc, než je v obecném zájmu potřeba - zásada 
proporcionality, proto si dovolím tvrdit, že tuto zásadu návrh ÚP porušuje. Podle § 19 stavebního zákona je 
úkolem územního plánování zejména stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 
s ohledem na hodnoty a podmínky území, prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, stanovovat 
urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb, stanovovat podmínky pro provedení změn v 
území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení. Obsah návrhu ÚP 
potvrzuje, že jím tyto úkoly naplňovány nejsou. 

5. Rozsah a intenzita omezení mých vlastnických práv k  dotčeným pozemk ům spo čívající ve vytrvalém 
brán ění v jejich zástavb ě tak, aby jejich užívání odpovídalo tomu, jaký je j ejich sou časný stav, v 
jakém území se s ohledem na ú čel užívání sousedních pozemk ů nacházejí a k jakému ú čelu jsou roky 
využívány, jsou podle mého názoru porušením zásady subsidiarity a minimalizace takového zásahu 
do vlastnických práv  - blíže viz předcházející část těchto námitek a k tomuto ještě dodávám, že návrh 
územního plánu nebere v úvahu, že jsou dotčené pozemky v podstatě prolukou mezi zástavbou, která se 
nachází na východní a na západní straně od nich, a jako logické se jeví tyto dvě Části propojit funkční 
plochou vhodně navazující či propojující ty dvě sousední, což se však neděje, dotřené pozemky zcela 
bezdůvodně by měly dál zůstat loukami bez možnosti dalšího využití a bez možnosti umístit na nich např. 
objekt, který by mohl sloužit k obsluze území, tedy k bezpečnému uložení zahradní a lesní techniky, k 
uskladnění krmiva a vytvoření odpovídajícího zázemí pro ty, kteří zde budou např. pracovat. 

6. Tvrdím, že jsem omezován na svých vlastnických práv ech tím, že bez opory v zákonných cílech ve 
větší, než v nezbytn ě nutné mí ře, nešetrným a diskrimina čním způsobem s náznaky libov ůle, územní 
plán brání zastav ění dot čených pozemk ů - viz předcházející část těchto námitek, a jen dodávám, že se 
roky snažím o to, abych mohl dotčené pozemky užívat k účelu, který koresponduje s tím, o jak velikou plochu 
se jedná, že na ni navazuje les s oborou a že tyto pozemky vyžadují jistou péči, aby nehyzdily ráz krajiny a 
vhodným způsobem doplňovaly využití sousedních pozemků, které z převážné většiny slouží k rekreaci a 
odpočinku. 

Dosud platný územní plán zahrnuje dotčené pozemky do funkční plochy zemědělské plochy- orná půda, které 
se z hlediska možnosti jejich využití podle návrhu územního piánu prakticky neliší, pouze v tom, že dle něj už 
dotčené pozemky nebudou ornou půdou ale jakousi pochybnou součástí sídelní zeleně v území bez osídlení, či 
soukromou zahradou bez stavby, která k takové zahradě zcela nepochybně patří a dělá z ní onu zahradu v ploše 
sídelní zeleně. 

Na základě výše uvedený námitek (argumentů) mám za to, že nic nebrání tomu, aby byl návrh územního piánu 
změněn tak, že na dotčených pozemcích bude možné umístit stavbu, která bude sloužit k obsluze území (včetně 
tedy přilehlého lesa) a bude naplněním toho, v jaké funkční ploše by se měly dotčené pozemky podle nového 
územního plánu nacházet. 

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:  
Namítající uvádí, že si zakoupené pozemky oplotil na základě vydaného stavebního povolení MmP - stavebním 
úřadem. Skutečností je, že stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provedl stavbu bez 
povolení a zahájil řízení o jejím odstranění. Teprve poté si namítající (stavebník) podal žádost o stavební 
povolení. Uváděné povolení pod sp.zn.: ÚSO 47591/2009/Bo je tedy dodatečným povolením. K vydání 
dodatečného stavebního povolení nebylo požadováno stanovisko z hlediska územního plánu. Vydané stavební 
povolení ke stavbě vrtané studny obsahuje povolení k odběru podzemních vod za účelem získání užitkové vody 
k zalévání zahrady, což není v rozporu s funkčním využitím vymezené plochy dle ÚP. Nakládání s podzemními 
vodami se povoluje do 31.10.2024. Vydaný souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
pp.č. 557/5 - část o výměře 3 005 m2 a pp.č. 561/3 - část o výměře 5 743 m2 - trvalý travní porost, byl vydán za 
účelem výstavby objektu pro zemědělství a lesnictví, zemědělské prvovýroby, komunikace a zpevněných ploch. 
Podmínky tohoto souhlasu musí být zakomponovány do správního rozhodnutí ve věci samé, tj. v rozhodnutí o 
umístění stavby a ve stavebním povolení. Vzhledem k tomu, že stavebníkem předkládané záměry nesplňovaly 
regulativy a podmínky v území, nebylo žádné územní ani stavební rozhodnutí vydáno. 
Pan Doležel byl odborem hlavního architekta (pořizovatelem) již v minulých letech upozorňován na skutečnost, že 
v případě nesouhlasu se zařazením pozemků z hlediska stávajícího územního plánu, je nutné podat požadavek 
na změnu způsobu využití v rámci nového pořizování územního plánu. Pan Doležel však po celou dobu procesu 
pořizování nečinil žádné kroky k podání požadavku, připomínky nebo jakékoliv námitky; až nyní při opakovaném 
veřejném projednání:  
1. Tvrzení, že navržené funkční využití dotčených pozemků neodpovídá současnému stavu a započatému 

rozvoji území je zavádějící. Dané území nebylo stávajícím platným územním plánem (ÚPO Staré Hradiště) 
určeno k rozvoji a ani nově pořizovaný územní plán (ÚP Staré Hradiště) žádný rozvoj na uvedených 
pozemcích neplánuje. Pozemky jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost a díky jejich 
oplocení byly projektantem zařazeny jako ZS - zeleň soukromá a vyhrazená (produkční zahrada). 
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2. Dle § 2 odst. d) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění se uvádí: zastavěným územím je 
území vymezené územním plánem  nebo postupem podle tohoto zákona; nemá-li obec takto vymezené 
zastavěné území , je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená 
v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“ ). Vzhledem k tomu, že obec Staré Hradiště má platný 
územní plán, je zastavěné území vymezeno územním plánem. Nově pořizovaný územní plán zastavěné 
území přebírá a dle realizace zástavby rozvojových ploch aktualizuje. 

3. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je uvedeno v kapitole č. 6. Jako 
přípustné je uváděné využití, které je slučitelné s hlavním využitím. Pojem „apod.“  je uváděn pouze u 
přípustného využití, konkrétně u popisu - pozemky, stavby a zařízení pro ochranu území (protipovodňová, 
protierozní opatření apod.), tzn. taková zařízení, která budou sloužit k ochraně daného území. Pojem sídelní 
zeleň je vysvětlen v textové části územního plánu v kapitole 3.2. Vymezení systému sídelní zeleně, dále 
v části odůvodnění jsou vysvětleny pojmy používané v textových částech územního plánu - v odstavci 
„Vysvětlení pojmů využívaných v kapitole č. 6 ÚP“ (obytná zahrada) a následně v kapitole f) KOMPLEXNI 
ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, podkapitola f2) VÝCHODISKA ROZVOJOVÉ A URBANISTICKÉ 
KONCEPCE OBCE část Plochy s rozdílným způsobem využití (Plochy zeleně - soukromá a vyhrazená - ZS). 
Na základě připomínky projektant doplnil vysvětlení pojmu „produkční zahrady“.  

4. Návrhem územního plánu jsou plně respektovány cíle a úkoly územního plánování; návrh je v souladu s § 18 
odst. 1 a 2 stavebního zákon a rovněž respektuje ustanovení § 18 odst. 4, kde se uvádí, že 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. 
Schválení zastavitelných ploch je v kompetenci zastupitelstva obce, nicméně i zastupitelstvo musí 
respektovat zákonitost (např. uvedený § 55 odst. 4 stavebního zákona), že další zastavitelné plochy lze 
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné 
plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
Na základě prověření platného ÚPO Staré Hradiště a zastupitelstvem schváleného zadání územního plánu 
vyplývá pro zpracování ÚP požadavek využít především vymezené zastavitelné plochy z platné územně 
plánovací dokumentace. Návrh územního plánu svou koncepcí respektuje stávající charakter území a chrání 
jeho přírodní hodnoty. Koncepce řešení celého území je podrobně popsána v textové části - kapitola 3. 
Urbanistická koncepce, v četně vymezení zastavitelných ploch, ploch p řestavby a systému sídelní 
zeleně. 

5. Z hlediska omezování vlastnických práv konstatujeme, že uvedené pozemky nebyly nikdy vymezeny jako 
rozvojová plocha; v platném ÚPO jsou vedeny jako součást zemědělské plochy - trvalé travní porosty a na 
základě provedeného oplocení a vybudování studny byly v návrhu ÚP pozemky projektantem zařazeny do 
plochy ZS - plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. Pozemky byly vždy v nezastavěném území, nejedná se o 
proluku v zástavbě. Namítající nepodal žádný požadavek na změnu funkčního využití daného území. 

6. Z hlediska územního plánování se nejedná o žádné omezování vlastnických práv. Vlastník může pozemky 
užívat jako doposud, v souladu s územním plánem. Pozemky jsou z jižní strany ohraničeny místní 
komunikací, ze dvou stran navazuje na lokální biocentrum LBC 1 (lesní pozemky) a západní stranou sousedí 
s nezastavěným územím - plochy přírodní, zemědělské. Celé území východně od silnice II/324 spadá do 
ochranného pásma národní kulturní památky státního hradu Kunětická Hora; lokalita je umístěna v krajinné 
památkové zóně Bohdanečsko.  
Namítajícímu není bráněno k využití pozemku, nicméně musí respektovat regulativy a podmínky stanovené 
pro dané území. Jak už bylo výše uvedeno, stavebníkem předkládané záměry tyto požadavky nesplňovaly.  
Dotčený orgán ve svém stanovisku uvádí, že oplocená lokalita není „oborou“ ve smyslu zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti. 
   

Požadavek na změnu funkčního využití pozemků p.č. 561/3, 557/5 a 556/1 k.ú. Brozany nad Labem nebyl 
namítajícím podán v rámci celého procesu pořizování, a tudíž nebyl daný pozemek ani předmětem prověřování 
při pořizování ÚP Staré Hradiště. Doporučujeme do budoucna řešit v rámci změny ÚP.  
 
Podaná námitka č. 3 (předáno panem starostou na veřejném projednání - doslovný přepis) 
Petr Kůrka 
Na Lužci 732, 533 41 Lázně Bohdaneč 
19.1.2015  

Námitka: 

Věc: Žádost o zm ěnu územního plánu  

Žádáme o změnu územního plánu 

název územního plánu OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE STARÉ HRADIŠTĚ č. 3/2006 

   o závazných částech územního plánu obce Staré Hradiště 

název obce (města)   Staré Hradiště 
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v katastrálním území   Staré Hradiště 

na pozemku parcelní číslo  199/2 

z funkční plochy původní  Plocha rekreace 

na funkční plochu navrhovanou  Území obytné příměstské 

za účelem     Bydlení 

O změnu žádáme z těchto důvodů:     Rádi bychom bydleli v obci Staré Hradiště v nově vybudovaném objektu  

Návrh rozhodnutí: 
Žádosti se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Pozemek se nachází v zastavěném území a je součástí plochy pro rodinnou rekreaci, která byla převzata 
ze současně platného ÚPO Staré Hradiště. Uvedený pozemek není v přímém sousedství s plochou bydlení, 
jednalo by se o částečnou přestavbovou plochu, resp. o vymezení samostatného pozemku bydlení v ploše 
rekreace. Stavební úřad vydal panu Kůrkovi souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - Novostavba 
objektu pro rodinnou rekreaci, tedy v souladu s platným i pořizovaným územním plánem. 
Z urbanistického hlediska je zavádění bydlení do rekreační funkce nevhodné. Pro bydlení ÚP navrhuje 
dostatečné rozvojové plochy v urbanisticky vhodnějších lokalitách. Zmíněná parcela zasahuje téměř celá do 50 m 
od hranice lesa (PUPFL). 
Požadavek na změnu funkčního využití pozemku p.č. 199/2 nebyl žadatelem podán v rámci celého procesu 
pořizování, a tudíž nebyl daný pozemek ani předmětem prověřování při pořizování ÚP Staré Hradiště. 
Doporučujeme do budoucna řešit v rámci změny ÚP.  
 
Podaná námitka č. 4 (doslovný přepis) 
Jana Hladěnová 
Staré Hradiště 186, 533 52 
22.1.2015 

Námitka: 
Dne 5.12.2014 vydal Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, pod sp. zn.: OHA/40652/2012/Šv, č.j.: 
MmP 73309/2014, oznámení o zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Staré 
Hradiště, které se koná dne 19.1.2015 v 16.00 hod. na Obecním úřadu Staré Hradiště. 

Proti návrhu územního plánu jsem v rámci předchozího veřejného projednání uplatnila námitky, které byly ale 
zamítnuty z důvodů, jak vyplývá z obsahu textové části označené jako „Vyhodnocení námitek v rámci 
veřejného projednání návrhu ÚP Staré Hradišt ě“ . S důvody, o které se zamítnutí mých námitek opírá, 
nesouhlasím, zejména pokud se týče tvrzení o tom, že další plochy pro výstavbu není možné nově vymezovat, 
protože rozsah ploch pro bydlení je v sou časně platném územním plánu nadhodnocený a další rozvoj 
z tohoto hlediska není žádoucí , což s ohledem na skutečnost, že toto rádoby neměnné a pevné pravidlo platí 
pouze pro někoho - viz nově vznikající zastavitelná plocha ZB10, vnímám jako zlov ůli, diskriminaci a aroganci 
moci, a navíc za porušení zásady subsidiarity a min imalizace zásahu do mých vlastnických práv,  a ne za 
opatření činěné v souladu se zákonem a ve veřejném zájmu, tedy v zájmu obce a jejich občanů, proti čemuž se 
budu bránit i soudní cestou. Další důvody, o které se zamítnutí mých námitek opírá, považuji za obecnou a 
nekonkrétní argumentaci, která nemá oporu v zákoně a jako odůvodnění se proto pouze „tváří“ ale ve skutečnosti 
se o logické, přesvědčivé a především přezkoumatelné odůvodnění zamítnutí mých námitek nejedná a já věřím, 
že mi soud v tomto dá za pravdu, pokud budu nucena se na něj s návrhem na zrušení té části projednávané 
územního plánu, který zástavbu části mého pozemku bezdůvodně znemožňuje. 

Na dosud uplatn ěných námitkách v celém rozsahu trvám.  
 
Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Namítající v podané námitce neuvádí číslo pozemku, avšak má se za to, že se jedná pravděpodobně o pozemek 
p.č. 120 k.ú. Staré Hradiště. Tohoto pozemku se týkala podaná námitka dne 5.9.2014 v rámci prvního řízení o 
územním plánu (veřejné projednání se konalo 4.9.2014).  
Vymezením lokality ZB10 nevzniká žádná nová rozvojová plocha bydlení. Jedná se pouze o úpravu rozvojové 
plochy, která byla navržena v platné územně plánovací dokumentaci (ÚPD), tj. ÚPO Staré Hradiště. Upravena 
byla s ohledem na nové skutečnosti (realizace čerpací stanice) a na logické urbanistické řešení dané lokality. 
Pozemek p.č. 140/9 k.ú. Staré Hradiště byl již v předchozí ÚPD vymezen pro bydlení. Severní část p.č. 140/1 k.ú. 
Staré Hradiště byla v předchozí ÚPD navržena pro možné umístění technické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že 
v lokalitě již došlo k vybudování čerpací stanice kanalizace, bylo možné zbývající část pozemku přiřadit 
k návrhovým plochám bydlení. Jižní část ZB10 je logické zakončení urbanistické struktury. 
Návrh rozhodnutí k uplatněným námitkám podaným dne 5.9.2014 je součástí „Vyhodnocení námitek v rámci 
veřejného projednání návrhu ÚP Staré Hradiště“.  

 
Podaná námitka č. 5 (doslovný přepis) 
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Mgr. Stanislav Hladěna 
Dubinská757, 530 12 Pardubice 
22.1.2015 

Námitka: 
Dne 5.12.2014 vydal Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, pod sp. zn.: OHA/40652/2012/Šv, č.j.: 
MmP 73309/2014, oznámení o zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Staré 
Hradiště, které se koná dne 19.1.2015 v 16.00 hod. na Obecním úřadu Staré Hradiště. 

Proti návrhu územního plánu jsem v rámci předchozího veřejného projednání uplatnila námitky, které byly ale 
zamítnuty z důvodů, jak vyplývá z obsahu textové části označené jako „Vyhodnocení námitek v rámci 
veřejného projednání návrhu ÚP Staré Hradišt ě“ . S důvody, o které se zamítnutí mých námitek opírá, 
nesouhlasím, zejména pokud se týče tvrzení o tom, že další plochy pro výstavbu není možné nově vymezovat, 
protože rozsah ploch pro bydlení je v sou časně platném územním plánu nadhodnocený a další rozvoj 
z tohoto hlediska není žádoucí , což s ohledem na skutečnost, že toto rádoby neměnné a pevné pravidlo platí 
pouze pro někoho - viz nově vznikající zastavitelná plocha ZB10, vnímám jako zlov ůli, diskriminaci a aroganci 
moci, a navíc za porušení zásady subsidiarity a min imalizace zásahu do mých vlastnických práv,  a ne za 
opatření činěné v souladu se zákonem a ve veřejném zájmu, tedy v zájmu obce a jejich občanů, proti čemuž se 
budu bránit i soudní cestou.  

Na dosud uplatn ěných námitkách v celém rozsahu trvám.  

Návrh rozhodnutí:  
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Namítající v podané námitce neuvádí číslo pozemku, avšak má se za to, že se jedná pravděpodobně o pozemek 
p.č. 564 k.ú. Staré Hradiště. Tohoto pozemku se týkala podaná námitka dne 5.9.2014 v rámci prvního řízení o 
územním plánu (veřejné projednání se konalo 4.9.2014).  
Vymezením lokality ZB10 nevzniká žádná nová rozvojová plocha bydlení. Jedná se pouze o úpravu rozvojové 
plochy, která byla navržena v platné územně plánovací dokumentaci (ÚPD), tj. ÚPO Staré Hradiště. Upravena 
byla s ohledem na nové skutečnosti (realizace čerpací stanice) a na logické urbanistické řešení dané lokality. 
Pozemek p.č. 140/9 k.ú. Staré Hradiště byl již v předchozí ÚPD vymezen pro bydlení. Severní část p.č. 140/1 k.ú. 
Staré Hradiště byla v předchozí ÚPD navržena pro možné umístění technické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že 
v lokalitě již došlo k vybudování čerpací stanice kanalizace, bylo možné zbývající část pozemku přiřadit 
k návrhovým plochám bydlení. Jižní část ZB10 je logické zakončení urbanistické struktury. 
Návrh rozhodnutí k uplatněným námitkám podaným dne 5.9.2014 je součástí „Vyhodnocení námitek v rámci 
veřejného projednání návrhu ÚP Staré Hradiště“.  
 
Podaná námitka č. 6 (doslovný přepis) 
Hynek Doležel 
třída Míru 763, 530 02 Pardubice 
22.1.2015 

Námitka: 
K podané námitce dne 19.1.2015 byly doloženy přílohy: 
- Kopie katastrální mapy se zákresem návrhu zastavitelné plochy 
- Vyjádření Lesy ČR, Lesní správa Choceň ze dne 18.4.2011 
- Stanovisko OŽP MmP ze dne 19.12.2011 
- Společné vyjádření OŽP MmP ze dne 9.3.2011 

Návrh rozhodnutí: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Předložený zákres do katastrální mapy nemá uvedeny rozměry, avšak v porovnání se zástavbou v okolních 
lokalitách (rekreační chatky, event. RD) se jedná o objekt značné výměry, který by bylo nutné prověřit v rámci 
celého procesu pořizování. 
Doložená vyjádření a stanoviska nejsou totožná s dokumenty uváděnými v textu námitky, všechna jsou pouze 
souhlasem nebo vyjádřením, nikoliv samostatným rozhodnutím ve správním řízení. 
Zůstává v platnosti návrh rozhodnutí u podané námitky (námitka č. 2) a doporučení pokusit se řešit danou věc do 
budoucna v rámci změny ÚP. 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat rozklad (§ 172 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., 
v platném znění). 
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Stanoviska DO k návrhu rozhodnutí o námitkách k ÚP Staré Hradišt ě ( opakované veřejné jednání) 
 

 Dotčený orgán 
 

Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. ČR - Státní energetická inspekce, 
náměstí Republiky 12, 530 02 
Pardubice  

3.4.2015 

Stanovisko k návrhu na rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu ÚPO 
Staré Hradiště. 

Po seznámení se s podklady sděluje Státní energetická inspekce, Územní 
inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad 
ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 
o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 53 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že s návrhem rozhodnutí o námitkách 
a vyhodnocení připomínek k ÚPO souhlasí. 

Námitky, které byly k návrhu ÚPO zaslány se nedotýkají námi chráněných 
zájmů. Z tohoto důvodu nemáme ani připomínky k návrhu rozhodnutí 
o námitkách. 

 

 

 

 

 

 

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

2. Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, Teplého 1526, 
530 02 Pardubice  

2.4.2015 

Projednávaný druh dokumentace: Návrh ÚP Staré Hradiště z hlediska 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 

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 
3.3.2015 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  

 

 

 

 

 
 

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

3. Krajská hygienická stanice, Mezi 
Mosty 1793, 530 03 Pardubice 

10.3.2015 

Vyjád ření Krajské hygienické stanice se sídlem v Pardubic ích ve v ěci 
návrhu rozhodnutí o námitkách v rámci opakovaného v eřejného 
projednání k územnímu plánu obce Staré Hradišt ě 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále 
jen KHS) obdržela dne 3.3.2015 žádost Magistrátu města Pardubic- odboru 
hlavního architekta, o vyjádření k návrhu rozhodnutí o podaných námitkách 
v rámci opakovaného veřejného projednání k územnímu plánu obce Staré 
Hradiště. 

KHS se vyjádřila k návrhu územního plánu obce Staré Hradiště stanoviskem 
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s č.j. KHSPA 17588/2013/HOK-Pce ze dne 2.1.2014 s podmínkami. 

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví KHS 
konstatuje, že uvedenými předmětnými námitkami a připomínkami, kterým 
nebylo vyhověno, nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného 
zdraví.  

 

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

4. Krajský úřad Pk, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor dopravy a silničního 
hospodářství 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

5. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor kultury a památkové péče 

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

6. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor životního prostředí a 
zemědělství 

2.4.2015  

Stanovisko dot čených orgán ů státní správy ve smyslu ust. § 53 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu odboru 
životního prost ředí a zemědělství Krajského ú řadu Pardubického kraje 
k akci: “Návrh územního plánu Staré Hradišt ě z hlediska návrhu 
rozhodnutí o podaných námitkách v rámci opakovaného  veřejného 
projednání.“ 

Orgán ochrany ovzduší  (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) 
Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících 
předpisů orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje 
s předloženým návrhem rozhodnutí souhlasí. 

Orgán ochrany p řírody  (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 
neregionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní 
památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemá 
k tomu, jakým způsobem byly vypořádány námitky a připomínky vznesené 
k návrhu územního plánu, námitek. 

Orgán ochrany zem ědělského p ůdního fondu  (zpracovatel RNDr. Milan 
Boukal, Ph.D.) 
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění, není námitek proti “Návrhu rozhodnutí o podaných 
námitkách v rámci opakovaného veřejného projednání“ ÚP Staré Hradiště.“ 

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, 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 
 
 

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

 
 
- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
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nemáme připomínky k „Návrhu rozhodnutí o podaných námitkách v rámci 
opakovaného veřejného projednání“ ÚP Staré Hradiště. 

požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace  

7. Magistrát Pardubice 
- odbor dopravy 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko  

8. Magistrát Pardubice 
- odbor správních agend, úsek 
památkové péče 

16.3.2015 

Stanovisko k námitkám ú častník ů opakovaného ve řejného projednání 
územního plánu Staré Hradišt ě. 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, 
jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, k žádosti 
Magistrátu města Pardubic, OHA-ÚUP, čj. MmP 13574/2015 ze dne 
3.3.2015, o vyjádření podle §53 odst.1 stavebního zákona k podaným 
námitkám účastníků opakovaného veřejného projednání územního plánu 
Staré Hradiště, sděluje toto stanovisko:   
Územní plán Staré Hradiště vychází z návrhu zadání, ke kterému vydal 
dotčený orgán své stanovisko čj. MmP 74005/2012 ze dne 19. 12. 2012, 
následně připomínky ke společnému jednání stanoviskem čj. MmP 
68475/2013 ze dne 17.12.2013 a konečně souhlas s vyhodnocením a 
vypořádáním připomínek stanoviskem čj.MmP 44485/2014 ze dne 30.7.2014 
se závěrem, že návrh není v rozporu se zájmy státní památkové péče. 

Námitky účastníků opakovaného veřejného projednání se týkají změn 
funkčního vymezení nebo využití konkrétních pozemků. Námitky se svým 
obsahem nedotýkají zájmů státní památkové péče a proti návrhu rozhodnutí 
na jejich vypořádání nemáme připomínky. 

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

9. Magistrát Pardubice 
- odbor životního prostředí 

3.4.2015  

Spole čné vyjád ření odboru životního prost ředí k návrhu rozhodnutí 
o námitkách uplatn ěných k návrhu ÚP Staré Hradišt ě po opakovaném 
veřejném projednání. 

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 připomínek 
k předloženému návrhu rozhodnutí o podaných námitkách k návrhu ÚP Staré 
Hradiště. 

Oddělení ochrany p řírody:  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění nemáme námitek k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách 
uplatněných k návrhu ÚP Staré Hradiště po opakovaném projednání. 

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme připomínky 
K připomínce č. 2 pouze uvádíme, že oplocená lokalita není „oborou“ ve 
smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. 

Z hlediska zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění je 
kompetentní dle § 17a), písm. a) zákona krajský úřad. 

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

 

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

- vzato na vědomí 
 
 
- vzato na vědomí 
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Oddělení vodního hospodá řství:  
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních připomínek. 

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 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 

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

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor surovinové politiky, Na 
Františku 32, 110 15 Praha 1  

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

12. Ministerstvo vnitra ČR,  
Odbor správy majetku  
P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7 

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

13. Ministerstvo zdravotnictví, Odbor 
investičního rozvoje, Palackého 
nám. 4, 128 01 Praha   

 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

14. Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy,  
Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec 
Králové  

 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

15. Státní veterinární správa, Husova 
1747, 530 03 Pardubice 

- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 
 

16. Ministerstvo obrany ČR,  
Sekce ekonomická a majetková, 
odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité 
infrastruktury, oddělení ochrany 
územních zájmů Pardubice  
Teplého 1899, 530 02 Pardubice  

1.4.2015 

Věc: „Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení p řipomínek 
k návrhu územního plánu Staré Hradišt ě“  

Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. č. 2221999 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 5. ledna 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 

 
 
 
 
 
 
 

- vzato na vědomí, stanovisko neobsahuje 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
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zákona), následující stanovisko: 

K předloženému vyhodnocení nemáme p řipomínek.   

17. Státní pozemkový úřad, oddělení 
správy vodohospodářských děl,  
Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha 3 

 
 
- DO neuplatnil v zákonné lhůtě své stanovisko 

 

18. Obvodní báňský úřad pro území 
krajů Královéhradeckého a 
Pardubického,  
Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec 
Králové 

5.3.2015 

Stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska návrh u rozhodnutí 
o podaných námitkách   

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického 
obdržel Váš návrh rozhodnutí o námitkách podaných v rámci opakovaného 
veřejného projednání NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ HRADIŠTĚ. 

S ohledem na obsah a rozhodnutí o námitkách se Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Královéhradeckého a Pardubického odvolává na své stanovisko 
ze dne 11.12.2014, č.j. SBS37054/2014/OBÚ-09/1, vyjádřené v odpovědi na 
Váš dopis, č.j. MmP 73296/2014, a nemá k věci žádné připomínky. 

Vzhledem k tomu nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického připomínky k Vámi vypracovanému 
návrhu rozhodnutí o podaných námitkách, dle § 53 odst. 1 stavebního 
zákona v platném znění k návrhu Územního plánu Staré Hradiště, protože se 
námitky netýkají věcí, ke kterým je zdejší úřad správním orgánem věcně 
příslušným o nich jednat a rozhodovat (§10 zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů).  

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

   
 

 

 Úřad územního plánování  Stanovisko Vyhodnocení stanoviska 

1. Krajský úřad, Komenského nám. 
125, 532 11 Pardubice 
- odbor rozvoje, fondů EU, 
cestovního ruchu a sportu - odd. ÚP 

16.4.2015 

Stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu  vyhodnocení 
připomínek uplatn ěných k návrhu Územního plánu Staré Hradišt ě 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu 
a sportu (dále jen krajský úřad) obdržel dne 8. 4. 2015 žádost o vydání 
stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Staré Hradiště po 
opakovaném veřejném projednání. 

Krajský úřad dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
uplatňuje jako nadřízený orgán následující stanovisko.  

Předložený návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu Územního plánu Staré Hradiště není v rozporu 
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s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 a není v rozporu se 
stanovenými zásadami, úkoly a záměry, které vyplývají ze Zásad územního 
rozvoje Pardubického kraje, včetně aktualizace č. 1, která nabyla účinnosti 
7. 10. 2014. Návrh rozhodnutí 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 
požadavek na úpravu či doplnění 
projednávané dokumentace 
 

 
Zpracoval dne 17. 4. 2015 Magistrát města Pardubic/odbor hlavního architekta, jako pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem obce Staré Hradiště, 
v souladu s § 53 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 ………………………….. ......................  ……………………………………..........  
 pořizovatel určený zastupitel 

  Ing. Miroslav Čepčář, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Územní plán Staré Hradiště 

 
REGIO, projektový ateliér s.r.o. 

 
187

m) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

V rámci společného projednání bylo podáno 10 připomínek (z toho 6 se shodným obsahem) a 2 připomínky byly doručeny po dané lhůtě. 
Vyhodnocení všech došlých připomínek je uvedeno v přiložené tabulce - viz dále. 
 
 

Vyhodnocení p řipomínek v rámci spole čného projednání návrhu ÚP Staré Hradišt ě 
 

 Veřejnost Připomínka (doslovný přepis) Vypo řádání p řipomínky 

1. Všichni níže uvedení podali 
připomínky se shodným věcným 
obsahem a proto jsou vyhodnoceny 
společně 
 
Ilhém Mahbouliová a  Mgr. Štefan 
Miadik 
Hradiště na Písku 33, 533 52 Staré 
Hradiště 

7.1.2014 

+ 

Jana Dvořáková a Daniel Dvořák 
Hradiště na Písku 26, 533 52 Staré 
Hradiště 

8.1.2014 

+ 

Marie Maxová 
Hradiště na Písku 31, 533 52 Staré 
Hradiště 

8.1.2014 

+ 

Ing. Markéta Jahodová a Bc. David 
Jahoda 
Hradiště na Písku 29, 533 52 Staré 
Hradiště 

8.1.2014 

Námitka vlastníka pozemk ů a staveb k Návrhu územního plánu Staré 
Hradišt ě 

Údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva – číslo parcely:  
- parc. č. st. 103 

Vymezení území dotčeného námitkou: 
- návrhová lokalita ZD1 na parc. č. 725/8 

Námitka: 

Navržené dopravní napojení ZD1 pro napojení navržené lokality pro bydlení 
ZB8 a stabilizované funkční plochy OS parc. č. 605/1 (dále sportovní areál) 
je nevhodně zvolené a nebude plnit svou funkci. 

Odůvodnění uplatněné námitky: 

a) Navržené dopravní napojení představuje pro obyvatele 
nedostatečný přístup k sportovnímu areálu, neboť celková 
vzdálenost trasy z pomyslného středu obce je cca 700 m, a z místa 
největší koncentrace obyvatel místní části cca 1 km. Takto zvolená 
trasa je pro pěší přístup zcela nevhodná. 

b) Obec v minulosti díky majetkovým nesrovnalostem ztratila přístup 
ke sportovnímu areálu přes pozemek parc. č. 718/4 (ostatní 
komunikace), přímo spojující plochu sportovního areálu 
s pomyslným centrem obce a krajskou silnicí II/324. Na přímo 
sousedícím pozemku parc. č. st. 133, se stejným vlastníkem jako 
výše zmíněná parc. č. 718/4, se nachází také budova hasičské 
zbrojnice v majetku obce. Zde se obec dlouhodobě snaží 
o majetkové narovnání. Trasa původního přístupu přes pozemek 
parc. č. 718/4 měří pouhých 63 metrů, což je zcela v nepoměru 
s nově navrženou trasou. Nově navrhovaná trasa bude ekonomicky 
nesrovnatelně nákladnější vzhledem k podstatně větší délce a 
zároveň k nutnosti vybudování funkčního přemostění vodoteče, jež 

- dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění (stavební zákon),  
do 30 dnů od dne doručení veřejné vyhlášky 
může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky 
Na základě výše uvedeného je podaná 
námitka vypořádána jako připomínka. 
 
- připomínce nebylo vyhověno  
Celé území je plně převzato z platné územně 
plánovací dokumentace (plocha bydlení, 
sportovní areál, komunikace). 
 

- přístup ke sportovnímu areálu územní plán 
umožňuje ze dvou směrů, a to ze západní a 
severní strany (bude možné řešit v rámci 
výstavby). Obec se snaží řešit přístup po 
vlastních pozemcích.  
 
 
 
- uvedený bod není řešitelný nástroji územního 
plánování; řešení je v kompetenci obce, ÚP 
neřeší vlastnické vztahy 
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+ 

Jiří Šváb 
Hradiště na Písku 27, 533 52 Staré 
Hradiště 

9.1.2014 

+ 

Lenka Švábová 
Hradiště na Písku 27, 533 52 Staré 
Hradiště 

9.1.2014 

protíná navrhované dopravní napojení ZD1. Z popsaných důvodů se 
domníváme, že mimo jiné by mělo být přihlíženo při tvorbě nového 
územního plánu k aspektu ekonomické nákladovosti vhodně 
zvoleného řešení. 

c) Vybudované chodníky podél uvažované přístupové trasy nesplňují 
parametry pro větší intenzitu pohybu osob a skupin, jsou členité 
s velkým množstvím vjezdů, jejichž sklon podél komunikace III/2987 
neodpovídá normě. 

d) V návrhu změn využití území není pro takto stanovené dopravní 
napojení vymezena plocha pro parkování vozidel. Vzhledem k výše 
zmíněné vzdálenosti trasy bude přitom motorová doprava hlavním 
způsobem dopravy po takto nevhodně zvolené přístupové trase. 

e) viz také odůvodnění připomínky č. 2 

Žádám o zrušení navrhovaného dopravního napojení. Dopravní napojení 
plochy OS řešit jednáním s majitelem parc. č. 718/4 nebo majiteli těsně 
přilehlých parcel o odkup pozemků do vlastnictví obce tak, aby byl obnoven 
původní přirozený přístup k ploše OS. K tomu využít všechny zákonné 
možnosti včetně zřízení veřejně prospěšné stavby/opatření s předkupním 
právem nebo vyvlastněním. 

Připomínky k Návrhu územního plánu Staré Hradišt ě 

Vymezení území dotčeného připomínkami: 

Vymezené plochy bydlení místní části Hradiště na Písku, návrhová lokalita 
ZB8 a plocha OS parc. č. 605/1 

Připomínka č. 1 k funkčnímu vymezení ploch bydlení BI v místní části 
Hradiště na Písku 

Charakter zástavby a způsob využívání ploch v místní části neodpovídá 
stávajícímu funkčnímu zařazení do ploch Bydlení v rodinných domech 
městského a příměstského typu. 

Odůvodnění: 

a) Bydlení v místní části odpovídá funkčnímu zařazení ploch bydlení 
do Bydlení venkovského v rodinných domech s chovatelským a 
pěstitelským zázemím pro samozásobení (BV). Viz též obdobné 
zařazení ploch bydlení v těsně sousedící obci Srch, kde jsou 
veškeré plochy bydlení zařazeny jako BV, ačkoli se jedná o více 
urbanizovanou oblast. 

Požaduji změnu funkčního vymezení ploch bydlení z ploch BI na plochy BV a 
úpravou podmínek využití. 

 

 
 
 
 

- uvedené podrobnosti nepřísluší územnímu 
plánu, toto spadá do podrobnější dokumentace 
(územní studie, regulační plán a další 
projektová dokumentace)  

 
- tento bod lze řešit v rámci další etapy – při 
návrhu výstavby 

 

 

 
- vysvětleno viz body výše 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
- připomínce bylo vyhověno 

 

 
 

- projektant přehodnotil a upravil regulativy 
ploch BI – bydlení městské a příměstské 
(výšková hladina zástavby) a změnil 
zastavitelné plochy na území ochranného 
pásma NKP na plochy BV – bydlení venkovské  
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Připomínka č. 2 k navrhované změně využití území ZB8  

Navrhovaná zastavitelná plocha ZB8 na parc. č. 606/1 a parc. č. 605/20 není 
vhodná pro účely bydlení a není  v souladu se zásadami urbanistického 
rozvoje sídel. Změnou na zastavitelnou plochu pro účely bydlení dojde 
k narušení rázu krajiny a ztrátě jediné vhodné lokality ve vlastnictví obce pro 
rozvoj občanské vybavenosti. 

 
 

Odůvodnění: 

a) V bodě 3.3.1 Návrhu (Zásady urbanistické koncepce) se uvádí, že 
zastavitelná plocha ZB8 je situována v proluce zastavěného území 
mezi plochami bydlení a sportovní plochou. Plochy bydlení, tak jak 
byly dříve vymezeny, však na stranách přiléhajících k ploše ZB8 plní 
funkce zahrad, trvalých travních porostů a orné půdy. Vlastníci 
stavební parcely s nemovitostmi pro bydlení jsou od navrhované 
plochy ve vzdálenosti 80- 100 metrů. Navrhovaná plocha ZB8 tak 
přirozeně nenavazuje na stávající skutečné plochy bydlení a 
z tohoto hlediska se jedná o další nepřístupné rozšíření zástavby do 
volné krajiny. 

b) Plocha ZB8  těsně navazuje na stávající funkční plochu OS parc. č. 
605/1 – stabilizovaný sportovní areál (fotbalové hřiště), které není 
nyní využíváno z důvodu ztráty přístupu k této ploše přes obecní 
pozemky. Po opětovném zpřístupnění areálu bude případná 
výstavba v jeho těsné blízkosti zatížena sportovními činnostmi a lze 
očekávat negativní reakce budoucích obyvatel s dopady na reálné 
využívání sportoviště, další požadavky na omezování sportovních 
aktivit a vznášení požadavků na vybudování potřebné infrastruktury 
k zmírnění negativních dopadů sportoviště na nové plochy bydlení. 

c) Prostor návrhové lokality ZB8 je nyní trvalý travní porost se severní 
sklonitostí větší než 2° (3-7°; dle BPEJ, a bezprostředně hraničí 
podél celé své severní části s vodotečí, která je součástí 
melioračního systému pod číselným označením 5225, evidovaným 
v registru melioračních staveb České republiky. Meliorační systém 
v zájmovém území byl stavěn v roce 1964 a jeho úkolem je 
odvodňovat nejen přiléhající svahy, jejichž úžlabím vodoteč protéká, 
ale upravuje hydrologické poměry v širším okolí (zemědělsky 
obdělávaná plocha mezi obcemi Srch a Hradiště na Písku, dále pak 
i části lesního porostu severně od obou zmiňovaných obcí). V době 
expozice větších srážek vodoteč zvětšuje svou šířku průtoku 
o několik metrů. Část území plochy ZB8 je stabilně podmáčené 
s nedostatečně pevným podložím. Záměrem zastavění plochy ZB8 

- připomínce nebylo vyhověno 
Celé území je plně převzato z platné územně 
plánovací dokumentace (plocha bydlení, 
sportovní areál, komunikace). 
Koncepce rozvoje obce je v kompetenci 
Zastupitelstva obce Staré Hradiště, návrh byl 
řádně projednán s dotčenými orgány a nebyla 
shledána nevhodnost uvedenou plochu využít 
pro bydlení. 
 
 
 
- zastavitelná plocha ZB8 navazuje na 
zastavěné území ze západní strany  
 

 

 

 

 

 

 

- tento bod (přístup ke sportovnímu areálu, 
výstavbu, event. negativní vliv sportoviště na 
bydlení) je k řešení v další etapě – územní 
studie, projektová dokumentace výstavby RD, 
atd. 

 

 

 

 

- řešení uváděných podrobností není obsahem 
ÚP – není možno řešit nástroji územního 
plánování 

Řešení možných problémů spadá do oblasti 
dalšího projektování – územní studie, 
projektová dokumentace k územnímu nebo 
stavebnímu řízení, atd.) 
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dojde k zásahům do půdního a podložního horizontu v zájmovém 
území, což může vézt mimo jiné i k nevhodným zásahům do 
hydrogeologických poměrů širšího okolí s následnými dalšími 
ekonomickými náklady na sanaci. 
Návrhová lokalita dále svou východní stranou přiléhá k pozemkům 
plnícím funkci lesa. Nedostatečně pevným podložím, severní 
sklonitostí a nedostatečným osluněním tak není vhodná pro plnění 
funkce bydlení. 

d) Místní část Hradiště na Písku je historicky sídlo se sevřeným 
půdorysem silniční vsi s traťovou plužinou (staré sídelní území) a 
změna charakteru jeho půdorysu by byla proti zásadám 
urbanistického rozvoje území. 
 
 

e) Místní část Hradiště na Písku nemá v současné době žádné 
zastoupení veřejných prostranství, ploch ke krátkodobé rekreaci, 
ploch veřejné zeleně, a vybavení potřebnou veřejnou 
infrastrukturou. Další rozvoj ploch bydlení bez zajištění těchto výše 
zmíněných funkcí má negativní dopad na kvalitu života obyvatel a 
spolu s problematickou dopravní obslužností je hlavní příčinou 
zpětného odlivu obyvatel. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a jelikož je návrhová plocha ZB8 
majetkem obce a představuje do budoucna jedinou možnou rozvojovou 
plochu v majetku obce vhodnou k zajištění kvality života obyvatel místné 
části, žádám tímto o změnu využití na plochu občanského vybavení nebo 
veřejné zeleně, případně vyjmutí této plochy ze zastavitelné plochy a 
ponechání jako územní rezervy.   

 

 

 

 

 

- ÚP zpracovává odborník (autorizovaná 
osoba) a jak již bylo uvedeno, nedochází 
k novému vymezení rozvojových ploch, ale 
k jejich převzetí z původního ÚPO Staré 
Hradiště 
 
- v případě plochy ZB8 se nejedná o plochu 
rozsáhlou, navíc navazující na plochy lesa a 
sportovní areál, tedy prostory pro možnost 
využití ke krátkodobé rekreaci. Nedá se říci, že 
zde dochází k negativnímu dopadu na kvalitu 
života obyvatel. Hodnocení obce v rámci 
průzkumů: Dobré všechny tři pilíře, zvláště 
ekonomický a sociální. 
Velmi dobrá dostupnost, velký zájem 
o bydlení, nízká nezaměstnanost, dojíždění do 
zaměstnání, příležitost v těsné vazbě na blízké 
město Pardubice. Minimální vlastní občanská 
vybavenost, většinou obyvatel obce využívána 
v sousedním městě.   
 
Projektant přehodnotil využití plochy ZB8, 
doplnil podmínku zpracování územní studie a 
stanovil min. výměry pozemků pro umístění 
RD – 800 m2 

2. Jitka Žampachová 
Staré Hradiště 85, 533 52 Staré 
Hradiště, 
kterou zastupuje Jan Žampach 
Kosmonautů 188, 530 09 Pardubice 

9.1.2014 

Připomínka k návrhu územního plánu Staré Hradiště. 

Uplatňuji tímto připomínku k návrhu územního plánu Staré Hradiště ohledně 
nezařazení pozemku č. 558 a části pozemku č. 557 označených v příloze č. 
1., mezi stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů. 

V původním zpracování firmy REGIO s.r.o. z října 2013 byly tyto výše 
uvedené pozemky součástí rozvojové plochy ZB4 a navrženy k bydlení v 
návaznosti na zastavěnou lokalitu ZB1. Dle tohoto návrhu zůstává 
dostatečná plocha, v územním systému ekologické stability resp. LBC 4 a 
LBK 7 a nezastavěného území podél Brozanského potoka tvořící veřejné 

 

- připomínce nebylo vyhověno 
na sousedním pp.č. 560/1 je umístěna 
trafostanice s ochranným pásmem a už tento 
pozemek je v územní studii veden jako plocha 
zeleně 
 
- uváděné zpracování byl pouze variantní 
návrh - řešení pro předběžné jednání s DO 
před konečným zpracováním návrhu určeného 
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prostranství pro rozsáhlé zastavitelné plochy a stabilizované plochy pro 
bydlení, v nichž nejsou žádná veřejná prostranství vymezena, tato plocha 
respektuje ÚSES (LBC 4, LBK 7) a nezastavitelné plochy zařazené do 
funkce NSpr a stávající cyklotrasu do Srchu, umožňuje pěší propojení 
stabilizovaných ploch bydlení a ZB1 s plochou podél Brozanského potoka. V 
rámci územní studie je zde možné vymezit plochy občanského vybavení 
místního významu, zejména veřejného charakteru, pro uspokojení potřeb 
obyvatel v této oblasti. 

Nemám k dispozici žádné jiné pozemky, proto jsem měl v úmyslu na těchto 
pozemcích v roce 2015 postavit pro svou rodinu dům, který by odpovídal 
charakteru okolní zástavby. 

S ohledem na tyto skutečnosti Vás žádáme o kladné vyřízení naší 
připomínky. 

do pojednávacího řízení 

- na zastavitelné plochy ZB1, ZB2 a ZB3 byly 
zpracovány územní studie, které jsou 
podkladem pro rozhodování v území a volné 
území podél Brozanského potoka nahrazuje 
chybějící plochy veřejných prostranství 
v uvedených studiích (dle § 7 odst. 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb.) 

Ochrana veřejného prostranství je rovněž 
v souladu s PÚR ČR (Politika územního 
rozvoje ĆR 2008), ZÚR Pk (Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje) a se schváleným 
zadáním ÚP Staré Hradiště.  

3. Stanislav Hladěna 
Dubinská 757, 530 12 Pardubice 

10.1.2014 

Územní plán obce Staré Hradišt ě - námitky  

Jako majitel pozemkové parcely č. 564 , v k.ú. Staré Hradiště, podal 
jsem , a to opakovaně, na obecni úřad ve Starém Hradišti 
požadavek na změnu územního plánu. 
Administrativním rozhodnutím o zařazení zmíněné pozemkové 
parcely do kategorie veřejné zeleně, jsem omezen na svých 
vlastnických právech a je mi bráněno v jakémkoliv jejím využití. 
Výstavbou rodinných domů na sousedních parcelách je znemožněno 
i zemědělské využití parcely. 
 
Chápu potřebu zeleně, ale absurditu situace vidím v pomyslné čáře 
na mapě, která na jedné straně umožňuje bránit svá vlastnická 
práva na každém cm2 plochy pomocí plotů a využívat plochu v plném 
rozsahu, a na druhé straně žádná vlastnická práva, krom placení 
daní neplatí. Oddělení zastavěných ploch veřejnou zelení od okolní 
zeleně ie více než kuriózní. 
Můj požadavek na změnu ÚP nijak nenarušuje celkovou koncepci 
plochy a veřejné zeleně, pouze částečně umožní realizaci mých 
vlastnických práv. 

Na základě výše uvedených skutečností, žádám o úpravu územního 
plánu dle přiložené mapy - vyšrafovaná část - změna na stavební 
parcelu. 

Příloha : mapa situace z KN  

- dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění (stavební zákon),  
do 30 dnů od dne doručení veřejné vyhlášky 
může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky 
Na základě výše uvedeného je podaná 
námitka vypořádána jako připomínka. 

- připomínce nebylo vyhověno 

Vlastník pozemku není krácen na svých 
právech; uvedený pozemek byl a nadále 
zůstává jako orná půda - hospodaření na něm 
je možné.  
- plochy zastavěného nebo zastavitelného 
území se vymezují po hranicích pozemků 

- na zastavitelné plochy ZB1, ZB2 a ZB3 byly 
zpracovány územní studie, které jsou 
podkladem pro rozhodování v území a volné 
území podél Brozanského potoka nahrazuje 
chybějící plochy veřejných prostranství 
v uvedených studiích (dle § 7 odst. 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb.) 

Ochrana veřejného prostranství je rovněž 
v souladu s PÚR ČR (Politika územního 
rozvoje ĆR 2008), ZÚR Pk (Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje) a se schváleným 
zadáním ÚP Staré Hradiště. 
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4. Jana Hladěnová 

533 52 Staré Hradiště 186 

10.1.2014 

Územní plán obce Staré Hradišt ě - námitky  

Jako majitelka pozemkové parcely č. 120 v k.ú. Staré Hradiště, podala jsem 
na obecní úřad požadavek na změnu územního plánu. Jelikož v návrhu 
nového ÚP nebylo k mému požadavku přihlédnuto a dosud jsem neobdržela 
ani vyjádření k navrhované změně, žádám opětovně o provedení změny v 
ÚP dle přiložené mapky z KN - změna z orné půdy na stavební parcely. 
Změna nenaruší ráz krajiny, umožní výstavbu v jiné lokalitě, nezatíží 
dopravní infrastrukturu a přispěje k rozvoji obce. 

Podaná námitka je vypořádána jako 
připomínka (viz výše) 
- připomínce nebylo vyhověno 
Na území požadované zástavby se nachází 
plocha TI – plochy technické infrastruktury 
(zásobování vodou) a přes pozemek pp.č. 120, 
v části požadované na zástavbu se nacházejí 
hlavní vodovodní trasy; dále je v daném území 
požadavek respektovat ochranu krajiny a 
ochranné pásmo NKP hradu Kunětická Hora 

5. Pavel Vondra 
Raabova 441, 530 03 Pardubice 

7.1.2014 (předáno obci) 

Připomínka k návrhu územního plánu 

Žádám o změnu jižní hranice zóny ZB10 dle přílohy. 

Odůvodnění: 

Zóna ZB10 navazuje na výstavbu, kde jsou pozemky o rozloze 1.100 m2 a 
více. Na těchto pozemcích je realizována zástavba šachovnicového typu, 
kde jsou dány odstupy od silnice, ale i od severní a jižní hranice pozemku. 
Všechny domky jsou v severní části s maximálním odstupem 3m od hranice. 
V jižní části se nachází zahrady. Všem kupujícím dávám tyto regulativy, 
včetně sankcí při nedodržení regulativů ke kupní smlouvě.  

V tomto trendu chci postupovat i v zóně ZB10. Jižní hranicí nové zóny bych 
mírně zasáhl do vnějšího ochranného pásma plynovodu, ale jen zahradou, 
bez výstavby objektu.   

 
 
- připomínce bylo vyhověno 
Přes pozemek je vedena stávající trasa VTL 
plynovodu, avšak požadované rozšíření 
zastavitelné plochy ZB 10 nezasahuje do 
ochranného pásma tohoto plynovodu  

6. Martin Maxa,  
Javorová 237, 533 52 Staré 

Hradiště 

Vít Maxa,  
Staré Hradiště čp. 67, 533 52 

Jana Vodvářková,  
Komenského 159, 533 72 Moravany 

Hana Štechrová, 
Radiomechaniků 1522, 530 03 

Pardubice 

Josef Teplý,  
Staré Hradiště čp. 165, 533 52 

Jitka Žampachová,  
Staré Hradiště 85, 533 52 

Miroslava Vinklerová,  

Námitka a žádost k územnímu plánu obce Staré Hradiš tě 
Vážení, 
vzhledem k připravovanému novému územnímu plánu obce Staré Hradiště 
jsme jako majitelé níže citovaných pozemkových parcel v k. ú. Staré Hradiště 
podali žádost o zařazení těchto našich parcel mezi pozemky určené 
k výstavbě rodinných domů.  
Naši žádost jsme srozumitelně vysvětlili, k ní přiložili návrh řešení tohoto 
území s našimi pozemky, jež má určitě vzhledem ke stavu území logiku, no 
bohužel tato naše opodstatn ěná žádost nebyla ani v nejmenším vyslyšena, 
přijata, nýbrž odborem hlavního architekta města Pardubic zamítnuta. 
Vznášíme tedy k tomuto vašemu rozhodnutí námitku! 
Nesouhlasíme s tímto vámi navrženým řešením - využití našich předmětných 
pozemků jako veřejná zeleň. 
Kdo se o tuto veřejnou zeleň na našich pozemcích bude starat?  
Kdo bude mít tuto povinnost ?  
My jako majitelé ? 
To nemůže být z vaší strany myšleno vážně. 
Naše pozemky mají v nájmu zemědělci k pěstování. 

- dle § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění (stavební zákon),  
do 30 dnů od dne doručení veřejné vyhlášky 
může každý uplatnit u pořizovatele písemné 
připomínky 
Na základě výše uvedeného je podaná 
námitka vyhodnocena jako připomínka. 
 
 
 
- připomínce nebylo vyhověno 
 
- na zastavitelné plochy ZB1, ZB2 a ZB3 byly 
zpracovány územní studie, které jsou 
podkladem pro rozhodování v území a volné 
území podél Brozanského potoka nahrazuje 
chybějící plochy veřejných prostranství 
v uvedených studiích (dle § 7 odst. 2 vyhlášky 
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Hrádek 50, 533 45 Srch 

PaedDr. Milena Zelenková, 
Češkova 1358, 530 02 Pardubice 

21.1.2014 (došlo po termínu)  

Zdůrazňujeme, pokud by došlo k tomu, že naše pronajaté pozemky nám 
budou zemědělci vráceny, což se lehce může stát / dosavadní územní plán 
zemědělce postupně vytlačil /, nebude to vinou naší, ale špatně vymyšleným 
územním plánem. V ten okamžik se budeme cítit poškozeni chybným 
rozhodnutím k této věci kompetentního orgánu.  
Chceme tomuto předejít a proto vás žádáme a s tím i navrhujeme. 
Tak jak jsme již uvedli v naší žádosti ze dne 15.11. 2012, kterou k této 
námitce přikládáme, navrhujeme řešení této situace ke spokojenosti všech 
stran, kdy dle přiloženého situačního nákresu bude vymezena a tím 
umožněna jak plocha k výstavbě RD, tak i plocha k veřejným účelům, kterou 
bychom po dohodě darovali z našich pozemků obci Staré Hradiště.  
Území výstavby by tak bylo logicky ukončeno vodotečí, tedy Brozanským 
potokem, tak jak tomu je v sousední části Pardubic, tedy v Ohrazenicích. 

S pozdravem majitelé pozemkových parcel - 
p.p.č 530/1, 536 - Maxa Martin, Maxa Vít 
p.p.č 537/1 - Vodvářková Jana 
p.p.č 547/1 - Štechrová Hana 
p.p.č 554/2 - Teplý Josef 
p.p.č 557, 558 - Žampachová Jitka 
p.p.č 565, 566 - Vinklerová Miroslava 
p.p.č 579 - Zelenková Milena  

č. 501/2006 Sb.) 
Ochrana veřejného prostranství je rovněž 
v souladu s PÚR ČR (Politika územního 
rozvoje ĆR 2008), ZÚR Pk (Zásady územního 
rozvoje Pardubického kraje) a se schváleným 
zadáním ÚP Staré Hradiště. 
 
Vzhledem k tomu, že připomínka byla podána 
po termínu, dle  stavebního zákona (zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění) se k ní 
nepřihlíží 

7. Zbyněk Čermák a Jaroslava 
Čermáková 

Brozany 6, 533 52 Staré Hradiště 

Tomáš Novotný a Jana Novotná  
Brozany 105, 533 52 Staré Hradiště 

27.1.2014 (došlo po termínu)  

Odvolání  

Tímto se odvoláváme vůči současné podobě návrhu územního plánu obce 
Staré Hradiště, kde nebylo vyhověno naší žádosti žádostí o zanesení parcel 
č. 221/1 a č. 221/2 nacházející se v K.Ú. Staré Hradiště č. 754366 v našem 
vlastnictví do územního plánu jako stavebního pozemku. 

V rámci dalšího vypracování územního plánu bychom chtěli zkonzultovat 
naše další možnosti včetně možnosti rozdělení pozemků a zanesení pouze 
menší části do územního plánu. 

- připomínce nebylo vyhověno 

- vymezením požadovaných pozemků pro 
možnou zástavbu by vznikl rozpor se 
schváleným zadáním ÚP Staré Hradiště a 
jednalo by se o zásah do volné krajiny 
 
Vzhledem k tomu, že připomínka byla podána 
po termínu, dle  stavebního zákona (zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění) se k ní 
nepřihlíží 

 
 

Zpracoval dne 28. 3. 2014 Magistrát města Pardubic/odbor hlavního architekta, jako pořizovatel ÚP Staré Hradiště, ve spolupráci s  určeným zastupitelem 
obce Staré Hradiště, v souladu s § 51 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 
 
 ………………………….. ......................  ……………………………………..........  
 pořizovatel určený zastupitel 

  Ing. Miroslav Čepčář, starosta 



Územní plán Staré Hradiště 
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Poučení: 

Proti Územnímu plánu Staré Hradiště vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .........................................   ........................................  
 Václav Janovský Ing. Miroslav Čepčář 
 místostarosta obce starosta obce 
 
 
 

 

 

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

 


