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I.1.

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Město Lázně Bohdaneč
5

Územní plán Lázně Bohdaneč

Usn. č.:

ve městě Lázně Bohdaneč dne

Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 13 a
přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

vydává
územně plánovací dokumentaci

Územní plán Lázně Bohdaneč

I.1.a) Vymezení zastavěného území

6
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ÚP Lázně Bohdaneč vymezuje v k.ú. Lázně Bohdaneč hranice ZÚ dle stavu ke dni
26. 3. 2012.
ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:
I.2.a. Výkres základního členění území

1 : 5 000,

I.2.b.1. Hlavní výkres

1 : 5 000.
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I.1.b) Koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho
hodnot
Město se bude v souladu se strategickou vizí nadále rozvíjet neextenzivně,
udržitelně, koordinovaně a organicky, jako plnohodnotné, vybavené, autonomní, menší sídlo
městského typu s mono centrickou urbanistickou strukturou, charakteristickým reliéfem
s dominantou kostela, kombinovanou zástavbou rodinných domů kolem centra i menších
bytových domů a staveb občanské vybavenosti v centru, kvalitním veřejným prostorem,
vybaveností, se všemi funkcemi v harmonickém poměru a v bezkonfliktním uspořádání,
s důslednou ochranou a efektivním využíváním svého rezidenčního a rekreačního potenciálu
a dostupných zdrojů.
Pro využití silných stránek a příležitostí pro rozvoj města, kterými jsou především
strategicky výhodná poloha v zázemí dvou krajských měst, výborná dopravní dostupnost,
bezpečnost, přírodní a kulturně historický potenciál, tradice lázeňství a rybníkářství, dopravní
a technická infrastruktura a atraktivity cestovního ruchu - tedy pro ochranu a rozvoj kulturních
a civilizačních hodnot, budou respektovány vymezené stabilizované plochy zastavěného
území a v souladu se stanoveným způsobem využití využívány vymezené plochy změn
(zastavitelné plochy a plochy přestavby).
Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro
ochranu a rozvoj přírodních hodnot budou respektovány vymezené stabilizované plochy
v krajině, včetně ploch změn v krajině, a stanovená koncepce uspořádání krajiny včetně
koncepce ÚSES.
Respektováním stanovené urbanistické koncepce bude stabilizován a podpořen
současný význam a funkce města Lázně Bohdaneč ve struktuře osídlení kraje.
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I.1.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných
ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
URBANISTICKÁ KONCEPCE
ÚP vytváří územní předpoklady pro postupné naplňování těchto cílů:
-

zastavení procesu suburbanizace a posílení role centra města při zachování jeho
doprovodné rekreační funkce ve vazbě na areál lázní,

-

zvýšení podílu revitalizovaných, rekultivovaných a regenerovaných ploch a jejich
smysluplné zapojení do funkčního organismu města a přírodního prostředí,

-

snížení rozsahu ploch či aktivit v příměstské krajině, které narušují její celistvost,
typický obraz a podmínky pro její rekreační využití,

-

zvýšení kapacity a využití rekreačních oblastí, vybavení a prostupnosti příměstské
krajiny se zaměřením na lázeňství a tradiční (na dopravní a technickou
infrastrukturu nenáročné) formy rekreace,

-

nesnížení koeficientu ekologické stability v rámci celého území města,

-

rozšíření sektoru malých a středních podniků orientovaných na služby a výrobu
nepoškozující životní prostředí,

-

zlepšení dopravního napojení výroby a omezení negativního vlivu dopravy,

-

zvýšení parkovací kapacity města,

-

zvýšení ochrany a udržitelného rozvoje území a jeho hodnot důsledným
uplatňováním metod a nástrojů územního a strategického plánování.

Stabilizované plochy s rozdílným způsobem využití, vymezené v zastavěném území
budou respektovány. Prostorové uspořádání města bude dotvářeno vymezenými plochami
změn (plochy zastavitelné a plochy přestavby) s doplněním ploch, kde je třeba budoucí
využití prověřit (územní rezervy).
Historicky vzniklá urbanistická kompozice města bude zachována a dále rozvíjena
zejména funkcemi bydlení (v rámci ploch bydlení v bytových domech a v rodinných domech
– městského a příměstského typu, ploch smíšených obytných – v centrech měst
a smíšených obytných městských a venkovských), rekreace (v rámci ploch rekreace rodinné,
rekreace na plochách přírodního charakteru a rekreace specifického využití), občanského
vybavení (v rámci ploch občanského vybavení veřejné infrastruktury a komerčních zařízení
malých a středních, lázeňství, tělovýchovných a sportovních zařízení a hřbitovů), výroby
(v rámci ploch výroby a skladování – zemědělské výroby, lehkého průmyslu a specifického
využití) při respektování samostatně vymezených ploch specifických.
Pro zajištění celkové urbanistické koncepce budou postupně naplňovány i koncepce
dopravní a technické infrastruktury, koncepce veřejných prostranství, koncepce sídelní
zeleně a koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení územního systému ekologické
stability.
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VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje následující zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem využití včetně
zastavitelných ploch (Z*) určených k zastavění rozhodnutím, které nabylo právní moci:

Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI): Z*, Z3a, Z3b, Z6, Z8,
Z10, Z62
Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC): Z58

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední
(OVM): Z22, Z26, Z31, Z55, Z59
Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS): Z28, Z41

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL): Z29, Z34, Z35, Z53

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS): Z39, Z44, Z46a, Z46b, Z54, Z56, Z57

Plochy dopravní infrastruktury – nemotorové (DX): Z51

Plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX): Z20

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV): Z*

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV): Z49

Plochy zeleně – zeleň přírodního charakteru (ZP): Z60, Z61

Plochy zeleně – specifické využití (ZX): Z48

Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO): Z52
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VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
ÚP vymezuje následující plochy přestavby v členění dle hlavního způsobu využití:
P2 – pro plochu rekreace – specifické využití (RX)
P3 – pro plochu rekreace – rodinná rekreace (RI)
P4, P7 – P9, P15 – pro plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
a komerční zařízení malá a střední (OVM)
P12 – pro plochu dopravní infrastruktury – silniční (DS)
P5, P10, P11, P13 – pro plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC)
P14 – pro plochu bydlení – v bytových domech (BH)
VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP respektuje a chrání stabilizované plochy sídelní zeleně reprezentované plochami
zeleně veřejné a doplňuje je o nově vymezenou plochu Z49. Systém dotváří nově vymezená
plocha zeleně specifického využití Z48 (ZX), zeleně ochranné a izolační Z52 (ZO) a zeleně
přírodního charakteru Z60 a Z61 (obě ZP).

I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její
umisťování
I.1.d.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
I.1.d.1.1) SILNIČNÍ DOPRAVA
Současná silniční síť (silnice I/36, II/333, III/0361, III/3238, III/3239, III/32225) je
v území stabilizována a je respektována, kromě změn vyplývajících ze změny vedení silnice
I/36. Pro vedení silnice I/36 je v ÚP v rámci koncepce snížení dopravního zatížení
zastavěného území města vymezena plocha dopravní infrastruktury silniční (Z46a a Z46b)
v poloze mimo ZÚ v šíři ochranného pásma silnice I. třídy včetně územní rezervy (R3) v šíři
100 metrů na obě strany od této plochy.
Současný systém ostatních komunikací je v území plně stabilizován a realizován. ÚP
v rámci koncepce eliminace dopravního zatížení obytného území dopravou související
s obsluhou průmyslových ploch vymezuje nové napojení města na přeložku silnice I/36, a to
v prodloužení dnešní ulice Na Lužci směrem jižním (Z44), a napojení plochy Z10 na tento
systém (Z57). Všechny ostatní plochy změn (zastavitelné plochy a plochy přestavby) jsou na
současný stabilizovaný systém ostatních komunikací připojitelné přímo.
Odstavná stání u stabilizované i nové zástavby musí být řešena v rámci vymezených
ploch nebo vlastních objektů. V rámci koncepce zvýšení parkovacích kapacit a pro
uspokojení požadavků na parkovací stání jsou stabilizované plochy respektovány a nově
vymezeny plochy dopravní infrastruktury silniční - záchytná parkoviště (Z39, Z54 a Z56) a rozšířeno současné parkoviště při lázeňském parku (Z*). Další plocha pro toto využití se
vymezuje formou přestavby (P12).
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I.1.d.1.2) JINÉ DRUHY DOPRAVY
Samostatně se v území vymezují plochy dopravní infrastruktury - nemotorové (DX) –
cyklostezky ve směru na Pardubice a Živanice, které jsou stabilizovány a je třeba je
respektovat. Nově se pro zvýšení bezpečnosti cyklodopravy a zlepšení prostupnosti území
vymezuje plocha Z51 (DX) severovýchodním směrem. Pro prověření propojení
severozápadním směrem na Bukovku se vymezuje plocha územní rezervy R2 (DX).

I.1.d.2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
I.1.d.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Lázně Bohdaneč budou i nadále zásobovány pitnou vodou z městského vodovodu,
který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy, včetně vlastních zdrojů vody, se
stoprocentním zabezpečením pokrytí nárůstu spotřeby.
Současná vodovodní síť je respektována.
Stabilizované plochy i plochy změn (zastavitelné plochy) budou zásobovány pitnou
vodou ze stávající vodovodní sítě a jejího rozšíření. Pro Z10 bude proveden kratší
zásobovací řad ze současné vodovodní sítě.
Pokud se týká nouzového zásobování vodou, pitná voda bude zajišťována cisternami
z jiného zdroje a zvýšeným dovozem balené pitné vody.
Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních
hydrantů osazených na vodovodní síti a z místních vodních toků a ploch stejně, jako tomu
bude i nadále u ploch stabilizovaných.
I.1.d.2.2) ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Zneškodňování a odvádění odpadních vod je řešeno kanalizační sítí, včetně jejího
rozšíření, a čerpací stanicí Lázně Bohdaneč a výtlačným řadem na ČOV Pardubice –
Rybitví. Plochy změn (zastavitelné plochy a plochy přestavby) budou napojeny na
současnou kanalizační síť. Pro plochu P9 bude provedena samostatná kanalizační stoka
vyústěná do ČS (v místě bývalé ČOV). Plochy Z34 a Z35 budou napojeny na současnou
kanalizační síť vzhledem ke konfiguraci terénu přečerpáním. Odvodnění správního území
včetně nakládání s povrchovými vodami je řešeno kombinací původní jednotné kanalizace
a posléze realizovanou kanalizací splaškovou zejména v centru města. Povrchové vody jsou
vyúsťovány do místních vodotečí.
I.1.d.2.3) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Zásobování řešeného území elektrickou energií zůstane i ve výhledu nezměněno
z TR 110/35 kV Opočínek systémem 35 kV odbočkami z vedení VN 815. Vzhledem
k prostorovému situování stávajících TS si plochy změn (zastavitelné plochy a plochy
přestavby) vyžádají zvýšení transformačního výkonu téměř u všech současných TS. Při
obnově současných vedení se upřednostňuje kabelizace systému VN.
I.1.d.2.4) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
Současná vedení VTL a STL plynovodu, včetně technologických objektů, jsou
stabilizována a budou respektována. V ZÚ a zastavitelných plochách se umožňuje rozvoj
plynofikace.
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Současný rozvod systému centrálního zásobování teplem z Elektrárny Opatovice je
stabilizovány a bude respektován. Jeho rozšíření je možné v zastavěném území
a zastavitelných plochách především s koncentrovanou zástavbou.
I.1.d.2.5) TELEKOMUNIKACE
Elektronická komunikační zařízení, radioreléová trasa a dálkový telekomunikační
kabel, jsou stabilizovány a budou respektovány. Rozvoj telekomunikací se umožňuje jak
v ZÚ, tak v plochách změn (zastavitelných plochách i plochách přestavby).
I.1.d.2.6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Dosavadní systém nakládání s odpady (včetně separace) bude zachován
a zkvalitňován. Plochy změn (zastavitelné plochy) budou do tohoto systému zapojeny.
Pro rozšíření a zkvalitnění služeb i v této oblasti se vymezuje plocha technické
infrastruktury – specifického využití Z20 (TX).

I.1.d.3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Současné plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu
lázeňství, tělovýchovná a sportovní zařízení a hřbitov jsou stabilizované a budou
respektovány.
Rozvoj občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury je možný v rámci
všech vymezených ploch změn (zastavitelných ploch a ploch přestavby) způsobu využití
veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (OVM) a tělovýchovná a sportovní
zařízení (OS). Dále se rozvoj občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
umožňuje v rámci všech zastavitelných ploch a ploch přestavby ostatních způsobů využití –
plochy bydlení v bytových domech (BH) bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
(BI), smíšené obytné – v centrech měst (SC), smíšené obytné – městské (SM), rekreace
rodinná rekreace (RI) a veřejných prostranství – veřejné zeleně (ZV), ve kterých to připouští
pro ně stanovené podmínky využití.

I.1.d.4) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Všechny stabilizované prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému
užívání, jsou pro jejich stabilizaci a zachování budoucím generacím samostatně vymezeny
jako plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně. Plochy tohoto charakteru zkvalitňují
i ostatní plochy s rozdílným způsobem využití vymezené v ZÚ, ve kterých to připouští pro ně
stanovené podmínky využití.
Nově se pro zkvalitnění nabídky ploch každodenní příměstské rekreace samostatně
vymezují plochy veřejné zeleně, a to jak zastavitelná (Z49), tak plocha změny v krajině
(K14).
Rozšíření veřejných prostranství s cílem zachování a zkvalitnění životního prostředí
města je rovněž nezbytné v rámci vymezených ploch změn (zastavitelných ploch a ploch
přestavby) ostatních způsobů využití - plochy bydlení v bytových domech (BH) bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské (BI), smíšené obytné – v centrech měst (SC),
smíšené obytné – městské (SM), rekreace rodinná rekreace (RI), ve kterých to připouští pro
ně stanovené podmínky využití, a to prostorově odpovídající rozsahu a charakteru území.
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I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch
a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření,
ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně
KONCEPCE
USPOŘÁDÁNÍ
KRAJINY
VČETNĚ
VYMEZENÍ
A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ

PLOCH

V území bude respektován charakter a struktura krajiny, včetně vymezených míst
krajinného rázu.
ÚP mimo ZÚ, včetně ploch přestavby, a zastavitelných ploch vymezuje následující
typy ploch s rozdílným způsobem využití v krajině - a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch
změn v krajině:
Plochy rekreace – specifické využití (RX)
Stabilizovaná plocha rekreace sportovního charakteru ve východní části území města
bude respektována. Nové plochy se nevymezují.
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN)
Stabilizované plochy tohoto charakteru se v území města nevyskytují.
Nově se vymezují plochy K9a a K9b pro rozvoj letní rekreace v severozápadní části
města s předpokladem využití přiléhajících vodních ploch rovněž k rekreačním účelům.
K prověření budoucího možného využití tohoto charakteru se vymezuje plocha R1
v jihozápadní části území města.
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Alej ke hřbitovu je stabilizována a bude respektována.
Nově se vymezuje plocha K14 pro rozvoj každodenní příměstské rekreace nejen
obyvatel sousedních obytných ploch.
Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)
Stabilizované plochy tohoto charakteru se v území města nevyskytují.
Nově se vymezují plochy K11 a K12 k posílení ochrany zastavitelných ploch a ploch
přestavby před negativními vlivy z vymezené plochy pro změnu vedení silnice I/36.
Plochy vodní a vodohospodářské (W)
ÚP respektuje vodní toky a vodní plochy v jejich dochovaném charakteru, včetně
ochranných resp. manipulačních pásem a funkcí v krajině (retenční, zavodňovací,
odvodňovací), včetně podzemních vedení (meliorací).
Nově se vymezuje vodní plocha K1 pro posílení vodní složky regionálního biocentra
9007 Neratov.
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Plochy zemědělské (NZ)
ÚP považuje plochy ZPF a jejich strukturu za stabilizovanou. Výjimečně se vynětí ze
ZPF povoluje jen v zastavitelných plochách, pro realizaci prvků ÚSES, zvýšení ekologické
stability území NPR Bohdanečský rybník včetně OP nebo pro protipovodňová a protierozní
opatření.
Plochy lesní (NL)
ÚP považuje plochy PUPFL za stabilizované a důsledně je chrání, kromě nezbytného
odnětí pro vymezené plochy Z26, Z46a, Z48, Z54, K1 a K12.
Nově se pro zalesnění vymezují plochy K2, K3, K13, K17, K18 a K19.
Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp)
ÚP respektuje a chrání rozptýlenou krajinnou zeleň především na plochách ostatní
neplodné půdy.
Nově se vymezují plochy K6, K10, K15 a K16 pro posílení prvků ÚSES a kvalitní
zapojení zastavitelných ploch na západní straně města do krajiny. Pro zvýšení ekologické
stability NPR Bohdanečský rybník včetně OP se vymezují plochy K20a – K20m.
Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole
I.1.f) tohoto ÚP.
Podmínky pro změny ve využití ploch
Mimo hranice ZÚ a zastavitelných ploch lze v rámci pozemkových úprav měnit využití
u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle platných právních
předpisů následujícím způsobem:
• z orné půdy na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, PUPFL,
• ze zahrady na ornou půdu, louku a pastvinu, vodní plochu, PUPFL,
• z louky a pastviny na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, PUPFL,
• z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu, PUPFL,
• z PUPFL na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu,
• pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na
orné půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, PUPFL.
Mimo pozemkových úprav lze bez nutnosti změny ÚP se souhlasem příslušného
dotčeného orgánu:
• měnit vzájemně kategorii (kulturu) pozemků zahrnutých do ZPF,
• zřizovat na plochách ZPF a PUPFL vodní plochy do 0,2 ha,
• pro zajištění přístupu k pozemkům vybudovat účelové komunikace na orné půdě,
zahradě, sadu, trvalém travním porostu, vodní ploše, lesním pozemku,
• provádět revitalizaci vodních ploch a vodních toků,
• vysazovat krajinnou zeleň a remízky a dělit plochy pozemků.

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Plochy funkčních prvků ÚSES – nadregionální biocentrum 8 Bohdaneč, nadregionální
biokoridor K72, regionální biocentrum 9007 Neratov, místní biocentra 33 Panský Soukovec,
34 Pod Bory, 205 Černá Strouha, 206 Za Dědkem, místní biokoridory 14, 17, 155, 158, 159,
160, 161, 162 a 168 jsou upřesněny a vymezeny. Je třeba zajistit funkčnost části
nadregionálního biokoridoru K72.
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Liniové stavby dopravní a technické infrastruktury budou projektovány a umisťovány
tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Na těchto plochách a v jejich
blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové
bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Veškeré zásahy musí být
podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány. Při výsadbě a obnově prvků
ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám.

PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost
Pro účel dopravní prostupnosti bude nadále využívána stabilizovaná síť pozemních
komunikací, která je akceptována a nadále rozvíjena vymezenými plochami dopravní
infrastruktury silniční.
Pro zvýšení bezpečnosti cyklodopravy a zlepšení prostupnosti území jsou koncepcí
dopravní infrastruktury vymezeny plochy specifického využití – cyklostezky.
Pro zajištění prostupnosti západním směrem přes plochu dopravní infrastruktury
silniční budou v rámci této plochy realizována dostatečně kapacitní mimoúrovňová křížení
pro pěší a cyklisty.
Biologická prostupnost
Současná biologická prostupnost území je mírně omezená především většími
plochami polí s chybějící rozptýlenou zelení a omezenou funkčností prvků ÚSES. Pro
zvýšení biologické prostupnosti se navrhuje zajištění funkčnosti části nadregionálního
biokoridoru a vymezení ploch lesních (K2, K3, K13, K17, K18 a K19) a ploch smíšených
nezastavěného území – přírodních (K6, K10, K15 a K16) včetně doplnění krajinné zeleně.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
ÚP připouští opatření tohoto charakteru v plochách s rozdílným způsobem využití (W,
NZ, NL a NSp) mimo ZÚ a zastavitelné plochy.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI
ÚP připouští opatření tohoto charakteru v plochách s rozdílným způsobem využití (W
a NSp) mimo ZÚ a zastavitelné plochy.

REKREACE
Stabilizované plochy rekreace rodinné na území města se vyskytují jak samostatně
(RI), tak v rámci ploch smíšených obytných venkovských (SV). Tyto plochy jsou
respektovány, avšak z důvodu zachování a ochrany krajinného zázemí města nebudou již
dále rozšiřovány, kromě nově vymezené plochy přestavby P3 (RI).
ÚP zdůrazňuje význam území města v oblasti příměstské (denní) rekreace
a cestovního ruchu lázeňského místa v dosahu krajského města Pardubic vymezením ploch
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pro rekreaci se specifickým využitím (RX) stabilizovaných, které jsou respektovány, včetně
jejich doplnění o plochu P2 a vymezením nových ploch rekreace na plochách přírodního
charakteru (RN) K9a a K9b. Pro prověření možného budoucího využití pro rozvoj letní
rekreace je vymezena plocha R1 s cílem rozšíření a zkvalitnění nabídky pro občany
a návštěvníky města.
Současná rekreace spjatá s lázeňstvím je respektována a dále rozvíjena v rámci
stabilizovaných ploch občanského vybavení – lázeňství (OL), ploch veřejných prostranství –
veřejných prostranství (PV), včetně nově vymezené plochy Z* a veřejné zeleně (ZV), včetně
nově vymezených ploch Z49 a K14 a nově vymezené plochy zeleně – specifického využití
Z48 (ZX).
Pro podporu rozvoje rekreace a cestovního ruchu budou nadále využívány i plochy
občanského vybavení – veřejné infrastruktury a komerčních zařízení malých a středních
(OVM), a to jak stabilizované, které jsou respektovány, tak plochy přestavby P4, P7, P8, P9,
P15 a plochy nově vymezené Z26, Z31, Z55 a Z59. Pro tentýž účel jsou a nadále budou
v mezích stanovených podmínek využívány rovněž plochy smíšené obytné – v centrech
měst (SC), a to jak stabilizované, tak plochy přestavby P5, P10, P11, P13 i plocha nově
vymezená Z58. Rozvoj aktivit občanského vybavení na podporu cestovního ruchu a rekreace
se připouští i v plochách bydlení v bytových domech (BH) a bydlení v rodinných domech –
městské a příměstské (BI), a to jak stabilizovaných, tak i zastavitelných a plochách
přestavby.
V rámci prověření možného budoucího využití se aktivity tohoto charakteru připouští
i v R6 – ploše smíšené obytné – městské (SM).

DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Plochy pro dobývání nerostů se v území nevyskytují. Pro prověření budoucího
možného dobývání ložiska štěrkopísků se vymezuje plocha územní rezervy R1 jako plocha
těžby nerostů – nezastavitelná (NT).
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I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud
je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití,
popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek
ochrany krajinného rázu
ÚP respektuje současné členění území města na stabilizované plochy s rozdílným
způsobem využití pokrývající celé katastrální území, které dotváří vymezením ploch změn
(zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině) a ploch územních rezerv.
ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití:
-

plochy bydlení – v bytových domech (BH),

-

plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské
(BI),

-

plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC),

-

plochy smíšené obytné – městské (SM),

-

plochy smíšené obytné – venkovské (SV),

-

plochy rekreace – rodinná rekreace (RI),

-

plochy rekreace – specifické využití (RX),

-

plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN),

-

plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční
zařízení malá a střední (OVM),

-

plochy občanského vybavení – lázeňství (OL),

-

plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
(OS),

-

plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH),

-

plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ),

-

plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL),

-

plochy výroby a skladování – specifické využití (VX),

-

plochy specifické (X),

-

plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),

-

plochy dopravní infrastruktury – nemotorové (DX),

-

plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI),

-

plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX),

-

plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV),

-

plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV),

-

plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO),

-

plochy zeleně – specifické využití (ZX),

-

plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP),
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-

plochy vodní a vodohospodářské (W),

-

plochy zemědělské (NZ),

-

plochy lesní (NL),

-

plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp),

-

plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT).

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným
způsobem využití se jedná o:
-

plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití),

-

plochy změn (návrhové – kde je navržena budoucí změna využití
– Z = zastavitelná plocha, – P = plocha přestavby, – K = plocha
změny v krajině),

-

plochy územních rezerv (kde je navržena ochrana pro možný
budoucí způsob využití – R).

Mírou využití území se rozumí poměr mezi stavebně zpevněnou částí plochy
(stavbou hlavní, stavby doplňkové, dvorky či nádvoří, vjezdy, chodníky apod.) a částí plochy
ponechanou v nezpevněném stavu (předzahrádky, zahrady apod.). Míra využití území se
stanovuje pro celou vymezenou plochu i pro každou z ní oddělenou část (vyjma ploch změn
v krajině).
Výšková hladina zástavby se stanovuje jako rozdíl nadmořských výšek nejvyššího
bodu stavby a nejníže položeného místa průniku jejích konstrukcí úrovní rostlého terénu.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ
ÚP stanovuje pro využití ploch s rozdílným způsobem využití tyto podmínky:
Plochy bydlení – v bytových domech (BH)
Hlavní využití:
-

bydlení v bytových domech.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 1 000 m2
prodejní plochy a hřbitova),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

19

Územní plán Lázně Bohdaneč

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 50 %,

-

výšková hladina zástavby – respektovat současnou hladinu
zástavby.

Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI)
Hlavní využití:
-

bydlení v rodinných domech.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 400 m2
prodejní plochy a hřbitova),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 30 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 10 m.

Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC)
Hlavní využití:
-

bydlení v bytových domech,

-

občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 1 000 m2
prodejní plochy a hřbitova).

Přípustné využití:
-

bydlení v rodinných domech,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním,
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním
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Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – min. 12,5 m, max. 18 m.

Plochy smíšené obytné – městské (SM)
Hlavní využití:
-

bydlení v bytových domech a v rodinných domech,

-

občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 1 000 m2
prodejní plochy a hřbitova).

Přípustné využití:
-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním,
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 50 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 10 m.

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)
Hlavní využití:
-

bydlení v rodinných domech,

-

rodinná rekreace.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (kromě obchodního prodeje nad 200 m2
prodejní plochy a hřbitova),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zájmový chov drobných zvířat,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.
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Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným
nebo podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:
-

výroba a služby, které svým provozem nesníží kvalitu prostředí,
souvisejícího území pod podmínkou prokázání této skutečnosti
před vydáním správního rozhodnutí.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 30 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 9 m.

Plochy rekreace – rodinná rekreace (RI)
Hlavní využití:
-

rodinná rekreace.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (tělovýchova a sport),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

- zeleň.
Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – 30 %,
výšková hladina zástavby – max. 8 m.

Plochy rekreace – specifické využití (RX)
Hlavní využití:
-

specifické formy rekreace a sportu.

Přípustné využití:
- občanské vybavení (stravování, ubytování, služby související
s hlavním využitím),
-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství,

-

vodní plochy do 0,2 ha.
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Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 30 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 8 m.

Plochy rekreace – rekreace na plochách přírodního charakteru (RN)
Hlavní využití:
krátkodobá rekreace.

-

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (stravování, tělovýchova a sport),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

vodní plochy do 0,2 ha, mokřady.

Nepřípustné využití:
stavby, činnosti a zařízení nesouvisející s hlavním nebo přípustným
využitím.

-

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – v ploše R1 max. 1 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 4,5 m.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá
a střední (OVM)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (veřejná infrastruktura - veřejná správa,
ochrana obyvatelstva, sociální a zdravotní služby, péče o rodinu,
tělovýchova a sport), občanské vybavení (komerční zařízení malá
a střední - obchodní prodej, ubytování, stravování, služby)
nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních
plochách umožňujících umístění staveb pro bydlení,

-

pro plochu P4 občanské vybavení výhradně ve vazbě na cestovní
ruch (stravování, nevýrobní služby, tělovýchova a sport).
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Přípustné využití:
-

bydlení v ploše P7,

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití, vyjma plochy P4,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním
přípustným využitím.

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 60 %, v plochách Z22, Z55 max. 90 %,
v ploše P4 max. 20 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 12 m, v ploše P4 max. 6 m.

Plochy občanského vybavení – lázeňství (OL)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (lázeňství).

Přípustné využití:
-

občanské vybavení související s hlavním využitím,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

bydlení v rámci staveb hlavního využití,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství,

-

vodní plochy do 0,2 ha.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 50 %,

-

výšková hladina zástavby – respektovat současnou hladinu
zástavby.
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Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (tělovýchova a sport).

Přípustné využití:
-

občanské vybavení související s hlavním využitím,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

rekreační vodní plochy do 0,2 ha.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 10 m.

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)
Hlavní využití:
-

občanské vybavení (veřejné pohřebiště).

Přípustné využití:
-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
přípustným využitím,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

nebo

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.
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Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)
Hlavní využití:
-

zemědělská výroba, rybniční hospodářství a skladování pro
zemědělství.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (stravování, obchodní prodej, služby),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň,

-

vodní plochy do 0,2 ha.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 9 m.

.
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)
Hlavní využití:
-

výroba a skladování, výrobní služby, jejichž negativní vliv
nepřekračuje hranici vymezené plochy nad mez pro sousední
plochy přípustnou.

Přípustné využití:
-

občanské vybavení (obchodní prodej, služby),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 9 m.
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Plochy výroby a skladování – specifické využití (VX)
Hlavní využití:
-

speciální chemická výroba včetně skladování.

Přípustné využití:
-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy specifické (X)
Hlavní využití:
-

obrana a bezpečnost státu,

-

civilní ochrana.

Přípustné využití:
-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

- zeleň.
Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Hlavní využití:
-

silniční doprava na pozemcích silnic I., II. a III. třídy a ostatních
komunikací, včetně všech souvisejících staveb a zařízení.
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Přípustné využití:
-

ostatní plochy pro dopravu (např. parkoviště, odstavné plochy,
garáže), chodníky mimo průjezdný profil komunikací,

-

nemotorová doprava,

-

dopravní vybavení,

-

liniové stavby technické infrastruktury,

-

zeleň,

-

veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury – nemotorové (DX)
Hlavní využití:
- nemotorová doprava.
Přípustné využití:
-

motorová doprava majitelů a uživatelů přilehlých pozemků,

-

liniové stavby technické infrastruktury,
stavby a zařízení sloužící hlavnímu využití (informační systém,
odpočívadla),

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI)
Hlavní využití:
-

technická infrastruktura.

Přípustné využití:
- dopravní infrastruktura související s hlavním využitím,
-

zeleň.
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Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX)
Hlavní využití:
-

služby zabezpečující údržbu a provoz města.

Přípustné využití:
-

zahradnictví,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

zeleň.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisejícím

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:

-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 60 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 9 m.

Plochy veřejných prostranství – veřejná prostranství (PV)
Hlavní využití:
-

veřejná prostranství (zpevněné plochy a zeleň).

Přípustné využití:
-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

občanské vybavení (služby),

-

drobná architektura a mobiliář pro relaxaci,

-

zařízení pro dopravu v klidu (parkoviště), chodníky, nemotorová
doprava,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury.
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Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:

-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 70 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 4 m.

Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Hlavní využití:
-

zeleň na plochách veřejných prostranství (např. park).

Přípustné využití:
-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy),
chodníky,

-

nemotorová doprava,

-

občanské vybavení (tělovýchova a sport),

-

občanské vybavení (občerstvení),

-

drobná architektura a mobiliář pro relaxaci,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území - max. 5 %,

-

výšková hladina zástavby – max. 6 m.

Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)
Hlavní využití:
-

ochranná a izolační zeleň.

Přípustné využití:
-

ostatní plochy pro dopravu (chodníky),

-

nemotorová doprava,

-

liniové stavby technické infrastruktury.
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Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy zeleně – specifické využití (ZX)
Hlavní využití:
-

lesopark.

Přípustné využití:
-

vodní plochy do 0,2 ha,

-

drobná architektura a mobiliář pro relaxaci,

-

občanské vybavení (občerstvení),

-

nemotorová doprava,

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 1 %,

-

výšková hladina zástavby – není stanovena.

Plochy zeleně – přírodního charakteru (ZP)
Hlavní využití:
-

zeleň přírodního charakteru.

Přípustné využití:
-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační
systémy, odpočívadla),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním
nebo přípustným využitím a liniové stavby veřejné dopravní
a technické infrastruktury.
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Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

míra využití území – max. 1 %,

-

výšková hladina zástavby – není stanovena.

Plochy vodní a vodohospodářské (W)
Hlavní využití:
-

vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů
v krajině, akumulace vody a odvádění povrchových vod).

Přípustné využití:
-

protipovodňová a protierozní ochrana území,

-

chov ryb,

-

rekreační vodní plavba,

-

liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury,

-

mokřady,

-

přírodě blízké ekosystémy,

-

prvky ÚSES.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy zemědělské (NZ)
Hlavní využití:
-

obhospodařování zemědělského půdního fondu.

Přípustné využití:
-

protierozní opatření,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,
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-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační
systémy, odpočívadla),

-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury,

-

prvky ÚSES,

-

vodní plochy do 0,2 ha.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy lesní (NL)
Hlavní využití:
-

plnění funkcí lesa.

Přípustné využití:
-

protierozní opatření,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící
veřejnému užívání (trasy nemotorové dopravy, informační
systémy a odpočívadla).

-

liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním
nebo přípustným využitím,

-

technická infrastruktura související s hlavním nebo přípustným
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

-

prvky ÚSES,

-

vodní plochy do 0,2 ha, mokřady.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.
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Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní (NSp)
Hlavní využití:
-

přírodní a přírodě blízké ekosystémy,

-

protierozní a protipovodňová ochrana.

Přípustné využití:
-

vodní plochy do 0,2 ha, mokřady,

-

zeleň,

-

liniové stavby technické infrastruktury,

-

stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

-

prvky ÚSES.

Nepřípustné využití:
-

stavby,
zařízení
a
činnosti
nebo přípustným využitím.

nesouvisející

s hlavním

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.

Plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT)
Hlavní využití:
-

povrchová těžba nerostné suroviny.

Přípustné využití:
-

technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo
přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické
infrastruktury.

Nepřípustné využití:
-

stavby, zařízení a
přípustným využitím.

činnosti

nesouvisející

s hlavním

nebo

Podmíněně přípustné využití:
-

není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:
-

nejsou stanoveny.
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SPECIFICKÉ

PODMÍNKY

PRO

VYUŽITÍ

VYBRANÝCH

PLOCH

S ROZDÍLNÝM

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:
-

-

-

-

zastavitelné plochy budou využívány postupně, počínaje jejich částmi
navazujícími na ZÚ,
v plochách přestavby se nepřipouští nové stavby pro dosavadní způsob využití
vyjma plochy P7,
srážkové vody z ploch určených pro novou zástavbu budou před svedením do
kanalizace a vodního toku vsakovány nebo zadržovány v rámci dané plochy,
v plochách, které zasahují do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, budou stavby
hlavní i vedlejší včetně oplocení umisťovány nejblíže ve vzdálenosti 25 m od
okraje lesa,
využití ploch Z3a, Z3b, Z8 a Z10 bude možné po doložení nepřekročení
hygienických limitů hluku z plochy Z46a vymezené pro přeložku silnice I/36,
využití ploch P11 a Z59 pro bydlení bude možné po doložení nepřekročení
hygienických limitů hluku ze současné silnice II/333,
využití ploch P13 a Z58 pro bydlení bude možné po doložení nepřekročení
hygienických limitů hluku ze současné silniční komunikace I/36,
využití plochy P14 pro bydlení bude možné po doložení nepřekročení
hygienických limitů hluku ze stabilizované sousední plochy specifické (X),
do plochy Z26 nebudou umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu před
hlukem ze stabilizované plochy výroby a skladování – specifické využití (VX),
využití plochy Z29 bude možné po doložení nepřekročení hygienických limitů
hluku z této plochy na hranicích nejbližších chráněných venkovních prostorů,
v ploše P7 nebudou umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu před
hlukem z plochy Z29,
využití ploch P7, P8, P9 a Z31 pro stavby a zařízení vyžadující ochranu před
hlukem bude možné po doložení nepřekročení hygienických limitů hluku z plochy
Z46a vymezené pro přeložku silnice I/36 a ze současné silnice II/333, včetně
jejího napojení na přeložku silniční komunikace I/36, v těchto plochách se
vylučuje trvalé bydlení,
v ploše Z55 se připouští pouze využití umožněné ve vnitřním území lázeňského
místa Statutem lázeňského místa,
v plochách Z58, P5 a P10 se nepřipouští rodinné domy,
v plochách technické infrastruktury – specifické využití (TX) bude při hranici
s plochami určenými pro bydlení realizován pás zeleně ochranné a izolační tak,
aby negativní vlivy ploch tohoto využití neomezovaly sousední plochy určené pro
bydlení, v ploše Z20 před zahájením jejího využití,
ve stabilizované ploše lázeňství (OL) bude respektována dominanta komína
s čapím hnízdem,
dopravní obsluhu návrhových ploch umístěných u současné trasy silnice I/36
nutno řešit prostřednictvím místních komunikací,
využití plochy Z53 se podmiňuje realizací plochy zeleně ochranné a izolační Z52,
využití ploch Z34 a Z35 se podmiňuje realizací obchvatu v ploše Z46a
s dopravním napojením v ploše Z44,
v plochách K6 a K15 budou zachovány atraktivní průhledy na město, které budou
navrženy v rámci projektu využití těchto ploch.
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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
V území města bude respektována oblast krajinného rázu 01 – Pardubicko, krajinný
celek 01/01 Bohdanečsko s typy krajin rybniční, lesozemědělské a při severním okraji
zemědělské.
Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se proto stanovují
tyto podmínky:
■

při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici města s tím, že
výšková hladina zástavby nesmí výrazně narušit současný krajinný ráz,

■

do volné krajiny neumisťovat zařízení narušující harmonická měřítka krajiny
(výškové stožáry, zařízení pro ustájení zvířat a objekty pro skladování či
odstavování zemědělské techniky a pod.),

■

do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do
krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území,
harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění,

■

inženýrské sítě umisťovat přednostně pod zem,

■

při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření
nových výhledů a průhledů, zejména na výškové dominanty města (kostel,
základní škola),

■

v ZÚ a v zastavitelných plochách se na střechách budov nevylučuje umisťování
fotovoltaických systémů,

■

zvyšovat pestrost krajiny, zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně
podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky, aleje a pod.),

■

zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním, obnovou a údržbou cestní sítě,

■

v celém území města se připouští informační a reklamní zařízení ne větší než
0,6 m2, umístěné do 2 m nad terénem,

■

v ZÚ a zastavitelných plochách se připouští informační a reklamní zařízení ne
větší než 3 m2, umístěné výhradně na stavbě, a to vždy 1 informační a reklamní
zařízení na 1 stavbě.

ÚP nestanovuje další podmínky plošného a prostorového uspořádání zajišťující
ochranu krajinného rázu, a proto k zásahům do krajinného rázu, zejména umisťování
a povolování staveb, bude v zastavitelných plochách a v plochách změn v krajině nadále
vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody.
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I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
ÚP vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění:
VD1 – dopravní infrastruktura – silnice I. třídy včetně souvisejících staveb a zařízení (Z46a,
Z46b) v k.ú. Lázně Bohdaneč.
VD2 – dopravní infrastruktura – cyklostezka (Z51) v k. ú. Lázně Bohdaneč.
Na území města se vymezuje toto veřejně prospěšné opatření s možností
vyvlastnění:
VU1 – územní systém ekologické stability – nadregionální biokoridor (K72) v k.ú. Lázně
Bohdaneč.
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci se
na území města nevymezují.

I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
ÚP nevymezuje žádné další veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná
opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

I.1.i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
ÚP vymezuje plochy územních rezerv pro způsob využití:

Plochy smíšené obytné – městské (SM) – R6
Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) – R4, R5
Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – R3
Plochy dopravní infrastruktury – nemotorové (DX) – R2

37

Územní plán Lázně Bohdaneč

Plochy těžby nerostů – nezastavitelné (NT)- R1
Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru (RN) – R1
a stanovuje především tyto podmínky pro prověření budoucího využití:
-

koordinace s limity využití území a jeho hodnotami,

-

napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

-

přínos pro udržitelný rozvoj území,

-

pořadí změn v území (etapizace),

-

prokázání potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch téhož způsobu využití
(v případě R4 – R6).

I.1.j) Vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty
pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení
dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
ÚP vymezuje v k. ú. Lázně Bohdaneč tyto plochy, ve kterých je prověření změn jejich
využití územní studií podmínkou rozhodování:
ÚS – I
ÚS – II
ÚS – III
ÚS – IV
ÚS – V
ÚS – VI
ÚS – VII
ÚS – VIII
ÚS – IX

Z3b + K15,
Z8 + P8 + K6 + K12,
Z10 + Z49 + K14,
Z31 + P9 + R1,
Z28,
Z29 + Z59 + P7 + K11,
Z48 + Z54,
P2 + P3,
R6.

Pro pořízení územních studií, pro jejich schválení pořizovatelem a vložení dat
o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovují následující lhůty ode
dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Lázně Bohdaneč:
ÚS – I, ÚS – II, ÚS – III, ÚS – IV a ÚS – VII 5 let; ÚS – V, ÚS – VI, ÚS – VIII a ÚS – IX 8 let.

I.1.k) Údaje o počtu stran územního plánu a počtu výkresů k němu
připojené grafické části
Textová část ÚP má celkem 38 stran.
Grafická část ÚP obsahuje 4 výkresy:
I.2.a. Výkres základního členění území
I.2.b.1. Hlavní výkres
I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury
I.2.c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1 : 5 000,
1 : 5 000,
1 : 5 000,
1 : 5 000.
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II.1.

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU
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II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších
vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ
Město Lázně Bohdaneč se nalézá v Pardubickém kraji, v SO ORP Pardubice,
severozápadně od krajského města Pardubice. Sousedí s územím města Pardubice
a obcemi Srch, Stéblová, Dolany, Křičeň, Bukovka, Neratov, Živanice, Černá u Bohdanče
a Rybitví.
Město je v současnosti jediným lázeňským místem v Pardubickém kraji. Tato
skutečnost je v souladu se Strategií jedním ze základních pilířů pro stanovení koncepce
rozvoje města a urbanistické koncepce.
Řešené území města leží ve Východočeské tabuli. Geologické podloží je vyplněné
mocným pokryvem kvartérních sedimentů, druhohorní křídové sedimenty vystupují místy na
povrch, převážně v severozápadní části. Jedná se o vápnité jílovce, svrchnoturonského stáří.
Vlastní město a nejbližší okolí leží na fluviálních písčitých štěrcích rysského a vurmského
stáří. Část území je chráněná jako ložisko nerostných surovin. Do severovýchodní části
území zasahuje CHLÚ Lázně Bohdaneč pro těžbu štěrkopísku. Budoucí možné využití
ložisek štěrkopísků na jihozápadě území se navrhuje prověřit. Existence a rozvoj lázní,
založených na využívání ložisek peloidů, má dostatek surovinových zdrojů.
Územím protéká Opatovický kanál, který byl uměle vytvořen pro zásobování kdysi
rozsáhlé rybniční soustavy. Je veden od řeky Labe (Opatovický jez) a ústí zpět do Labe pod
Semínem. Tato technická památka umožňuje provozování rekreační vodní plavby, avšak
v omezené míře, protože je zároveň vodní větví NRBK. Celé území města patří k povodí
Labe, do něhož ústí drobné toky (Rajská strouha, Brožovka, Černská strouha). V západní
části leží několik drobných soustav rybníků a největší rybník Pardubického kraje
(Bohdanečský), které limitují využití území města, avšak zároveň jsou jeho výraznou přírodní
hodnotou.
Do území ze severní strany zasahuje nadregionální biocentrum NRBC8 Bohdaneč.
Z něj vychází jihozápadním směrem nadregionální biokoridor K72, a to v trofické a hydrické
trase. Do západního okraje zasahuje regionální biocentrum 9007 Neratov. Propojení těchto
prvků je plně funkční a odpovídá ZÚR Pk.
Prvky ÚSES místní úrovně navazují na sousední území s prvky ÚSES a napojení
jsou téměř ve všech případech funkční. Na severním okraji navazuje na místní biocentrum
34 Pod Bory, biokoridor LBK5 v Návrhu ÚP obce Křičeň. Tento LBK je v obci Křičeň dále
veden východním směrem při hranici s řešeným územím, což je v rozporu s poskytnutými
ÚAP a v tomto ÚP proto není doplněn do prostorové velikosti a propojen. Na severním okraji
funkčně navazuje biokoridor 14 vedoucí při hranici s obcí Křičeň a dále funkčně navazuje na
biokoridor v ÚP obce Dolany. Biokoridor 168 je funkčně i prostorově propojen s biokoridorem
v ÚP města Pardubice, v katastrálním území Semtín. Biokoridor 162 navazuje na biokoridor
LBK20 v obci Rybitví a trasa byla zpřesněna na hranice parcel, k toku a lesnímu okraji. Toto
propojení je nefunkční, neboť v obci Rybitví je v ÚP tato část jako nefunkční – návrhová. Lze
jej však kvalitativně zlepšit a zajistit jeho funkčnost. Tento prvek navazuje v obci Rybitví na
funkční prvek LBK23, který končí na hranici řešeného území. Vzhledem k tomuto je prvek
161 upraven, navazuje na LBK23 a propojuje ho s LBC 204 U kozí ryby. Biokoridor LBK20 je
veden východně od tohoto napojení (s prvkem 162) ještě z části po společné hranici. Toto
vedení LBK20 neodpovídá poskytnutým ÚAP a mělo by být v obci Rybitví zrušeno. V tomto
ÚP již není na toto vedení LBK20 reagováno.
Na jižním okraji území navazuje biokoridor 155 funkčně i prostorově na biokoridor
v sousední ÚP obce Černá u Bohdanče. Funkčně je na tuto obec napojen i biokoridor 158.
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V území leží NPR Bohdanečský rybník, EVL Bohdanečský rybník a rybník Matka a PO
Bohdanečský rybník. Tyto přírodní hodnoty výrazně limitují možnosti využití značné části
území města, avšak zároveň jsou i atraktivitou pro cestovní ruch, resp. využitelným
turistickým cílem. Celé území leží v bioregionu Pardubickém, v oblasti krajinného rázu
Pardubicko, s typy krajin rybniční, lesozemědělské a při severním okraji zemědělské. Celé
území je krajinou s předpokládanou vyšší mírou urbanizace. Tyto charakteristiky ÚP
v souladu se ZÚR Pk respektuje a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj především
koncepcí uspořádání krajiny.
Lesy, které v řešeném území patří do PLO 17 Polabí, ÚP respektuje.
Z hlediska širších dopravních vztahů leží Lázně Bohdaneč na křižovatce silnice I/36
a silnice II/333. Tyto silnice zajišťují hlavní dopravní vazby, a to na Pardubice, Hradec
Králové, Chlumec nad Cidlinou (D11) a Přelouč. Z hlediska širších vazeb je vymezena
změna vedení silnice I/36 a její nové napojení na dálnici D11 v MÚK Dobřenice víceméně
v souladu s ÚP obce Křičeň a města Pardubice. Nejbližší železniční zastávka je v Semtíně,
pro rychlíkovou dopravu v Pardubicích. Na tato místa je město napojeno veřejnou dopravou
(trolejbus č. 3). Nejbližší letiště s mezinárodní dopravou je v Pardubicích. Do území města
zasahují pouze jeho OP a celé území leží v OP radiolokačního prostředku Pardubice
a Nepolisy. Území města je proto dopravně velmi dobře dostupné. Kromě obchvatu I/36,
který odstraní negativní vlivy tranzitní silniční dopravy, není nutno iniciovat další nadmístní
dopravní investice. Jižní část města s plochami podnikatelských aktivit se navrhuje napojit na
budoucí vedení silnice I/36 prostřednictvím vymezené ostatní komunikace přes území obce
Rybitví (plochou územní rezervy v ÚP Rybitví). Ve směru na Pardubice a Živanice jsou
v souběhu se současnými silnicemi I/36 a II/333 vedeny cyklostezky. Nově je vymezena ÚR
pro cyklostezku v souběhu se současnou silnicí I/36 ve směru na Bukovku (v ÚP této obce
dosud není). Pro zvýšení silniční dopravy ve směru na Hradec Králové je vymezena
cyklostezka v souběhu se silnicí II/333 (bez nároků na vymezení na území sousední obce).
Lázně Bohdaneč jsou součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy, což je
předpokladem pro zajištěné dlouhodobé zásobování města pitnou vodou z ověřených zdrojů
a v dostatečném množství.
Odpadní vody jsou odváděny centrálním sběračem a přečerpávány do ČOV
Pardubice – Rybitví, čímž je dlouhodobě zajištěno kvalitní zneškodňování odpadních vod
v souladu s krajskou koncepcí mimo území města.
Zásobování elektrickou energií je stabilizováno a zajištěno z napájecího bodu TR
110/35 kV Opočínek napojeného na TR 220/110 kV Opočínek. S ohledem na blízkost
napájecího bodu TR Opočínek procházejí řešeným územím nadzemní vedení VN a VVN.
Hlavním napájecím vedením pro město Lázně Bohdaneč je nadzemní vedení VN 815
s možností provozní zálohy z vedení VN 818, což zajišťuje dlouhodobou perspektivu
dostatečného zásobování území města elektrickou energií.
Území města je z části zásobováno teplem ze stabilizovaného teplovodu z Elektrárny
Opatovice, který je respektován a dostatečně dimenzován i pro případný další zájem o toto
médium.
Rovněž tak bezkolizní zásobování plynem je v potřebném množství zajištěno z VTL
plynovodu, procházejícího územím města, bez potřeby ploch pro další investice.
Využitelnost (především rekreační) západní části území města významně omezuje
ochranné pásmo objektu vojenské střelnice, která leží na území obce Neratov.
ÚP zohledňuje cíle stanovené v rozvojových dokumentech Pardubického kraje
a dobrovolného svazku obcí Mikroregion Bohdanečsko, kterého je město členem. Tyto se
především zaměřují na udržitelný rozvoj území, rozvoj venkova, rozvíjení kulturních
a historických hodnot a ochranu životního prostředí, což odpovídá obecným cílům územního
plánování a Strategii rozvoje města Lázně Bohdaneč.
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Kromě výše popsaných vazeb na ÚP sousedních územních obvodů (dopravní
infrastruktura, ÚSES) nejsou známy další záměry na koordinaci ÚP v rámci širších vztahů,
kromě požadavků na respektování limitů využití území nadmístního významu.
POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Z celostátního závazného nástroje územního plánování, tj. Politiky územního rozvoje
(PÚR) ČR 2008, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009, ani
z širších územních vztahů, nevyplývají pro pořízení Územního plánu města Lázně Bohdaneč
žádné zvláštní požadavky. Politika územního rozvoje České republiky zahrnuje území
řešené územním plánem Lázně Bohdaneč do rozvojové oblasti OB4 – Rozvojová oblast
Hradec Králové/Pardubice, která předpokládá vyšší zatížení území rozvojovými aktivitami
regionálního, nadregionálního i mezinárodního významu. Dále PÚR ČR 2008 vede
v blízkosti řešeného území rozvojovou osu OS4 – Rozvojová osa Praha – Hradec
Králové/Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko (- Wroclaw). Z republikových priorit
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených „Politikou
územního rozvoje“, k jejichž naplnění ÚP přispívá, je možno zmínit tyto body, které jsou
v území aktuální:
(14)

(14)

(16)

(17)

(21)

(23)

ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území
včetně urbanistického a architektonického dědictví
ÚP při respektování limitů využití území stabilizuje hodnotné plochy jak v ZÚ, tak
mimo něj; plochy změn jsou vymezeny při zohlednění všech hodnot území,
zachovat ráz urbanistické struktury území a jedinečnou kulturní krajinu (případně
i cílenou ochranou míst zvláštního zájmu), bránit upadání krajiny
ÚP stanovuje urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny s cílem plně
respektovat tuto prioritu,
při stanovování způsobu využití území v územním plánu dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků
Komplexní řešení je zajištěno zpracováváním nového ÚP na základě projednaného
a schváleného Zadání ÚP a na základě dohodnutých a schválených Pokynů pro
zpracování návrhu ÚP, vycházejících z veřejného projednání Konceptu ÚP,
vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
Vymezením ploch změn ÚP vytváří územní předpoklady pro předcházení náhlým
hospodářským změnám,
vymezit a chránit před zastavěním pozemky v bezprostředním okolí měst nezbytné
pro vytvoření souvislých ploch veřejné zeleně (zelené pásy), s cílem zachovat
souvislé území pro krátkodobou rekreaci
ÚP vymezil rozsáhlejší plochy veřejné zeleně v jižní části bezprostředně navazující na
zástavbu města a umožňující krátkodobou rekreaci. V ostatních částech tyto plochy
důsledně chrání a doplňuje,
vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území s ohledem na prostupnost krajiny
(zejména při umisťování dopravní a technické infrastruktury)
ÚP vymezuje nové plochy dopravní infrastruktury silniční (obchvat města napojující
ho na dálnici) a nemotoristické (cyklostezky).

Zbývající priority stanovené PÚR ČR nebo jejich části nejsou považovány pro území
města Lázně Bohdaneč za relevantní.
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ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
Krajská územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Pardubického
kraje (ZÚR Pk), vydaná 29. 4. 2010, zařazuje řešené území do rozvojové oblasti
republikového významu OB4 Hradec Králové – Pardubice (dle PÚR ČR 2008), ze které pro
území města vyplývá tato zásada pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování
o změnách v území:
-

zlepšit propojení v koridoru I/36 (severozápadním směrem) Pardubice – Lázně
Bohdaneč (- Dobřenice) – plocha v ÚP vymezena včetně územní rezervy.

ÚP řeší úkoly pro územní plánování stanovené ZÚR Pk pro OB4 takto:
a) zpřesnit koridory dopravy, vymezené v ZÚR Pk, zejména napojení areálu přístavu na
silnici I/36 (obchvat Lázní Bohdaneč) – koridor I/36 zpřesněn do plochy;
b) 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 – rozsah ploch v ÚP ověřen;
c) prověřit možnosti zlepšení silniční sítě ve vazbách na vybranou komunikační síť,
sledovanou v ZÚR Pk – I/2, I/36, R35, I/37 – prověřeno k I/36;
d) respektovat požadavky na ochranu ptačí oblasti Bohdanečský rybník, evropsky
významnou lokalitu Bohdanečský rybník a rybník Matka, národní přírodní rezervaci
Bohdanečský rybník a rybník Matka – požadavky v ÚP respektovány jako limity
využití území a jeho přírodní hodnoty;
e) respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES –
nadregionální biocentrum Bohdaneč, 9007 Neratov, regionální biokoridor NRBK
Bohdaneč – ÚSES v ÚP respektován a zpřesněn;
f) v územních plánech řešit vazby navazující silniční sítě na budoucí MÚK na R35 a I/37
s cílem snížit zatížení obytného území sídel – netýká se území města;
g) v územních plánech ověřit možnosti využití ploch souvisejících s těžbou štěrkopísků
pro rekreaci – možnost využití v ÚP ověřena, vymezena plocha územní rezervy.
ÚP následujícím způsobem přispívá k naplnění priorit územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území, stanovených ZÚR Pk:
(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.
ÚP jeho koncepcí nemění postavení města v rámci Pardubického kraje a vymezením
ploch změn usměrňuje jeho rozvoj tak, aby bylo zajištěno příznivé životní prostředí,
hospodářský rozvoj a sociální soudržnost.
(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 (aktualizace 2005/2006).
ÚP vymezuje plochu dopravní infrastruktury silniční pro realizaci přeložky silnice I/36.
(05) Vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby:
d)
napojení krajského města Pardubice na R35 v koridorech Lázně Bohdaneč –
Dobřenice a Sezemice – Časy (I/36).
ÚP vymezuje plochu dopravní infrastruktury silniční pro realizaci přeložky silnice I/36.
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(06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje.
Přitom se soustředit zejména na:
a)

zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizační
funkce krajiny;

b)

ochranu pozitivních znaků krajinného rázu;

c)

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;

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.

ÚP vytváří podmínky pro udržení a rozvoj péče o přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty, a to zejména:
a)

respektováním přírodních hodnot, míst s vysokou biologickou hodnotou
a podporou ekologicko – stabilizačních funkcí krajiny;

b)

respektováním a ochranou pozitivních znaků krajinného rázu (pohledové
horizonty, uspořádání ploch PUPFL a ZPF);

c)

zachováním prostorového a architektonického výrazu jednotlivých ZÚ
s respektováním cenných staveb a jejich souborů, jakož i přírodních
a architektonických dominant;

d)

nezvyšováním zdravotních rizik pro obyvatele a nenavrhováním ploch, jejichž
využitím by ke zvýšení těchto rizik docházelo.

(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, dočasné zastoupení a vysoce
kvalitní řešení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně, vybavení sídel
potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti
krajiny;

b)

vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční
a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch
a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby
nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině;

c)

intenzivnější rozvoj aktivit cestovního ruchu, turistiky a rekreace;

d)

rozvoj ekonomických odvětví s vyšší přidanou hodnotou,
aplikovaného výzkumu, strategických služeb (znalostní ekonomika);

e)

uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění
pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplnění krajinných
prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození;

f)

uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních
oblastech, s cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání
území;

g)

rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické vybavenosti, soustav
zásobování energiemi a vodou a na využití surovinových zdrojů pro výstavbu,

zejména

44

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj vybraných území kraje
a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje.
ÚP vytváří podmínky pro stabilizovaný a vyvážený rozvoj v území, a to zejména:
a)

návrhem ploch pro posílení kvality života obyvatel, především pro bydlení,
ploch veřejných prostranství, ploch občanského vybavení a stabilizací ploch
dalších s rozdílným způsobem využití. ÚP neruší stávající komunikace, ať již
stabilizované nebo ty, jež jsou součástí jiných typů ploch (účelové komunikace
na ZPF a PUPFL), čímž umožňuje jejich využití pro zvýšení prostupnosti
krajiny. Zároveň připouští zeleň a vodní plochy na plochách s rozdílným
způsobem využití, a tak napomáhá zlepšení kvality prostředí a zvyšování
biologické prostupnosti území.

b)

navrhuje vyvážené a efektivní využití ZÚ, včetně ploch pro přestavbu
s důslednou ochranou volné krajiny, kam neumisťuje nové izolované sídlo, ani
zastavitelnou plochu pro bydlení. Plochy pro rozvoj především bydlení jsou
navrženy tak, aby navazovaly na ZÚ a mohla se k jejich napojení efektivně
využít stávající technická infrastruktura.

c)

připouští aktivity cestovního ruchu na plochách s rozdílným způsobem využití
a respektuje stávající turistickou infrastrukturu.

d)

vymezuje plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní a připouští
ekonomické aktivity i v plochách určených hlavně pro bydlení a občanské
vybavení, kde lze rozvíjet ekonomické aktivity s vyšší přidanou hodnotou.

e)

zachovává současnou krajinnou strukturu s vysokou hodnotou KES
a nenavrhuje využití ploch, které by ji snižovaly, připouští doplnění krajinných
prvků na plochách ZPF, včetně opatření eliminující erozní poškození.

f)

neruší síť cest na PUPFL, čímž umožňuje současné mimoprodukční využití
lesních porostů a umožňuje jejich využitím další rozvoj, včetně přípustného
vybavení.

g)

vymezuje plochy dopravní infrastruktury a připouští diferencované propojení
území s okolím a zkvalitnění vybraných úseků cest z hlediska plynulosti
a bezpečnosti provozu.

(09) Podporovat zlepšení vazeb částí území kraje s územím sousedních krajů, zejména
Královéhradeckého, Středočeského a Olomouckého, s cílem optimalizovat dostupnost
obslužných funkcí i přes hranice kraje (odstraňování administrativních bariér).
Řešené území leží nedaleko hranic Pardubického kraje a Královéhradeckého
kraje s nímž ho provazují historické souvislosti i současné dojezdy obyvatel za
prací, rekreační využívání krajiny i vzájemná provázanost služeb. Pro zlepšení
komunikace jak lidského tak ostatního biologického potenciálu je vymezena
plocha pro propojení dopravní infrastruktury i prvků ÚSES.
Ostatní priority stanovené ZÚR Pk (03, 04, 08, 10) nejsou pro území města
považovány za relevantní.
V rámci ZÚR Pk jsou vymezena centra osídlení. Město Lázně Bohdaneč patří mezi
ostatní obce s pověřeným obecním úřadem“, ve kterých ZÚR Pk stanovují tyto zásady pro
usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území:
-

Lázně Bohdaneč, které jsou integrální součástí Pardubické aglomerace, mají
předpoklady pro rozvoj lázeňské funkce – v koncepci ÚP jeden z pilířů rozvoje.

ZÚR Pk vymezují koridory pro umístění těchto veřejně prospěšných staveb v oblasti
dopravy:
- D08 – přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč – D11;
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-

D09 – přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč.

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

U02 – K 72 Polabský luh – Bohdaneč.

ZÚR Pk vymezují koridory pro umístění této veřejně prospěšné stavby v oblasti
kanalizace:
-

K01 – napojení obcí severně Pardubic na ČOV Pardubice.

Všechny VPS a VPO nadmístního významu jsou v koncepci ÚP zapracovány
a zpřesněny, kromě K01. Tato VPS je na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního
rozvoje Pardubického kraje ze srpna 2010 určena k vypuštění v celém rozsahu, proto již není
v ÚP sledována.
ÚP plní zásady pro plánování změn v území, stanovené ZÚR Pk pro krajinu rybniční
(129), lesozemědělskou (131) a zemědělskou (133) takto:
ad (129)
a)

ÚP přímo nezasahuje do forem hospodaření na rybnících.

b)

ÚP pro eliminaci rizika ohrožení
zneškodňování splaškových vod.

d)

ÚP respektuje mokřadní a luční ekosystémy a nevymezuje v jejich kontaktu
způsoby využití, které by je ohrožovaly.

h)

ÚP stabilizuje současné a vymezuje nové plochy tohoto charakteru jak
v krajině, tak pro zajištění vazby ZÚ s krajinou.

i)

zastavitelné plochy mimo ZÚ zohledňují krajinné hodnoty území.

kvality

vod

stanovuje

koncepci

ad (131)
a)
b)
c)
d)

e)

ÚP přímo nezasahuje do způsobu hospodaření na PUPFL.
Rozvojové plochy mimo ZÚ jsou v ÚP převážně navrhovány v bezprostřední
návaznosti na ZÚ a nejsou vymezovány na úkor lesních ploch.
Zábor PUPFL je v ÚP pouze pro plochy dopravní infrastruktury.
ÚP vytváří podmínky pro uchování a zkvalitňování harmonického vztahu sídla
a zemědělské krajiny, především návrhem využití jednotlivých ploch, kde
připouští zeleň, stabilizací a návrhem ploch smíšených nezastavěného území
a návrhem ploch izolační zeleně. ÚP nezasahuje do osevních postupů a přímo
nenavrhuje změny kultur na ZPF, avšak stanoví podmínky pro jejich možné
změny.
ÚP nenavrhuje nové plochy, kde by bylo možné umístit zařízení s vyšší
lůžkovou kapacitou, ale připouští tento typ služeb v jiných typech rozvojových
a stabilizovaných ploch.

ad (133)
a)

ÚP přehodnotil rozvojové záměry města a konečný návrh koncepce
minimalizuje zábory ZPF nejvyšších tříd ochrany.

b)

ÚP vymezuje rozvojové plochy v návaznosti na ZÚ tak, aby byly
minimalizovány zásahy do krajinných hodnot území.

c)

ÚP zvyšuje pestrost krajiny návrhem ploch smíšených nezastavěného území
a ploch lesních. V obecné rovině připouští doplňování zeleně do krajiny.

d)

ÚP neruší stávající cestní síť a umožňuje v obecné rovině její obnovu
a doplňování.
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II.1.b) Údaje o splnění Zadání a Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP
Zpracování Konceptu ÚP vycházelo ze Zadání Územního plánu Lázní Bohdaneč, jež
bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem města dne 25. 5. 2009 pod č. usnesení 18/9.
Toto Zadání bylo jako celek v relevantních požadavcích splněno, jak je dále v Komentáři
uvedeno.
Komentář ke splnění jednotlivých bodů Zadání v Konceptu ÚP:
k bodu a)
Požadavky ze schváleného ÚP VÚC Pardubického kraje byly koordinovány
s pořizovatelem projednávaných Zásad územního rozvoje Pardubického kraje, které byly
před vydáním. Limity vyplývající z této dokumentace byly prověřeny s výstupy územně
analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Pardubice (aktualizovaná verze dat k březnu 2010)
včetně respektování Opatovického kanálu. Širší vazby v území byly zohledněny především
na sousední obec Neratov z důvodu řešení ploch rekreace, které zasahují do obou
katastrálních území. Rozvojové dokumenty jak na úrovni kraje, tak mikroregionu byly
zohledněny.
k bodu b)
Požadavky vyplývající z ÚAP a formulované jako problémy byly řešeny takto:
ZU 12 – návrh nového využití
ZU 16 – sídelní struktura zachována, společné řešení areálu autokempu v koordinaci s obcí
Neratov
ZD 18 – návrh koridoru silniční dopravy s minimálními vlivy na obyvatele města a lázně
ZT 6 – řešení celkové koncepce zneškodňování odpadních vod (pozn. v Lázních
Bohdanči není ČOV)
ZH 13 – návrh koridoru silniční dopravy s minimálními vlivy na obyvatele města a lázně
ZH 24 – do zón havarijního plánování zasahuje pouze část jedné ze zastavitelných ploch
pro výrobu (II. etapa)
ZK 3 – koncepce ÚSES upřesněna
SZ 1 – uvedená varianta není již sledována, navrhovaný koridor je veden mimo
zastavitelné plochy rekreace (resp. plochy přestavby)
SLk
– celé území města se nachází na ÚAN (povinnosti stavebníka jsou dány právním
předpisem)
SLp 4 – míra přijatelnosti a případné stanovení opatření bude vycházet z posouzení vlivu
ÚP na životní prostředí
P4
– koncepce ÚSES upřesněna
k bodu c)
Principy udržitelného rozvoje s vyrovnaností všech tří pilířů byly v koncepci ÚP
sledovány. Rozvoj města je podpořen jak v oblasti bydlení, občanského vybavení, výroby,
tak je plně rozvinuta lázeňská funkce novou zastavitelnou plochou pro služby a činnosti
související (centrum pro rehabilitaci). Pro VPS byl vymezen koridor silniční dopravy.
k bodu d)
Zastavitelné plochy byly převážně navrženy ve vazbě na zastavěné území. Plochy
dotčené koridorem silniční dopravy byly ve svém využití podmíněny do doby než bude
rozhodnuto o variantě přeložky I/36. Koncepce ÚSES byla přehodnocena a prvky byly
upřesněny. Veřejná prostranství byla vymezena v souladu s OZV města Lázně Bohdaneč
č. 1/2009 (OZV č. 5/2009 zrušena). Etapizace byla navržena. Funkční a prostorová regulace
jednotlivých ploch je jednoznačná. Podmínky využití mají jasně stanovené mantinely, avšak
umožňující jistou míru flexibility, která zamezí pořizování neopodstatněných změn ÚP.
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k bodu e)
- přeložka I/36 byla řešena v úrovni koridoru silniční dopravy včetně vymezení
koridoru v úseku Lázně Bohdaneč – Křičeň
- kanalizace K3 a K9 není již jako záměr Pardubickým krajem sledována
- koncepce technické i dopravní infrastruktury je řešena ve vazbě na stabilizované
plochy se zohledněním předpokládaného vývoje v území
k bodu f)
Hodnoty (přírodní, kulturní, civilizační) popsané v P+R byly respektovány se
zohledněním závěrů ÚAP, především s ohledem na lázeňský charakter místa a významný
rekreační potenciál území. Důraz byl kladen na doplnění ploch rekreace na plochách
přírodního charakteru, plochách nezastavěného území (přírodního), zeleni na veřejných
prostranstvích a doplnění ploch občanského vybavení specifického zaměření (lázeňství).
k bodu g)
Koridor silniční dopravy D08 a D09 je respektován, upřesněn a vymezen jako plocha
VPS. Cyklostezky nebyly v rámci Konceptu ÚP v území navrhovány. K jejich doplnění došlo
na základě požadavku města po veřejném projednání Konceptu ÚP (cyklostezka na Hradec
Králové a Bukovku). Další požadavky na vymezení VPS nebyly městem také uplatněny.
Záměry K3 a K9 nejsou již sledovány.
k bodu h)
Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů nebyly zobrazeny
v Koordinačním výkrese v úrovni limitů využití území, které vyplývají z ÚAP. Koncepce ÚP
byla s nimi koordinována.
k bodu i)
Hlavní střety zájmů a problémů v území, které jsou uvedeny v tomto bodu, byly v ÚP
řešeny. Negativní vlivy byly minimalizovány, stávající urbanistická struktura byla zachována,
krajinný ráz (Bohdanečsko) byl akceptován, řada rozvojových ploch vycházela z dosud
platné ÚPD a koncepce respektovala i plochy nadmístního významu z ÚP VÚC
Pardubického kraje.
k bodu j)
Hlavní směry rozvoje byly navrženy:
- SV, JZ a J (částečně) pro bydlení (včetně arondace), J pro výrobu, pro obě funkce
vždy ve vazbě na stabilizované plochy stejného charakteru
- zastavěné území bylo vymezeno
- lázeňská a rekreační funkce posílena
- systém parkovišť byl zachován a doplněn v rámci ploch dopravní infrastruktury
(silniční), plochy veřejných prostranství byly stabilizovány, v plochách
zastavitelných smíšených obytných městských byla stanovena podmínka k jejich
povinnému vymezení (u rozsáhlých ploch), z Návrhu ÚP však byly tyto plochy
vypuštěny
- další požadavky dtto v předchozím komentáři
k bodu k)
Využití rozsáhlé zastavitelné plochy Z1 (I. etapa) a Z7 (II. etapa) bylo podmíněno
zpracováním územní studie po stanovení jejího rámcového obsahu.
Zpracování územní studie v prostoru Opatovického kanálu se v Konceptu ÚP
neukládalo. Dle výsledku projednání je v Návrhu ÚP tato podmínka stanovena kromě
ostatních i pro plochu Z28 (OS). Plocha P4 (OVM) tuto podmínku nemá z důvodu jasného
stanovení způsobu využití a zpracování ÚS nadbytečné.
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k bodu l)
Předpoklad uvedený v Zadání se po prověření všech souvislostí a dopadů do území
potvrdil.
k bodu m)
Požadavky stanovené v tomto bodu byly řešeny samostatným dokumentem, jehož
závěry byly v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu (po veřejném projednání konceptu
ÚP) zapracovány do Pokynů (schválených zastupitelstvem) a dokumentace ÚP v rámci
návrhu případně upravena.
k bodu n)
ÚP byl zpracován ve formě konceptu a řešil všechny tři uvedené oblasti, jak je patrné
z komentáře předchozích bodů a rozsáhlého Odůvodnění.
k bodu o)
Veškeré požadavky uvedené v tomto bodu byly splněny. Nad rámec Zadání byl
doplněn Výkres pořadí změn v území (etapizace) v měřítku 1 : 5 000.
Zpracování Návrhu ÚP vychází z Pokynů pro zpracování návrhu územního
plánu města Lázně Bohdaneč schválených zastupitelstvem města dne 4. 8. 2011 pod
č. usnesení 18. 2. Jak byly Pokyny splněny – je uvedeno v následujícím Komentáři, ze
kterého je zřejmá i vazba na Zadání ÚP, kromě vazby na ZÚR Pk, které v té době
nebyly vydány.
Komentář ke splnění jednotlivých bodů Pokynů:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

1. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
Splněno. Text ÚP je jednoznačný, transparentní a srozumitelný.
1.1
Koncepce rozvoje území byla relevantně doplněna o závěry vyplývající ze Strategie.
Byla přehodnocena dynamika rozvoje města včetně porovnání historického vývoje
osídlení a důsledků vývoje širšího území a na základě toho je upravena celková
koncepce rozvoje města.
Urbanistická koncepce byla upravena v návaznosti na celkovou koncepci rozvoje
města a jsou uplatněny požadavky na rozvoj území a plošné a prostorové uspořádání
území.
V Návrhu ÚP jsou již plochy vyřešeny a vzájemně na sebe navazují (bez překryvu).
Systém sídelní zeleně je nadále zachován jako součást jiných funkčních ploch (PV)
v hlavním nebo přípustném využití, ale zároveň se vymezují nové plochy několika
typů, které slouží jako zeleň veřejná, ochranná a izolační zeleň a zeleň přírodního
charakteru. Společně se stabilizovanými plochami zeleně tvoří ucelený komplex, který
nadále podtrhuje výraz „lázeňského“ města a jeho pozvolný přechod do volné krajiny.
Zastavitelné plochy v blízkosti přeložky I/36 byly z části převedeny do ploch zeleně,
a tím je umožněno zvýšení ochranného efektu spojeného s vlastními opatřeními
budovanými v rámci přeložky I/36 a z části vypuštěny. Část výrobních ploch zůstává
zachována, a to s ohledem na ochranu obytné zástavby vlastního města před zátěží
silniční dopravou vznikající při nájezdu do ploch, pokud by byly umístěny v jiné části
města.
Po přehodnocení připomínek k rozsahu průmyslových zón na jihu, je v Návrhu ÚP
pouze malá část a ostatní jsou převedeny do územních rezerv, nadále je zachován
návrh samostatného napojení těchto ploch na navrhovanou přeložku I/36 v souladu
se širšími vztahy v území (ÚP Rybitví). Tato napojení – Z44 bylo již součástí
Konceptu ÚP a v Návrhu ÚP jím je podmíněno využití ploch Z34 a Z35.
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9)
10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)

25)
26)

27)
28)

29)
30)

Veřejná prostranství navržená v Konceptu byla prověřena a upravena (rozšířena),
včetně doplnění Odůvodnění.
Zdůvodnění koncepce rozvoje města bylo v Odůvodnění rozšířeno a organicky se
prolíná i ve zdůvodnění koncepce krajiny a ochrany krajinného rázu.
Odůvodnění bylo v odpovídajících kapitolách doplněno o podklady a úvahy vedoucí
k navrženému řešení. Zároveň toto řešení odpovídá platným právním předpisům,
vyhláškám a nařízením.
V textové části byly širší vztahy doplněny a vyhodnoceny ve vazbě na PÚR ČR
a ZÚR Pk, provázány s dalšími částmi Návrhu ÚP.
Odůvodnění urbanistické koncepce a prostorového uspořádání krajiny bylo doplněno,
včetně hrubého nástinu vývoje území a zachování dokladu tohoto vývoje.
Strategie byla základním východiskem při stanovení koncepce rozvoje území města.
Návrh ÚP přehodnotil demografický vývoj města, porovnal jej s požadavky na
rozvojové plochy a navrhl konečnou podobu, ve které část návrhových ploch (pro
bydlení) byla zcela vypuštěna, část byla převedena do územních rezerv a část byla
ponechána. Pouze malá část původních ploch pro bydlení byla převedena na jiné
využití (především ochranná a izolační zeleň). Těmito změnami, ve spojení se
změnami ploch pro výrobu (redukce a převedení do rezerv) byl zároveň snížen hlavní
problém zmiňovaný v ÚAP, a to preference ekonomických zájmů nad hodnotami
území.
Hodnoty území jsou rozvíjeny dle prostorových a erudovaných poznatků, takže
v Návrhu ÚP jsou nejen respektovány, ale i prostorově a kvalitativně chráněny
a rozvíjeny a ve spojitosti s tím bylo i Odůvodnění náležitě rozšířeno.
Odůvodnění údaje o splnění jednotlivých bodů Zadání již obsahovalo. Údaje
o splnění jednotlivých bodů Pokynů jsou doplněny (viz tento text).
Kapitola II.1.c) byla upravena a zpřehledněna.
Odůvodnění zastavitelných ploch i ploch přestavby je rozšířeno.
viz bod 6)
Odůvodnění koncepce rekreace a její formy byly doplněny.
V návaznosti na úpravu kapitoly I.1.f) je její Odůvodnění přepracováno
Odůvodnění bylo doplněno a upraveno.
1.2
Kapitola Koncepce uspořádání krajiny byla rozšířena a upravena. Hlavní dopravní trasy
jsou vymezeny jako stabilizované plochy dopravní infrastruktury a je navržen
(vymezen) jejich další rozvoj. Biologická prostupnost krajiny vychází z teorie ÚSES,
tudíž je jeho součástí. Text o biologické prostupnosti byl upraven. Zároveň při
respektování přírodních hodnot, jsou stanoveny podmínky pro umisťování staveb
technické infrastruktury. V souvislosti s koridorem I/36 je zpřesněna trasa
nadregionálního biokoridoru. Přechod pro pěší a cyklisty přes navrhovanou přeložku
silnice I/36 západním směrem, bude řešen uvnitř vymezené plochy v rámci projektu
stavby v navazujících dokumentacích jako související stavby se stavbou přeložky I/36.
Odůvodnění bylo doplněno.
viz bod 25)
1.3
O požadavky tohoto bodu je rozšířen text ÚP včetně Odůvodnění.
Rozsah vymezených zastavitelných ploch byl výrazně snížen. Zmiňované větší plochy
byly převedeny do rezervy, proto nejsou stanoveny podmínky etapizace. Etapizace je
jedním z úkolů, které budou řešit územní studie pro tato území.
Území města nevyžaduje samostatná opatření na úrovni ÚP.
Kapacitní údaje o stávajících TS a napájecí transformace 110/35 kV Opočínek, ČEZ
a.s. neposkytuje. Tudíž nelze uvést jejich výkonové využití. V textové části ÚP je
uvedena orientace na TR Opočínek, jako jediný možný zdroj zásobování el. energií
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44)
45)

Opočínek v daném prostoru. Orientace na jinou transformaci 110/35 kV nepřichází
v úvahu. S ohledem na blízkost a možné zásobování ze dvou vedení 35 kV (VN 815
a 818) je dostatečně zajištěno zásobování města i v případě mimořádné situace na
zásobovacím vedení VN 815. Celý rozvodný systém má určitou časovou životnost
(odpisy). Obnova zařízení bude probíhat postupně a bude odpovídat požadavkům
rozvoje města.
K požadavku zda systém je dostatečný – je nutno poznamenat, že výkonová kapacita
nadzemního vedení i kabelových rozvodů VN, mnohonásobně převyšují současné
i výhledové požadavky města. Obava je zcela zbytečná.
Telekomunikační systém disponuje velkou přenosovou kapacitou, která není a do
výhledu nebude vyčerpána.
Zásobování území města plynem je kapacitně dostačující a to i pro nově rozvíjející se
plochy, proto není tento systém rozvíjen (posílení kapacit).
Likvidace odpadů byla doplněna o aktuální informace a posiluje se novou rozvojovou
plochou.
Text byl upraven a Odůvodnění občanského vybavení bylo rozšířeno.
Doplněno, upřesněno, viz bod 9).
viz bod 21), uvedené plochy z Návrhu ÚP vypuštěny.
Přeložka spojená s realizací I/36 bude realizována v rámci vymezené plochy
a konkrétně zpracovány v projektové dokumentaci pro využití této plochy, případně
prověřena v ploše územní rezervy.
Sjednocení grafického výrazu splněno.
Návrh ÚP v plochách nad 2 ha samostatně nevymezil plochy veřejného prostranství,
ale pro plochy, kde by veřejné prostranství plnilo svůj účel, navrhuje zpracování
územní studie, která by toto využití v rámci plochy měla obsahovat.
Dopravní zatížení navrhovaného řešení bylo doplněno.
Všechny druhy dopravy jsou do Odůvodnění zahrnuty a zkoordinovány.
Bylo aktualizováno.
Prokázání kvality obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou vychází ze
zpracovaných Průzkumů a rozborů, kde byla provedena analýza docházkových
vzdáleností k zastávkám MHD.
Potřebnost a kapacita odstavných a parkovacích ploch vychází opět z Průzkumové
a rozborové části ÚP a koncepce je na těchto závěrech postavena.
Plocha pro čerpací stanici PHM bude součástí plochy Z46a (doplněno do textové části
včetně Odůvodnění). Po společném jednání bylo vše ve vztahu k čerpací stanici PHM
vypuštěno.
viz bod 21).
viz bod 9).

46)
47)
48)

1.4
Územní rezervy vymezeny, koordinace s dosud platnou ÚPD provedena.
viz bod 46) a bod 15).
viz bod 3).

49)
50)
51)

1.5
Požadavek splněn.
Požadavek splněn.
Vymezení VPS je v Odůvodnění doplněno.

31)

32)
33)
34)
35)

36)
37)

38)
39)
40)
41)

42)
43)

52)
53)

1.6
Cíl účel, rozsah a obsah územních studií stanoví v souladu se stavebním zákonem
pořizovatel v zadání, které není součástí ÚP.
Etapizace není v ÚP navržena, měla by být součástí řešení územních studií.
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54)

55)

56)
57)
58)

V Návrhu ÚP se nové rozvojové plochy pro zástavbu Léčebných lázní Bohdaneč
nenavrhují. Podmínka zpracování územní studie je stanovena pro plochu lesoparku
navazujícího na lázeňský areál.
Lhůty byly již obsaženy ve výrokové části Konceptu ÚP, ostatní požadavky viz bod 52).
Nicméně Odůvodnění obsahovalo a obsahuje doporučení pro zadání územních studií.
1.7
V Návrhu ÚP jsou použity pojmy, které se vyskytují v obecně platných právních
předpisech, metodice MINIS nebo jsou obecně používané.
V grafické části tento bod maximálně splněn.
Bylo doplněno.
2. Odůvodnění
2.1
Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území a způsobu
jejich zapracování do Návrhu ÚP jsou uvedeny v kapitole II. 1. d).

59)
60)

2.2
V textové části je doplněna závaznost a provázanost dokumentu s územním
plánováním.
ÚP VÚC PK byl nahrazen platnými ZÚR Pk, prověřen a zdůvodněn soulad Návrhu ÚP
se ZÚR Pk.

PÚR ČR 2008
Pokyn splněn – viz kapitola II. 1. a) Odůvodnění.
ZÚR Pk
Pokyn splněn – viz kapitola II. 1. a) Odůvodnění.
Na doplnění této kapitoly uvádíme:
-

-

-

-

Návrh ÚP upřesnil a vymezil novou plochu pro přeložku I/36.
Zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti a ekologicko-stabilizačních
funkcí krajiny je v Návrhu ÚP respektováno, rozvíjeno návrhem nových ploch
lesních, ploch smíšených nezastavěného území, upřesněním vymezení prvků
ÚSES, včetně opatření pro zlepšení funkčnosti nadregionálního prvku.
Ochranu pozitivních znaků krajinného rázu Pardubicko, s krajinným celkem
Bohdanečsko s krajinnými typy, které Návrh ÚP respektuje a návrhem rozvojových
ploch a ploch změn v krajině nestírá jejich historický vznik a současné rozložení
jednotlivých typů. Naopak zvýrazňuje jejich zastoupení a drobnými změnami
přispívá k obnově prvků v krajině.
Zachování výrazu sídla a omezení fragmentace krajiny je v Návrhu ÚP řešeno
jednak regulativy pro výstavbu v plochách, a to jak prostorovými, tak především
výškovými s maximální výškou v centrální části města do 18 m, stanovenou
s ohledem na architektonickou dominantu věže kostela (výška 26,5 m). Přírodní
dominanty zde tvoří především okraje lesů a vodní plochy rybníků, které jsou
respektovány a plošně rozvíjeny návrhem nových ploch lesních a plochy vodní.
Pro zmírnění fragmentace krajiny jsou navrženy plochy nezastavitelných území,
funkční upřesnění prvků ÚSES a obecně navržena opatření pro výstavbu liniových
prvků s dostatkem míst umožňujících migraci především menších druhů
obratlovců.
Návrh ÚP respektuje přírodní hodnoty a návrhy nových rozvojových ploch,
především dopravní infrastruktury, vede mimo vlastní území s národní a evropskou
ochranou přírody. Zároveň zpřesnil vedení nadregionálního koridoru K72 Polabský
luh – Bohdaneč.
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-

-

-

-

Pro snížení zdravotních rizik, především zátěž hlukem a škodlivé látky v ovzduší
vymezuje Návrh ÚP plochy dopravní infrastruktury pro přeložku I/36 (odklon
dopravy z centra) a další komunikaci umožňující přímé napojení dopravy
z výrobních ploch na tuto přeložku. Pro snížení hlučnosti a zvýšení zachycování
škodlivých látek v ovzduší se navrhují plochy zeleně u ploch výroby a plochy lesní
a zeleně podél přeložky.
Návrh ÚP komplexně hodnotí posílení kvality života a obytného prostředí.
Návrh ÚP využívá stávající zastavěné území, doplňuje jej, navrhuje plochy
přestavby a rozvojové plochy umisťuje v návaznosti na zastavěné území. Textová
a grafická část Návrhu ÚP je v souladu se ZÚR Pk.
Návrh ÚP je v odpovídajících kapitolách v souladu se zásadami pro usměrňování
územního rozvoje zpřesněné rozvojové oblasti OB4.
Návrh ÚP zpřesnil koridor přeložky I/36, důsledně chrání prvky soustavy Natura
2000 a zpřesnil NRBK K72.
V Návrhu ÚP nejsou v ploše přeložky I/36 vymezovány zastavitelné plochy.
V Návrhu ÚP jsou specifikovány širší vztahy.
Grafická a textová část je zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 mimo
vymezení ploch veřejných prostranství u zastavitelných ploch větších než 2 ha (viz
bod 1.3 – 37).
Návrh ÚP vyhodnotil doporučení SEA.
V textové části byly doplněny informace o VVURÚ.

2.3
V Návrhu ÚP jsou zapracovány požadavky obsažené ve stanoviscích dotčených
orgánů a krajského úřadu v míře jejich vyhodnocení pořizovatelem, a to v rozsahu,
který odráží novou koncepci Návrhu ÚP, vytvářejícího podmínky pro realizaci
Strategie.
Plocha pro obchvat I/36 a navazující územní rezerva jsou vymezeny podle osy
komunikace, která je výsledkem Posouzení EIA tohoto záměru.
V prostoru CHLÚ není navržena žádná zastavitelná plocha, není tedy doplněna ani
informace o podmínkách případné výstavby v něm.
Podmínky výstavby v lokalitách dotčených limity využití území v oblasti obrany ČR
nejsou na základě aktuálních metodických pokynů do textu Odůvodnění ÚP
konkrétně doplněny.
2.4
Návrh ÚP je invariantní, jeho komplexní zdůvodnění je součástí kapitoly II. 1. c)
tohoto svazku, a to včetně popisu zvoleného charakteru zapracování variant
řešení v Konceptu ÚP.
Plocha pro obchvat I/36 a navazující územní rezerva jsou vymezeny podle osy
komunikace, která je výsledkem Posouzení EIA tohoto záměru.
2.5
Vyhodnocení námitek a připomínek vlastníků a veřejnosti bylo řešeno. Řešení se
promítla do Návrhu ÚP. Plochy Z14 a K8 však nebyly do Návrhu ÚP zapracovány,
protože jsou součástí širšího území, jehož předpokládané budoucí využití je
prověřováno v rámci plochy územní rezervy územní studií. Stabilizované plochy
lázeňství a lázeňského parku jsou značeny v souladu s metodikou MINIS. Režim
územní studie není stanoven na tyto stabilizované plochy, ale pouze pro navazující
zastavitelné plochy.
Záměr vymezení zastavitelné plochy na p. p. č. 1389/5 v k. ú. Lázně Bohdaneč
nebyl do Návrhu ÚP zařazen s ohledem na lokalizaci ve volné krajině bez vazby
na ZÚ.
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II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty,
včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení,
zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
Hranice řešeného území je shodná s hranicí území města, kterou tvoří katastrální
území Lázně Bohdaneč o rozloze 2 179 ha.
ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování,
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů.
ÚP respektuje limity využití území vycházející z platných právních předpisů, vydaných
správních rozhodnutí a vlastností území. Graficky vyjádřitelné limity jsou znázorněny
v Koordinačním výkresu v měřítku 1:5 000. Většina limitů či nositelů limitů využití území je
zároveň považována za hodnoty území, a to jak přírodní či kulturní, tak i civilizační. Za
civilizační hodnotu je považováno rovněž zastavěné území, a to především plochy
občanského vybavení, smíšené obytné venkovské, smíšené výrobní a výroby a skladování.
Jako podklad pro identifikaci jevů v území byla využita jak aktualizovaná data ÚAP ORP
Pardubice, poskytnutá v průběhu zpracování Návrhu ÚP, tak doplňující Průzkumy a rozbory.

II.1.c.1) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
Řešení ÚP Lázně Bohdaneč, který je členěn dle části I. Přílohy č. 7 k Vyhlášce
č. 500/2006 Sb., je postupně v pořadí odpovídajícím tomuto členění (s příslušnými odkazy
na kapitoly vydávané části) na následujících stranách zdůvodněno.
Koncept ÚP navrhoval dílčí možnosti variantního využití ploch, Návrh ÚP je již zcela
invariantní.
Závěry společného jednání k Návrhu ÚP s dotčenými orgány, které s nimi byly
dohodnuty, shrnul pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelstvem do Vyhodnocení
společného jednání k návrhu ÚP Lázně Bohdaneč, Vyhodnocení stanovisek a připomínek
v něm obsažené bylo při úpravě Návrhu ÚP pro veřejné projednání respektováno. Odchylně
byl řešen pouze následující bod, a to z tohoto důvodu: - formulace u VPS VD1 a VD2:
upraveno dle nejnovějších poznatků a odsouhlaseno pořizovatelem i objednatelem.
ad I.1.a)
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Při vymezení ZÚ bylo vycházeno z hranice současně zastavěného území
obsaženého v dosud platné územně plánovací dokumentaci města. Hranice byla doplněna
na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu
aktuální právní úpravy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon) a koordinována
s údaji z ÚAP ORP Pardubice, a to ke dni 26. 3. 2012.
Základem vymezeného ZÚ je v souladu s metodickým pokynem MMR intravilán
vymezený k 1. 9. 1966 a vyznačený v mapě evidence nemovitostí. ZÚ bylo rozšířeno
o zastavěné stavební pozemky, stavební proluky, části komunikací, ze kterých jsou vjezdy
na ostatní pozemky ZÚ, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny
ostatními pozemky ZÚ, a to dle aktuálního stavu mapy katastru nemovitostí, zjištěného
přímým přístupem do WMS služby Katastru nemovitostí s doplněním dosud nezapsaných
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ploch dle vydaných kolaudačních souhlasů či kolaudačních rozhodnutí, které nabyly právní
moci k již zmíněnému 26. 3. 2012. Skutečný stav byl ověřován jak porovnáváním s ortofoto
mapou, tak aktuálně ověřen průzkumem v terénu, především s ohledem na zjištění souborů
pozemkových parcel zpravidla pod společným oplocením se zastavěnými pozemky obytných
a hospodářských budov, tvořících s nimi souvislý celek. Oproti intravilánu bylo ZÚ především
v jihovýchodní a severozápadní části vymezeno menší o pozemky přiléhající k hranici
intravilánu navrácené do ZPF a PUPFL, které již nebylo možné či vhodné využít pro
zastavitelné plochy.
ZÚ je zobrazeno ve všech výkresech ÚP a jeho Odůvodnění, kromě Výkresu širších
vztahů.
ad I.1.b)
KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
CELKOVÁ KONCEPCE ROZVOJE
Pro stanovení celkové koncepce rozvoje území města je významným vstupem
dosavadní historický vývoj osídlení současného území města, který byl v posledních
desetiletích koordinován průběžně aktualizovanou ÚPD města.
Podle odborné literatury vznikl název Bohdaneč změkčením osobního jména
Bohdanec, což byla zdrobnělina slova Bohdan. Uvádí se také tvar Bohdanice, tj. ves lidí
Bohdanových. Ale už v r. 1358 to je název Bohdanitz a v r. 1377 se setkáváme s podobou
Bohdanecz a následně se ustálila na jménu Bohdaneč rodu mužského. I když v minulosti byl
Bohdaneč uváděn jako městečko, jako město byl vyhlášen teprve v r. 1971. Daleko
významnější bylo získání statutu lázeňského místa Bohdaneč z roku 1963. Oficiální změna
názvu na Lázně Bohdaneč byla městu přiznána roku 1980.
Na konci 19. století založil Jan Veselý, nájemce rybničního hospodářství, slatinné
lázně. Zkušební provoz byl zahájen roku 1897 a v prvním roce využilo služeb lázní 70
pacientů. V r. 1908 si provoz lázní vynutil zavedení první české pravidelné veřejné
autobusové linky mezi Bohdančem a Pardubicemi. Lázně poskytovaly místním možnost
zaměstnání a využívaly práce místních řemeslníků. Tak mohlo dojít k rozšíření lázní
a udržení jejich popularity dodnes.
Novodobá historie města je charakteristická dynamickým ekonomickým rozvojem,
který je doprovázen nárůstem počtu obyvatel, rychlými změnami celého organismu města,
včetně negativních jevů, jakým je nárůst dopravy a suburbanizace, což vyplývá ze Shrnutí
analytické části Strategie. Tyto jevy ÚP pomáhá eliminovat vytvořením územně technických
podmínek pro realizaci obchvatu města a koordinovanou lokalizací a přiměřenou velikostí
zastavitelných ploch, vymezením řady ploch přestaveb a prověřováním nového využití území
vymezených ploch územních rezerv.
V souladu se Strategií (Strategická vize) Město Lázně Bohdaneč chrání a rozvíjí své
jedinečné bohatství, vyrůstající historicky z tradice lázeňství a rybníkářství. ÚP toto bohatství
respektuje a plochy pro tyto funkce vymezené stabilizuje.
Základní rozvojová koncepce vychází z přehodnocení současného využití ploch
v území s nezbytným doplněním a přestavbou pro zabezpečení všech potřebných funkcí
města tak, aby byly zajištěny územní předpoklady pro neextenzivní udržitelný komplexní
rozvoj. Tím je sledováno dosažení stabilizace a následného pozvolného nárůstu počtu
obyvatel města při zachování příznivé sociodemografické struktury.
ÚP zároveň vymezením diferencovaných typů ploch s rozdílným způsobem využití
vytváří územní předpoklady pro postupné naplňování priorit a opatření strategických
a programových dokumentů regionálního rozvoje, které se dotýkají řešeného území, a to
s cílem zajištění udržitelného rozvoje území i v širším kontextu. Důvodem je především
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potřeba zastavit proces suburbanizace a posílit roli centra města, rozšířit občanské vybavení
pro volnočasové aktivity či zvýšit úroveň, rozšířit občanské vybavení pro seniory, zvýšit
úroveň bydlení a jeho technického vybavení a v neposlední řadě zvýšit podíl
revitalizovaných, rekultivovaných a regenerovaných ploch smyslu plně zakomponovaných
do funkčního organismu města či jeho přírodního okolí.
Jak vyplývá ze Strategie, město Lázně Bohdaneč využívá strategické polohy
v Hradecko-pardubické aglomeraci s vynikající dopravní dostupností v zázemí dvou
nadregionálních center. Nepodléhá však urbanizačnímu tlaku, který s takovouto polohou
nevyhnutelně souvisí a který s sebou přináší řadu negativních jevů neslučitelných s principy
udržitelného rozvoje. Naopak vyvíjí tlak, spočívající v očištění krajiny a posílení její rekreační
funkce a estetické hodnoty. Ke stavebním aktivitám je proto přednostně využíváno již
zastavěné území, výjimečně pak méně hodnotná zastavitelná území, avšak vždy v přímé
vazbě na stávající urbanizovaný prostor a dopravní a technickou infrastrukturu.
Přestože jsou navrhovány změny funkčního využití ploch v předkládaném rozsahu,
nesměřuje to ke změně významu nebo funkce města ve struktuře osídlení kraje ani
správního obvodu města Pardubice, ale naopak přispívá ke stabilizaci pozice města v území
OB4 s předpokládaným zvýšeným tlakem na využívání území, a to jako plnohodnotného,
vybaveného, autonomního menšího sídla městského typu s organickým rozvojem
dlouhodobě koordinovaným veřejně projednanou a dohodnutou ÚPD města, aby si město
nadále uchovalo základní rysy menšího města, relativně nezávislého na sousedním městě
krajském.
Pro zajištění udržitelného rozvoje města je tak využíváno především potenciálu,
spočívajícího v jeho níže popsaných civilizačních, kulturních či přírodních hodnotách, a to při
respektování existujících limitů využití území.
PŘÍRODNÍ HODNOTY
Přírodní hodnoty jsou v koncepci ÚP chápany jako významná devíza území
využitelná ve stávající podobě, při respektování pravidel šetrného využívání území, na níž
lze vázat i další rozvojové aktivity, především ve vztahu k rekreaci a turistickému poznání
a s tím i budování technické infrastruktury, informačních systémů a vzdělávacích programů.
Řešené území leží v oblasti krajinného rázu 01 – Pardubicko, v krajinném celku
01/01 Bohdanečsko.
V řešeném území leží prvky evropské soustavy Natura 2000, a to EVL Bohdanečský
rybník a rybník Matka s předměty ochrany lesák rumělkový, vážka jasnoskvrnná a kuňka
obecná a PO Bohdanečský rybník s předmětem ochrany chřástal kropenatý.
Bohdanečský rybník, rybník Matka a k nim přiléhající biotopy mokřadů, luk a lesních
enkláv jsou součástí NPR Bohdanečský rybník, jež chrání ucelený přírodě blízký ekosystém.
Hlavním důvodem vyhlášení území byl a dodnes je výskyt ptáků jak hnízdících, tak
protahujících.
V řešeném území jsou vyhlášeny dva památné stromy (dub v Hrádku a stromořadí
41 ks dubů). Jsou vyhlášeny pro svoji mohutnost a jako doklad staré cestní sítě.
V řešeném území se vyskytují jak registrované VKP, tak v souladu se zákonem VKP
„ze zákonů“ lesy, rybníky, mokřady, vodní toky a údolní nivy, které jsou chráněny před
poškozováním a ničením.
Do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum 8 Bohdaneč, nadregionální
biokoridor K72 a regionální biocentrum 9007 Neratov.
Prvky ÚSES místní biokoridory a místní biocentra doplňují strukturu regionálních
prvků.
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Rozloha lesů v řešeném území je 740 ha. Plošně převažují lesy hospodářské nad
lesy zvláštního určení. Řešené území leží v prvním až třetím vegetačním stupni.
Kvalitní plochy zemědělské půdy I. a II. třídy jsou chráněny před rozsáhlým plošným
záborem pro rozvoj území a jsou nadále ponechány v ploše zemědělské. Největší plošný
zábor pro rozvoj je situován na půdy IV. třídy.
Nejvýznamnějším vodním tokem, uměle vytvořeným, je Opatovický kanál. Menšími
toky, často s upravenými koryty, jsou Rajská strouha, Černská strouha a Brožovka.
V řešeném území leží největší rybník Pardubického kraje – Bohdanečský a další, jež
jsou pozůstatkem kdysi rozsáhlé soustavy.
Do řešeného území zasahuje chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč se
surovinou štěrkopísků.
Jedinečnou přírodní hodnotou na území města jsou přírodní léčivé zdroje lázeňského
místa Lázně Bohdaneč, pro jejichž ochranu byla stanovena ochranná pásma I. a II. stupně,
která nahradila dříve vytyčená tzv. prozatímní ochranná pásma peloidů.
Koncepce ÚP respektuje přírodní hodnoty a dochovalý krajinný ráz. V rámci
zpracovaného návrhu respektuje plochy a poslání jednotlivých zvláště chráněných území,
a to jak evropského , tak národního významu. Do těchto ploch nenavrhuje nové využití, které
by mohlo vézt k degradaci jejich současného stavu a významu. Návrh ÚP vychází
z dochovalého krajinného rázu, účelně navazuje na jeho stav při návrhu nových rozvojových
ploch, pro něž bylo citlivě vybíráno umístění v řešeném území a stanovováno funkční využití
a plošné a prostorové uspořádání. V celém území jsou zachovány kulturní, historické
i přírodní dominanty tvořící krajinný ráz. Zcela jsou vyloučeny výškové stavby převyšující
kostelní věž na náměstí (vysílače, větrné elektrárny a jiné technicistní stavby). Jsou
vyloučeny i plošně výrazné stavby ve volné krajině, jako jsou fotovoltaické elektrárny,
zemědělské stavby a obdobné technické stavby, včetně výrazných umělých
změn
konfigurace terénu, které by vedly k potlačení krajinných typů. Při umisťování těchto staveb
na okraje zastavěných území je nezbytnou podmínkou jejich ozelenění a tím zjemnění
přechodu od zástavby do krajiny.
V ÚP jsou plně stabilizovány stávající funkční prvky ÚSES, jsou dopřesněny a jsou
pro ně stanoveny podmínky pro jejich údržbu a ochranu pro případy nutných průchodů
technické a dopravní infrastruktury. Pro posílení funkčnosti ÚSES je navrženo odklonění
části nadregionálního koridoru od souběhu s frekventovanou komunikací. V rámci ochrany
přírodních hodnot jsou minimalizovány návrhové plochy zasahující do lesních ekosystémů
a naopak se navrhují nové plochy pro zalesnění a nové plochy zeleně v návaznosti na
zastavěné území, především v jihovýchodní části území. Bližší specifikace přírodních
hodnot, jejich ochrana a využití je uvedeno v příslušných statích dalšího textu.
KULTURNÍ HODNOTY
Město se nachází v území se zvýšenou estetickou hodnotou, v klidové oblasti.
severně se dotýká městské zástavby Opatovický kanál a přírodní maloplošné chráněné
území v prostoru někdejších pernštějnských rybníků. Celá lokalita i její bezprostřední okolí
vyžaduje zvýšenou ochranu po stránce památkové i přírodní péče.
Nemovité kulturní památky
Území města Lázně Bohdaneč není chráněným územím ve smyslu zákona o státní
památkové péči, ale nachází se zde dle stanoviska k návrhu Zadání ÚP Odboru správních
agend MgM Pardubice nemovité kulturní památky evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR, a to pod rejstříkovým č.:
•
•
•

r.č. 25076/6 – 4411 – Opatovický kanál pocházející z počátku 16. stol,
r.č. 22030/6 – 2043 – kostel sv. Máří Magdaleny,
r.č. 19816/6 – 2051 – areál hřbitovní kaple sv. Jiří,
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•
•
•
•
•
•
•

r.č. 46627/6 – 2050 – kaplička Panny Marie v lázeňském parku,
r.č. 31134/6 – 2044 – socha sv. Jana Nepomuckého před farou,
r.č. 38321/6 – 4649 – areál lázeňského pavilonu „Gočár“ s lázeňským parkem,
r.č. 37708/6 – 2042 – radnice čp. 1 na náměstí,
r.č. 23385/6 – 2048 – dům čp. 34 v Langrově ulici,
r.č. 17104/6 – 2049 – dům čp. 46 na náměstí,
r.č. 35969/6 – 2053 – dům čp. 112 na náměstí.

Pavilon Gočár je v rozporu s metodickým pokynem MMR zahrnut v ÚAP mezi
architektonicky cenné stavby.
Nemovité kulturní památky ani jejich prostředí nejsou Návrhem ÚP dotčeny
a nebudou dotčeny (poškozeny, ohroženy či znehodnoceny) ani při následném využívání
vymezených ploch.
Technická památka
Opatovický kanál. Základním vodním dílem pernštejnské rybniční soustavy je
Opatovický kanál. Počátek má u jezu před Vysokou nad Labem a zpět do Labe se vlévá
u Semína. Měří 32,5 km a ještě i po půl tisíciletí slouží účelům, k jakým byl vybudován. Je
stavebně technickou památkou raně renesančního vodního stavitelství.
Hlavní funkcí Opatovického kanálu je napájení okolních rybníků, především Velké
a Malé Čeperky, Oplatila, Jezera, Bohdanečského, Sopřečského a dalších rybníků, s nimiž je
spojen napájecími struhami. Základní, dodnes dochovanou podobu, dostal kanál v roce 1513
od svého stavitele Viléma z Pernštejna, který jím napájel svých 230 rybníků pardubické
rybniční soustavy. Na několika místech se kanál kříží s níže položenými vodotečemi díky
důmyslné konstrukci akvaduktů. Jeden z nich je možné ještě dnes najít u Semína. Zajímavé
je, že kanál v minulosti sloužil také jako součást bohdanečského dřevěného vodovodu.
Opatovický kanál je s menšími obtížemi splavný na běžné loďce po celé délce toku.
Vodáci však musí počítat s větším množstvím nízkých lávek a míst, která jdou překonat
obvyklým způsobem. Pro vyznavače cyklistických výletů vyznačila bohdanečská radnice
v terénu cyklotrasy podél Opatovického kanálu, které jsou vhodné jak ke sportovní jízdě, tak
pro víkendové vyjížďky celé rodiny.
Koncepce ÚP nadále počítá při respektování kulturních a přírodních hodnot této
stavby, s jejím využitím pro rekreační vodní plavbu.
Historicky cenná urbanistická kompozice městského jádra
Masarykovo náměstí. Rozlehlé náměstí ležící v průsečíku dvou významných
dopravních tahů je přirozeným centrem města. Právě zde, na křižovatce cest Pardubice –
Chlumec nad Cidlinou a Přelouč – Hradec Králové, vznikla ve 14. století osada Bohdaneč.
Na náměstí se nachází řada významných objektů – radnice, kostel sv. Máří Magdalény,
Gočárův Penzion, školy z roku 1896, dům čp. 112 s původním pernštýnským terakotovým
ostěním, barokní dům čp. 46 s empírovým štítem z poloviny 18. stol., fara, lázeňské budovy
aj. V letech 2002 až 2004 byla podle návrhu architekta Stanislava Picka provedena
komplexní rekonstrukce parteru náměstí. Vedle řešení dopravní situace bylo jejím cílem
zvýšit obytnou hodnotu náměstí a jeho působivost. Fontány a bohatá zeleň tak dnes
dotvářejí poklidnou atmosféru lázeňského města.
Koncepce ÚP umožňuje stabilizaci a rozvoj tohoto prostoru v souladu se stanovenými
podmínkami jeho funkčního a prostorového využití.
Historicky významná stavba
Lázeňský dům. Na průčelí domu, který je částí bývalých lázeňských úřednických budov, se
nachází pamětní desky těchto osobností:
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Josef Jaroslav Langer (1806-1846)
J. J. Langer byl významný český básník v době národního obrození, zakladatel
divadelní přehlídky Langrův divadelní Bohdaneč.
Jan Veselý (1855 - 1920)
Jméno bohdanečského rodáka Jana Veselého je nerozlučně spjato se vznikem
lázní. Byli to jeho přátelé, kteří ho přivedli na myšlenku využít rašelinu z libišanských luk
místo na topení k léčebným účelům. Rašelina byla poslána na přezkoumaní do Vídně, kde
byla pro své ideální vlastnosti doporučena k léčbě. Roku 1897 zakládá Veselý v Bohdanči
slatinné lázně zaměřené na léčbu pohybového ústrojí. Tyto lázně jsou dosud jedinými
lázněmi v Pardubickém kraji. ÚP využívá ve své koncepci této silné stránky.
Architektonicky cenná stavba
Realizace architekta Gočára:
Penzion Škroup byl postaven v roce 1912 pražským stavitelem Františkem Zavadilem podle
návrhu arch. Josefa Gočára.
Vila čp. 280 je menší stavbou z roku 1930 postavenou Oldřichem Kvapilem z Bohdanče
podle návrhu arch. Josefa Gočára.
Vodojem z roku 1910 je železobetonová stavba na dnešním sídlišti Na Lužci. Je postaven
podle návrhu arch. Josefa Gočára.
Významné stavební dominanty
Za významné stavební dominanty jsou považovány tyto stavby (od severu k jihu):
Areál Předního mlýna. Přestože v území stojí již z dob existence Opatovického kanálu,
stejně jako Zadní mlýn ztratily oba historickou hodnotu při několika požárech a následných
rekonstrukcích. Jejich hmota je však výrazně dominantní v severní části města a zasloužila
by opětovné využití.
Kostel sv. Máří Magdalény. Barokní jednolodní kostel s hranolovou věží a čtvercovým
presbytářem je umístěn na Masarykově náměstí.
Hřbitovní kaple sv. Jiří. Barokní jednolodní kaple je z přelomu 18. a 19. stol. s kopulí na
profilované římse a ionskými pilastry. Památka zahrnuje hřbitov s významným klasicistním
náhrobkem M. Kučerové z roku 1814 a náhrobky spisovatele J. Langra a rodičů architekta
Josefa Gočára.
Gočárův vodojem. Železobetonový vodojem byl postaven na kopci nad městem v roce 1910
pražskou firmou Hrůza + Rosenberg podle projektu architekta Josefa Gočára. Vodárenská
věž sloužila bohdanečskému vodojemu do roku 1980.
Kostel sv. Máří Magdalény jako jediný je obsažen v ÚAP a tedy zobrazen
v Koordinačním výkrese. Ostatní jsou bez grafického vyjádření.
Koncepce ÚP využívá historicky významných staveb, architektonicky cenných staveb
a významných stavebních dominant jako kulturních hodnot území pro stabilizaci města ve
struktuře osídlení a jeho další rozvoj, tedy pro posílení obou socio – ekonomických pilířů
udržitelného rozvoje.
Archeologie
Území města je považováno za území s archeologickými nálezy. Investor je povinen
dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo
oprávněné organizaci na dotčeném území provést archeologický výzkum. Archeologický
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ústav a organizace jsou povinny uzavřít s vlastníkem nemovitosti dohodu o provedení
záchranného archeologického výzkumu v rozsahu nutném pro zajištění ochrany a záchrany
archeologických památek. ÚP nevytváří podmínky pro nenávratné znehodnocení
archeologického dědictví.
ÚP kulturní hodnoty respektuje a vytváří územní předpoklady i pro zachování
a zkvalitnění jejich prostředí např. vymezením ploch veřejných prostranství.
Úzkou vazbu mezi kulturními a civilizačními hodnotami lze nalézt v úrovni
urbanisticko – architektonické, kdy je třeba při stanovení koncepce přihlédnout i k těmto
hodnotám v území.

CIVILIZAČNÍ HODNOTY
Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách ZÚ. Ve městě
jsou zastoupeny všechny základní funkce (bydlení, rekreace, občanské vybavení, výroba a
skladování, dopravní a technická infrastruktura, veřejné prostranství), které tvoří základní
kostru civilizačních hodnot v území. V ÚP jsou respektovány a rozvíjeny vymezením nových
ploch změn (zastavitelných či ploch přestavby) – viz část ad. I.1.c) této kapitoly.
Podmínky v oblasti bydlení
Vývoj počtu domů ve městě Lázně Bohdaneč od počátku minulého století, dle SLDB
v níže uvedených letech, dokumentuje následující grafické vyjádření. Do roku 1950 se
sledoval počet domů jako součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které
měly popisné číslo), od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané
k rekreaci byly vyčleněny z domovního fondu). Tato změna se zde neprojevila. Počet domů
od roku 1900 trvale stoupal. Celkově se mezi lety 1900 a 2001 počet trvale obydlených domů
zvýšil o víc než 300 %.
V tabulce je uveden rok a za lomítkem počet trvale obydlených domů.

Zdroj: ČSÚ

Ve městě se dle SLDB nacházelo 564 trvale obydlených domů, 1087 trvale
obydlených bytů. Je zde také 8 objektů sloužících pro rekreaci (dle ČSÚ – SLDB 2001). Ze
stejných podkladů a ke stejnému datu vyplývá, že je v obci 90,8 % domů trvale obydleno
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a 9,2 % domů neobydlených, trvale obydlených bytů je 87,9 %, v rodinných domech je 49,5
% bytů.
Nejvyšší podíl mají domy postavené v období let 1946 –1980 – 42 %, vyšší podíl mají
ale i domy postavené v letech 1981 - 2001 – 31 %. Tento údaj poukazuje na stáří domovního
fondu, a tím i potřebu stávající domovní fond opravovat a modernizovat.
Z 1087 trvale obydlených bytů je 1078 zásobovaných pitnou vodou, 567 má plyn
zavedený do bytu a 1043 je napojených na kanalizaci. Průměrná obytná plocha na byt
(v m2/ob.) je 56,2 m2, na osobu je 19,75 m2. Průměrný počet osob na byt je 2,82.
Občanské vybavení
V následujícím grafickém vyjádření je uvedena současná nabídka základního
občanského vybavení ve městě.
Základní občanské vybavení

obchod - potraviny, smíšené zboží

pošta

mateřská škola

základní škola 1. - 9. ročník

ordinace praktického lékaře

veřejná knihovna - internet

sokolovna, společenský sál

stravovací zařízení

sportovní zařízení

ubytovací zařízení

Zdroj: ČSÚ

Jeho stručný popis, ozřejmující charakter využití stabilizovaných ploch považovaných
za civilizační hodnotu území města, je uveden v části ad I.1.d.3) této kapitoly.

Lázeňství
Město je od roku 1897 sídlem slatinných léčebných lázní, proto je celé území města
ve smyslu nyní platné právní úpravy lázeňským místem. Pro ochranu hodnot a prostředí
současného lázeňského areálu je vymezeno vnitřní území lázeňského místa, a to v rozsahu
dle grafické přílohy dopisu č.j. 628/12/ORM/PKu ze dne 20. 1. 2012 s doplněním parcel dle
požadavku MZd – ČIL.
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Podnikatelská činnost, výroba a výrobní služby
Poloha města velmi příznivě působí i na hospodářské podmínky. Dobrá dopravní
dostupnost, blízkost krajského města, příznivá vzdělanostní struktura obyvatel, nižší míra
nezaměstnanosti a podpora podnikání vytvářejí vhodné podmínky pro podnikání a rozvoj
stávajících firem, případně pro příchod nových investorů. Ve městě působí několik firem
s více jak 50 zaměstnanci, další firmy s menším počtem zaměstnanců a řada drobných
podnikatelů v široké škále oborů. Největším zaměstnavatelem jsou Léčebné lázně
Bohdaneč, a.s. Výrazně je zde zastoupen průmysl strojírenský, elektrotechnický a chemický.
Dále má ve městě mnohaletou tradici rybářství, místní sádky provozuje firma Rybniční
hospodářství, s.r.o.
Název firmy
Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.
Armáda České republiky,
Základna oprav
TRANSFORM, a.s.
Generální ředitelství HZS ČR,
Institut ochrany obyvatel
Strojon, spol. s r.o.
Základní škola
Ekorex-Consult, s.r.o.
Hokr, spol. s r.o., výrobní areál
Lázně Bohdaneč

Sídlo podniku

Předmět činnosti

Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč

zdravotnictví

Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč

výroba plastových výrobků

Lázně Bohdaneč

výroba výtahové techniky (ruční a automatické
dveře atd.)
vzdělávání
elektronika, stavebnictví
výroba v oblasti spotřebitelské chemie, v oblasti
stavebnictví, výroba hliníkových oken,
zpracování přírodního kamene
chemická výroba v oblasti plastů
administrativa
distribuce chemických produktů

Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč
Pardubice

Gabriel-Chemie Bohemia, s.r.o. Lázně Bohdaneč
Městský úřad
Lázně Bohdaneč
Radka, spol. s.r.o.
Lázně Bohdaneč

státní sektor

státní sektor

Dále ve městě svou činnost provozují podnikatelé - živnostníci poskytující např. tyto
služby: kadeřnictví, kosmetika, fotosběrna, prádelna a čistírna, krejčovství, opravy
motorových vozidel, pneuservis, autodoprava, provoz čerpací stanice pohonných hmot,
opravy průmyslového zboží, opravna obuvi a deštníků, opravna kol, prodej kol, čalounictví,
zámečnictví, truhlářské služby, dřevovýroba, kovozpracující řemesla, malířské a natěračské
práce, činnosti ve stavebnictví, elekroinstalatérské práce, chemická výroba, výroba, prodej
a montáž žaluzií, prodej spojovacího materiálu, autoškola, půjčovny zboží, prodej potravin
a smíšeného zboží, prodej drogerie, masa a uzenin, ovoce a zeleniny, textilu, prodej
lahůdek, zahradnické služby, chov a prodej sladkovodních ryb, prodej sudového a stáčeného
vína atd.
Dle SLDB 2001 bylo ve městě 1582 ekonomicky aktivních obyvatel, 94 dosažitelných
uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst bylo 8 a míra nezaměstnanosti dosáhla
5,9 %. Míra nezaměstnanosti ve městě se dlouhodobě pohybuje pod průměrem za ORP, kraj
i ČR. Za prací vyjíždí 57,6 % obyvatel do okolních obcí a měst.
Ve městě jsou volné pozemky vhodné pro podnikání i volné objekty pro podnikání.
Dle ÚAP:
- je nezaměstnanost ve městě 6,1% (průměrná),
- pracovní příležitosti (např. vymezení ploch pro výrobní činnost) – částečně
v místě,
- velmi atraktivní území pro bydlení,
- občanská vybavenost dostačující,
- veřejná infrastruktura (občanské vybavení ve městě, dojížďka) – výborná.
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ÚP respektuje současné a vytváří nové podmínky k ochraně či případnému rozvoji
všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, jež v zásadě respektuje a je
s nimi koordinován – viz část ad I.1.c) a ad I.1.e) této kapitoly.

ad I.1.c)
URBANISTICKÁ KONCEPCE
Dosavadní demografický vývoj
Jedním ze základních vstupů celkové urbanistické koncepce jsou demografické údaje
o řešeném území. Vývoj počtu obyvatel, dle statistických šetření (Sčítání lidu, domů a bytů –
SLDB a k 31. 12. 2009 - údaj z ČSÚ) v níže uvedených letech ukazuje následující grafické
vyjádření. V průběhu sledovaného období počet obyvatel ve městě Lázně Bohdaneč klesal
až do roku 1921, od tohoto roku začal počet obyvatel opět stoupat až do současné doby.
K 31. 12. 2010, dle údajů z ČSÚ, žilo ve městě 3 414 obyvatel. Celkově mezi lety 1900
a k 31. 12. 2010 počet obyvatel narostl o více než 200 % (o 1737 obyvatel).
V tabulce je uveden rok a za lomítkem počet trvale žijících obyvatel v daném roce.

Zdroj:ČSÚ

63

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

Počet obyvatel k 31. 12. mezi lety 2001-2010 představuje následující tabulka. Mezi
těmito lety počet obyvatel kolísal, na konci období byl ale vyšší než na začátku – o 178
obyvatel.
Počet/rok

Počet
obyvatel
celkem
z toho
muži
z toho
ženy
v tom ve
věku 0 až
14 let
v tom ve
věku 15
až 64 let
v tom ve
věku 65 a
více let
Index
stáří

2001
3236

2002
3278

2003
3274

2004
3280

2005
3289

2006
3277

2007
3302

2008
3348

2009
3392

2010
3414

1573

1596

1597

1610

1618

1610

1626

1668

1691

1705

1663

1682

1677

1670

1671

1667

1676

1680

1701

1709

673

673

658

630

616

583

562

539

536

527

2193

2231

2227

2262

2266

2277

2321

2374

2389

2405

370

374

389

388

407

417

419

435

467

482

55,0

55,6

59,1

61,6

66,1

71,5

74,6

80,7

87,1

91,5

Zdroj:ČSÚ

K obměně obyvatel dochází nejen přirozenou obměnou, ale i příchodem nových
obyvatel – migrací. V tomto městě se začíná projevovat proces demografického stárnutí jako
ve většině měst a obcí ORP i ČR, při němž se postupně mění struktura obyvatel takovým
způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 65 let a snižuje podíl osob mladších 15 let,
tj. starší věkové skupiny rostou početně rychleji než populace jako celek.
Proces demografického stárnutí lze vyjádřit mimo jiné také indexem stáří. Hodnota
indexu stáří v tomto městě je stejně mírně nepříznivá jako v kraji i celé České republice. Ve
městě k 31. 12. 2010 na 100 obyvatel ve věku 0 - 14 let žilo 91,5 obyvatel ve věku 65 a více
let (index stáří představuje podíl osob ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0 - 14
let).
Věková struktura obyvatelstva města Lázně Bohdaneč
k 31. 12. 2010
482

527

0 - 14 let
15 - 64 let
65 a více let

2405

Zdroj:ČSÚ
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Populační vývoj v roce 2010 (dle podkladů z ČSÚ) znázorňuje následující vyjádření.
Celkově došlo ve městě během jediného roku k přírůstku počtu obyvatel o 22.

Zdroj:ČSÚ

Populační vývoj je výsledkem přirozené obnovy populace (rozením a vymíráním –
přirozený přírůstek) a zároveň migrace (přírůstek či úbytek počtu obyvatel stěhováním). Při
sledování populačního vývoje mezi lety 2001 až 2010 je možno vysledovat např. to, že
k nejvyššímu přirozenému přírůstku došlo v roce 2008 (+ 18 obyvatel), k nejnižšímu došlo
v roce 2004 (- 8 obyvatel) a celkový přírůstek byl nejvyšší v roce 2001 (+ 162 obyvatel)
a nejnižší v roce 2003 (- 4 obyvatelé). Nejvíce obyvatel žilo v území ve sledovaném období
roku 2010 (3388 obyvatel).
Ve městě žije 95 % obyvatel s českou národností. Většina obyvatel je bez vyznání,
24,19 % obyvatel je věřících (převažuje příslušenství k římskokatolické církvi). Ve městě žilo
2 466 obyvatel 15 letých a starších. Se základním vzděláním včetně neukončeného bylo
ve městě 15,61 % obyvatel, vyučených a středně odborně vzdělaných bez maturity bylo
39,25 % obyvatel, úplnou střední školu s maturitou mělo 28,26 % obyvatel a vyšší odborné
a vysokoškolské vzdělání 16,18 % obyvatel.
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V následujícím grafickém vyjádření je znázorněna denní dojížďka a vyjížďka dle
SLDB 2001. Počet obyvatel celkem bylo 3096. Počet ekonomicky aktivních obyvatel byl
1582. Denně z města vyjíždělo 57,6 % obyvatel za zaměstnáním z celkového počtu
ekonomicky aktivních a 7,5 % obyvatel za vzděláním z celkového počtu obyvatel. Mírně
převažuje denní vyjížďka z města.
Denní dojížďka a vyjížďka
912
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

738

208

231

Dojíždějící do
Vyjíždějící do zaměstnání Dojíždějící do škol do Vyjíždějící do škol mimo
zaměstnání do města
mimo město
města
město
Zdroj:ČSÚ

Z údajů v ÚAP vyplývá pro Lázně Bohdaneč v této oblasti následující:
-

počet obyvatel v letech 2001 – 2009 (relativní údaje) +5;

-

věková struktura k 1. 1. 2000 a k 1. 1. 2010: rok 2000 - věková skupina 0 – 14 let
– 20,6 %, věková skupina 15 – 64 – 67 %, věková skupina 65 a více let – 12,3 %,
index stáří 59,7 %, rok 2010 – věková skupina 0 – 14 let 15,8 %, věková skupina
15 – 64 let – 70,4 %, věková skupina 65 a více let – 13,8 %, index stáří 87,1,

-

vylidňování/nárůst počtu obyvatel – stabilizace s tendencí mírného růstu,

-

dojížďka do zaměstnání – dobrá,

-

podmínky pro bydlení (požadavky na stavební pozemky) – výborné.

Šetření v socio demografické oblasti bylo provedeno podrobně v rámci doplňujících
Průzkumů a rozborů, které sloužily jako podklad pro zpracování Zadání. Z těchto závěrů bylo
vycházeno při zpracování urbanistické koncepce, Konceptu ÚP a dle Pokynů po úpravě
i Návrhu ÚP.
Tendence růstu počtu obyvatel je pro Lázně Bohdaneč příznivá, a proto se v rámci
koncepce ÚP vytváří územní podmínky jak pro stabilizaci, tak pro možný další umírněný
rozvoj města a pozvolný nárůst jeho obyvatel.
Z výsledků analýzy demografického vývoje vyplývá, že město se vyvíjí dlouhodobě
progresivně s nárůstem počtu obyvatel během posledního století cca 150 %. Tento trend
potvrzuje rovněž skutečnost, že území města je dle Politiky územního rozvoje České
republiky 2008 součástí Rozvojové oblasti OB 4 Hradec Králové/Pardubice, a to v poloze
blízké jak městu Pardubice, tak Rozvojové ose OS 4 Praha – Hradec Králové/Pardubice –
Trutnov – hranice ČR/Polsko (– Wroclaw). Atraktivitu území města Lázně Bohdaneč dokládá
složení celkového přírůstku obyvatel, který je v posledních čtyřech desetiletích tvořen pouze
z ¼ přírůstkem přirozeným, zbývající ¾ tvoří přírůstek migrační.
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Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
ZÚ města v rozsahu vymezeném dosud platnou ÚPD města je v převážné míře
dlouhodobě využíváno účelně a intenzivně v souladu s touto dokumentací. Plochy přestaveb
v jižní a centrální části města jsou buď zcela realizovány nebo postupně naplňovány. Plochy
přestavby – změny způsobu využití dosud nerealizované, jsou se souhlasem schvalujícího
orgánu zahrnuty do tohoto ÚP. Nově jsou vymezeny plochy přestavby v západní části území
města ve vazbě na přeložku silnice I/36, a to pro vhodnější využití. Navržená přestavba
výrobního areálu severozápadně centra města vyvolává potřebu vymezení zastavitelné
plochy západně jeho zastavěného území. Postupným naplňováním ploch přestaveb bude
saturována převážně očekávaná potřeba ploch občanského vybavení (jak charakteru veřejné
infrastruktury, tak charakteru komerčního v centrální, západní i severozápadní části města)
v menší míře pak potřeba plochy bydlení, a to bydlení vícepodlažního (v centrální a jižní části
města).
V dosud platné ÚPD města jsou vymezeny zastavitelné plochy především pro
bydlení, občanské vybavení, výrobu a dopravní a technickou infrastrukturu. Ostatní
rozvojové plochy jsou navrženy pro zkvalitnění životního prostředí tohoto jediného
lázeňského města Pardubického kraje – plochy lesoparku, veřejné zeleně či plochy vodní,
nebo využití potenciálu území – plocha těžby.
Na základě přijaté aktuální Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč rozhodl
schvalující orgán o potřebě přehodnocení dosud nevyužitých rozvojových ploch s cílem
optimálního využití zastavěného území (viz výše), dalšího zkvalitnění životního prostředí
a minimalizace dopadů (záborů) na okolní krajinné prostředí města.
Plochy bydlení
Lokalita (v dosud platné ÚPD)
I.

Míra naplnění

Způsob zapracování do ÚP

ZA FAROU (Ia, Ib, Ic)

Ia, Ib – nevyužito, Ic – Ia, Ib - územní rezerva R6
zahrady v ZÚ
(SM), Ic - ZÚ
VII. UL. GOČÁROVA
naplněno
ZÚ
VIII. UL. DR. TYRŠE
naplněno
ZÚ
IX. ZA SOKOLOVNOU (IXa, naplněno
ZÚ
IXb – rezerva)
XI. ZÁPAD
naplněno
ZÚ
XIII. NA PÍSKÁCH
nevyužito
územní rezerva R6 (SM)
XIV. KE HŘBITOVU
nevyužito
vymezit jako Z10 (BI) –
15 100 m2
XV. U KASÁREN
30 % naplněno
zůstatek vymezit jako Z49
(ZV)
Z – III – E
20 % naplněno
ZÚ
Z – VI – XVI
naplněno
zůstatek vymezit jako část Z8
(BI) – 4 417 m2
Ze všech zastavitelných ploch pro bydlení, vymezených dosud platnou ÚPD, zbývá
k využití 19 517 m2, a to pro BI, což při průměrné velikosti plochy 1 000 m2 pro 1 RD (včetně
komunikací a veřejných prostranství) umožňuje výstavbu max. 19 RD.
Plochy občanského vybavení
Zastavitelné plochy pro občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury
i charakteru komerčního, včetně ploch tělovýchovy a sportu, vymezené dosud platnou ÚPD
města, jsou v předkládaném ÚP přehodnoceny a výrazně redukovány především s ohledem
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na ochranu a rozvoj přírodních hodnot území města. Předpokládané požadavky na občanské
vybavení, vycházející z očekávaného zvýšeného tlaku na využití území vzhledem k poloze
v Rozvojové oblasti republikového významu OB4 Hradec Králové – Pardubice, z rozvoje
využívání hodnot území města a z reflexe jeho celkového rozvoje, jsou uspokojovány
převážně v plochách přestavby, z části pak ve vymezených zastavitelných plochách
navazujících na ZÚ.
Na základě demografické analýzy lze konstatovat, že město má odpovídající návrh
veřejné infrastruktury, kterou je třeba v rámci vymezených ploch především doplňovat
a zkvalitňovat.
Plochy pro výrobu
Zastavitelné plochy pro výrobu, sklady a podnikatelské aktivity, vymezené platnou
ÚPD města, jsou z části využity (v jižní části města), z části nevyužitelné (v západní části
města v koridoru územní rezervy pro dopravní infrastrukturu silniční) a z části již předurčeny
pro konkrétního uživatele (plocha pro vymístění výrobního subjektu z centrální části města).
Aby byla zajištěna alespoň minimální nabídka ploch pro tento způsob využití s ohledem na
již zmíněnou lokalizaci města v OB4, jsou zastavitelné plochy v jižní části města po prověření
zařazeny v předkládaném ÚP opět do zastavitelných ploch.
Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu
Rozsah ploch pro dopravní infrastrukturu se oproti dosud platné ÚPD v zásadě
nemění, protože zahrnuje především plochu pro přeložku silnice I/36 a pro napojení ploch
výroby u jižní části města. Mírné zvýšení je způsobeno pouze vymezením ploch záchytných
parkovišť na příjezdech do města ze severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní strany,
aby se v budoucnu zamezilo přetíženosti centrální části města dopravou v klidu. Lázeňský
charakter města, podtržený v aktuálně přijaté Strategie rozvoje, vyžaduje uvolnění od
dopravy pro nezbytný rozvoj společenských funkcí centra.
Odborný odhad potřeby zastavitelných ploch pro bydlení
Návrhový horizont ÚP pro stanovení kapacit ploch – rok 2027 koresponduje
s návrhovým horizontem Strategie rozvoje. V následujících 15 – ti letech se tedy očekávají
-

požadavky vyplývající z demografického vývoje..........................................75 b.j.
požadavky vyplývající z nechtěného soužití ................................................30 b.j.
požadavky vyplývající z polohy města v rozvojové oblasti
(vliv blízkosti centra rozvojové oblasti) .......................................................150 b.j.
požadavky vyplývající z lázeňského charakteru města ................................15 b.j.
požadavky vyplývající z kvality ŽP a přírodních hodnot území města .........15 b.j.
Celkem

285 b.j.

Odhad potřeb ploch pro bydlení je podložen dílčími odbornými analýzami,
předpokladem velikosti cenzovní domácnosti v uvažovaném období 2,5 a předpokladem
mírně podprůměrné rozvodovosti se zájmem o setrvání v místě.
Vzhledem k charakteru města a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje
poměr b.j. následně:
20 % bytů v bytových domech ..............................................................................57 b.j.
80 % bytů v rodinných domech ...........................................................................228 b.j.
Celkem
285 b.j.
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Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení:
1 b.j.v bytovém domě (s ohledem na průměrnou podlažnost ploch SC a BH)

= 250 m2

1 b.j. v rodinném domě (s ohledem na průměrnou velikost parcely v plochách BI) = 1 000 m2
Potřeba ploch pro bydlení v bytových domech = cca 14 250 m2
Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech = cca 228 000 m2
Potřeba ploch pro bydlení celkem
Rezerva ploch pro bydlení 20 %
(zabránění převisu poptávky)

= cca 242 500 m2
= cca 48 500 m2

Potřeba ploch pro bydlení celkem = cca 291 000 m2
Závěr:
Ve městě je očekávaná celková potřeba 291 000 m2 plochy pro bydlení v bytových
domech a v rodinných domech. S ohledem na skutečnost, že bydlení v bytových domech
bude uspokojeno v plochách přestavby pro SC či BH (včetně rezervy), činí potřeba ploch pro
bydlení v rodinných domech (BI) cca 273 600 m2.
S ohledem na přijatou aktuální Strategii rozvoje je však v ÚP vymezeno pouze
107 600 m2 ploch tohoto charakteru, tedy cca 40 % z vypočtené výměry, čímž se předchází
ztrátě hodnoty ploch pro bydlení ve městě. Aby však nedošlo k nadměrnému zvýšení cen
pozemků (a tím odvádění zájemců o bydlení), vymezuje se plocha územní rezervy pro SM
v severovýchodní části města v těsné vazbě na ZÚ (významná část plochy této územní
rezervy je v dosud platné ÚPD města vymezena jako zastavitelné plochy pro bydlení).
Zastavitelné plochy pro bydlení mimo ZÚ – Z3a, Z3b, Z8 a Z10 (vše BI) nedosahují
v součtu ani 5 % části ZÚ, které umožňuje především obytnou funkci (BH, BI, SC, SV).
Návrh urbanistické koncepce
Návrh budoucího rozvoje města vychází z jeho historického i nedávného vývoje,
odrážející v sobě renesanční prvky založení sídla, prvky barokní (kostel), prvky počátku
20. století spojené se vznikem lázeňství, přes socialistický realismus, až po současnou
architekturu.
Koncepce ÚP respektováním většiny stabilizovaných ploch zachovává historické rysy
sídla, jeho dominanty i uspořádání zastavěného území. Nové plochy navrhuje tak, aby byla
nadále podtržena významnost města a zároveň lázní, a to pouze v těsné vazbě na
zastavěné území . Cílem je snížení rozsahu ploch či aktivit v příměstské krajině, narušujících
její celistvost, typický obraz a podmínky pro její rekreační využití.
V centrální části nadále ctí a nenarušuje náměstí s kostelem. Zvýraznění centra je
v podobě nových rozvojových ploch pro bydlení v centrech měst s výškou nepřevyšující střed
s kostelem a školou. Podporuje lázeňské aktivity návrhem rozvojové plochy pro parkové
úpravy.
Pro dostupnost centra města a lázní pro hosty se navrhují nové odstavné plochy
parkovišť v jeho pěší dostupné vzdálenosti, protože dosavadní kapacity jsou do budoucna při
navrhovaném rozvoji města nedostatečné.
Urbanisticky se od tohoto pomyslného centra odvíjí i rozvolňování a optické snižování
zástavby, dané v podmínkách využití jednotlivých vymezených typů ploch (prostorové
uspořádání).

69

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

Pro snížení negativních vjemů vystavěných bytových domů v jihovýchodní části
území (Na Lužci) se navrhují plochy zeleně, které budou zároveň veřejným prostorem.
Pro zklidnění lázeňského centra se navrhuje plocha dopravy – obchvat města. Jeho
realizací a zklidněním centra a dopravy i v dalších částech města dojde k posílení
rekreačního potenciálu a residenčního charakteru klidového města.
Předkládaným návrhem urbanistické koncepce byla potvrzena kontinuita návrhů
řešení v jednotlivých podkladech a dokumentacích, které novému ÚP předcházely.
Dosavadní vývoj ukázal, že i po přehodnocení dosud platné ÚPD se potvrzují základní
tendence rozvoje území, a to doplnění zastavitelných ploch pro bydlení, rekreaci, občanské
vybavení, a to i formou přestaveb, ve vazbě na kulturně historický a přírodní potenciál
a výrobu. Nové plochy bydlení jsou vymezeny v návaznosti na stabilizované plochy
s důrazem na posílení, identifikaci a intenzifikaci dosud nevyužitých proluk. Dále se počítá
s rozvojem sportovních aktivit ve vazbě na fungující areály a s rozvojem rekreace. Umocňuje
se rovněž rozvoj specifické funkce – lázeňství v tomto dosud jediném lázeňském místě
v Pardubickém kraji výrazným doplněním systému sídelní i krajinné zeleně. Nově se mírně
posiluje funkce výroby, a to vymezením nových ploch výrobních v návaznosti na
stabilizované areály. Stejně tak je ÚP potvrzena kontinuita v oblasti dopravní a technické
infrastruktury, včetně zpřesnění plochy dopravní infrastruktury pro přeložku I/36. Dále se
posiluje funkce veřejných prostranství, především rozšířením ploch veřejné zeleně. ÚP tím
naplňuje základní myšlenky obsažené ve Strategické vizi současné Strategie.
Koncepce uspořádání krajiny, která vychází především z respektování současných
přírodních hodnot (rybniční soustava s doprovodnou zelení) a kvalitního ZPF je popsána
v části ad I.1.e) této kapitoly.

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Při zpracování urbanistické koncepce ÚP byly vyhodnocovány možnosti lokalizace
rozvojových ploch jak z hlediska širších územních vazeb, tak i potřeb města a předkladatelů
záměrů na změny využití území v konfrontaci s limity využití území a jeho výraznými
hodnotami. Řešení přijaté v předkládaném ÚP bylo prověřeno v rámci pracovních jednání
a vychází z dosud platné ÚPD, průzkumů a rozborů, ze schváleného Zadání a především ze
závěrů pracovního jednání zastupitelstva města, které mělo možnost se podrobně seznámit
s ÚP v rozpracovanosti, především v oblasti urbanistické koncepce, způsobu využití území
a koncepce technické infrastruktury.
Vzhledem k situování Lázní Bohdaneč v atraktivním území s hodnotami přírodními
a kulturními nadmístního významu se navrhuje intenzivní rozvoj především zkvalitňující
využití ZÚ tak, aby nedocházelo k extenzivnímu rozšiřování zástavby, navazující jak na
přírodní, tak na technické bariéry v území.
Plochy pro rozvoj jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady navrhovaného
řešení byly minimální. Všechny plochy navrhované pro rozvoj města jsou navrženy
především v těsné vazbě na ZÚ. Využívá se tak možností jednoduchého napojení na
infrastrukturu města (bez nutnosti dalších vyvolaných záborů ploch), v některých případech
se navrhovaným řešením rozvojových ploch zlepšují i podmínky v ZÚ.
Koncept ÚP obsahoval v některých rozvojových plochách na sebe časově navazující
odlišné způsoby využití (etapy). Stejně tak ve výrazné ploše dopravní infrastruktury silniční
byly prostorově zahrnuty všechny v té době sledované varianty řešení přeložky silnice I/36.
Proto se řešení Konceptu ÚP jevilo navenek jako invariantní.
Na základě výsledků řady zmíněných pracovních jednání a konfrontací v terénu byla
celková koncepce řešení i urbanistické koncepce v souladu s Pokyny dovedena do
uceleného invariantního řešení.
70

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

• Plochy bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (BI)
Tyto plochy jsou vymezeny v návaznosti na západní a jižní hranici zastavěného
území v kontinuitě s dosud platnou ÚPD (Z3a, Z3b, Z6, Z8, Z10). V severovýchodní části
města je na základě uplatněné námitky ve vazbě na ZÚ vymezena plocha Z62.
Řada ploch tohoto charakteru je již připravována k využití na základě pravomocných
správních úkonů (Z*).
• Plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC)
Plocha tohoto charakteru doplňuje stabilizované plochy a plochy přestavby tohoto
způsobu využití, a to přímo v centru města na severní straně náměstí s cílem jejího
kompozičního tvoření (Z58).
• Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední
(OVM)
Vymezení ploch tohoto charakteru umožní nezbytné doplnění této funkce jak v centru
města (Z22, Z55), tak v západní části ve vazbě na budoucí obchvat a plochy rekreace (Z31,
Z59), ve východní části pak zajistí nezbytnou vybavenost na křižovatce tras nemotoristické
dopravy (Z26).
• Plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)
Územní předpoklady pro rozvoj této funkce se vytváří v souladu s dosud platnou
ÚPD ve vazbě na již stabilizované plochy tohoto způsobu využití opětovným vymezením
zastavitelných ploch (Z28, Z41) s cílem především rozšířit občanské vybavení pro
volnočasové aktivity a zvýšit jeho úroveň.

• Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)
Umírněný rozvoj ploch výroby bez výrazných negativních vlivů se umožňuje
v souladu s dosud platnou ÚPD v návaznosti na stabilizované plochy v jižní části města
(Z34, Z35) a v západní části v úzké vazbě na budoucí obchvat pro přemístění výroby
z centra (Z29). Nová plocha se vymezuje pro umožnění územního rozvoje výroby ve
stabilizované ploše severovýchodně centra (Z53).
• Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)
Pro realizaci přeložky silnice I/36 je zpřesněna plocha západně města (Z46a, Z46b).
Připojení výrobních ploch Na Lužci na tento obchvat umožňuje nově vymezená plocha (Z44),
připojení nové plochy pro bydlení na současný dopravní systém města umožňuje také nová
plocha (Z57). Pro pokrytí zvyšujících se požadavků návštěvníků města na parkovací plochy
jsou vymezeny nové plochy parkovišť při severním, východním i jižním vjezdu do města.
• Plochy dopravní infrastruktury – nemotorové (DX)
Plocha cyklostezky severovýchodním směrem (Z51) umožní bezpečný provoz
nemotoristické dopravy v současné době vedený po silnici II. třídy.
• Plochy technické infrastruktury – specifické využití (TX)
Nově vymezená plocha (Z20) umožní jak rozvoj stabilizované plochy v sousedství,
tak i případný další rozvoj služeb v oblasti údržby města a vznik zahradnictví.
• Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň (ZV)
Nové využití plochy navazující na západní straně na stabilizované plochy bydlení
v bytových domech (Z49) je určeno především pro každodenní rekreaci.
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• Plochy zeleně – zeleň přírodního charakteru (ZP)
Vymezení ploch tohoto charakteru (Z60, Z61) je nezbytné s ohledem na těsné
sousedství s vymezeným biokoridorem, resp. na nutnost zajištění jeho funkčnosti.
• Plochy zeleně – specifické využití (ZX)
Vymezená plocha lesoparku (Z48) v těsném sousedství lázeňského parku je určena
pro zajištění krátkodobé rekreace obyvatel a návštěvníků města a doplňkových funkcí pro
návštěvníky lázní.
• Plochy zeleně – ochranná a izolační (ZO)
Vymezení plochy (Z52) je nezbytné s ohledem na budoucí uvažované využití v okolí
plochy vymezené pro výrobní funkce.
VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
Základním důvodem pro vymezení ploch přestavby je potřeba obnovy či opětovného
využití v současné době již nevyužívaných ploch (P2 pro rekreaci specifickou, P3 pro
rekreaci rodinnou, P4, P7, P8, P9, P15 pro veřejnou infrastrukturu a komerční zařízení malá
a střední, P10, P11, P13 pro plochy smíšené obytné v centrech měst, P12 pro parkoviště)
nebo nového využití ploch dosud nevhodně využívaných s ohledem na lokalizaci
v organismu města (P5 pro plochy smíšené obytné v centrech měst, P14 pro bydlení
v bytových domech). Cílem je zvýšení podílu revitalizovaných, rekultivovaných
a regenerovaných ploch a jejich smysluplné zapojení do funkčního organismu města nebo
jeho přírodního prostředí.
VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
ÚP hájí stávající plochy veřejné zeleně (ZV), která je součástí sídelní struktury
a spoluvytváří jeho estetickou a krajinářskou hodnotu (lázeňský park, alej ke hřbitovu). Nově
jsou vymezeny plochy plnící funkci propojujícího článku krajinou, hřbitovem a současnou
zástavbou a zároveň plnící funkci veřejného prostranství (Z49, K14).
Součástí tohoto systému jsou i plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) vymezené
nově pro ochranu území před negativními vlivy (Z53, K11, K12).
Osobitou součástí je plocha zeleně specifické (ZX), určená pro zřízení lesoparku
v těsné vazbě na lázeňský park a areál dosud jediných lázní v Pardubickém kraji.
Specifické plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) jsou navrženy u toku Rajské
strouhy Z60, Z61), a to jednak z důvodu vedení místního prvku ÚSES a zajištění jeho
funkčnosti a jednak pro zachování „zeleného klínu přírodního charakteru“ pronikajícího mezi
soustředěnou zástavbou.
Na tento systém pak navazuje systém zeleně v plochách smíšených nezastavěného
území (NS), a to přírodního v těsné vazbě na zastavěné území a zastavitelné plochy, pak
dále i v krajině - viz část ad.I.1.e) této kapitoly.
Důvodem pro stabilizaci a popsaný rozvoj systému sídelní zeleně je zachování
a postupné zkvalitňování životního prostředí pro současné i budoucí obyvatele města a jeho
návštěvníky. Dále pak ochrana území města před negativními vlivy z výrobních a dopravních
ploch.
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ad I.1.d.)
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
ad I.1.d.1)
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční síť
Základní komunikační systém území je tvořen vedením silniční sítě, a to především
vedením silnice I/36 a silnice II/333. Silnice I/36 (Chlumec nad Cidlinou – Pardubice) je
vedena v současné době napříč celým zastavěným územím města, a to i přes jeho centrální
část. U této silnice se dlouhodobě předpokládalo její přeložení do jižní obchvatové polohy
mimo ZÚ. Tato problematika byla znovu otevřena v roce 2007, kdy byla zpracována studie
přeložky silnice I/36 (Transconsult, a.s.), a to v několika variantách. Tyto varianty byly
postupně prověřovány a projednávány. Do ÚP tak byla zapracována plocha, která je
vymezena ochranným pásmem v šíři 50 metrů od osy na každou stranu (Z46a, b). Osa je
kombinací dosud sledovaných variant B a A a byla zapracována na základě výsledku
posouzení vlivu stavby na životní prostředí. S ohledem na další možný vývoj je vymezena
územní rezerva (R3) přeložky silnice I/36, která navazuje na vymezenou plochu, a to v šíři
100 metrů na obě strany s tím, že v této územní rezervě nejsou vymezeny zastavitelné
plochy a plochy přestavby, vyjma těch, které byly obsaženy v ÚPD města platné již před
nabytím účinnosti ZÚR Pk. Přeložení silnice do obchvatové polohy sleduje podstatné snížení
dopravních intenzit na průjezdním úseku městem, a to zejména od těžké tranzitní dopravy.
V úseku západně od města je silnice I/36 též převedena do nové trasy, a to do trasy sledující
v území vedení silnice III/3238 ve směru na Křičeň, která realizací přeložky silnice I/36
v území města zanikne. Tento záměr vyplývá z vydané ZÚR Pk. Všechny ostatní silnice III.
třídy jsou v území dlouhodobě stabilizované a koncepcí ÚP jsou nadále respektovány.
Historická základní síť komunikací zůstává zachovaná a z hlavních směrů nadále
směřuje na centrální náměstí s nově řešenou úpravou, včetně kruhového objezdu
a dominantou kostela a jeho věží.
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Intenzity silniční dopravy a kategorizace silnic
Obecně je základním podkladem pro stanovení intenzit dopravy celostátní sčítání
dopravy provedené Ředitelstvím silnic a dálnic Praha. Jedinými údaji z celostátního sčítání
dopravy jsou údaje ze stanovišť na silnici I/36 a II/333.
Silnice

Stanoviště

Úsek

I2000

I2005

I2010

I/36

5-0175

Lázně Bohdaneč – Rybitví

9202

18044

8730

5-0170

Lázně Bohdaneč – Rohovládova Bělá

5960

9651

5552

5-2738

Lázně Bohdaneč – hranice kraje

3173

3663

2760

5-2720

Lázně Bohdaneč – Živanice

3810

5338

3840

II/333

Zatížení silnic III. třídy je minimální, a tyto jsou zatěžovány především místní
dopravou.
Realizací obchvatové trasy silnice I/36 dojde na území města k zásadnímu
přesměrování dopravní zátěže. Ze vstupních podkladů posouzení vlivu stavby na životní
prostředí vyplývá, že na stávajícím průtahu silnice I/36 by k roku 2030 činilo dopravní
zatížení při „nulové“ variantě v úseku od západu po Masarykovo náměstí přibližně 13 000
vozidel a od Masarykova náměstí na východ přibližně 23 000 vozidel. Při realizaci obchvatu
silnice I/36 by zatížení kleslo přibližně na 2 500 resp. 4 500 vozidel. Dopravní zatížení na
obchvatové trase by k tomuto roku mělo činit v úseku od západu po křižovatku se silnicí
II/333 přibližně 10 500 vozidel a od křižovatky na východ přibližně 18 500 vozidel.
Výhledová kategorie silnice I/36 v obchvatové trase se předpokládá S/11,5/80.
U silnice II/333 se předpokládá cílová kategorie S 9,5/80. U silnic III. třídy je nutné vycházet
z jejich dopravního zatížení, čemuž odpovídá šířkové uspořádání S 7,5/60, případně
S 6,5/50 při intenzitě provozu do 1000 vozidel/24hod. S ohledem na vývoj dopravního
zatížení lze uvažované kategorie silnic považovat za dlouhodobě plně vyhovující a tedy jako
cílové.
Síť ostatních komunikací
Vedení stávajících komunikací je v území stabilizováno a nové komunikace budou
realizovány v rámci rozvojových ploch pro zpřístupnění jednotlivých objektů na základě
konkrétních záměrů. Významným záměrem pro zlepšení dopravní přístupnosti území je
navrhované prodloužení ulice Na Lužci (Z44), která bude napojena na navrhovanou přeložku
silnice I/36. To umožní rozvoj podnikatelských aktivit v návazném území a jejich přímé
napojení na nadřazenou silniční síť a zároveň toto umožní eliminovat průjezd přes území
obytné zástavby.
Dále je samostatně vymezena plocha určená pro zpřístupnění nově vymezené plochy
pro bydlení (Z57).
Výhledové kategorie obslužných komunikací musí být v souladu s navrženým
komunikačním systémem města. Obslužné obousměrné dvoupruhové místní komunikace je
nutno v návrhu uvažovat v základní kategorii MO 8 a v kategorii MO 5 pro jednopruhové
komunikace s délkovým omezením 80-100 metrů, popřípadě v kategoriích z nich
odvozených.
Mimo urbanizované území sídel je plně postačující šířková kategorie MOK 4
s výhybnami.
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Odstavná a parkovací stání
Odstavování a parkování bude řešeno vždy v rámci vlastních ploch nebo objektů pro
bydlení (zejména u individuální bytové zástavby), výrobu či rekreaci nebo ve vymezených
plochách občanského vybavení (jak je již řešeno např. v plochách lázeňství). Pro potřeby
zvýšení současných kapacit parkování pro návštěvníky města jsou v Návrhu ÚP vymezeny
samostatné plochy pro parkování, a to jako systém záchytných parkovišť. Ta jsou situována
na hlavních vjezdech do města, protože kapacitní parkovací plochy nelze v již zastavěném
území uvolnit, a to při dnešní silnici I/36 na severozápadním okraji (Z39) města s možnou
kapacitou cca 200 stání, při vstupu silnice II/333 od Hradce Králové (Z56) s možnou
kapacitou až 350 stání. Dále se rozšiřuje současné parkoviště při lázeňském parku při
východním vstupu silnice I/36 do města (Z*), a to především pro pokrytí potřeb lázní (již
v projektové přípravě). Tím zde dojde ke zvýšení počtu stání ze současných 45 na cca 180
stání, což již odpovídá současným potřebám. Dále se navrhuje nové parkoviště podél silnice
I/36 - také v tomto prostoru (Z54). Toto parkoviště se navrhuje především pro návštěvníky
města a případné pokrytí potřeb lázeňství. Zvýšení parkovacích možností v centrální části
města a pokrytí potřeb současné a nově navrhované vícepodlažní zástavby je vymezeno
v rámci přestavbové plochy (P12) západně náměstí s možnou kapacitou cca 250 stání.

Hromadná doprava
Obsluha území hromadnou dopravou je výhradně zajišťována trolejbusovou
a autobusovou dopravou. Autobusová doprava je zajišťována 5 linkami, a to 650160 Přelouč
– Rohovládova Bělá – Pardubice, 650200 Přelouč – Lázně Bohdaneč – Pardubice – Hradec
Králové, 650210 Přelouč – Semtín – Lázně Bohdaneč – Rohovládova Bělá – Dobřenice,
650620 Pardubice – Lázně Bohdaneč – Hradec Králové a 650640 Pardubice – Lázně
Bohdaneč – Rohovládova Bělá – Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov. Obsluha území
autobusovými linkami je zajištěna třemi zastávkami. Vzhledem k blízkosti krajského města je
hromadná doprava osob ve směru na Pardubice naprosto převažující a je tak realizována
především trolejbusovou dopravou. Současná linka č. 3 je vedena v trase silnice I/36 a je
ukončena točnou v křižovatce s ulicí Husovou. Trolejbusová doprava má výrazně vyšší
četnost zastávek a je provozována výrazně vyšším počtem spojů. Z analýzy docházkových
vzdáleností zastávek hromadné dopravy vyplývá, že tyto zastávky svými docházkovými
vzdálenostmi (500 m) plně pokrývají zastavěné území města. Situování zastávek a vedení
linek je prozatím stabilizováno, avšak doporučuje se prověřit prodloužení trasy K Mlýnům
s vytvořením nové konečné zastávky. Po realizaci prodloužení místní komunikace ulice Na
Lužci s napojením na přeložku silnice I/36 bude možná i změna ve vedení linek ve směru na
Rybitví. Zastávka Na Lužci by tak byla průjezdnou.
Doprovodná zařízení silniční dopravy
Doprovodná zařízení silniční dopravy (čerpací stanice pohonných hmot) je v území
situována při dnešní silnici I/36 na západním okraji města a je dosud stabilizována.
Pěší a cyklistické trasy
Charakteristika území dává předpoklady pro zvýšené využívání pro cyklistickou
dopravu. Pro tento druh dopravy byly v trasách silnic I/36 (v úseku Lázně Bohdaneč –
Pardubice) a II/333 (ve směru na Živanice) vybudovány souběžné samostatné cyklistické
stezky. Pro zvýšení kvality a zejména bezpečnosti cyklistické dopravy jsou navrženy další
cyklostezky, a to souběžně se silnicí II/333 do prostoru golfového areálu a v dlouhodobějším
časovém horizontu i podél dnešní silnice I/36 směrem na Rohovládovu Bělou. S ohledem na
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vývoj výkladu metodiky MINIS, použité pro grafické ztvárnění ÚP (dle Zadání ÚP) bylo
v průběhu pořizování ÚP změněno jejich značení z DS1 na DX. Původně požadované
označení DS1 je zavádějící, neboť cyklostezky nejsou podkategorií silniční dopravy. Jelikož
však metodika MINIS nemá odpovídající kód, jsou cyklostezky v ÚP označeny kódem DX
(dopravní infrastruktura – nemotorová).
Jinak jsou územím vedeny cyklistické trasy, a to č. 4039, 4040, 4041, 4193 a 4275.
Přibližně v jejich trasách jsou vedeny i značené turistické trasy. Kromě těchto jsou v území
vedeny i dva naučné okruhy. Jejich vedení je možné považovat za stabilizované a plně
vyhovující.
Jiné druhy dopravy
Železniční, vodní ani letecká doprava nejsou v území města zastoupeny. Doporučuje
se v omezené míře využít Opatovický kanál a plochy rybníků pro rekreační vodní plavbu.
Ochranná pásma
V území jsou respektována ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy mimo zastavěné
území, které podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
dosahují vzdálenosti 50 m (I. třída) a 15 m od osy vozovky (II. a III. třída). Z ostatních druhů
dopravy do území zasahuje pouze ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku.
Ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku je zahrnuto do části Ochrana
obyvatelstva, obrana a bezpečnost státu.
ad I.1.d.2)
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ad I.1.d.2.1)
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Město má prameniště v prostoru V Ráji (jihovýchodně), studnu a 3 vrty o vydatnosti
3 l/s.
Areál lázní má vlastní zdroj vody, vrt o vydatnosti 11 l/s s úpravnou vody 16 l/s
(odstraňuje Fe, Mn). V lázních se nachází vrt minerální vody o vydatnosti 1,8 l/s. Lázně jsou
v současné době napojeny na vodovodní systém města, a tím na Vodárenskou soustavu
Východní Čechy.
Lázně Bohdaneč jsou napojeny na VSVČ z krajského města Pardubice dvěma
vodovodními řady DN 250 mm a DN 300 mm v tlakovém pásmu vodojemů Kunětická hora
15 000 m3 (277/272 m n. m.). Rozvodné vodovodní řady jsou profilů DN 200, 150, 100, 80
mm. Hlavní zásobní řady z VSVČ jsou DN 250 a DN 300 mm. Na vodovodní síť je napojeno
97 % trvale bydlících obyvatel. Hydrodynamický tlak ve spotřebišti činí 0,44 – 0,45 Mpa (4,0
– 4,5 atm).
Bilance potřeby vody dle PRVK Pk a pro rok 2027 dle návrhu:
r. 2011
r. 2020
r. 2027
počet obyvatel
3 540
3 900
4 000
počet zásobených obyvatel
3 540
3 900
4 000
počet zásobených ČOP
100
100
100
3
prům. denní potřeba m /den-l/s
643,06-7,44
714,58-8,27
747,02-8,64
3
max. denní potřeba m /d-l/s
900,28-10,42
1000,41-11,58
1046,08-12,12
specifická potřeba l/os.den
181,65
183,22
183,22
délka potrubí km
31,77
31,77
32
poznámka: ČOP – časově omezený pobyt
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Zástavba vymezených ploch bude zásobována pitnou vodou ze stávající vodovodní
sítě a z jejího rozšíření. Tento stav vyhovuje zásobování celého řešeného území se 100 %
zabezpečeností. Vzhledem k tomu, že není známa spotřeba vody u budoucích ploch
výrobních (výrobní náplň, jen montáže, počet zaměstnanců) navrhujeme zvýšení průměrné
a maximální potřeby vody o 15 %, t.j na 9,51 – 13,32 l/s. Jedná se o rezervu v požadavku
na zajištění dodávky pitné vody z vodních zdrojů.
Vodovodní síť bude prodloužena ze stávající sítě v nových plochách až dle postupně
navrhované zástavby, což v současné době nelze přesně určit.
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Pro případ havarijní situace bude pitná voda dodávána dovozem cisternami ze zdrojů
VSVČ ze vzdálenosti do 15 km a doplněna zvýšeným dovozem balené vody. Místní zdroje
a studny, které by byly znehodnoceny, mohou být využívány jen jako zdroj užitkové vody.
Zabezpečení požární vodou
Zásobování ZÚ a zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno dle ČSN 730873
Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou a ČSN 736639 Zdroje požární vody
a příjezdové komunikace pro požární vozidla. Přístupové komunikace musí splňovat
požadavky na vjezd požárních vozidel v souladu s ČSN 730802, ČSN 730804 a § 2 odst.
d) vyhlášky č. 23/2008 Sb.
Stávající vodovodní systém i po svém rozšíření plně vyhovuje potřebám dodávky
požární vody pomocí osazených požárních hydrantů na vodovodní síti. Pro tento účel lze též
využít místní vodní plochy a toky.
Ochranná pásma
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jsou
vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně
1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m.
Dle zákona č. 274/2001 Sb., 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 3a, je ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních
stok dáno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí a do průměru potrubí 500 mm
včetně činí 1,5 m.
Dle vyjádření VUSS Pardubice v rámci vojenského objektu, kde se nachází
vodovodní síť, se uvádí požadavek vymezení území pásma v šířce 10 m na obě strany od
osy potrubí.
ad I.1.d.2.2)
ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
Odkanalizování města Lázně Bohdaneč bylo realizováno postupně po etapách.
Kanalizace v severní části města byla vybudována jako první a slouží jako kanalizace
jednotná s vyústěním do místních vodotečí. V centru města byla posléze realizována
kanalizace splašková, která doplňovala stávající stoky jednotné a dešťové. Na kanalizační
systém je též napojen areál lázní. V jižní části města byl realizován kanalizační systém
v prostoru bývalých kasáren, který je řešen částečně jako jednotný a ve spodní části jako
oddílný s přečerpáváním odpadních vod do stávajícího jednotného systému.
Odpadní vody jsou odváděny do prostoru bývalé ČOV, která je v současné době
přestavěna na čerpací stanici, odkud jsou výtlačným potrubím DN 200 mm v délce 3 700 m
vedeny na ČOV Pardubice - Rybitví.
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Na kanalizační síti je soustava oddělovacích komor na kanalizaci jednotné
a vzhledem ke konfiguraci terénu a nedostatku spádu jsou tu i čerpací stanice.
VK PROJEKT, spol. s r.o., Pardubice, zpracovala v období 01/99 pasport kanalizace
Lázně Bohdaneč. Důvodem zpracování bylo sjednocení a doplnění stávajících podkladů
stokové sítě v podstatné části povodí hlavních kmenových stok „A“, „B“, „C“, „D“.
Kmenový sběrač A tvoří páteř kanalizačního systému města. V prostoru Masarykova
náměstí je umístěna čerpací stanice ČS1A. Čerpací stanice přečerpává odpadní vody do
stoky, která obchází náměstí a dále je vedena Pernštýnskou ulicí do prostoru před lázněmi,
kde je napojena kanalizace lázní a rehabilitačního pavilonu. V prostoru bufetu je
vybudována odlehčovací komora OK1A, odlehčovací stokou je zaústěna do Rajské strouhy.
Sběrač A je dále veden až do prostoru hlavní čerpací stanice (bývalá ČOV), kde se před
vyústěním napojují sběrače C a D. Sběrač B je zaústěn v prostoru mostu přes Rajskou
strouhu.
Na základě zpracovaných skupinových projektů „Labe – Loučná“ a „Jihovýchodní“
v současné době je realizována oddílná splašková kanalizace v ulicích Šípková, Škroupova,
Kosinova, Husova, Žitná, Ječná, Luční. Dále v prostoru ulic Zborovská, V Lískách stoky
jednotné kanalizace.
Kanalizace dle PRVK Pk (převzato) a dle návrhu k roku 2027:
r. 2011
r. 2020

r.2027

počet obyvatel napojených na kanalizaci

3186

3705

4000

počet s ČOP

90

95

100

napojeno na ČOV

3186

3705

4000

počet osob napojených na septiky

247,80

136,50

-

počet osob s odvozem odp. vod

106,20

58,50

-

počet jímek a septiků ks

121,33

66,67

-

Současný systém zneškodňování odpadních vod je dostatečný jak pro ZÚ, tak pro
vymezené zastavitelné plochy. Jeho nezbytné úpravy a rozšiřování jsou realizovatelné
v rámci přípustného využití vymezených ploch.
Ochranná pásma
Dle zákona č. 274/2001 Sb., 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 3a, je ochranné pásmo u vodovodních řadů a kanalizačních
stok dáno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí do průměru potrubí 500 mm
včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m.
Dle vyjádření VUSS Pardubice v rámci vojenského objektu, kde se nachází síť
kanalizačních stok, se uvádí požadavek vymezení území pásma v šířce 10 m na obě strany
od osy potrubí.
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ad I.1.d.2.3)
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Současný stav zásobování el. energií
Provozovatelem elektrického systému VN a NN je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.
Zásobování předmětného území elektrickou energií je řešeno systémem 35 kV z vedení VN
815 s možností provozního zajištění z vedení VN 818. Obě uvedená vedení jsou výkonově
napojena na transformovnu TR 110/35 kV Opočínek. Rozvod systému VN v řešeném území
je proveden z podstatné části nadzemním vedením. Z tohoto důvodu je 60 % TS řešeno
stožárovými stanicemi. Tento stav rozvodu systému sítě VN přináší určité omezení při
územním rozvoji. V prostoru střední a jižní části městské zástavby je uplatněn zemní
kabelový rozvod VN, který zásobuje 7 kabelových TS. Kabelový rozvod doplňují dvě
přechodové transformační stanice č. 166 (Transform) a č. 909 (Dům techniky). Určitou
výjimkou, která okrajově spadá do řešeného území, je zásobování obytné lokality V Horkách,
která je zásobována el. energií z městského kabelového rozvodu Semtína systémem 6 kV.
Mimo zmíněné nadzemní kmenové vedení VN 815 a VN přípojek k výše uvedeným
stanicím procházejí podél východního okraje řešeného území nadzemní vedení VVN (2x110
kV) V 1171-2 a V 931-6. Západním okrajem nadzemní vedení 110 kV - V 933. Řešené
území zásobuje elektrickou energií 24 stanic VN/NN (TS). Zásobování obyvatelstva a služeb
zajišťuje 16 el. stanic. Průmyslový odběr je zajišťován z 8 TS. V následující tabulce je
uveden přehled stávajících stanic VN/NN, včetně místního názvu. U stanic označených
ČEZ/cizí je ČEZ, a.s. majitelem pouze transformátoru VN/NN.
číslo
TS
166
167
175
279
287
288
289
290
291
355
560
680
709
735
752
909
912
919
941
962
1003
1177
1178
1179

název
Kasárna
ZD
Rybářství
Hájenka
Fara
U Mlýna
Lihovar
V Ráji
Lázně
Profer
Náměstí
Kopřivník
ČOV
Na Lužci u
prodejny
Píska
Dům techniky
Langrova
Gabriel-Chemie
Kuchyň
U Kotelny
Výměník
Podhaltyřská
Veselého
Družstevní

Druh TS

Rok
výstavby

majitel

přechodová
2sl.-bet.
1sl.-bet.
1sl.-bet.
2sl.-bet.
2sl.-bet.
2sl.-bet.
2sl.-bet.
2sl.-bet.
2sl.-bet.
2sl.-bet.
příhradová
příhradová
kabelová

1977
1983
1967
1968
1967
1978
1967
1967
1967
1967
1976
1978
1977

cizí
cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ/cizí

příhradová
přechodová
2sl.-bet.
2sl.-bet.
kabelová
kabelová
kabelová
kabelová
kabelová
kabelová

1977
1986
1986
1986
1988
1988
1991
2008
2008
2008

ČEZ
cizí
ČEZ
cizí
ČEZ/cizí
cizí
ČEZ/cizí
ČEZ
ČEZ
ČEZ

Mimo výše uvedený energetický systém provozovaný ČEZ, a.s., se nenachází
v řešeném území další rozvodná zařízení VVN ani VN.
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Současný el. příkon území
Stanovení současného příkonu území je řešeno odhadem vzhledem k tomu, že
provozovatel energetického systému neposkytuje údaje o dosažených maximálních
zatíženích v jednotlivých TS nejen z oblasti zásobování obyvatelstva a služeb, ale
ani u podnikatelských odběrů zásobovaných z vlastních TS. Současný příkon odběru
obyvatelstva a služeb je odvozen z bytového fondu s využitím podkladů provozovatele
energetického systému, stanovující současný odběr el. výkonu ve výši 2 kW/byt a 0,35
kW/byt pro služby. V současné době je v oblasti řešeného území 1087 trvale obydlených
bytů a 8 bytů individuální rekreace. Pro výpočet el. příkonu pro zásobování obyvatelstva
a služeb je uvažováno s celkovým počtem 1095 bytů. U stanovení současného příkonu
průmyslových odběratelů s vlastní TS je předpokládáno 40 % využití instalovaného
transformačního výkonu a cos ϕ = 0,95.
Podnikatelský odběr s vlastní TS je řešen odhadem.

město Lázně Bohdaneč
obyvatelstvo a služby
průmyslový odběr s vlastní TS
celkový odhadovaný el. příkon

odhadovaný el. příkon v
kW
2600
1500
4100

Celkový nesoudobý el. příkon města Lázní Bohdaneč je předpokládán ve výši 4100
kW.

Posouzení stávajícího stavu
Současná koncepce zásobování systémem 35 kV zůstane i ve výhledu zachována.
Orientace na napájecí bod TR 110/35 kV Opočínek je z hlediska zásobování el. energií
jediným možným řešením. V případě krizové provozní situace lze zásobování řešeného
území zajistit výkonem z propojeného systému VN. Městský rozvod systému VN, který je
řešen nadzemním vedením, bude dle rozvoje území omezován ve prospěch kabelizace
systému VN. Krytí výkonových požadavků obyvatelstva a drobných služeb zásobovaných ze
sítě NN lze zajistit s ohledem na technické parametry stávajících TS zvýšením
transformačního výkonu. U průmyslového odběru s vlastní el. stanicí je situace v zásobování
el. energií bezproblémová.

Rozvod systému VN
Současný rozvodný systém VN, který je řešen nadzemním vedením a zasahuje do
centrální zástavby města, byl z podstatné části, nahrazen kabelovým vedením VN.
V centrální části města propojuje TS 1177, TS 1178, TS 1179 a je ukončen na stožárové
TS 560 (Náměstí). Pro zajištění provozní spolehlivosti výše uvedeného kabelového rozvodu
VN je ponecháno v provozu původní nadzemní vedení VN k TS 560. Předmětné vedení
omezuje ochranným pásmem rozvojovou plochu bytové výstavby v daném prostoru.
Vzhledem k této situaci lze předpokládat výhledové kabelové propojení systému VN mezi
TS 909 (Dům techniky) a TS 560, která bude nahrazena kabelovou stanicí. Zároveň je nutno
respektovat stávající nadzemní vedení VN ku přechodové stanici TS 166 (Kasárna), které
částečně omezuje ochranným pásmem navrhovanou podnikatelskou výstavbu v jižní části
řešeného území. Rozšíření nadzemního vedení VN v rámci města se nepředpokládá.
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Rozvod systému NN
V souladu s požadavky provozní složky ČEZ Distribuce, a.s., budou při realizaci nové
výstavby dodržována následující pravidla:
- napojení nových ojedinělých RD bude řešeno ze stávající NN sítě i za předpokladu její
úpravy,
- u nové výstavby bude rozvod sítě NN řešen zemním kabelovým vedením,
- při zpracování projektové dokumentace u nově budovaných lokalit bude v otázce
zásobování el. energií rozhodujícím partnerem provozní složka provozovatele energetického
systému, která stanoví bližší podmínky připojení, případně další upřesňující požadavky
s ohledem na změny způsobené časovým odstupem mezi tímto závěrem a vlastní realizací
na výše uvedených lokalitách.

Návrh rozvoje území
Návrh rozvoje řešeného území se soustřeďuje především na posílení bytové
výstavby, občanského vybavení a rozvoje podnikatelské sféry. Vzhledem k tomu, že
předložený návrh rozvoje území nestanovuje u bytové výstavby počet nových rodinných
domků v jednotlivých lokalitách, je návrh zásobování elektrickou energií zaměřen na zajištění
způsobu zásobování a rozvoje energetického systému, případně na stanovení omezujících
požadavků v souvislostí s platností zákona č.458/2000 Sb.
Územní lokality v centrální části města navrhované k bytové výstavbě lze z hlediska
zásobování el. energií zajistit ze stávajícího rozvodného zařízení. Bytový rozvoj, který je
navrhován v územní rezervě (R6) v severovýchodní části města, výrazně zasahuje do
stávajícího energetického systému. Předpokládaná bytová výstavba se dotkne stávajících
el. stanic TS 752, TS 289, TS 919, TS 287, TS 291, TS 912 a vyžádá si kabelizaci
stávajícího rozvodu VN. Pro zajištění zásobování navrhované výstavby bude nutné
realizovat další kabelové TS.
ÚP zahrnuje přeložku státní silnice, která výrazným způsobem zasahuje stávající
nadzemní vedení VN na západní straně města. Rozhodující záležitostí bude stanovení trasy
státní silnice. Dotýká se napojení kabelového rozvodu VN pro stanice TS 1177, TS 1178,
1179 a 560. Dále VN přípojek ku stanicím zajišťujícím provoz firmy Profer, ZD, ČOV
a zásobování obyvatelstva v jižní lokalitě (TS 290, TS 909 a TS 680). Po upřesnění zmíněné
silniční přeložky bude možno stanovit rozsah přeložek nadzemního vedení VN, případně
uplatnění kabelizace systému. Vzhledem k tomu, že vzniklé přeložky budou vyvolanou
investicí, bude provozovatel energetického systému postupovat v souladu se zákonem
č. 458/2000, Sb., § 47. Prostor podnikatelského rozvoje, který je soustředěn do jižní části
města, bude napojen na stávající kabelový rozvod 35 kV.
Ochranná pásma
Dle zákona č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), s platností od 1. 1. 2001, dle § 46 a v souladu s § 98, odst. 2, který
potvrzuje platnost dosavadních právních předpisů určujících ochranná pásma dle zákona
č. 79/1957 a zákona č. 222/1994 Sb., § 19 (s účinností od 1. 1. 1995) jsou pro zařízení
v elektroenergetice platná následující ochranná pásma.
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Zařízení

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV
nadzemní vedení do 35 kV vodiče bez izolace
podzemní kabelové vedení do 110 kV, vč.
měřicí a zabezpečovací techniky
elektrické stanice
zděné elektrické stanice s převodem do 52 kV
stožárové el. stanice nad 1 kV do 52 kV

Dle zákona Dle zákona Dle zákona
č. 79/1957 č. 222/1994 č. 458/2000
Sb.
Sb.
15
10

12
7

12
7

1
30
10

1
20
7

1
2
7

Uvedené vzdálenosti jsou v metrech od krajního vodiče u nadzemních vedení na obě
strany. Ochranné pásmo pro podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně
vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM
V převážné části stávající zástavby města je zaveden STL plynovod, ze kterého jsou
napojeny jednotlivé objekty STL přípojkami plynu. Kapacita plynovodní sítě pro stávající
odběratele je dostačující včetně určité rezervy pro napojení nových odběratelů. Ovšem
v případě zájmu o plynofikaci nových objektů a lokalit je nutné zajistit předem vhodnou trasu
pro vedení plynovodu a plynovodní sítě zpracováním Technické studie, kterou musí budoucí
odběratel zajistit v dostatečném časovém předstihu ještě před zahájením prací na dalších
stupních projektových dokumentací (pro územní a stavební řízení). Tato technická studie
bude obsahovat přesnější potřeby zemního plynu, včetně kompletního výpočtu potrubní sítě,
výpis světlostí a délek potrubních rozvodů a jejich umístění pod terénem, případně ostatní
potřebné hodnoty pro realizaci plynofikace. Na základě této studie se také dají odhadnout
hrubé náklady na plynofikaci obce a je důležitým podkladem pro další jednání
s provozovatelem stávající plynovodní sítě zemního plynu, kterým je VČP Net s.r.o.
Ochranná pásma
Pro plynárenská zařízení jsou v zákoně č. 458/2000 Sb. stanovena ochranná pásma,
která je nutné respektovat:
- u středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném
území na obě strany od osy plynovodu.....................................................................1 m
- u středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek mimo zastavěné území na obě
strany od osy plynovodu............................................................................................4 m
- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu.....................................4 m
- v lesních průsecích jsou provozovatelé přepravní sítě nebo distribuční soustavy povinni
udržovat volný pruh pozemků na obě strany od osy plynovodu v šířce......................2 m.
Při umisťování stavebních objektů je nutno respektovat ochranná pásma STL
plynovodů a přípojek dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. Dále je nutné dodržet při
budování inženýrských sítí ve vztahu k plynovodům normu ČSN 73 6005.
ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
Zásobování teplem části zástavby je řešeno rozvodem systému CZT z Elektrárny
Opatovice, a.s. Dodavatel tepla uvažuje s rozšířením nových rozvodů pro napojení
82

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

zastavitelných ploch především v oblasti s koncentrovanou zástavbou, kterými jsou sídliště
Na Lužci, sídliště Za Pivovarem a eventuelně při dostavbě lázní. U nových rozvodů tepla se
neuvažuje s realizací nových technologických objektů ani centrálních předávacích či
přečerpávacích stanic. Předpokládá se vždy realizace domovních předávacích stanic
umístěných přímo v nově zásobovaných objektech.
Stávající rozvody tepla budou v případě potřeby rekonstruovány ve stávajícím
provedení a ve stávajících trasách. Stávající centrální předávací stanice budou zachovány.
Ochranná pásma
Pro zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie jsou v zákoně č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovena ochranná
pásma takto :
- Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách
zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod
tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou
umístěny v samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami
vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic a vodorovnou
rovinou, vedenou pod těmito stanicemi ve svislé vzdálenosti 2,5 m.
- Prochází-li zařízení pro rozvod tepelné energie budovami, ochranné pásmo se
nevymezuje. Při provádění stavebních činností musí vlastník dotčené stavby dbát na
zajištění bezpečnosti tohoto zařízení.

ad I.1.d.2.5)

TELEKOMUNIKACE
Dálkové kabely
Dle získaných informací procházejí řešeným územím trasy dálkového
telekomunikačního kabelu. Jmenovitě je současným rozvodem dálkových kabelů dotčena
střední a západní část města. Trasa dálkových kabelů prochází podnikatelskou zónou
výhledové výstavby a dotýká se i návrhových ploch bytové výstavby. V souladu se zákonem
č.127/2005 Sb. je nutné kabelovou trasu chránit a dodržet podmínky, které stanoví
provozovatel komunikačního systému Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Pardubice.
Telefonní síť
Místní telefonní systém byl plně obnoven v celém rozsahu města. Provedená
obnova spojových cest zahrnuje úplnou digitalizaci telefonního zařízení. Kapacitně plně
vykrývá potřeby obyvatelstva i podnikatelské sféry. Při realizaci staveb je nutno dodržet
podmínky stanovené zákonem č.127/2005 Sb. a dále ČSN 736005 (Prostorová úprava
vedení technického vybavení) a normy související ČSN 332160 a ČSN 33 2000-5-54.
Radiokomunikace
Do průmyslové zóny v jihovýchodní části řešeného území je veden přístupový
radioreléový spoj pro firmu Transform, a.s. Mimo zmíněnou RR trasu disponuje vojenská
správa radioreléovým napojením na vojenský areál situovaný v daném prostoru. Přestože
zmíněné RR trasy se nacházejí mimo zastavěnou část města, je nutné případné stavební
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práce, které by zasahovaly do ochranného pásma, projednat s provozovatelem uvedeného
zařízení.
Elektronická komunikační zařízení, radioreléová
kabel jsou stabilizované a budou respektovány.

trasa a dálkový telekomunikační

ad I.1.d.2.6)
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Systém nakládání s odpady na území města je i do budoucna vyhovující, proto se
koncepcí ÚP nemění. Nadále se, jako základní, zachovává individuální sběr domovního
odpadu a jeho svoz na základě smluvního vztahu doplněný separovaným sběrem
zprostředkovaným kontejnery na separovaný odpad, jež jsou soustředěny na určitých
místech. Významným místem soustředění odpadu je sběrný dvůr, který je zřízen městem
a pro občany je pravidelně 2x v týdnu otevřen.
Pro území platí Obecně závazná vyhláška města Lázně Bohdaneč č. 5/2006, kterou
je řízen systém nakládání s odpady. Doplňují ji průběžné vyhlášky, kterými se stanovují
poplatky za sběr odpadu.
ad I.1.d.3)
OBČANSKÉ VYBAVENÍ
Občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury je v území města místního až
nadmístního významu (městský úřad má působnost prověřeného obecního úřadu
a stavebního úřadu) a je situováno jak ve stabilizovaných plochách tohoto charakteru, tak
i v rámci přípustného využití v plochách určených převážně pro bydlení.
Občanské vybavení charakteru lázeňství dosahuje minimálně významu republikové
úrovně.
Velikost sídla i funkce ve struktuře osídlení ovlivňuje také stávající skladbu i rozsah
občanského vybavení a služeb komerčního charakteru. Doplnění situace v oboru
občanského vybavení je popsáno v následujícím textu:
Správa a řízení
ve městě:

dojížďka:

městský úřad; městská policie Lázně Bohdaneč; Policie České republiky,
obvodní oddělení Lázně Bohdaneč; Česká pošta, Česká spořitelna
(s bankomatem); hasičská zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v Lázních
Bohdaneč; matrika - Lázně Bohdaneč; stavební úřad - Lázně Bohdaneč;
objekty civilní ochrany - Lázně Bohdaneč.
finanční úřad – Pardubice; katastrální úřad – Pardubice.

Školství
Ve městě je mateřská škola a základní škola pro ročníky 1. - 9. (1. - 5. ročník budova
v ulici Na Lužci, 6. - 9. ročník budova na Masarykově náměstí, kde je i sídlo školy). Obě tato
zařízení jsou plně využita a jejich kapacita je nedostatečná. Dle podkladů z městského úřadu
je jednou z hlavních priorit pro další rozvoj rekonstrukce a přestavba základní školy, která
umožní sloučení 1. a 2. stupně, včetně přístavby volnočasového zázemí a tělocvičny.
Ve městě působí dále v oblasti vzdělávání Svářečská škola (provozuje Dům techniky
Pardubice, spol. s r.o.), v hotelu Technik jsou pořádány vzdělávací kurzy, a také Institut
ochrany obyvatelstva (odborný orgán MV-GŘ HZS ČR pro vědeckovýzkumnou, vzdělávací,
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výcvikovou a informační činnost ve věcech ochrany obyvatelstva). Žádné další vzdělávací
zařízení ve městě není a ani se nepředpokládá jeho výstavba, kromě možného doplnění
předškolního zařízení.
Za dalším vzděláváním žáci a studenti dojíždějí do Pardubic, Rybitví a Hradce
Králové (střední školy), a do Pardubic, Hradce Králové, Prahy a Brna (vyšší a vysoké školy).
Děti a mládež mohou ve městě navštěvovat zájmové spolky se zaměřením na činnost
ochrany zdraví a majetku občanů - Sbor dobrovolných hasičů, nebo se zapojit do
sportovních aktivit Tělovýchovné jednoty SOKOL, volejbalového klubu VK Lázně Bohdaneč
nebo oddílu Junák Lázně Bohdaneč. Do ZUŠ (základní umělecké školy) – na kroužky:
taneční, výtvarný, dramatický a hudební - dojíždějí děti do Pardubic, při základní škole
fungují kroužky: zdravotní tělovýchova, astronomický kroužek, taneční divadlo, keramický
kroužek, počítačové odpoledne, výuka hry na hudební nástroj (flétna, housle, klavír),
výtvarná dílna, výuka angličtiny.
Zdravotní péče
Ve městě působí 2 praktičtí lékaři pro dospělé, 1 praktický lékař pro děti a dorost, ze
specializovaných ordinací – gynekolog, chirurg, stomatolog. Ve městě jsou také 2 lékárny.
Za další zdravotní péčí jsou obyvatelé nuceni vyjíždět do Pardubic nebo Hradce Králové.
V této oblasti je současný stav vyhovující a nepředpokládá se rozvoj - výstavba zařízení.
Lázeňství
Ve městě jsou léčebné lázně (pohybové ústrojí), kde je možno si zajistit lázeňský
pobyt i se stravováním a dalšími službami (např. bazén, sauna, solná jeskyně, wellness
centrum, v blízkosti je i golfové hřiště).
Sociální péče
Oblast sociálních služeb je zajišťována jen charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou
službou, kterou zabezpečuje Oblastní charita v Pardubicích a jiné služby ani zařízení nejsou
ve městě k dispozici. Peněžní sociální dávky jsou vypláceny v Pardubicích. V budoucnosti
bude ve městě potřeba vybudovat sociální byty, z toho cca ⅔ bytů s pečovatelskou službou.
Kultura
V oblasti kultury jsou nabízeny služby městské knihovny a jsou pořádány různé
společenské akce (např. koncerty, plesy, promenádní koncerty atd.). Za dalšími kulturními
zařízeními (např. divadlo, kino aj.) dojíždějí občané např. do Pardubic nebo Hradce Králové.
V této oblasti se nepředpokládá výstavba dalších zařízení.

Spolková činnost
Ve městě působí Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, volejbalový klub VK Lázně
Bohdaneč, Junák Lázně Bohdaneč, DC Transform Lázně Bohdaneč (1. liga moderních šipek
ČAKS. Činnost spolků je velmi bohatá a významně se podílí na sounáležitosti obyvatel
s daným územím, spolky přispívají ke zvýšení vzdělanosti, nabízejí širokou škálu
volnočasových a sportovních aktivit.
Služby
Ve městě je široká nabídka služeb i řada nákupních možností, mají zde také pobočku
Poštovní spořitelna a Česká spořitelna. Z tržních specializovaných služeb je možné jmenovat
např. ekonomické poradenství, zpracování účetnictví a daní, soudní znalcovství a oceňování
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nemovitostí, projektovou činnost ve výstavbě, služby odhadce, realitní kancelář, překlady
a tlumočení, výrobu reklamy, písmomalířství. Za další nabídkou služeb a nákupními
možnostmi dojíždějí občané do Pardubic nebo Hradce Králové. Přirozeným spádovým
centrem s vyšší nabídkou nákupních možností, služeb a finančních služeb je město
Pardubice.
Ubytování a stravování
Ubytování je nabízeno ve 3 penzionech (Penzion a restaurace Bílá Vrána, Penzion
Škroup, Penzion Tillerova vila), chatkách (Landfríz Bohdanitz), Hotelu Technik, Léčebných
lázních a také je možno se ubytovat v soukromí (Ubytování - Bažant K., Bureš Miloslav,
Kmoníček Josef, Rejmontová Milada, Štros Antonín, ubytování v soukromí - Slunečnice,
Žáková). Stravování je nabízeno v 6 restauracích (LÁZEŇSKÁ – café & restaurant,
Restaurace a penzion Bílá Vrána, Restaurace Na Sádkách, Restaurace Radnice,
Restaurace Zababa klub, Restaurace La Paris), k dalším stravovacím zařízením patří: 2 bary
(Fit bar, Phoenix bar), 2 vinárny (Vinárna JUVE a Vinárna Slatina), bufet (Bufet JUVE) a 2
cukrárny. Služby v těchto zařízeních jsou na dobré úrovni.
Tělovýchovná a sportovní zařízení
Tato zařízení jsou ve městě zastoupena, ale jejich nabídka se jeví jako nedostatečná.
K dispozici je víceúčelové kulturní a sportovní zařízení (sokolovna), fotbalové hřiště, golfové
hřiště, krytý bazén (v areálu lázní, 6x týdně otevřen pro veřejnost), sauna (také v areálu
lázní). Ve městě je postrádáno koupaliště. Za dalšími zařízeními pro rekreační vyžití,
tělovýchovu a sport vyjíždějí obyvatelé města do větších center osídlení – např. do Pardubic
nebo Hradce Králové.
Rekreace a s ní spojený odpočinek je velmi důležitý pro obyvatele města, a proto je
třeba dále podporovat možnosti sportovního a kulturního vyžití ve městě.
Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované.
ÚP vytváří územně technické podmínky jak pro další existenci výše uvedených
zařízení, která se vyskytují ve stabilizovaných plochách občanského vybavení, tak vymezuje
nové plochy či plochy přestavby pro tuto funkci – viz část ad I.1.c) této kapitoly.

ad I.1.d.4)
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
Veřejná prostranství jsou funkční ve smyslu příslušných legislativních předpisů a jsou
vymezena jako součást ostatních ploch s rozdílným způsobem jejich využití. V zastavitelných
plochách je třeba rezervovat vhodné prostory i pro rozvoj těchto ploch s rozdílným způsobem
využití v míře nezbytné pro vytvoření jejich optimálního životního prostředí, tedy v rozsahu
minimálně 5 % plochy (kromě dopravních ploch), v souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy v platném znění. Jedná se o plochy větší než 2 ha, které budou řešeny
územními studiemi, včetně způsobu vymezení ploch veřejných prostranství.
Samostatně jsou vymezeny plochy veřejných prostranství, které jsou převážně
tvořeny zpevněnými plochami. Další plochy veřejného prostranství jsou charakteru veřejné
zeleně, a to jak stabilizované, tak plochy změn. Tyto jsou součástí systému sídelní zeleně viz část ad I. 1. c) této kapitoly. Cílem stabilizace a rozvoje systému veřejných prostranství je
zajištění kvalitního životního prostředí pro současné i budoucí generace obyvatel města
i jeho návštěvníků.
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ad I.1.e)
USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
ÚP vychází při uspořádání krajiny z dochovanosti území, potřeb udržitelného rozvoje,
potřeb místních občanů a podnikatelů. Zároveň zohledňuje historický vývoj sídla a vysokou
přírodní a krajinářskou hodnotu okolní krajiny. Vše je pak zasazeno do rámce existujících
ÚAP a právních norem. Pro uspořádání krajiny jsou to především § 12 zákona č. 114/92 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, § 18 odst. 4 stavebního zákona.
Krajinný ráz dle zákona č. 114/92 Sb. to je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou
a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.
Územní plánování, dle stavebního zákona, 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.
Při zpracování ÚP v duchu výše uvedených normativ bylo použito dostupných údajů
poskytnutých pořizovatelem, dotčenými orgány a městem. K dalším zdrojům patřily literární
a internetové zdroje, přímé terénní průzkumy a jednání s organizacemi a odborníky
příslušných profesí.
Území Lázní Bohdaneč leží dle „Studie potenciálního vlivu výškových staveb
a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického kraje“, v oblasti krajinného rázu 01
– Pardubicko v krajinném celku 01/01 Bohdanečsko. V této Studii jsou základní znaky
přírodní charakteristiky uváděny následovně:
– rovinatý reliéf převážně Pardubické kotliny,
– lesy převážně monokulturní borové,
– dominanta Kunětické hory,
– velké zastoupeni rybníků a zatopených pískoven,
– mimolesní vzrostlá zeleň tvořena listnatými dřevinami doprovázející specifické prvky
krajiny,
– drobné fragmenty až větší porosty květnatých a mokřadních luk v okolí toků, rybníků
a pískoven,
– travnaté pásy podél komunikací, oddělující kultury či jiné prvky,
– drobné vodní toky v původním korytě s bohatými břehovými porosty,
– přítomnost MZCHU.
Dle vydaných ZÚR Pk leží řešené území v typech krajiny rybniční, lesozemědělské,
na severním okraji v zemědělské. Celé území je pak krajinou s předpokládanou vyšší mírou
urbanizace. Pro jednotlivé typy je zde uvedena charakteristika a zásady pro územní
plánování.
ZÚR Pk charakterizují typ rybniční krajiny následovně:
a) vysoké zastoupení vodních ploch, mokřadních společenstev a rákosin;
b) pestrá mozaika krajinných prvků - lesních a zemědělsky využívaných ploch,
vesnických sídel, mokřadních společenstev apod.;
c) úzké břehové porosty či aleje kolem rybníků pohledově členící krajinu;
d) charakter převážně uzavřený až polootevřený.
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Pro tento typ ZÚR Pk stanovují zásady pro plánování změn v území a rozhodování
o nich:
a)
b)
d)
h)
i)

zabezpečit ekologicky únosné formy hospodaření na rybnících;
eliminovat riziko ohrožení kvality vod;
chránit mokřadní a luční ekosystémy;
chránit a rozvíjet rozptýlenou zeleň v krajině, zejména doprovodnou zeleň rybníků;
zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře
při zohlednění krajinných hodnot území.

ZÚR Pk charakterizují typ lesozemědělské krajiny následovně:
a) přechodový typ mezi krajinou lesní a zemědělskou;
b) krajinná matrice tvořena mozaikou lesních a zemědělských ploch, jejichž vzájemný
poměr je lokálně velmi proměnný, celkově však vyvážený;
c) naprostá většina lesů intenzivně hospodářsky využívána s převahou stanovištně
nepůvodních druhů jehličnanů;
d) charakter převážně polootevřený;
e) převažují středně až méně úrodné krajiny, v krajinách úrodných signalizuje
výjimečné typy dramatických reliéfů nebo polohy ovlivněné vodou.
Pro tento typ ZÚR Pk stanovují zásady pro plánování změn v území a rozhodování
o nich:
a) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak
rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením;
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře
při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou
vymezovány na úkor ploch lesa;
c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické
a dopravní infrastruktury;
d) chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat
vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně
využívaných ploch;
e) rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě
vyhodnocení únosnosti krajiny.

ZÚR Pk charakterizují typ zemědělské krajiny následovně:
výrazná dominance kulturních biotopů (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vinice, chmelnice,
vesnická sídla);
a) výrazná dominance kulturních biotopů (pole, louky, pastviny, ovocné sady, vinice,
chmelnice, vesnická sídla);
b) kompaktní tvar segmentu o minimální výměře 10 km2;
c) reliéf nížin a úvalů;
d) zalesněné plochy ojedinělé (do 10 % území);
e) bezlesý otevřený charakter;
f) často narušována nevhodně situovanými stavbami (rozsáhlé areály zemědělských závodů
apod.).
Pro tento typ ZÚR Pk stanovují zásady pro plánování změn v území a rozhodování
o nich:
a) dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu;
b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat v nezbytně nutné míře při
zohlednění krajinných hodnot území;
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c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);
d) zvyšovat prostupnost krajiny obnovou cestní sítě.
Pro krajinu s vyšší mírou urbanizace stanovují ZÚR Pk zásady pro plánování změn
v území a rozhodování o nich:
a) řešit proporcionálně požadavky na rozvoj sídel zahrnutých do rozvojových oblastí a os
a požadavky na ochranu krajiny stanovené pro jednotlivé krajinné typy vymezené v území
rozvojových oblastí a os;
b) ve vazbě na centra osídlení, popř. další sídla zahrnutá do rozvojových oblastí a os,
soustřeďovat aktivity republikového a krajského významu, a tím přispívat k zachování
charakteru a k ochraně krajinných hodnot v ostatních oblastech;
c) v návaznosti na rozvoj sídel rozvíjet plochy a linie krajinné zeleně zajišťující podmínky pro
rekreaci a prostupnost krajiny a zvyšující pestrost krajiny; při tom dbát na architektonickou
úroveň řešení.
Výše uvedeným charakteristikám odpovídá současná krajina řešeného území, která
je v ÚP respektována.
Zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 jsou plně respektována v jejich
zákonem vymezených hranicích. Koncepce krajiny je tak plně respektuje a nezasahuje ani
svými návrhy do jejich území, jejichž využití a hospodaření v nich se řídí schválenými plány
péče nebo soubory opatření. Obdobně je přistoupeno při řešení koncepce krajiny
i k vyhlášeným památným stromům.
V území je vyhlášena národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník s vyhlášeným
ochranným pásmem. Původní rezervace byla vyhlášena v roce 1951 a důvodem vyhlášení
byl výskyt ptačích druhů vázaných na vodní a mokřadní biotopy. Řada druhů tehdy zde
hnízdící dnes již tu nehnízdí, a to ani v ČR nebo je jejich republikový stav pouze o několika
párech. To se týká především bahňáků vázaných na vlhké louky (např. břehouš černoocasý),
ale i druhů dříve hojných (racek chechtavý). Naopak se zde objevují a hnízdí druhy nové
(např. jeřáb popelavý, slavík modráček)). Vedle ptáků je území i významným biotopem
obojživelníků a hmyzu, kteří obývají vlhké až mokřadní louky a litorální okraje. Plocha NPR
včetně ochranného pásma je téměř totožná s PO Bohdanečský rybník. Předmětem ochrany
je zde chřástal kropenatý, který zde hnízdí v počtu do 10 párů. Vezmeme-li plochu vlastní
NPR a přičleníme k západnímu okraji stávající plochu vzrostlých stromů, dostaneme plochu
EVL Bohdanečský rybník a rybník Matka. Předmětem ochrany v této EVL je brouk – lesák
rumělkový a dále vážka jasnoskvrnná, modrásek bahenní a kuňka ohnivá.
Pozn.: V Konceptu ÚP a v ÚAP (Aktualizace 2010) je uvedena EVL Truhličky, která byla
novelou vládního nařízení ze seznamu EVL vyřazena.
V rámci prací na ÚP je v části Průzkumy a rozbory (SURPMO 2008) uvedeno 6 VKP,
z nichž 5 bylo registrováno jako ochrana biotopů a druhů a jeden pro ochranu aleje stromů.
Při ověřování těchto dat však bylo zjištěno, že v ÚAP ORP Pardubice (1. aktualizace,
prosinec 2012) je uveden pouze jeden registrovaný VKP, a to „Na obci“, který je jako jediný
znázorněný v grafické části. Další zjištěné VKP (Rybníky Jílovka, Tichý, Skříň, Truhličky,
Horecké písníky, Slatina u Horeckých písníků) jsou VKP „ze zákona“. Zbývá tak VKP „Alej
k Neratovu“, která v ÚAP uvedena není, avšak MÚ potvrdil, že registrační dokument byl
vydán. Zpracovatel ÚP neobdržel věrohodný právní dokument, ani podklad, a tak toto VKP
není v grafické části uvedeno.
ÚP plně respektuje vyhlášené památné stromy, resp. jeden strom a skupinu stromů
(stromořadí) při východním okraji řešeného území (ve směru na Hrádek) a do jejich blízkosti
neumisťuje nové rozvojové plochy.
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Vliv na uspořádání krajiny a krajinný ráz má především její dosavadní využití,
rozložení a poměr ZPF, PUPFL a ostatních typů ploch, které vznikly historickým vývojem
a vzájemnou interakcí mezi činností člověka a přírodními podmínkami.
Zastoupení využití krajiny řešeného území je znázorněno v následujícím grafu.
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40%

13%

ZPF
PUPFL
Vodní plochy
Zastavěná plocha
Ostatní plochy

34%

Lesy řešeného území patří do PLO Polabí, a zasahují různým poměrem do tří lesních
vegetačních stupňů: dubový (převažující s 91,1 %), bukodubový (8,6 %) a dubobukový
(0,3 %). V zastoupení dřevin dominuje v jehličnanech borovice lesní a v listnáčích dub letní
a zimní. Celková rozloha PUPFL je 740 ha a tvoří 33,9 % rozlohy území (tzv. lesnatost).
Lesnatost území je zcela srovnatelná s lesnatostí v ČR, která je necelých 34 %.
Větší plochy ZPF jsou v severní části řešeného území, kde ve využití převažuje orná
půda. Celková rozloha ZPF je 859 ha, což je necelých 40 % řešeného území.
Zastoupení jednotlivých kultur na ZPF je znázorněno v následujícím grafu.
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Z výše uvedeného grafu lze nepřímo odvodit i hodnotu KES (poměr ekologicky
stabilních a nestabilních ploch), který má pro území města hodnotu 1,51. Tato hodnota řadí
území ke vcelku vyvážené krajině, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami a důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových
vkladů.
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Významnou součástí řešeného území jsou vodní toky, nivy a rybníky. Ty jsou
v souladu se zákonem zároveň významnými krajinnými prvky, jež zákon o ochraně přírody
a krajiny chrání před poškozováním a dále upřesňuje jejich využívání (Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody). Návrh ÚP plně
respektuje tyto plochy a toky, nezasahuje do nich a pouze navrhuje doplnění o jednu vodní
plochu.
Plochy vodní a vodohospodářské
Zájmové území spadá do povodí řeky Labe. Ve východní části řešeného území,
včetně zastavěné části města, protéká od severu k jihu Rajská strouha. Zhruba ve středu
území pak leží Brožovka. Pramení severovýchodně od Lázní Bohdaneč a v zastavěné části
města je zakryta do trub DN 1000 mm. Na jižním okraji pak vedena opět jako povrchová
vodoteč a je zaústěna do Černské strouhy. Při západním okraji města vede tok Černské
strouhy. Ta vstupuje do území od severu, odvodňuje celou severní a západní část
zemědělských pozemků a tvoří část katastrální hranice na jihu. Nejvýznamnějším umělým
tokem je však Opatovický kanál. Byl dokončen v roce 1554 Vilémem z Pernštejna v délce
31,8 km, aby zásoboval vodou původních 230 rybníků. V současné době tato rybniční
soustava v původní podobě neexistuje.
Dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. ze dne 23. května 2012, kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 1, kde se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je Opatovický kanál v příloze č. 1
k vyhlášce veden jako významný vodní tok pod pořadovým číslem 71, čísla hydrologického
pořadí 1 – 03 – 04 – 064 v celkové délce 31,8 km.
Správcem vodních toků je Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, a to pro Opatovický
kanál, Rajskou strouhu a Brožovku.
Při západním okraji města se nachází soustava rybníků: Bohdanečský rybník, Matka,
Dolní Zábranský, Horní Zábranský, Nový Zábranský a Bašta. Pod Bohdanečským rybníkem
se nachází rybník Nadýmač. V západní části řešeného území se nacházejí rybí sádky
a koupaliště. V západní lesnaté části území leží rybníky Skříň, Tichý, Dolní a Horní Jílovky
a soustava malých rybníků – Truhličky.
Všechny rybníky využívá Rybniční hospodářství, s.r.o. Lázně Bohdaneč, vyjma
rybníka Bašta užívaný ČRS Přelouč a Truhliček, jež využívá pan Josef Koníř. V lesních
porostech východní části řešeného území je několik vodních ploch – původních Horeckých
rybníků. Ty jsou ve správě Lesů ČR, s.p.
Základní hydrologická data v povodí:
Rajská strouha
1 – 03 – 04 – 043, plocha povodí 2,117 km2, celkového 40,382 km2
Opatovický kanál 1 – 03 – 04 – 063,
Černská strouha 1 – 03 - 04 – 035, -„-„- 13,296 –„- ,
-„27,244 –„Černská strouha vč. Brožovky
1 – 03 – 04 – 036, -„-„- 2,923 –„- ,
-„30,167 –„Hydrologické poměry jsou dle údajů ČHMÚ následující:
průměrné roční hodnoty – srážky
- odtok
- odtokový součinitel
- specifický odtok

739 mm
278 mm
0,38
8,81 l/s.km2
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Veškeré
stavby
a
činnost
z hlediska
vodohospodářského
podléhají
vodohospodářskému souhlasu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách
vodních toků volný nezastavěný manipulační pruh o šířce 6,0 m od břehové čáry dle
zákona č. 254/2001 o vodách, § 49. Pro ostatní vodní díla a meliorační odpady budou
respektována ochranná pásma stanovená vodoprávním úřadem dle zákona č. 254/2001 Sb.
§ 58.
Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 4, odst. 2 jsou i vodní
toky a nivy významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním. Případné
zásahy do nich je třeba omezit na nejnutnější míru. Využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku
nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Obecným principem využití krajiny je nezhoršování její současné stability, krajinného
rázu a jednotlivých skladebných prvků. V rámci koncepce ÚP jsou jednotlivé prvky krajiny
(PUPFL, ZPF, vodní plochy a vodní toky, rozptýlená zeleň) vzájemně mezi sebou interakčně
propojeny a celkový návrh existující vazby výrazně nemění. Z tohoto principu vycházejí
podmínky pro změny využití ploch a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití (kap. I.1.f).
Návrh je zaměřen na využití stávajících přírodních hodnot a jejich doplnění, a to
v následujících typech ploch:
Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru
V ÚP se jedná o nově navrhovanou plochu K9 (RN), která využívá existence vodních
ploch v severozápadní části území (Truhličky). Plocha je navržena na základě žádosti
majitele (Město Lázně Bohdaneč) k zatraktivnění území pro specifický cestovní ruch (natur
relaxation, fishing, jaunt of gurrion cap). Tato plocha ve volné krajině tak doplňuje ostatní
stabilizované plochy rekreace. Rekreační využití se připouští i v dalších typech ploch jež je
možné využívat v rámci platných zákonných norem (např. lesní zákon) nebo je možné
v rámci přípustného využití (např. plochy vodní a vodohospodářské). V rámci možného
rozvoje v delším časovém období se pro rekreaci navrhují plochy rezerv.
Plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň
V řešeném území se mimo ZÚ vymezuje pouze jediná plocha K14, a to v těsné
návaznosti na jeho jižní okraj. Důvodem tohoto vymezení, stejně jako vymezení dalších typů
zelených ploch v návaznosti na ZÚ, je především zjemnění přechodu mezi ryze
antropogenním prostředím a okolní krajinou. Zároveň tento typ navržené zeleně umožňuje
výsadbu stromů, aniž by bylo třeba převodu do PUPFL, což by přineslo omezení využití
okraje takové plochy (ochranné pásmo) a neumožňovalo by výsadbu uzpůsobit více
parkovým úpravám anglického stylu s doprovodnou drobnou architekturou s prvky landartu.
Plochy zeleně – ochranná a izolační
Plochy tohoto typu zeleně K11 a K12 mají vedle výše uvedeného zjemnění přechodu
různých typů krajin (zastavěná a volná) i funkci ochrannou a izolační. Tato funkce je zde
především ve vztahu k návrhu plochy dopravy (obchvat města), tedy jako ochrana proti hluku
a prachu.
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Plochy vodní a vodohospodářské
Plochy tohoto typu mají v rovinaté krajině řešeného území i protipovodňový význam.
Na základě zkušeností a vznesených požadavků v předešlém období (např. výrazné srážky
v létě 1997, resp. 2002) tento význam potvrdily. V území není stanoveno záplavové území
a vyšší srážkové vody zde odvádějí otevřené vodoteče a jako hráze slouží i zvýšené náspy
komunikací, z nichž část je vedena po hrázích zaniklých rybníků z minulých staletí. Správci
toků by tak nadále měli udržovat průchodnost těchto toků i v budoucnu a při projektových
dokumentacích rozvojových ploch by měly být dostatečně dimenzovány propustky pod
zpevněnými plochami, aby nedošlo k lokálním vybřežením.
Ve vazbě na rybník Rozhrna se vymezuje plocha pro nový hospodářský rybník K1,
který by doplnil stávající soustavu rybníků. Je navržen na ploše neobdělávaných a zčásti
zarostlých bývalých luk a pro jeho celistvost v nezbytném rozsahu i na ploše lesní.
Plochy zemědělské
Jsou v území stabilizované. Jejich zábor, nezbytný pro nové rozvojové plochy, je
proveden v nezbytně nutné rozloze a je směřován na půdy nižší kvality. Zároveň je
v koncepci ÚP zachován ráz zemědělské krajiny. V obecných podmínkách, stanovených
např. zákonem o ochraně ZPF (č. 334/1992 Sb.) a především zákonem o zemědělství
(č.385/2009 Sb.), jsou dány možnosti využití ZPF, jeho obecné a konkrétní podmínky, včetně
hospodaření. Jsou zde tedy v obecné rovině i podmínky údržby jak pozemků, tak zařízení
sloužících zemědělské výrobě (např. meliorace, polní cesty, zpevněné plochy a pod.).
Plochy lesní
Koncepce ÚP výrazně nemění dochované rozložení těchto ploch v území. Jejich
odnětí se týká opatření buď ve veřejném zájmu (ochrana zdraví – obchvat města) nebo je
nezbytný pro trvalé udržitelný rozvoj. Toto odnětí je kompenzováno návrhem nových ploch
pro PUPFL. Specifickým odnětím je plocha Z48 a Z54. První z nich je navržena jako plocha
zeleně se specifickým využitím, kde se předpokládá rozšíření stávajícího lázeňského parku.
Druhá plocha je navržena jako dopravní plocha – parkoviště. Místo pro umístění tohoto
parkoviště bylo v ÚP navrženo po prověření dalších ploch v řešeném území a jeho plocha
byla v průběhu zpracování ÚP oproti původnímu záměru redukována. Obecně je
parkovacích ploch v ZÚ a jeho dosahu nedostatek. Důvodem výběru této plochy byl
především dosah centra osídlení a dosah relaxačních center, a to jak přírodního (les), tak
synantropního (lázně). Nutnost řešit určitá rizika plynoucí z umístění obou ploch je v ÚP
zakotvena nutností pořízení územní studie (US VII).
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní
Stabilizované plochy tohoto charakteru jsou vymezeny převážně na plochách ostatní,
neplodné půdy. Nově navržené plochy jsou ve větší ploše navrženy na jihozápadní okraj ZÚ,
kde budou zjemňovat přechod zástavby do volné krajiny a zároveň tak zvýrazní zemědělský
typ krajiny. V ploše NPR Bohdanečský rybník jsou tyto plochy (na základě žádosti dotčeného
orgánu) vymezeny i na plochách ZPF. Jejich využití ZPF je zde však omezené a závislé na
schváleném Plánu péče o NPR, kde je stanoveno extenzivní nebo žádné pravidelné
využívání ZPF. Zároveň tento typ ploch vystihuje poslání NPR dané zákonnými předpisy
(č.114/1992 Sb.) a vyhláškou o zřízení NPR.
Krajinný ráz
ÚP přispívá k udržení krajinného rázu, který je historicky vzniklý vzájemným
působením člověka na své okolí a naopak. Západní část řešeného území nese dodnes
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pozůstatky kdysi rozsáhlé rybniční soustavy, kterou napájel Opatovický kanál. Z mapy
Stabilního katastru (r.1839) a z terénních pozůstatků ochranných hrází je zřejmé, že velký
rybník ležel ve východní části řešeného území. Dnes je v jeho ploše část firmy Explosia,
golfové hříště a lesní porosty. Dnes je největším rybníkem Bohdanečský, který je zároveň
největším v celém Pardubickém kraji.
Změny ve východní části území, resp. zachovalá pozemková držba je patrna
z porovnání snímku Stabilního katastru a katastru současného (viz následující mapy – zdroj
ČÚZAK).

Jihozápadní část řešeného území byla již historicky bez rybníků, avšak
s meandrujícím tokem Černské strouhy a s podmáčenými loukami. Tento stav je zachován
do současnosti a ÚP je nadále chráněn jako plocha nezastavitelná a jsou zde vedeny prvky
místního ÚSES – biocentrum Za Dědkem a koridory. Porovnání stavu krajiny a držby
pozemků je patrné při srovnání map Stabilního a současného katastru.

ÚP koncipuje celé území v rámci krajinných typů, resp. krajinného rázu, který není
tvořen pouze přírodními prvky krajiny (lesy, vodní plochy a toky, zemědělské plochy,
rozptýlená krajinná zeleň), ale i historickými pozůstatky vývoje území (cestní síť, zvýrazněná
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držba – meze a liniová zeleň) a prvky současnými (především vlastní sídlo Lázně
Bohdaneč). Pro zachování krajinných kompozic a zjemnění přechodu mezi krajinou ryze
antropogenní a přírodě blízkou až přírodní jsou ponechány plochy nezastavitelné, a to jak
stabilizované, tak nově navrhované, stejně jako plochy zeleně ochranné a zeleně na
veřejných prostranstvích. Pro snížení rušivého vlivu nových antropogenních ploch výstavby
jsou navrženy regulativy jejich využití, především výškové a prostorové. Při jejich dodržení
bude nadále výrazně, avšak nerušivě působit v krajině dominanta města, kterou je věž
kostela na náměstí (výška 26,5 m). Nová výšková zástavba je navržena odstupňovaně od
centra, kde je nejvyšší (18 m), až po okrajové části. Se snižující výškou se snižuje i procento
zastavitelnosti pozemku a zvyšuje zastoupení zeleně. V izolovaných zastavěných územích
se nová výstavba nenavrhuje. Plošné a výškové regulativy jsou stanoveny i pro plochy
podporující hospodářský rozvoj a pro plochy dopravní infrastruktury – především pro
navrhovaný obchvat, v jehož souběhu jsou navrženy plochy pro zeleň různých funkčních
typů a využití.
Otevřenější pohledy na město Lázně Bohdaneč a okolní krajinu se nabízí pouze ze
severní a jižní strany. Jak ze strany východní, tak západní je pohled pouze z nejbližšího
okolí, neboť vlastní město v těchto stranách bezprostředně navazuje na lesní porosty
(východní okraj) nebo na vodní plochy rybníků s doprovodnou vzrostlou zelení a lesními
porosty (západní okraj).
Pohled na město a blízké okolí od severu (foto níže) – typická rovinatá krajina Polabí
na horizontu se zástavbou Lázní Bohdaneč. Výškovou dominantní stavbou je věž kostela.
Plošně dominantní jsou skladovací haly a skupinová zástavba. ÚP navrhuje v prostoru
navazujícím na zástavbu plochu rezervy.

Pohled na město od jihu (foto níže) – opět typická krajina Polabí s výškovou
dominantou kostela na horizontu. V popředí je dominantní skladovací hala, která svou
velikostí a stavebním provedením nepřevyšuje obdobné stavby v řešeném území. Návrh ÚP
umisťuje jižně od města Lázně Bohdaneč silniční obchvat a většinu rozvojových ploch.
Součástí těchto ploch jsou i plochy lesní a plochy zeleně, které by současný ráz přechodu
zastavěné části území do volné krajiny měly výrazněji změnit ve prospěch vyššího
zastoupení zelených ploch a zjemnění tohoto přechodu.
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ÚSES
Výraznou hodnotou, kterou ÚP hájí, dopřesňuje a rozvíjí, je ÚSES. Koncepce ÚSES
Lázní Bohdaneč zahrnuje ve svém systému všechny úrovně a typy skladebných prvků. Ty
byly převzaty, upraveny a dopřesněny z platných dokumentací a metodických materiálů.
Především se jedná o vydané ZÚR Pk a ÚAP pro ORP Pardubice, resp. Průvodní zprávu
a mapové podklady „Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu ÚSES pro území obce
s rozšířenou působností Pardubice“.
Nadregionální úroveň má v území biocentrum 8 Bohdaneč. To leží na severní
a východní části řešeného území. Jedná se o přírodní, přírodě blízká i pozměněná
společenstva rostlin a živočichů. V území leží celá NPR, PO i EVL, které reprezentují
jedinečné biotopy s druhy vodních a mokřadních stanovišť. Lesní porosty v těchto místech
i ve zbytku biocentra jsou převážně zastoupeny dubem, méně olší, jasanem a habrem.
Z jehličnatých druhů dřevin je v porostech zastoupena borovice a smrk, omezeně i modřín.
V části nadregionálního biocentra jsou intenzivně obdělávaná pole (severní část směrem na
Dolany) a golfové hřiště. Součástí biocentra je i lázeňský park. Nadregionální biocentrum je
i při existenci ploch intenzivně využívaných plně funkční.
Nadregionální koridor K72 vede západním směrem z biocentra 8 Bohdaneč. Je
rozdělen na mokrou a suchou větev. Mokrá větev vede z části po Opatovickém kanále a
z části po menších rybnících, je ponechána téměř bez změny s tím, že je funkční a v ZÚ
zpřesněna na tok Opatovického kanálu s přerušením pouze v křížení se stávající komunikací
I. třídy. U suché větve byly provedeny změny ve vedení od hranice nadregionálního
biocentra. Důvody pro navrženou změnu byly jednak požadavky na dovybudování technické
(dopravní) infrastruktury, jednak důvody ekologické. Zatímco pro mokrou větev je
požadováno zajištění průchodnosti pro drobnější druhy obratlovců v rámci migrace
(dostatečná světlost propustků apod.), tak u suché větve se jedná o změnu vedení trasy. Ta
byla původně vedena vlevo podél komunikace Lázně Bohdaneč – Chlumec nad Cidlinou,
což by jednak mohlo zvýšit četnost střetů s jedoucími vozidly, a to po celé délce souběžného
vedení, a jednak by nezajistilo dostatečný klid při využití tohoto biokoridoru. Navržená změna
ve vedení trasy je především v umístění mimo souběh s komunikacemi a v jejich dostatečné
vzdálenosti. Sice je navrženo dvojí křížení s komunikacemi, ale mezi těmito místy je lesní
porost umožňující oddech migrantů a jejich rozptyl v porostech. Tato nefunkční část byla
zároveň zpřesněna jako VPO (VU1) v souladu s vydanými ZÚR Pk, kde je vymezeno VPO
pro K72 pod označením U 02. Zpřesnění vymezení koridoru K72 je plně v souladu s čl. 113
ZÚR Pk.
Vodní a nivní cesta K72 pokračuje po Opatovickém kanále mimo řešené území.
Mezofilní větev vede k regionálnímu biocentru 9007 Neratov. To je plně funkční a v řešeném
území jsou jeho součástí převážně vodní plochy a lesní porosty.
Místní úroveň tvoří biocentra a biokoridory, které doplňují vyšší úrovně ÚSES. Prvky
této místní úrovně byly převzaty a dopřesněny tak, aby plnily svoji funkci a byly v prostoru
identifikovatelné k hranicím parcel nebo alespoň k jejich lomovým bodům. Oproti
poskytnutému podkladu „Průvodní zpráva Revize lokálního ÚSES a vypracování plánu
ÚSES pro území obce s rozšířenou působností Pardubice“ bylo provedeno několik změn.
Místní biokoridor 17 byl dopřesněn k okraji lesního porostu, kde je vyšší migrace než
v jeho centru, a to nejen pro možnost orientace při hranici porostů, ale i vzhledem k výskytu
ekotonových společenstev, zvýšené potravní nabídky a relativnímu slunečnímu požitku.
Místní biokoridor 14 je dopřesněn k okraji Černské strouhy při hranici s obcí Křičeň.
Vychází z NRBC 8 Bohdaneč severním směrem a přechází do obce Dolany. Je z části
funkční. Pro zlepšení jeho funkčnosti je třeba v jeho šířkových parametrech zajistit
zatravnění a dosadbu rozptýlené zeleně. Zajištěním plné funkčnosti tohoto prvku se zlepší
biologická prostupnost krajiny v severní části území.
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Místní biokoridor 161 byl upraven a je z části nefunkční. Prvek byl původně navržen
na plochách orné půdy a byl veden převážně středem těchto pozemků bez návaznosti na
pozemkovou držbu (obdobně veden i koridor 162). V rámci ÚP byl zpřesněn prvek místní
úrovně 162, a to tak, že byl umístěn k okraji vodoteče a okraji lesních porostů s tím, že
vodoteč tvoří jeho osu. Na PUPFL byl zpřesněn na hranice pozemkových parcel. Tato
zpřesnění, především v jižní části, nabízí druhům pestřejší biotop (les, voda, ZPF) a je
zpřesněn tak, aby zároveň navazoval na schválený místní prvek (LBK20) v ÚP Rybitví. Tento
prvek je prostorově vymezen a lze jej funkčně zkvalitnit. Zároveň tento prvek po cca 200 m
navazuje na funkční prvek LBK23, který je v ÚP Rybitví vymezen a vede k hranici území
Lázní Bohdaneč. Zde navazuje na upravený a upřesněný prvek 161, který dále vede
k hranici s obcí Černá u Bohdanče, kde navazuje na LBC 204 U kozí ryby. Upřesnění prvku
162 a upravení prvku 161 je tak v souladu s metodikou ÚSES a tyto změny nebudou mít
negativní vliv na současnou funkčnost ÚSES v ÚP i okolních obcích.
Ostatní prvky místní úrovně jsou funkční a prostorově vymezené.
Pro udržení funkčnosti prvků ÚSES byly stanoveny základní podmínky vycházející ze
znalosti území a biologických nároků druhů. Zároveň bylo pro stanovení těchto podmínek
využito vlastních terénních průzkumů, regionálních sborníků i výsledků celostátních
mapovacích akcí. Pravidla jsou nastavena tak, aby byla modifikovatelná a ponechala prostor
pro jejich doplnění, a to jak v dopřesnění na PUPFL do LHP a LHO, tak na ZPF pro
stanovení způsobu obhospodařování. Zároveň zde není uveden výčet druhů pro výsadby
a výsevy, ale pouze stanoveny stanovištně odpovídající druhy. V podobném trendu nejsou
uvedeny, resp. stanoveny interakční prvky, které sice teorie ÚSES stanovuje, avšak nemají
zákonnou oporu. Je zde tedy stanovena obecná péče a doplňování rozptýlené krajinné
zeleně. Nadto její přesné určení, ať již místa, či druhů v ní, by bylo velmi striktní a zavazující
bez možnosti projevit se tvůrčími dovednostmi na straně žadatele a erudicí na straně
dotčeného orgánu.
Přehled prvků územního systému ekologické stability
V následující tabulce jsou uvedena v jednotlivých sloupcích tato data:
Označení:

označení prvku shodné s textovou i grafickou částí (označení regionálních
prvků je převzato z poskytnutých ÚAP a doplněno o funkční označení
v souladu s vydanými ZÚR Pk)

V - význam:
N – nadregionální
R – regionální
M – místní
C – centrum

Typ:

K - koridor
S-

složení:

J – jednoduchý, pouze s jedním typem kultury
K – kombinovaný, složený z více typů kultur

F – funkční stav prvku: D – prvek v menší části nefunkční, pro prvek K72 navrženo VPO
F – prvek funkční
Označení

V

Typ

S

Popis

F

8 Bohdaneč
K72

N
N

C
K

K
K

9007 Neratov

R

C

K

Rybníky, drobné vodoteče, lesní porosty,zemědělská půda
F
Dvě větve – suché lesní porosty, zemědělská půda. Mokrá větev D
Opatovický kanál s doprovodnou zelení
Rybníky, lesní porosty, omezeně zemědělská půda
F
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Označení

V

Typ

S

Popis

F

33
Panský
Soukovec
34 Pod Bory
205
Černá
Strouha
206
Za
Dědkem
14
17
155
158
159
160
161
162
168

M

C

J

Lesní porosty, převážně dub, habr, borovice

F

M
M

C
C

J
K

Lesní porosty, dub, borovice, habr
Vodní tok s doprovodnou zelení, zemědělské a lesní pozemky

F
F

M

C

K

Vodní tok, louky a doprovodná zeleň

F

M
M
M
M
M
M
M
M
M

K
K
K
K
K
K
K
K
K

K
J
K
K
K
K
K
K
J

Vodní tok, sporadický břehový porost, zemědělská půda
Lesní porosty dub, habr, borovice a lesní okraj s keři
Vodní tok, břehový porost, zemědělská půda - louky
Vodoteč s doprovodnou zelení a přilehlá luční niva
Vodoteč s doprovodnou zelení a přilehlá luční niva
Vodní tok s doprovodnou zelení, pole, louky, zastavěné území
Lesní porosty a zemědělská půda, z části orná půda
Převážně lesní s vodotečí, okrajově zemědělské pozemky
Lesní porosty, dub, borovice, habr, bříza.

D
F
F
F
F
D
F
F

PROSTUPNOST KRAJINY
Dopravní prostupnost
Dopravní prostupnost krajiny (včetně nemotoristické) je zabezpečena systémem silnic
a ostatních komunikací včetně jejich doplnění v návaznosti na zastavěné území i na
zastavitelné plochy. Tento systém je doplněn sítí stabilizovaných účelových komunikací
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. K dopravní prostupnosti se řadí i návrh
obchvatu města, který by měl v budoucnu odlehčit průjezdu městem a nabídnout rychlejší
propojení centra s okolními místy a dálnicí. Pro zkvalitnění bezpečné cyklodopravy se, kromě
stabilizace cyklostezek směrem na Pardubice a Živanice, navrhuje cyklostezku směrem na
Dolany. Umístění cyklostezky směrem na Bukovku se navrhuje prověřit v rámci územní
rezervy, protože se po dobudování obchvatu a dálničního přivaděče I/36 výrazně sníží
dopravní zatížení současné trasy I/36 v tomto prostoru. Pro zvýšení atraktivnosti území
a jeho prostupnosti „vodní“ cestou se navrhuje využití Opatovického kanálu jako cesty pro
sjezd po klidné vodě. Celkově lze dopravní prostupnost hodnotit kladně a ÚP počítá se
zachováním tohoto trendu i do budoucna.
Pro zlepšení organizace prostupnosti jsou v území vyznačeny tyto cyklotrasy
a turistické trasy:
Cyklotrasy
Územím mikroregionu bohdanečsko jsou vedeny značené cyklotrasy, ze kterých níže
uvedené prochází územím města (v závorkách uvedeny km od výchozího místa):
Trasa 4039 (34 km). Vysoká nad Labem (0,0) - Opatovice n. L. (2,6) – Čeperka (6,4)
– Stéblová (12,3) - Lázně Bohdaneč (18,9) - Neratov (23,0) – Přelovice (25,6) – Výrov (28,5)
- Břehy (32,9) - Přelouč (34,3).
Projížďka vás zavede do rozmanitých prostředí a poznáte při ní typickou místní
krajinu. Trasa vede přes Lázně Bohdaneč, kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský
rybník a končí v Přelouči. V letních měsících se můžete vykoupat u Stéblové v písníku
Gigant nebo v Břehách, kde je také kemp.
Trasa 4040 (12 km). Lázně Bohdaneč (0,0) - Dolany (5,2) - Staré Ždánice (8,1) Podůlšany - Čeperka (12,2).
Trasa vede převážně otevřenou krajinou. Po cestě je možné navštívit dvě zajímavé
církevní stavby - novorománský kostel v Dolanech, kde je i barokní kaple, a gotický kostel ve
Starých Ždánicích.
Trasa 4041 (10 km). Lázně Bohdaneč (0,0) - Černá u Bohdanče(3,0) - Živanice (5,0)
- Mělice (9,6).
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Cestou se můžete vykoupat a občerstvit na písnících u Černé u Bohdanče nebo v
Mělicích. V Černé u Bohdanče je k vidění mlýn ze 17. století a v blízkosti obce se nachází
významný krajinný prvek Labiště pod Černou. Za zmínku stojí také gotický kostel Zvěstování
Panny Marie v Živanicích.
Trasa 4274 (13 km). Lázně Bohdaneč (0,0) - Vyšehněvice (9,4) - Žáravice (11,5) Vápno (13,1).
Trasa vede lesem kolem krásných rybníků Rozhrna, Skříň a Trhoňka, kde je
náročnější terén. U obce Žáravice je možné si prohlédnout přírodní divadlo a zbytky
středověkého tvrziště Hrada.
Trasa 4275 (23 km). Lázně Bohdaneč (0,0) - Dolany - Rohoznice (8,6) - Pravy (11,9)
- Kasalice - Voleč (16,9) - Malé Výkleky - Klamoš (22,5).
Velmi příjemná projížďka převážně otevřenou krajinou. Nad rybníkem za obcí
Rohoznice, poblíž cyklotrasy, se nachází novogotický letohrádek z 19. století.
Turistické stezky
Modrá (8 km). Značka vychází z bohdanečského náměstí, vede podél lázeňského
parku, poté po obvodu semtínského průmyslového areálu, přes Stéblovou až k železniční
stanici Stéblová.
Zelená (16 km). Značka odbočuje u hranice semtínského průmyslového areálu
z modré značky, přichází lesem k severovýchodnímu okraji města Lázně Bohdaneč, dále na
náměstí, odtud k jižnímu okraji Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Pokračuje
okolo rybníků Skříň a Rozhrna, poté po silnici až do Přelovic, odtud lesem do Výrova, podél
jezera u Břehů, přes Lohenice až do Přelouče k nádraží.
Žlutá (3 km). Značka odbočuje z modré značky za bohdanečským lázeňským
parkem, přetíná silnici I/36 a směřuje do Rybitví, ke svému koncovému bodu na stanici MHD.
Biologická prostupnost
Biologická prostupnost území je mírně omezená především v severní části území,
kde jsou větší celky zemědělsky obdělávané s chybějící rozptýlenou krajinnou zelení.
V ostatních částech řešeného území je prostupnost dobrá, především díky převažujícím
lesním porostům na západní a východní straně, rybníkům, vodním tokům a větší mozaice
krajinného pokryvu. Zároveň je biologická prostupnost v území chráněna formou ploch
smíšených nezastavěného území, které tvoří nejen smíšené porosty stromů a keřů v podobě
linií podél vodotečí, ale i menší plochy. Ty tak umožňují nejen migraci územím, ale nabízejí
i úkryt, odpočinek a potravní zásobárnu nejen pro migranty, ale i biologické druhy vyskytující
se v území stabilně. Významným kladem pro migraci je existence NPR, kde nacházejí
jednotlivé druhy, především ptáků, klidovou a potravní zastávku (lov pernaté zvěře je zde
zakázán). Zároveň je na základě odborných sledování (kroužkování) zřejmé, že tato NPR je
významným tahovým místem ptáků v rámci celé Evropy.
Pro zvýšení biologické prostupnosti se navrhuje funkční doplnění chybějící části
nadregionálního prvku ÚSES, které je zároveň zařazeno mezi VPO. Zároveň se navrhují
nové plochy smíšené nezastavěného území. Pro zvýšení biologické prostupnosti přispěje
i pravidelná údržba, především odstraňování migračních bariér v tocích a budování
migračních propustí přes (resp. pod) nově navržený obchvat. V obecné rovině je navržena
ochrana a doplňování rozptýlené krajinné zeleně (solitérní, skupinové a liniové autochtonní
druhy ve vhodné skladbě stromů, keřů a bylin) a zeleň ochranná a izolační, které v případě
realizace pomohou překonávat větší plochy zemědělských kultur i plochy zástavby,
především výrobní areály. Při realizaci obchvatu města je nezbytné zachovat dostatečnou
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průchodnost mokré větve nadregionálního prvku ÚSES K72 mimoúrovňovým křížením
s Opatovickým kanálem (v místě vyznačení funkčního K72 přes plochu Z46a (DS).

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
V řešeném území se pro tento účel samostatně plochy nevymezují, a to především
z důvodu ochrany I. a II. třídy ochrany půd. Jsou však významnou doprovodnou funkcí prvků
ÚSES, ploch nezastavitelných, lesních ploch a ploch zeleně. Zatravněním a údržbou
stávajících travních porostů a vzrostlé liniové zeleně vzroste i protierozní ochrana řešeného
území.
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Vzhledem k rovinatému terénu a mírným depresím v okolí vlastního města, kde se
v případě větších srážkových úhrnů shromažďuje voda, nejsou opatření tohoto typu
samostatně navrhována. Na základě zkušeností a studiem historických materiálů nebylo
zjištěno, že by vlastní zástavba nebo větší areály byly (byť i nepravidelně) zaplavovány. Pro
rozvojové plochy je obecně stanoveno, v souladu s právními předpisy, přednostní zadržení
vody na pozemku, kde je nové využití realizováno.
REKREACE
Věhlas města je spojen především s lázeňstvím a lázněmi, které jsou v současné
době jediné v Pardubickém kraji. Pro lázeňské klienty, hosty i turisty z okolí a ze světa, může
město i jeho okolí nabídnout různé typy poznání a vyžití.
Město leží v oblasti, která je atraktivní z hlediska přírodního prostředí a krajiny, je zde
řada historických památek a příležitostí pro sportovní vyžití, např. cyklotrasy, pěší trasy,
možnost koupání (mimo vlastní území města), inline trasa, golfové hřiště a další.
Stabilizované plochy netypických typů rekreace kombinované se sportem a službami
jsou vymezeny jako plochy rekreace – specifického využití. Zahrnují golfové hřiště se
zázemím a sportovní rybolov se zázemím.
Území je využíváno pro rekreaci místních obyvatel, rekreaci místních chatařů
a chalupářů a také pro krátkodobou rekreaci turistů z blízkého okolí. Do budoucna jsou
vytvářeny územní podmínky pro vhodný a šetrný rozvoj rekreace a cestovního ruchu
rozšířením a zkvalitněním služeb a občanského vybavení. Území je vhodné pro rozvoj např.
cykloturistiky a doplňkových služeb, včetně nabídky splouvání Opatovického kanálu, a také
pro rozvoj agroturistiky a vzdělávání v přírodě. V současné době zde s využitím potenciálu
NPR nabízí vzdělávací program Ekocentrum Violka, o.s. S rozvojem v této oblasti je možné
očekávat i zvýšení nabídky pracovních příležitostí, a tím také zatraktivnění i pro trvalé
bydlení.
Občanské vybavení sloužící pro rekreaci je popsáno v části ad I.1.d.3) této kapitoly.
Popsané atraktivity území vedly v historii k rozvoji individuální rekreace v plochách
rodinné rekreace, pro kterou jsou plochy v ÚP stabilizovány. Pro podporu cestovního ruchu
je v ÚP vymezen dostatek ploch (stabilizované i plochy změn – se specifickým využitím) pro
rozvoj vybavenosti a služeb - plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury
a komerčních zařízení malých a středních (jejich rozvoj je možný i v plochách bydlení
v rodinných domech městských a příměstských, ploch tělovýchovných a sportovních
zařízení, které doplňují současný systém a rozšiřují možnosti doplnění nabídky pro cestovní
ruch - nové plochy i plochy přestaveb).
Pro rozvoj různých forem letní rekreace, včetně forem vázaných na vodní plochy, se
vymezují plochy K9a a K9b v severozápadní částí území města v lokalitě Truhličky.
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Do budoucna je vymezena k prověřování plocha těžby (R1), která by po rekultivaci
měla sloužit pro rekreaci na plochách přírodního charakteru nadmístního významu (vodní
plochy s koupáním, surfingem a doprovodnými službami).
Zvláštností území pro cestovní ruch a vzdělání je existence naučných stezek, a to NS
Bohdanečský rybník a NS Gočárův okruh.
Poznávací turistická stezka
Naučná stezka kolem Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník je vyznačena
na sever od Lázní Bohdanče. Z přírodního hlediska je rezervace nejhodnotnějším místem
v okolí města. Chráněné území o rozloze cca 250 ha zahrnuje kromě rybníku také přilehlé
slatinné louky, křoviny a rákosiny, jež jsou hnízdištěm vzácných druhů vodního ptactva
a důležitou zastávkou na tahu ptáků. 7 km dlouhá naučná stezka zavede návštěvníka do
prostředí s bohatou „rybniční“ faunou a flórou.
Poznávací trasa kulturně historického dědictví
Naučná stezka – Gočárův okruh, 5 km dlouhá vycházková trasa nabízí nenáročnou
pěší turistiku městem Lázně Bohdaneč i volnou krajinou s možností seznámit se
prostřednictvím 15 informačních panelů s pozoruhodnými místy a stavbami. Pojmenování
okruhu je vedeno snahou připomínat významného architekta Josefa Gočára a zejména
výsledky jeho působení ve městě na počátku 20. století. Trasa začíná i končí na Masarykově
náměstí, kde nikdo neprojde bez povšimnutí kolem nových fontán, barokního kostela či
renesanční budovy radnice. Kdalším zastavením naučné stezky patří penzion Škroup,
lázeňský pavilon Gočár, vodojem a funkcionalistická vila – stavby vyprojektované
J. Gočárem, dále pak Kőttnerova kaplička, Tillerovo sedátko či památník obětem světových
válek, reprezentující drobnou architekturu města. Zastávka v lázeňském parku nabídne
krásné přírodní scenérie, stejně jako cesta alejí k bohdanečským hřbitovům, které jsou
místem posledního odpočinku mnoha významných osobností kulturního a společenského
života města.
DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ
Plochy pro dobývání nerostů se v řešeném území nevyskytují. Pouze na
severovýchodním okraji leží CHLÚ a ložisko nerostných surovin Lázně Bohdaneč, které je
vymezeno pro těžbu štěrkopísků. Plocha navržená v dosud platné ÚPD k těžbě štěrkopísků
ve výrazně větším rozsahu se vymezuje jako plocha rezervy (R1), v níž by se budoucí
záměry – těžba a specifická rekreace měly prověřit, vyhodnotit a v budoucnu navrhnout
zpřesnění plochy i její postupné využití (v Konceptu ÚP byly vedeny jako plochy Z14 a K8).
Ve stanoveném CHLÚ (na severovýchodním okraji leží CHLÚ a ložisko nerostných
surovin Lázně Bohdaneč) nesmí být zřizovány stavby a zařízení, které nesouvisí
s dobýváním výhradního ložiska, pokud proto nebudou splněny podmínky stanovené v
horním zákoně.
OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU
Na základě konkrétního požadavku, uplatněného příslušným DO v rámci projednání
Konceptu ÚP, se ve smyslu § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva v platném znění konstatuje, že zóny havarijního plánování, vyznačené
v Koordinačním výkresu, jsou Návrhem ÚP respektovány. Pro evakuaci obyvatelstva a jeho
ubytování jsou na území města určeny:
-

shromažďovací plocha autobusového nádraží u Náměstí bratranců Veverkových,
Masarykovo náměstí,
parkoviště před budovou ZŠ Na Lužci,
sportovní areál (bývalý AFK Atlantik).
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Dočasné ubytování v krizových situacích je možné v budově ZŠ na Masarykově
náměstí a v Sokolovně.
Pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích pracích pro odstranění nebo
snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události je určena pro
zasahující techniku a laboratoře, případně dekontaminaci plocha autobusového nádraží na
náměstí Bratranců Veverkových.
Stanovená bezpečnostní pásma závodu Explosia, a.s. v Semtíně jsou respektována.
Všechny stavby umístěné v bezpečnostních pásmech závodu Explosia a.s. v Semtíně musí
být realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ (vyhl.č. 102/1994
Sb.,vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.). V jednotlivých stanovených bezpečnostních pásmech
od objektů, ve kterých nakládá s výbušninami organizace Explosia a.s., tedy nebudou
povolovány stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební provedení apod. nebude odpovídat
povolenému stupni jejich poškození, a to ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo zařízení
ÚP umožňoval zrealizovat. V jednotlivých bezpečnostních pásmech je nutné počítat se
škodami, které vzniknou i na objektech, které je možné do určitého konkrétního
bezpečnostního pásma situovat.
V zájmu obrany a bezpečnosti státu jsou ÚP respektována:
-

ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku – celé správní území,
komunikační vedení včetně ochranného pásma – v zakresleném rozsahu,
vojenské objekty včetně ochranného pásma – 50 m od hranice objektů,
vodovodní síť a síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma,
nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma –
12 m na obě strany od zakreslené osy,
vedení plynovodu včetně ochranného pásma 10 m na obě strany od zakreslené
osy,a
jiné ochranné pásmo – v zakresleném rozsahu.

V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území
přísnější požadavek nebo jejich souběh.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice v konkrétních případech podléhá buď
veškerá výstavba, případně pouze veškeré zemní práce či veškerá nadzemní výstavba (dle
konkrétní situace v souladu s aktuální územní informací z ÚAP).
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem budou
projednány tyto druhy výstavby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stavby vyšší než 15 m nad terénem;
výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé
stavby s kovovou konstrukcí apod.);
stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů,
větrných elektráren apod.);
stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
změny využití území;
nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce
a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpacích stanic PHM;
nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení;
železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
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•
•

železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.

Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to
vyžádají zájmy resortu MO.
ad I.1.f)
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
Pro využití jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití, které jsou
stanoveny v souladu s metodikou MINIS Pardubického kraje (aktuální verze) se stanovuje
s ohledem na současný charakter jejich užívání a s ohledem na optimální rozvoj
urbanistické kompozice hlavní (převažující) využití, přípustné využití, nepřípustné využití,
podmíněně přípustné využití a podmínky prostorového uspořádání. Pro hlavní (převažující)
a přípustné využití se nestanovují obecně žádné podmínky. Pro typ ploch SV je stanovena
podmínka pro využití podmíněně přípustné v souladu s předpisy na ochranu veřejného
zdraví. Využití neuvedené jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné je obecně
považováno za nepřípustné (tzv. pozitivní vymezení). V ÚP stanovené podmínky využití
jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití upřesňují a doplňují podmínky
obsažené v příslušných ustanoveních vyhlášek o obecných požadavcích na využívání území
a o obecných technických požadavcích na výstavbu, obě v platném znění. V plochách NZ,
NL a NSp se připouští i umístění vodních ploch, avšak v rozsahu max. 0,2 ha tak, aby bylo
respektováno ustanovení § 3 odst. 1) vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Jednotlivým typům ploch odpovídá i nastavení podmínek prostorového uspořádání.
Míra využití území se stanovuje jak pro celou vymezenou plochu (ať stabilizovanou či plochu
změny – zastavitelnou plochu či plochu přestavby a plochu územní rezervy), tak pro
jakoukoliv její část v budoucnu oddělenou, aby byla zachována hustota zástavby a tím
i stanovená urbanistická kompozice města. Toto se netýká ploch změn v krajině, které jsou
nezastavitelné. Výšková hladina určuje výšku nejvyššího bodu stavby nad nejnižším stavbou
dotčeným bodem rostlého terénu, aby byla zachována silueta zástavby dle stanovené
prostorové kompozice.
Specifické podmínky pro využití vybraných ploch s rozdílným způsobem využití jsou
stanoveny pro jednotlivé plochy či skupiny ploch tak, aby byly vytvořeny co nejlepší územní
předpoklady pro realizaci Strategie, případně na základě požadavků uplatněných ve
stanoviscích dotčených orgánů. V plochách s funkčním využitím pro bydlení a jiných, pokud
v nich mohou teoreticky vznikat chráněné prostory, ležící v hlukem zasaženém území, se
proto vylučuje umístění staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné
prostory, pokud nebude prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví
před hlukem v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity hluku pro
chráněný venkovní prostor a chráněný vnitřní i venkovní prostor staveb upravuje § 11
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. Z Doplnění dokumentace záměru silnice I/36 Lázně
Bohdaneč – obchvat podle § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí – části B. Hluková studie (říjen 2010) sice vyplývá, že za předpokladu realizace
stavby obchvatu včetně navrhovaných protihlukových opatření dle zpracované dokumentace,
nebudou negativními vlivy dotčeny žádné plochy vymezené pro novou zástavbu – viz přílohy
dále. Požadavky na podmínečné využití potenciálně dotčených ploch se tak jeví
bezpředmětné, nicméně s ohledem na nejistou dobu a rozsah realizace obchvatu jsou
některé specifické podmínky stanoveny. Na základě požadavku KHS Pardubického kraje se
tak v plochách P7, P8, P9 a Z31 nepřipouští trvalé bydlení.
Povinnost respektování požadavků obecně platných právních předpisů v navazujících
řízeních, ve kterých bude rozhodováno a využití ploch v území města, není stanovením
těchto podmínek dotčena. Je pouze zpřesněna v míře dohodnutých uplatněných stanovisek
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dotčených orgánů. Uplatnění požadavku na soulad se souvisejícími ČSN přísluší dotčeným
orgánům v rámci těchto navazujících řízení v míře dané příslušnou právní úpravou. Toto platí
pro celé řešení ÚP včetně plochy Z48 (ZX).
Stanovení základních podmínek ochrany krajinného rázu je řešeno obecně pro celé
území města pro zachování současného charakteru a struktury krajiny – podrobněji viz část
ad I.1.e) této kapitoly.
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ad I.1.g,h)
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ, STAVBY
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCHY PRO
ASANACI
Pro zajištění možnosti realizace staveb a opatření ve veřejném zájmu v oblasti
dopravní infrastruktury a územního systému ekologické stability se tyto stavby a opatření
vymezují jako veřejně prospěšné ve smyslu příslušných ustanovení SZ (§ 101, § 170). Jsou
to VD1 – silnice I. třídy včetně souvisejících staveb a zařízení, VD2 – cyklostezka a VU1 –
nadregionální biokoridor K72, pro které lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro
jejich uskutečnění odejmout nebo omezit (§ 170).
Právo k pozemku lze odejmout nebo omezit též k vytvoření podmínek pro nezbytný
přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Řízení o vyvlastnění
práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje
zvláštní právní předpis.
Oba veřejně prospěšné záměry republikové úrovně (VD1 a VU1) jsou zpřesněnými
záměry ZÚR Pk - podrobněji viz část ad I.1.d) a ad I.1.e) této kapitoly, včetně kapitoly II.1.a).
S ohledem na skutečnost, že konkrétní pozemky nebo jejich části, potřebné pro
realizaci VD1 a VD2, u kterých by bylo možné uplatnit předkupní právo (§ 101), bude možné
identifikovat až po zpracování podrobnější dokumentace, nejsou tyto stavby vymezeny
s možností uplatnění předkupního práva.
Na základě sdělení KÚ Pk není v případě VU1 institut předkupního práva požadován.
Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu nejsou vymezeny, neboť
jejich potřeba z dosavadního průběhu pořizování ÚP nevyplynula.
ad I.1.i)
VYMEZENÍ PLOCH ÚZEMNÍCH REZERV
Plochy územních rezerv se vymezují pro prověření budoucího uvažovaného využití.
Důvodem pro vymezení plochy R1 je záměr využít ložiska štěrkopísku pro těžbu
suroviny (např. pro potřeby uvažované výstavby dálnice D11 a rychlostní silnice R35)
a navazující záměr následně využít vytěžené území po cílené rekultivaci pro rekreaci na
plochách přírodního charakteru, a tím do budoucna doplnit rekreační možnosti na území
města (v sousedství krajského města Pardubice). Nezanedbatelná je i příležitost
zakomponovat vodní plochu prostřednictvím rekultivace do charakteristické rybniční krajiny.
Důvodem pro vymezení plochy R2 je zájem o prověření účelnosti o možnosti
výstavby cyklostezky tímto směrem podél současné silnice I. třídy.
Důvodem pro vymezení plochy R3 je dosud neukončený proces předprojektové
přípravy přeložky silnice I/36.
Plochy R4 a R5 jsou vymezeny s ohledem na nutnost prověření potřeby dalších ploch
pro výrobu a vhodnosti jejich umístění s ohledem na celkový rozvoj území v širších
souvislostech.
Plocha R6 se vymezuje s cílem podrobnějšího prověření budoucího uspořádání
tohoto území, které je v delším časovém horizontu jediným dostupným rozvojovým
prostorem města v oblasti bydlení, který je dlouhodobě sledován pro způsob využití
umožňující převážně bydlení městského charakteru, včetně nezbytného občanského
vybavení, veřejných prostranství a doprovodné dopravní a technické infrastruktury. Tato
plocha je vymezena v prostoru, který jako jediný v okolí ZÚ není dotčen významnými limity
využití území či jeho hodnotami.
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ad I.1.j)
VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ
STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ
ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII
DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
V ÚP se na základě územních průzkumů a následných rozborů včetně proběhlých
jednání stanovuje pro plochy ÚS – I = Z3b (BI)+ K15 (NSp), ÚS – II = Z8 (BI)+ P8 (OVM) +
K6 (NSp) + K12 (ZO), ÚS – III = Z10 (BI) + Z49 (ZV) + K14 (ZV), ÚS – IV = Z31 (OVM) + P9
(OVM)+ R1 (NT, RN), ÚS – V = Z28 (OS), ÚS – VI = Z29 (VL)+Z59 (OVM) + P7 (OVM) +
K11 (ZO), ÚS – VII = Z48 (ZX) + Z54 (DS), ÚS – VIII = P2 (RX) + P3 (RI) a ÚS – IX = R6
(SM) podmínka pro rozhodování o změně jejich využití prověřením územními studiemi.
Základním cílem je v jednotlivých vymezených plochách před zahájením jejich využívání
průkazně prověřit v menší či větší míře úkoly, které jsou níže uvedeny jako doporučení pro
pořizovatele k zahrnutí do návrhů zadání ÚS.
Doporučuje se, aby územní studie diferencovaně ve větší či menší míře řešily:
uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek
využití příslušných zastavitelných ploch, ploch přestavby či ploch změn v krajině,
- dopravní systém území a jeho napojení na organismus města včetně dopravy
v klidu,
- možnosti přeložení a doplnění sítí technické infrastruktury umožňující optimální
využití plochy pro navrhovanou funkci,
- návrh veřejné zeleně ve vazbě na systém sídelní zeleně,
- koordinaci navrhované funkce s požadavky ochrany kulturních a civilizačních
hodnot,
- koordinaci navrhované funkce s požadavky ochrany přírody a krajiny,
- požadavky na ochranu ZPF a PUPFL,
- pořadí změn v území (etapizace),
- v rámci ÚS – II, ÚS – IV a ÚS – VI koordinaci s navrženým koridorem silniční
komunikace I/36 a současnou silniční komunikací II/333, včetně plnění
hygienických limitů hluku v plochách P7, P8, P9 a Z31,
- v rámci ÚS – VI v ploše Z29 umístění nevýrobní náplně (administrativa, občanské
vybavení, odstavné a parkovací plochy, zeleň) ve vazbě na plochu dopravní
infrastruktury (silnice II. třídy) a umístění výrobní a skladovací náplně ve zbývající
části plochy.
Hlavními důvody pro pořízení těchto studií jsou složitost vzájemné koordinace
stanovených způsobů využití ploch a jejich navázání na sousední plochy území města,
rozsah vymezených ploch, obtížné územně technické podmínky a potřeba prověření výše
uvedených dílčích řešení před zahájením navazujících rozhodovacích řízení. V případě, že
by rozhodování v těchto územích nebylo podmíněno podrobnějším prověřením v rámci
územních studií, mohlo by nedostatečně podloženým a neuváženým vyhodnocením dojít
k znehodnocení značné části území města, k zabránění či podstatnému snížení kvality jeho
stanoveného využití a tím k postupné degradaci dnes tak cenného a hodnotného území
lázeňského města. Dílčí požadavek vyplynul rovněž ze stanoviska KHS Pardubického kraje.
Lhůty pro pořízení těchto studií, jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto
studiích do evidence územně plánovací činnosti jsou stanoveny s ohledem na hodnoty
jednotlivých území. Dalším důvodem pro zvolené nastavení lhůt je předpoklad nestejného
zájmu o využívání ploch. Tyto lhůty mohou být prodlouženy.
-

Bez těchto územních studií nelze zahájit využívání předmětných ploch.
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II.1.c.2) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO
ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

ŘEŠENÍ,

ÚAP aktualizované v roce 2010, vytipovaly pro správní území Lázní Bohdaneč
v rámci rozboru trvale udržitelného rozvoje území silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby,
na něž je v ÚP reagováno s odbornou erudicí a věcnou odpovědností.
K silným stránkám patří existence léčivých zdrojů, které daly vznik lázním. Ty jsou
plně respektovány a pro podporu lázeňství se navrhuje rozšíření lázeňského parku, zřízení
odstavných parkovacích míst, odklon dopravy z centra (po realizaci navrhovaného
obchvatu). Důležitá je pro lázeňství i ochrana ložisek peloidů, která je respektována. v ÚP
nejsou navrhovány změny vodního režimu, ani plochy pro výroby, které by mohly
bezprostředně ohrozit kvalitu peloidů.
K silné stránce patří existence zbytků přírodního prostředí vázané na vodní plochy.
Ty jsou v ÚP respektovány, rozvíjeny a využívány k podpoře šetrného turismu i rekreaci.
Rekreace je v řešeném území posílena existencí lázní, jejichž areál je plně respektován
a v různé formě je v koncepci ÚP s jejich existencí spojen rozvoj města. V rámci tohoto
řešení byla navržena i jižní varianta obchvatu města, která minimalizuje zásahy do hodnot
území, respektuje jeho limity.
Ke slabým stránkám patří znečištění ovzduší a hluk způsobené především dopravou
a blízkostí velkých výrobních podniků.
V pilířích trvale udržitelného rozvoje je město hodnoceno v rámci ukazatelů většinou
výborně až dobře. Problémy k řešení jsou identifikovány v rámci preferencí ekonomických
zájmů nad hodnotami území. Tento problém je v ÚP řešen komplexně s ohledem na
zachování hodnot území a potřeby obyvatel nejen místních, ale i regionálních priorit.
Výsledkem je koncepce, která důsledně chrání dochované hodnoty, které v rámci možností
využívá, rozvíjí a zároveň navrhuje další rozvojové plochy pro podporu ekonomických
a sociodemografických aktivit.
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II.1.d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno
stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě
zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo
respektováno
Ze schváleného Zadání, závěrů jednání s příslušnými dotčenými orgány a usnesení
zastupitelstva města vyplývá, že k návrhu Zadání byl věcně a místně příslušným dotčeným
orgánem uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí
a předpokládá se významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Byl proto
uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj
území. Autorem Vyhodnocení vlivů koncepce – Územního plánu města Lázně Bohdaneč na
životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj je ing. Jiří Klicpera, CSc.
Relevantní závěry a doporučení z Vyhodnocení SEA byly do Návrhu ÚP zapracovány
následovně:
1. Návrh ÚP byl zpracován v souladu s platnými zákonnými předpisy a při jeho
zpracování byly použity poskytnuté podklady, vlastní terénní průzkumy a jednání.
Jeho zpracování bylo provedeno multidisciplinárními metodami s cílem
minimalizování jeho dopadů na životní prostředí při zachování a rozvoji hodnot území
a vyrovnanosti pilířů trvale udržitelného rozvoje.
2. Návrh ÚP dopřesnil vedení přeložky I/36 (JZ obchvat města) a pro zlepšení životního
prostředí města ji považuje za klíčovou a stejně jako nadřazená dokumentace
(vydané ZÚR Pk) zařazuje tuto plochu do veřejně prospěšných staveb. Zároveň je
plocha dostatečně velká, aby v ní mohla být dopřesněna vlastní komunikace
i doprovodné stavby, včetně křižovatek a mohla zahrnovat i migrační opatření pro
zvěř.
3. Pro možnost prodloužení trolejbusové linky až do lokality mlýnů na Opatovickém
kanále navrhuje ÚP plochu Z39 pro DS, prioritně určenou jako parkoviště, ale
zároveň může být i točnou trolejbusu.
4. Návrh ÚP nastavil výškové parametry staveb tak, aby nepřipouštěly diskuze o jejich
dodržování a zároveň je diferencoval tak, aby nadále zůstaly zvýrazněny historické
a kulturní dominanty, včetně ochrany hnízdiště čápa bílého (nepřevýšení výšky
umístění hnízda v jeho blízkosti). Proto je pro jednotlivé typy využití ploch stanovena
výška v metrech, nikoli v podlažnosti, která např. neřeší výšku střešního hřebene,
nebo samu maximální světlost jednotlivých podlaží. Pro zachování krajinného rázu,
nenarušení výhledů a průhledů, je v Návrhu ÚP stanoveno omezení pro umisťování
reklamních zařízení.
5. Návrh ÚP se při dovymezení prvků ÚSES držel poskytnutých podkladů,
doporučených metodik a vlastních terénních průzkumů. Vzhledem k existenci
technické infrastruktury (liniových staveb) a jejich rekonstrukcím a přeložkám byly
střety s prvky ÚSES nevyhnutelné. Po upřesnění ÚSES byla zmenšena styčná
plocha těchto dvou různorodých (přírodní a technické) prvků v krajině.
6. Návrh ÚP striktně nenařizuje kácení vzrostlé zeleně, ale navrhuje plochy, kam je
možno umisťovat náhradní výsadby za tato kácení.
7. Ochrana čápa bílého a jeho stanoviště je prioritně zajištěna legislativně jinou právní
normou (Zákon č.114/92 Sb. a vyhláška MŽP 395/92 Sb.). Návrh ÚP reguluje výšku
staveb tak, aby nepřevyšovaly výšku umístění hnízda. Návrh na umístění náhradního
hnízdiště čápa nebyl vznesen v průběhu projednávání ÚP požadavek a pokud
v budoucnu tento požadavek nastane bude třeba jej řešit ve spolupráci odborníků
s orgánem ochrany přírody a majiteli předmětných, nebo jinde vytypovaných,
nemovitostí.
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8. V průběhu projednávání ÚP byly rozvojové plochy, na něž je uplatňován zábor ZPF,
měněny. Souhrnné tabulky podávají přehled o maximálním záboru ZPF, který bude
zřejmě ve výsledku menší, a to s ohledem na provedení skutečného záboru dané
plochy.
9. Celkový návrh záboru PUPFL je uveden v tabulce a je v maximální rozloze 10,83 ha.
Návrh ÚP navrhuje pro zmírnění tohoto záboru nové plochy PUPFL, a to o rozloze
8,15 ha.
10. Návrh ÚP hájí stávající a navrhuje nové plochy dopravní infrastruktury, které by měly
nadále umožňovat a zlepšovat dostupnost požární a další techniky integrovaného
záchranného systému do sídlišť.
11. Instalace protihlukových opatření u přeložky I/36 v oblasti Kopřivníku je možno
realizovat v rámci navržené plochy pro záměr přeložky, protože je ve využití ploch pro
dopravu jako přípustné.
12. Cyklostezka v ploše Z51 je uvedena jako VPS, avšak pro rezervní plochy, tj.
cyklostezku na ploše R2, se nenavrhují.
13. Plocha K13 je navržena jako plocha PUPFL. V průběhu pořizování,ani v Pokynech
pro zpracování Návrhu ÚP nebyl vznesen požadavek na zařazení této plochy mezi
VPS.
14. V rámci zpracování Návrhu ÚP byly zjištěny nedostatky, resp. nepřesnosti
v poskytnutých ÚAP, týkající se nejen řešeného území. Na nedostatky týkající se
přímo řešeného území je v přiměřené míře reagováno, avšak nelze se v tomto
případě vždy ztotožnit se závěry SEA:
- Především se jedná o zákres prvku ÚSES č. 168, který je zakreslen správně neb
navazuje na sousední k.ú. a vede k místnímu biocentru 170 Humenský. Zákres toho
prvku byl převzat z Průvodní zprávy – Revize lokálního ÚSES.
- Zpracovatel nemohl zakreslit vodní plochu „Kravák“, protože není zanesena v KN.
- Obdobné nepřesnosti v katastru nemovitostí vykazuje otevřený tok Brožovky, který je
jako vodní plocha v KN veden.
- V ploše P10 je přípustná technická infrastruktura, a to jak stávající, tak nově
navrhovaná z čehož lze dovodit i přípustnost podzemní čerpací stanice, která je její
nedílnou součástí.
Celkový závěr Posouzení vlivu – SEA zní: Navržený ÚP splňuje požadavky ZADÁNÍ,
umožňuje urychlit rozvoj území města při respektování jeho historických, kulturních
a přírodních hodnot a je tedy důležitým příspěvkem pro zajištění trvale udržitelného rozvoje
města.
Pořizovatel po společném jednání, vzhledem k tomu, že na základě schválených
pokynů došlo k zásadní úpravě návrhu Územního plánu (po zpracování konceptu Územního
plánu) a také k úpravě Vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území, požádal
opětovně o vydání stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí;
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí vydal stanovisko pod č.j. KrÚ
13896/2012/OŽPZ/ST ze dne 24.2. 2012 se závěrem, že změny v návrhu Územního plánu
Lázně Bohdaneč nebudou mít významně negativní dopad do oblasti životního prostředí jak
vyplývá i z Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v návrhu Územního plánu Lázně
Bohdaneč a proto zůstává v platnosti stanovisko č.j. KrÚ 49570/2011/OŽPZ/KA ze dne 7.6.
2011 – souhlasné. Toto stanovisko bylo při zpracování ÚP respektováno a v relevantních
bodech bylo do textové části ÚP včetně Odůvodnění promítnuto, jak je výše uvedeno. Pouze
v případě umístění staveb pro reklamu není v ÚP její úplný zákaz, ale připouští se v ZÚ za
stanovených podmínek- - viz kap. I.1.f). Důvodem pro toto stanovení je podpora
podnikatelských aktivit v duchu „Reklama prodává“. Její úplný zákaz by v delším časovém
období mohl být kontraproduktivní.
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II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění
funkce lesa
Pro rozvoj Lázní Bohdaneč se předpokládá využití především volných ploch
s požadovaným funkčním využitím v ZÚ, jejichž zastavěním nebudou dotčeny ZPF a PUPFL,
nenaruší se ráz města a nedojde ke zhoršení životního prostředí. Plochy mimo ZÚ jsou
navrhovány pro rozvoj tam, kde bude jejich novým využitím co nejméně negativně dotčen
ZPF a PUPFL, krajinný ráz a kvalita životního prostředí.
V ÚP je maximálně respektována ochrana ZPF, a to především půd nejvyšších tříd
ochrany (I. třída ochrany není k odnětí navržena vůbec). Přesto je nezbytný i jejich zábor pro
rozvoj, a to především z důvodu udržitelného rozvoje území, respektování všech přírodních
a kulturních hodnot (zejména krajinný ráz, ÚSES, kulturní památky apod.) a z urbanistických
důvodů – rozvoj stávajícího sídla, nikoli budování izolovaných satelitních ploch. V ÚP je pro
rozvoj ploch nejvíce dotčena půda IV. třídy ochrany. Z celkové rozlohy ZPF (859 ha) se
k odnětí navrhuje 72,7 ha. Poměrné zastoupení odnímaných tříd v ÚP je znázorněno
v následujícím grafu.
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
Při návrhu ploch pro rozvoj města byl respektován zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF
a vyhláška MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, všechny ve znění pozdějších
předpisů a zohledněn Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy ze dne 12. 6. 1996
č.j. OOLP/1067/96.
Rozvoj aktivit místního a regionálního významu se předpokládá jak uvnitř ZÚ
rekonstrukcemi, modernizací, úpravou uspořádání včetně doplnění jednotlivých objektů, tak
na nově vymezených plochách. U rozvojových ploch zasahujících do volné krajiny se
předpokládá umístění většiny staveb v návaznosti na ZÚ.
Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy pro ÚSES. Plochy ÚSES zůstávají v ZPF
s tím, že se na nich upraví hospodaření v souladu s typem prvku ÚSES a po dohodě
s orgánem ochrany přírody.
116

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

Do vyhodnocení nejsou zahrnuty plochy K20a až K20m, vymezené ve prospěch
ochrany přírody, které leží v NPR Bohdanečský rybník a jejichž využití se dlouhodobě řídí
schváleným Plánem péče (pro období let 2005 – 2014) – nelze je využívat pro intenzivní
produkční funkce ZPF. V kap. 3.4. tohoto plánu (www.drusop.cz) není požadavek na změnu
kultur uveden, avšak ÚP tímto umožní převod v budoucnu realizovat.
Zábory v členění dle funkcí a jednotlivých ploch jsou zakresleny v samostatném
výkresu a podrobně vyhodnoceny v tabulkách. Výměry jsou udávány v hektarech.
Uvedené výměry záborů jsou maximální s předpokladem, že v rámci navazujících
dokumentací budou zmenšeny v závislosti na stanovené míře jejich zastavění.
Zastavitelné plochy Z39, Z44, Z49 a K11 nejsou popsány v této kapitole, protože se
nedotýkají ZPF. V souladu s Metodickým pokynem nejsou vyhodnoceny ani plochy v ZÚ,
a to Z22, Z55, Z57, Z58, Z60.
Pro plochy označené ve výkresové části hvězdičkou byl již souhlas s odnětím vydán.
Komentář k záborovým plochám:
V průběhu zpracování ÚP od doby projednání Konceptu ÚP po výsledný ÚP doznal
konečný seznam návrhových ploch (jak zastavitelných – Z, tak změn v krajině – K) různých
změn, a to:
Plochy vypuštěné z ÚP (popřípadě sloučeny do ploch nových): Z1, Z2, Z4, Z5, Z7,
Z9, Z11 – Z19, Z21, Z23 – Z25, Z27, Z30, Z32, Z33, Z36 – Z38, Z40, Z41, Z43, Z45, Z47,
Z49, Z50.
Plocha Z46 byla rozdělena na plochu Z46a a Z46b. Tyto plochy celkově zaujímají
rozlohu 8,41 ha na PUPFL a 44,53 ha na ZPF. Hodnoty předpokládaných záborů půdního
fondu v tabulkovém přehledu jsou řádově nižší (0,79 a 10,56)a jsou stanoveny na základě
kvalifikovaného odhadu skutečné potřeby pro umístění komunikace.
U některých ponechaných ploch bylo změněno využití, byla zrušena jejich etapizace
a nebo byla změna v jejich velikosti.
Plochy Z51 až Z62 byly do ÚP zařazeny nově.
U ploch změn v krajině (K) byly provedeny tyto změny:
Plochy vypuštěné z ÚP (popřípadě sloučeny do ploch nových) : K4, K5, K7, K8.
Plochy K9a, K9b, K10 až K19 a K20a – m jsou do ÚP zařazeny nově.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL)
ÚP vymezuje nezbytné plochy změn i na pozemcích PUPFL – blíže viz tabulka č. 2.
Při návrhu ploch na PUPFL byl respektován zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Odnětí pro plochu Z26 bylo odsouhlaseno již v rámci pořízení dosud platné Změny
č. 5 ÚPD města. Odnětí pro plochu Z46a – přeložku I/36 bylo rovněž odsouhlaseno již
v dosud platné ÚPD města – nyní je pouze zpřesněno se zohledněním procesu EIA. Odnětí
pro plochu Z48 bylo odsouhlaseno rovněž již v rámci pořízení dosud platné Změny č. 5 ÚPD
města, a to i v ploše nyní vymezené pro Z54 (ač pro jiný způsob využití). Využití těchto ploch
se navíc podmiňuje zpracováním územní studie s cílem prověření navrženého rozšíření
současného lázeňského parku, případně i převodem do lesů typu příměstské nebo lázeňské.
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Nezbytnost vymezení odstavné parkovací plochy ze směru od Pardubic vychází z nutnosti
očištění centrálních částí lázeňského města od parkujících vozidel jeho návštěvníků. Plocha
Z* je převzata z vydaného správního rozhodnutí – odnětí z PUPFL tedy již bylo provedeno,
plocha Z54 je vymezena v kontaktu s plochou současné I/36 v těsné vazbě na ZÚ a je
nezbytná i přes vymezení dalších ploch tohoto charakteru (Z39, Z56, P12) na území města –
viz Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury.
Předpokládané odnětí PUPFL v ploše K1 je pouze malou částí celkově navrhované
rozlohy vodní plochy K1, uvažované jako vhodné posílení sousedního vodního biotopu, které
nebude sloužit lesnímu hospodářství. Předpokládané odnětí PUPFL v ploše K12 vychází
z požadavku posílení ochrany ZÚ před hlukem z vymezené plochy pro přeložku I/16.
Za dostatečnou kompenzaci předpokládaného odnětí lze považovat vymezení
několika ploch určených k zalesnění.
Celkový předpokládaný zábor PUPFL je navržen v rozsahu 3,69 ha a zřejmě bude
po upřesnění vlastního využití ploch nižší. Nově se pro plochy lesní (k zalesnění) navrhuje
celkem 8,15 ha.

Tabulkové vyhodnocení záborů ZPF
Dotčení ploch ZPF je zpracováno do tabulky dle Společného metodického
doporučení OÚP MMR ČR a OOHPP MŽP ČR z července 2011. Tabulka č. 1. uvádí souhrn
všech ploch na ZPF navržených pro rozvoj, včetně kódu využití. V souladu s tímto
metodickým doporučením nejsou vyhodnoceny plochy menší než 2 000 m2 vymezené v ZÚ
a veškeré plochy ležící v ZÚ vymezené pro bydlení.
Tabulka č. 2 podává souhrnný přehled ploch navržených k odnětí z PUPFL, včetně
kódu využití.
Výměry jsou uváděny v hektarech a jsou maximální. Skutečný zábor (a částka
odvodu) bude stanoven až při realizaci konkrétního záměru podle skutečně zabírané plochy.
Třídy ochrany jsou převzaty z poskytnutých údajů ÚAP ORP Pardubice v souladu
s vyhláškou MŽP č. 48/2011 Sb.
Vysvětlivky k tabulkám „Vyhodnocení záborů půdního fondu":
Označení plochy - označení plochy Z – zastavitelná plocha, K- plocha změny v krajině
Kód využití - převažující způsob využití plochy vyjádřený zkráceně (kód viz kapitola I.1.c)
Celkový zábor ZPF (PUPFL) - celková výměra ZPF (PUPFL) navrhovaná k záboru (výměry
jsou v ha)
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Tabulka č. 1 „ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“
Katastrální území Lázně Bohdaneč

Označe Kód
ní
využití
plochy

Celkový
zábor
ZPF

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (v ha)

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

Orná půda chmelnice

vinice

zahrady

ovocné
sady

trvalé
travní
porosty

I.

II.

III.

IV.

V.

Investice
do půdy
(ha)

Z3a
BI
Z3b
BI
Z6
BI
Z8
BI
Z10
BI
Z62
BI
Plochy bydlení
v rodinných
domech celkem
K9a
RN
K9b
RN
Plochy rekreace
na pl. přírodního
charakteru
Z22
OVM
Z31
OVM
Z59
OVM
Plochy veřejné
infrastruktury a
komerční zařízení
malá a střední
celkem
Z28
OS
Z41
OS

1,57
4,73
0,30
3,87
1,51
0,1
12,08

1,57
4,73
0,30
3,87
1,37
0,1
11,94

-

-

-

-

0,14
0,14

-

-

-

1,57
4,73
0,30
3,87
1,51
0,1
12,08

-

-

1,70
0,59
2,29

-

-

-

-

-

1,70
0,59
2,29

-

-

-

1,70
0,59
2,29

-

-

0,33
0,83
1,73
2,89

0,83
1,73
2,56

-

-

0,33
0,33

-

-

-

-

-

0,33
0,83
1,73
2,89

-

-

2,28
0,33

0,67
0,33

-

-

-

-

1,61
-

-

-

-

2,23
0,33

0,05
-
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Plochy
tělovýchovné a
sportovních
zařízení celkem
Z29
VL
Z34
VL
Z35
VL
Z53
VL
Plochy výroby a
skladování – lehký
průmysl celkem
Z44
DS
Z46a
DS
Z46b
DS
Z56
DS
Plochy dopravní
infrastruktury
silniční celkem
Z51
DX
Plochy dopravní
infrastruktury
nemotorické
celkem
Z20
TX
Plochy
specifického
využití celkem
K14
ZV
Plochy veřejných
prostranství
veřejná zeleň
celkem
Z52
ZO
K11
ZO

2,61

1,00

-

-

-

-

1,61

-

-

-

2,56

0,05

-

1,67
3,75
1,66
0,33
7,41

1,67
3,75
1,66
0,33
7,41

-

-

-

-

-

-

-

-

1,67
3,75
1,66
0,33
7,41

-

3,41
0,79
4,20

0,17
10,34
0,22
0,71
11,44

0,17
9,74
0,71
10,62

-

-

0,48
0,48

-

0,12
0,22
0,34

-

1,22
1,22

0,91
0,91

0,17
8,09
0,22
0,71
9,19

0,12
0,12

9,54
9,54

0,69
0,69

0,48
0,48

-

-

-

-

0,21
0,21

-

-

-

0,69
0,69

-

-

0,37
0,37

0,37
0,37

-

-

-

-

-

-

-

-

0,37
0,37

-

-

6,10
6,10

3,94
3,94

-

-

-

2,05
2,05

0,11
0,11

-

-

-

6,10
6,10

-

-

0,11
0,77

0,11
0,77

-

-

-

-

-

-

-

-

0,11
0,77

-

0,01
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K12
ZO
Plochy zeleně
zeleň ochranná a
izolační celkem
Z61
ZP
Plochy zeleně
zeleň přírodního
charakteru celkem
Z48
ZX
Plochy zeleně se
specifickým
využitím celkem
K1
W
Plochy vodní a
vodohospodářské
celkem
K2
NL
K3
NL
K13
NL
K17
NL
K18
NL
K19
NL
Plochy lesní
celkem
K6
NSp
K10
NSp
K15
NSp
K16
NSp
Plochy smíšené
nezastavěného
území přírodní
celkem
ZÁBOR ZPF
CELKEM

0,2
1,08

0,2
1,08

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2
1,08

-

0,01

0,41
0,41

0,35
0,35

-

-

-

-

0,06
0,06

-

-

-

0,41
0,41

-

-

7,21
7,21

4,74
4,74

-

-

2,05
2,05

-

0,42
0,42

-

-

-

7,21
7,21

-

-

2,61
2,61

-

-

-

-

-

2,61
2,61

-

2,61
2,61

-

-

-

-

1,23
3,49
2,85
0,19
0,16
0,23
8,15

1,23
1,68
2,74
5,65

-

-

1,63
0,16
1,79

-

0,18
0,11
0,19
0,23
0,71

-

-

-

-

-

-

1,23
3,49
2,85
0,19
0,16
0,23
8,15

-

-

2,18
0,04
5,06
0,08
7,36

2,18
5,06
7,24

-

-

-

-

0,04
0,08
0,12

-

-

-

2,18
0,04
5,06
0,04
7,32

0,04
0,04

-

72,7

57,38

-

-

4,65

2,05

8,62

-

3,83

0,91

67,75

0,21

13,75
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Tabulka č. 2 „ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL“
Katastrální území Lázně Bohdaneč

Označení
plochy

Kód využití

Celkový zábor
PUPFL (v ha)

Z26
Z46a
Z48
Z54
K1
K12
Celkem

OVM
DS
ZX
DS
W
ZO
-

0,32
0,79
1,95
0,48
0,05
0,10
3,69
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Seznam zkratek a symbolů

BPEJ
CZT
ČBÚ
ČEZ,a.s.
ČHMÚ
ČOP
ČOV
ČRS
ČS
ČSÚ
ČR
ČSN
ČÚZAK
DN
DO
EIA
el.
EVL
GIS
ha
CHLÚ
KES
KHS
KN
k.ú.
kV
kVA
LBK
LHO
LHP
MgM
MHD
MINIS
MOK
Mpa
MÚK
MZd-ČIL
MZCHU
MŽP
Natura 2000
NN
NPR
NRBC
NRBK
NS
OB4
OP
ORP
OS4
OZV
PHM

bonitová půdně ekologická jednotka
centrální zdroj tepla
Český báňský úřad
České energetické závody,a.s.
Český hydrometeorologický ústav
časově omezený pobyt
čistírna odpadních vod
Český rybářský svaz
čistící stanice
Český statistický úřad
Česká republika
česká státní norma
Český úřad zeměměřičský a katastrální
diametr nominál
dotčené orgány
posuzován vlivů na životní prostředí
elektrický
evropsky významná lokalita
geografický informační systém
hektar
chráněné ložiskové území
koeficient ekologické stability
krajská hygienická stanice
katastr nemovitostí
katastrální území
kilovolt
kilovoltampér
lokální biokoridor
lesní hospodářské osnovy
lesní hospodářský plán
magistrát města
městská hromadná doprava
minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS
místní obslužná komunikace
megapascal
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní
maloplošná zvláště chráněná území
ministerstvo životního prostředí
soustava chráněných území evropského významu
nízké napětí
národní přírodní rezervace
nadregionální biocentrum
nadregionální biokoridor
naučná stezka
Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice
ochranné pásmo
obec s rozšířenou působností
Rozvojová osa Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov – hranice
ČR/Polsko (- Wroclaw)
obecně závazná vyhláška
pohonné hmoty
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PLO
PO
Pokyny
PRVK Pk
PUPFL
PÚR ČR
P+R
r.č.
RD
rr
Sb.
SEA
SLDB
SO ORP
s.r.o.
STL
Strategie
SZ
TJ
TR
TS
ÚAP
ÚAN
ÚP
ÚPD
ÚP VÚC
ÚR
ÚSES
ÚS
VČP Net
VK
VKP
VN
VPO
VPS
VSVČ
VUSS
VVN
VVURÚ
VTL
WMS
ZD
ZPF
ZŠ
ZÚ
ZÚR Pk
ZUŠ

přírodní lesní oblast
ptačí oblast
Pokyny pro zpracování územního plánu města Lázně Bohdaneč
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje
pozemky určené k plnění funkce lesa
Politika územního rozvoje České republiky
Průzkumy a rozbory
registrační číslo
rodinný dům
radioreléová trasa
sbírka
posuzování vlivů na životní prostředí – posuzování koncepcí
sčítání lidu, domů a bytů
správní obvod obce s rozšířenou působností
společnost s ručením omezeným
středotlaký
Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 - 2027
stavební zákon
tělovýchovná jednota
transformovna 110/35 kV
elektrická stanice pro transformaci VN/NN
územně analytické podklady
území s archeologickými nálezy
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní plán velkého územního celku
územní rezerva
územní systém ekologické stability
územní studie
Východočeská plynárenská
volejbalový klub
významný krajinný prvek
vysoké napětí
veřejně prospěšná opatření
veřejně prospěšné stavby
Vodárenská soustava Východní Čechy
Vojenská ubytovací a stavební správa
velmi vysoké napětí
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
vysokotlaký
serverový produkt určený pro zpracování GIS dat
zemědělské družstvo
zemědělský půdní fond
základní škola
zastavěné území
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
základní umělecká škola
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Přezkum a odůvodnění dle § 53 odst. 4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb.
Obsah:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak
bylo zohledněno
rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
vyhodnocení připomínek
vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch

a) Vyhodnocení souladu s politikou
dokumentací vydanou krajem

územního

rozvoje

a

územně

plánovací

Územní plán Lázně Bohdaneč je v souladu s "Politikou územního rozvoje ČR" (PÚR ČR),
která byla projednána vládou ČR a schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20.07.2009.
PÚR ČR ve svém návrhu pro rozvojové oblasti požaduje při respektování republikových
priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách
intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu je
nutnost v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet, udržovat a koordinovat
územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území, zachování odpovídajícího
využívání území a zachování hodnot. Řešené území leží v rozvojové oblasti OB4 Rozvojová oblast Hradec Králové/Pardubice, pro Územní plán Lázně Bohdaneč (dále jen
„ÚP“) nevyplývá žádný specifický požadavek.
ÚP zohledňuje mimo jiné tyto uvedené republikové priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území:
- ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území vč.
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví – ÚP svým návrhem respektuje
rybniční, lesozemědělský a zemědělský typ krajiny, patřící do oblasti krajinného rázu 01 –
Pardubicko, krajinného celku 01/01 Bohdanečsko. ÚP kromě stabilizovaných ploch navrhuje
plochy změn v krajině – plochy rekreace, plochy veřejných prostranství, plochy zeleně,
plochy vodní a vodohospodářské, plochy lesní, plochy smíšené nezastavěného území, ve
kterých jsou stanoveny podmínky pro jejich využití respektující ochranu a rozvoj všech
přírodních hodnot, které obsahují. ÚP vymezuje a současně chrání prvky ÚSES –
nadregionální biocentrum 8 Bohdaneč, nadregionální biokoridor K72, regionální biocentrum
9007 Neratov, místní biocentra 33 Panský Soukovec, 34 Pod Bory, 205 Černá Strouha, 206
Za Dědkem, místní biokoridory 14, 17, 155, 158, 159, 160, 161, 162 a 168, které zajišťují
uchování a reprodukci přírodního bohatství. Liniové stavby dopravní a technické
infrastruktury budou projektovány a umisťovány tak, aby neohrozili trvalou funkčnost
jednotlivých prvků ÚSES. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti,
které by mohli vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a
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narušení funkčnosti. ÚP stanovuje základní podmínky ochrany krajinného rázu, mezi kterými
jsou např. podmínka novou výstavbou respektovat současnou prostorovou kompozici města,
nesmí být novou výstavbou narušen současný krajinný ráz, do volné krajiny nesmí být
umisťována zařízení narušující harmonická měřítka krajiny, projektové dokumentace budou
obsahovat také začlenění záměrů do krajiny a navržené ozelenění, inženýrské sítě se budou
přednostně umisťovat pod zem, realizaci staveb a opatření bude směřováno do období
nejnižšího možného rizika střetu s předměty ochrany evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, zvyšovat prostupnost krajiny rozšiřováním, obnovou a údržbou cestní sítě, včetně
jejího značení a další. Všechny nemovité kulturní památky, historicky významné stavby,
architektonicky cenné stavby, významné stavební dominanty koncepce územního plánu
respektuje a při následném využívání vymezených ploch chrání. ÚP upozorňuje na
skutečnost, že řešené území je územím s archeologickými nálezy; upozorňuje na
oznamovací povinnosti stavebníků v případě archeologických nálezů. Všechny civilizační
hodnoty v území jsou koncepcí ÚP respektovány, zachovávány a rozvíjeny v souladu
s podmínkami v území a v souladu s platnou legislativou.
- vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu) – typickým příkladem, kdy ÚP
vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů, je areál zemědělského
původu, kde ÚP navrhuje přestavbovou plochu P9 pro občanské vybavení – veřejná
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední.
- hospodárně využívat zastavěné území (přestavba, revitalizace, asanace území) – ÚP
hospodárně využívá zastavěné území; ÚP navrhuje v centru města přestavbové plochy (P5,
P10, P11, P13), především plochy smíšené obytné – v centrech měst (SC), plochu P12 pro
dopravní infrastrukturu – silniční (DS), v okrajových částech zastavěného území plochy pro
bydlení (P14) – v bytových domech (BH), přestavbové plochy pro občanské vybavení (P4,
P7, P8, P9 a P15) – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (OVM)
a plochy pro rekreaci (P2, P3) – specifické využití (RX) a rodinná rekreace (RI). Přestavbové
plochy jsou navrženy v souladu s urbanistickou koncepcí ÚP; jejich úkolem je zabezpečení
všech potřebných funkcí města, zajištění neextenzivního udržitelného rozvoje.
- ochrana nezastavěného území – ÚP svým řešením nezastavěné území chrání; i přes to,
že řešené území je součástí rozvojové oblasti OB4 - Rozvojová oblast Hradec
Králové/Pardubice, návrh ÚP nepodléhá urbanizačnímu tlaku, který přináší řadu negativních
jevů neslučitelných s principy udržitelného rozvoje. Ke stavebním aktivitám ÚP přednostně
využívá již zastavěné území, výjimečně pak méně hodnotná zastavitelná území, vždy
v přímé vazbě na zastavěné území, dopravní a technickou infrastrukturu. Město Lázně
Bohdaneč je městem s tradicí lázeňství a rybnikářství s výraznou atraktivitou cestovního
ruchu. ÚP svým návrhem tyto tradice respektuje a rozvíjí; nezastavěné území je návrhem
ploch s rozdílným způsobem využití chráněno – jedná se většinou o plochy přírodní (plochy
veřejných prostranství, plochy zeleně, plochy vodní, lesní, zemědělské a další), do kterých
se nenavrhuje nové využití, které by mohlo vést k degradaci jejich současného stavu
a významu.
- zachování veřejné zeleně, minimalizace její fragmentace – veřejná zeleň je v území
zastoupena jednak formou ploch veřejné zeleně (ZV), která je součástí sídelní struktury
a spoluvytváří estetickou a krajinářskou hodnotu (lázeňský park, alej ke hřbitovu). Nově jsou
vymezeny plochy plnící funkci propojujícího článku krajinou, hřbitovem a stávající zástavbou
a zároveň plnící funkci veřejného prostranství (Z49, K14). Součástí systému jsou dále plochy
ochranné a izolační zeleně (ochrana území před negativními vlivy), plocha zeleně specifické
(lesopark v těsné vazbě na lázeňský park), plochy zeleně přírodního charakteru jsou
navrženy u toku Rajské strouhy; na tento systém zeleně pak navazuje systém zeleně
v plochách smíšených nezastavěného území a to v těsné vazbě na zastavěné území
a zastavitelné plochy, pak dále plochy zeleně v krajině. ÚP svým návrhem všechny plochy
zeleně respektuje a chrání; návrhem nových rozvojových ploch je vzájemně propojuje pro
možnost jednak každodenní rekreace obyvatel města a také pro podporu lázeňství
a cestovního ruchu.
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- úsporné uspořádání území (v nárocích na dopravu a energie) – omezení negativních
důsledků suburbanizace pro udržitelný rozvoj území – ÚP svým návrhem pomáhá eliminovat
negativní jevy, které byly do této doby pro rozvoj města charakteristické – dynamický
ekonomický rozvoj doprovázen nárůstem počtu obyvatel, rychlými změnami celého
organismu města, nárůstem dopravy a suburbanizace. ÚP přehodnotil současné využití
stabilizovaného území, doplnil jej o nově vymezené zastavitelné plochy a plochy přestavby
pro zabezpečení všech potřebných funkcí města tak, aby byly zajištěny územní předpoklady
pro neextenzivní udržitelný rozvoj. Všechny zastavitelné plochy jsou navrženy tak, aby byly v
těsné návaznosti na zastavěné území, kde se využívá možnost jednoduchého napojení na
veřejnou infrastrukturu. ÚP svým návrhem zastavuje proces suburbanizace a posiluje roli
centra města, rozšiřuje občanské vybavení s možností volnočasových aktivit, aktivit pro
seniory, zvýšení úrovně bydlení a jeho technického vybavení. Pro zklidnění dopravy ve
městě ÚP navrhuje plochu dopravy – obchvat města; jeho realizací a zklidněním centra
dojde k posílení rekreačního potenciálu a residenčního charakteru klidového města.
- v rozvojových oblastech a rozvojových osách zachovat souvislé pásy nezastavěného území
v bezprostředním okolí měst pro krátkodobou rekreaci a vznik lesních porostů a zachování
prostupnosti krajiny – město Lázně Bohdaneč je součástí rozvojové oblasti OB4 - Rozvojová
oblast Hradec Králové/Pardubice; město Lázně Bohdaneč si zachovává i ÚP především
pozici plnohodnotného, autonomního menšího sídla městského typu s charakterem
lázeňského města obklopeného významnými přírodními a krajinářskými hodnotami. V
bezprostředním okolí města ÚP zachovává a respektuje přírodní hodnoty návrhem
rozvojových ploch s cílem vyloučit takové aktivity v příměstské krajině, které by narušovali
její celistvost, typický obraz a podmínky pro její rekreační využití. V řešeném území je
rozloha lesů 740 ha, převažují lesy hospodářské nad lesy zvláštního určení. Návrhové
plochy zasahující do lesních ekosystémů jsou minimalizovány a naopak ÚP navrhuje nové
plochy pro zalesnění v návaznosti na funkci lázeňství (Z48, Z 49). Prostupnost krajiny ÚP
řeší koncepcí dopravy – motoristická doprava, cyklodoprava, vodní doprava a turistické
trasy. Všechny typy dopravy navazují na dopravní systém sousedních obcí.
- vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve všech formách při zachování hodnot
území, propojovat tato místa s celoročním využitím cest - rozvoj cestovního ruchu je ve
městě Lázně Bohdaneč spojeno především s lázeňstvím a lázněmi, které jsou jediné
v Pardubickém kraji. ÚP vytváří podmínky pro lázeňské klienty, hosty i turisty pro různé typy
poznání a vyžití. ÚP vymezuje stabilizované plochy netypických typů rekreace – plochy
rekreace specifického využití (golfové hřiště se zázemím, sportovní rybolov se zázemím),
dále navrhuje zastavitelné plochy a plochy změn v krajině, které vytváří územní podmínky
pro vhodný a šetrný rozvoj rekreace a cestovního ruchu rozšířením a zkvalitněním služeb
a občanského vybavení. Do budoucna ÚP vymezuje plochu územní rezervy R1 – plocha
těžby nerostů, která by po rekultivaci měla sloužit pro rekreaci na plochách přírodního
charakteru nadmístního významu (vodní plochy s koupáním, surfingem a doprovodnými
službami). ÚP vytváří podmínky pro rozvoj cykloturistiky a doplňkových služeb (respektování
stávajících a návrh nových cyklostezek), splouvání Opatovického kanálu, rozvoj agroturistiky
a vzdělávání v přírodě. Zvláštností území pro cestovní ruch a vzdělání je existence
naučných stezek, které ÚP respektuje.
- vytvářet podmínky pro lepší dostupnost území a zkvalitňování dopravní a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny a minimalizaci fragmentace krajiny – ÚP
navrhuje na západním okraji města plochu dopravní infrastruktury Z46a, Z 46b, která je
určena pro umístění stavby komunikace I/36. Vymezení této dopravní plochy vychází
z nadřazené územně plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje Pardubického
kraje, dále také „ZÚR Pk“), kde ÚP tuto plochu zpřesňuje – je vymezena v šíři 50 m od osy
budoucí komunikace na každou stranu a s ohledem na další možný vývoj je v ÚP vymezena
pro tuto plochu navazující územní rezerva R3 v šíři 100 m na obě strany. Vzhledem k tomu,
že v současné době vede komunikace I/36 centrem zastavěného území, jejím přeložením
dojde k zásadnímu přesměrování dopravní zátěže ze stabilizovaného území a ke zklidnění
centra lázeňského města. Významným návrhem ÚP pro odlehčení dopravní zátěže
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a současně pro rozvoj podnikatelských aktivit je navrhované prodloužení ulice Na Lužci
jižním směrem (Z44), které bude napojeno na navrhovanou přeložku silnice I/36. Pro nově
vymezenou plochu bydlení Z10 ÚP navrhuje plochu dopravní infrastruktury Z57. Stávající
komunikace v území jsou stabilizovány, nové komunikace budou řešeny v rámci jednotlivých
rozvojových ploch na základě konkrétních záměrů. Řešení technické infrastruktury je ve
městě stabilizováno, jednotlivé systémy jsou stabilizovány a mají dostatečné rezervy; ÚP
respektuje svým návrhem stávající systém technické infrastruktury, ochranná pásma
a všechny příslušné právní předpisy. Návrhem přeložky silnice I/36 bude výrazným
způsobem zasaženo stávající nadzemní vedení vysokého napětí (VN) na západní straně
města. Po upřesnění projektové dokumentace stavby silnice I/36 bude stanoven rozsah
přeložek nadzemního vedení VN, kdy se bude upřednostňovat jejich kabelizace. Prostupnost
krajiny a její fragmentace je řešením ÚP zachována a řešena koncepcí dopravní prostupnosti
– motorové, cyklotrasy, cyklostezky, turistické trasy a koncepcí biologické prostupnosti;
všechny zastavitelné plochy navazují přímo na zastavěné území, ve volné krajině
zastavitelné plochy navrženy nejsou (vyjma malé plošky Z26 – 0,32 ha), čímž je
minimalizována fragmentace krajiny.
- zvyšovat bezpečnost a plynulost dopravy, ochranu a bezpečnost obyvatelstva a jeho
ochranu před hlukem a emisemi a vytvářet podmínky pro enviromentálně šetrné formy
dopravy – pro bezpečnost a plynulost dopravy ÚP navrhuje přeložku stávající komunikace
I/36, která je vedena v souladu se ZÚR Pk západním okrajem území města Lázně
Bohdaneč. Provozem na nové komunikaci dojde k výraznému snížení dopravní zátěže
v centru města a následně také k větší bezpečnosti obyvatelstva a jeho ochrany před hlukem
a emisemi. V ÚP jsou plochy změn zahrnující způsob bydlení a rekreace navrhované
v blízkosti plochy dopravní infrastruktury (současné i nově vymezené) podmíněně vhodné
pro toto funkční využití do doby průkazu naplnění hygienických limitů hluku z provozu na
těchto plochách, a to v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době.
- kvalitní dopravní dostupnost center (měst) v území – pro bezpečný a kvalitní příjezd do
centra města ze všech okolních obcí a měst slouží dle ÚP komunikace II/333 a komunikace
I/36, která bude po realizaci její přeložky překvalifikována na komunikaci nižší třídy. Tyto
komunikace se sbíhají na centrální náměstí s nově řešenou úpravou, včetně kruhového
objezdu s dominantou kostela a jeho věží. Pro potřeby zvýšení současných kapacit
parkování jsou v ÚP vymezeny samostatné plochy pro parkování, a to jako systém
záchytných parkovišť, na vjezdech do města (Z39, Z56), v centru města (P12) a dále
rozšíření stávajícího parkoviště při lázeňském parku (Z*, Z54). Dopravní dostupnost je
zajišťována hromadnou dopravou – trolejbusovou a autobusovou, které ÚP respektuje; nové
trasy této dopravy ÚP nejsou řešeny, situování nových tras a zastávek v území je možné.
- požadovat řešení dalšího vývoje území v dlouhodobých souvislostech včetně nároků na
veřejnou infrastrukturu – pro prověření budoucího uvažovaného využití ÚP vymezuje plochy
územních rezerv. Plocha R1 je uvažována pro těžbu štěrkopísku s následnou rekreací na
plochách přírodního charakteru. Plocha R2 je určena pro výstavbu cyklostezky, plocha R3 je
územní rezervou pro možnou potřebu přeložky komunikace I/36, plochy R4 a R5 jsou
vymezeny pro možné budoucí plochy výroby a plocha R6 je do budoucna jediným
dostupným rozvojovým prostorem v oblasti bydlení. S cílem podrobnějšího prověření
možného budoucího uspořádání území je pro územní rezervy R1 a R6 stanovena podmínka
zpracování územní studie. Územní studie budou řešit mimo jiné i nároky na veřejnou
infrastrukturu.
ÚP je dále koordinován s ÚPD sousedních obcí (zlepšení vazeb na sousední území) a se
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), vydanými dne 29.4.2010.
Koordinace územně plánovací činnosti pro zajištění udržitelného rozvoje území je mimo jiné
v rozsahu priorit územního plánování, kterými jsou dle kapitoly 1 ZÚR Pk např.:
- vytvářet podmínky pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření pro zlepšení
dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti kraje, zejména zlepšit dopravní vazby –
návrhem ÚP byly vytvořeny podmínky pro umístění veřejně prospěšné stavby VD1 – silnice
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I. třídy I/36 včetně souvisejících staveb a zařízení – Z46a, Z46b. Realizací stavby silnice I/36
dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti území jednak mezi městy
(Hradec Králové, Pardubice) a také mezi městy a obcemi a obcemi navzájem a dojde
k odlehčení dopravní zátěže v centu města Lázně Bohdaneč.
- vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Přitom se
soustředit zejména na:
- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu – ÚP vymezuje a současně chrání prvky
ÚSES, který zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství. Okolní krajinu ÚP
chrání tím, že ve volné krajině nenavrhuje žádné zastavitelné plochy; pro zjemnění
přechodu mezi krajinou antropogenní a přírodě blízkou jsou v ÚP ponechány plochy
nezastavitelné, a to jak stabilizované tak nově navrhované a také plochy zeleně
ochranné a zeleně na veřejných prostranstvích. Pro ochranu pozitivních znaků
krajinného rázu ÚP mimo jiné navrhuje základní podmínky pro ochranu krajinného rázu,
které obsahují především výškové a prostorové požadavky.
- zachování a citlivé doplnění výrazu sídel tj. nenarušovat cenné městské a venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty nevhodnou zástavbou,
omezení fragmentace krajiny – město má dle strategických a programových dokumentů
regionálního rozvoje požadavek chránit a rozvíjet jedinečné bohatství (přírodní,
historické, urbanistické, architektonické a další), což se odráží i v ÚP. Ten přehodnotil
současné využití ploch a v duchu menšího lázeňského města s požadavkem
na neextenzivní udržitelný komplexný rozvoj navrhuje zastavitelné plochy a plochy
přestavby. Urbanistická a architektonická koncepce ÚP respektuje především historický
charakter sídla, uspořádání zastavěného území, jeho dominanty, významné pohledy
a průhledy. ÚP stanovuje pro plochy s rozdílným způsobem využití doplňující podmínky,
pro ochranu cenné městské urbanistické a architektonické struktury a ochranu
krajinného rázu. Významným cílem ÚP je snížení rozsahu ploch a aktivit v příměstské
krajině, narušujících jejich celistvost, typický obraz a podmínky pro rekreační využití.
- ochrana obyvatel před zdravotními riziky a narušené kvality prostředí zejména ve
vztahu k vysoké zátěži hlukem – výrazným zdrojem hlukového zatížení v ÚP je návrh
veřejně prospěšné stavby VD1 – silnice I. třídy I/36 včetně souvisejících staveb
a zařízení – Z46a, Z46b; ÚP měl zpracován koncept, v rámci vyhodnocení jeho
projednání byl dán projektantovi pokyn na základě stanoviska Krajské hygienické
stanice Pardubice, že zastavitelné plochy vyžadující ochranu před negativními účinky
např. hluku, imisí a emisí, jako jsou např. plochy pro bydlení a rekreace, nebudou
situovány do blízkosti zdrojů negativních vlivů, a to jak stávajících, tak navrhovaných. Na
základě vyhodnocení projednání konceptu, byly v ÚP některé plochy vypuštěny a
některé zmenšeny; všechny plochy změn zahrnující způsob bydlení a rekreace
navrhované v návaznosti na plochy dopravní infrastruktury (současné i nově vymezené)
jsou v ÚP podmíněně vhodné pro toto funkční využití do doby průkazu naplnění
hygienických limitů hluku z provozu na těchto plochách a to v chráněném venkovním
prostoru staveb v denní i noční době.
- 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:
- 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 – město Lázně Bohdaneč
se bude rozvíjet neextenzivně, udržitelně s cílem zachování autonomního menšího sídla
městského typu s bohatým přírodním zázemím a s tradicí lázeňství a rybnikářství. Na
základě těchto skutečností ÚP posiluje kvalitu života obyvatel a obytného prostředí
především odkloněním dopravy z centra města - návrhem dopravní plochy pro silnici
I/36, návrhem záchytných parkovacích ploch při vjezdu do města, posílení množství
129

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

stávajících ploch pro parkování ve městě, posílením mono centrické urbanistické
struktury - návrhem přestavbových ploch občanské vybavenosti v centru města, přesun
stávajících výrobních ploch z centra města do jeho okrajových částí, návrhem
odpovídajícího množství ploch pro bydlení, které navazují přímo na zastavěné území,
návrhem veřejných prostranství, která budou mít dle požadavků ÚP kvalitní vybavení
a budou vzájemně propojeny s okolní krajinou. Pro zachování charakteristického reliéfu
města s dominantou kostela v centru města, kolem kterého je kombinovaná zástavba
rodinnými domy, menšími bytovými domy a občanskou vybaveností, ÚP stanovuje
doplňující podmínky ploch s rozdílným způsobem využití. ÚP dále stanovuje podmínky
pro ochranu jedinečného krajinného rázu. ÚP řeší koncepci veřejné infrastruktury včetně
podmínek pro její umisťování; prostupnost krajiny ÚP zajišťuje sítí komunikací,
cyklostezek, cyklotras a turistických stezek. Biologická prostupnost je zajištěna návrhem
funkčního systému prvků ÚSES a návrhem ochrany a doplňováním rozptýlené krajinné
zeleně, zeleně ochranné a izolační.
- vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování celistvosti sídel,
preference rekonstrukcí a přestaveb před výstavbou ve volné krajině – ÚP maximálně
využívá zastavěné území, jeho snahou je identifikace a intenzifikace dosud nevyužitých
proluk v centru města, které následně navrhuje na plochy přestavby a zastavitelné
plochy s odpovídajícím způsobem využití (P5, P10, P11, P12, P13, Z58, Z55 a další).
Návrhem nových zastavitelných ploch je zachována celistvost sídla, protože tyto plochy
přímo navazují na zastavěné území; ÚP zachovává okolní krajinu jako podstatnou
složku pro každodenní rekreaci, rozvoj turistiky a lázeňství; do této oblasti nejsou
navrhovány žádné zastavitelné plochy s výjimkou plochy Z26 (0,32 ha) sloužící pro
potřeby turistiky a rekreace.
Zásady pro usměrňování územního rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou
stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu OB4 v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR Pk,
mimo jiné stanovují:
- rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní veřejné dopravy a s vazbou na sídla
s odpovídající sociální infrastrukturou; respektovat prvky přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území – mšsto Lázně Bohdaneč díky ÚP vytváří v rozvojové oblasti OB4 sídlo
s nabídkou dostatečného množství zastavitelných ploch pro bydlení, ale také odpovídající
plochy pro občanskou vybavenost, výrobu a skladování; všechny tyto plochy mají vazbu na
kvalitní veřejnou dopravu. Poloha města působí příznivě na nabídku sociální infrastruktury,
kterou obyvatelé města využívají - v rozsahu cca 58 % obyvatel vyjíždí za prací do okolních
obcí a měst , ve kterých využívají také kulturní, vzdělávací a jiné možnosti. Samotné město,
jeho příznivá vzdělanostní struktura obyvatel, podpora podnikání a také nový ÚP vytvářejí
vhodné podmínky pro podnikání, rozvoj stávajících firem, případně příchod nových investorů.
Prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území jsou řešením ÚP – samotným
návrhem ploch s rozdílným způsobem využití, a stanovením doplňujících podmínek pro
jednotlivé plochy – respektovány.
- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na
kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou, limity rozvoje území a ochranu
krajiny – ÚP navrhuje zastavitelné plochy pro bydlení – v bytových domech a v rodinných
domech. Celková potřeba ploch pro bydlení je dle návrhového časového horizontu do roku
2027 odhadnuta na 242 500 m2. Plochy pro bydlení vymezené v ÚP mají s ohledem na
přijatou aktuální Strategii rozvoje města Lázně Bohdaneč celkovou výměru pouze 107 600
m2. Aby nedošlo k nadměrnému zvýšení cen pozemků (a tím odvádění zájemců o bydlení),
vymezuje ÚP plochu územní rezervy R6 pro plochu smíšenou obytnou - městskou
v severovýchodní části města v těsné vazbě na zastavěné území. Pro tuto plochu je ÚP
předepsaná podmínka zpracování územní studie. Další zastavitelné plochy jsou v převážné
většině převzaty z původní ÚPD města. Zastavitelné plochy pro občanské vybavení
charakteru veřejné infrastruktury i charakteru komerčního, včetně ploch tělovýchovy a sportu,
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vymezené dosud platnou ÚPD města, jsou v návrhu ÚP přehodnoceny a výrazně
redukovány především s ohledem na ochranu a rozvoj přírodních hodnot území města.
Předpokládané požadavky na občanské vybavení jsou uspokojovány převážně v plochách
přestavby, z části pak ve vymezených zastavitelných plochách navazujících na ZÚ.
Zastavitelné plochy pro výrobu, sklady a podnikatelské aktivity, vymezené platnou ÚPD
města, jsou z části využity (v jižní části města), z části nevyužitelné (v západní části města
v koridoru územní rezervy pro dopravní infrastrukturu silniční) a z části již předurčeny pro
konkrétního uživatele (plocha pro vymístění výrobního subjektu z centrální části města). Aby
byla zajištěna nabídka ploch pro tento způsob využití, jsou navrženy zastavitelné plochy
výroby a skladování v jižní části města (Z34, Z35). Rozsah ploch pro dopravní infrastrukturu
se oproti dosud platné ÚPD v zásadě nemění, protože zahrnuje především plochu pro
přeložku silnice I/36 (Z46a, Z46b) a pro napojení ploch výroby u jižní části města (Z44).
Mírné zvýšení je způsobeno pouze vymezením ploch záchytných parkovišť na příjezdech do
města ze severozápadní (Z39), severovýchodní (Z56) a jihovýchodní strany (Z54), aby se
v budoucnu zamezilo přetíženosti centrální části města dopravou v klidu. Všechny
zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na dopravní a technickou infrastrukturu
s ohledem na všechny limity v území a také s ohledem na ochranu krajiny.
- rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici a silnice
nadřazené sítě, přístav a letiště – v ÚP jsou pro ekonomické aktivity navrženy především
zastavitelné plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá
a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení, plochy výroby a skladování – lehký průmysl;
tyto plochy jsou navrženy s vazbou na novou přeložku sinice I/36, která je územním plánem
navržena jako veřejně prospěšná stavba VD1; Významným přínosem ÚP pro dopravní
napojení plochy výroby a skladování na jihu území (Z34, Z35) je navrhované prodloužení
ulice Na Lužci jižním směrem (Z44), které bude napojeno na navrhovanou přeložku silnice
I/36.
- orientovat ekonomické aktivity na plochy brownfields – v ÚP je typickou plochou
brownfields – bývalý zemědělský areál v jihozápadní části obce, kde územní plán navrhuje
přestavbovou plochu P9 pro občanské vybavení – veřejná infrastruktura a komerční zařízení
malá a střední. Pro tuto plochu včetně dalších sousedících ploch ÚP předepisuje podmínku
zpracování územní studie.
- požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního významu pro umístění veřejně
prospěšné stavby D08 - přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč - D 11 ÚP vymezuje a zpřesňuje veřejně prospěšnou stavbu VD1 přeložka silnice I/36 Lázně
Bohdaneč - D 11. Veřejně prospěšná stavba VD1 je vymezena plochou dopravní
infrastruktury (Z46a, Z46b) na západním okraji sídla v šíři 50 m od osy budoucí komunikace
na každou stranu a s ohledem na další možný vývoj je v územním plánu vymezena pro tuto
plochu navazující územní rezerva R3 v šíři 100 m na obě strany.
- požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru nadmístního významu pro umístění veřejně
prospěšné stavby D09 - přeložka silníce I/36 Lázně Bohdaneč – ÚP vymezuje a zpřesňuje
veřejně prospěšnou stavbu VD1 přeložka silnice I/36 Lázně Bohdaneč. Veřejně prospěšná
stavba VD1 je vymezena plochou dopravní infrastruktury (Z46a, Z46b) na západním okraji
sídla v šíři 50 m od osy budoucí komunikace na každou stranu a s ohledem na další možný
vývoj je v územním plánu vymezena pro tuto plochu navazující územní rezerva R3 v šíři 100
m na obě strany.
- zpřesnit vymezení regionálních skladebných částí územního systému ekologické stability
(NRBC 8 Bohdaneč, K 72, RBC 9007 Neratov) - ÚP vymezuje a zpřesňuje veřejně
prospěšné opatření s možností vyvlastnění VU1 - územní systém ekologické stability –
nadregionální biokoridor (K72) v k.ú. Lázně Bohdaneč. Plochy funkčních prvků ÚSES –
nadregionální biocentrum 8 Bohdaneč, nadregionální biokoridor K72, regionální biocentrum
9007 Neratov, místní biocentra 33 Panský Soukovec, 34 Pod Bory, 205 Černá Strouha, 206
Za Dědkem, místní biokoridory 17, 158, 159, 160, 162 a 168 jsou územním plánem
upřesněny a vymezeny.
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ÚP svým návrhem požaduje, aby liniové stavby dopravní a technické infrastruktury byly
projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES.
Na těchto plochách a v jejich blízkosti ÚP vylučuje činnosti, které by mohly vést k trvalému
ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Veškeré
zásahy musí být podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány. Při výsadbě
a obnově prvků ÚSES budou používány výhradně původní druhy rostlin odpovídající
stanovištním podmínkám.
Dle ZÚR Pk leží území Lázní Bohdaneč v následujících krajinných typech, které jsou dle
územního plánu respektovány:
- krajina rybniční – ÚP svým návrhem neohrožuje kvality vod, pro zastavitelné plochy
stanovuje koncepci zneškodňování odpadních vod. Mokřadní, luční ekosystémy, rozptýlená
zeleň v krajině jsou chráněny vymezením systému ÚSES a také návrhem ploch s rozdílným
způsobem využití a podmínkama jejich využití. Návrh zastavitelných ploch je umírněný,
kromě podmínek využití jednotlivých ploch územní plán stanovuje také specifické podmínky
pro vybrané plochy a základní podmínky ochrany krajinného rázu.
- krajina lesozemědělská - ÚP nenavrhuje zastavitelné plochy na úkor ploch lesa. Zábor
PUPFL je pouze pro plochy dopravní infrastruktury. V ÚP je kladen velký důraz na krajinu
a její jednotlivé složky. Město Lázně Bohdaneč má především lázeňskou tradici, která je
prostřednictvím územního plánu podpořována a rozvíjena. ÚP respektuje stávající zeleň
a navrhuje další, formou ploch veřejných prostranství, ploch zeleně, ploch lesních
a přírodních ploch nezastavěného území. ÚP navrhuje pouze jednu přestavbovou plochu pro
rekreaci P2 (RX) s možností ubytování. Podmínky pro využití této plochy budou nejdříve
prověřeny územní studií.
- krajina zemědělská ÚP přehodnotil potřeby nových zastavitelných ploch a dle
provedeného výpočtu ploch pro bydlení ÚP navrhuje 40 % jejich celkové potřeby. Další
možné plochy pro bydlení ÚP vymezuje formou územní rezervy R6, pro kterou je stanovena
podmínka zpracování územní studie. V rámci pravidelného vyhodnocování ÚP bude možné
další potřebné zastavitelné plochy pro bydlení do ÚP zařadit. Zábory ZPF jsou tedy
minimální a z větší části na zemědělských půdách třídy ochrany IV. Stanovením podmínek
využití, specifických podmínek a podmínek ochrany krajinného rázu pro plochy s rozdílným
způsobem využití ÚP zohledňuje krajinné hodnoty v území, umožňuje zvyšovat pestrost
a prostupnost krajiny.
b) Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
ÚP naplňuje cíle územního plánování stanovené § 18 a řeší úkoly územního plánování dle
§ 19 stavebního zákona v rozsahu stanoveném schváleným zadáním ÚP. Naplňování těchto
cílů a úkolů směřuje k udržitelnému rozvoji území spočívajícím ve vyváženém vztahu
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území.
Město Lázně Bohdaneč leží dle ZÚR Pk v rozvojové oblasti republikového významu OB4.
Svoje zařazení do této oblasti má hlavně z důvodů své strategické polohy, leží
severozápadně od krajského města Pardubice, má výhodnou polohu a dostupnost s městem
Přelouč a také s městem Hradec Králové. Město je součástí Pardubického kraje a je jeho
významným lázeňským městem.
Cílem ÚP dle zadání bylo stanovit takovou urbanistickou koncepci, která prověří potřeby
a požadavky města a navrhne takové řešení, které bude plně v souladu s principy
udržitelného rozvoje území s vyrovnaností všech třech pilířů (životní prostředí, hospodářský
rozvoj, sociální soudržnost). Současně budou navrženy základní směry rozvoje města, nové
vhodné plochy zejména pro rozvoj v oblasti bydlení a občanské vybavenosti, dále pak také
plochy pro podnikání a výrobu. Dalším cílem pro ÚP bylo posílení funkce lázeňského místa,
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podpora kvalitního životního a obytného prostředí města a posílení rekreační funkce území.
Důležitým úkolem bylo ÚP chránit krajinný ráz, přírodní hodnoty a atraktivitu území
a v souvislosti s tím stanovit zásady pro ochranu stávajících hodnot, které vytvářejí osobitý
charakter území. Zadání upozorňovalo na postupný rozvoj města, který nenaruší původní
formy zástavby.
Stanovená urbanistická koncepce chrání hodnoty území - zastavením procesu
suburbanizace posiluje roli centra města, maximálním způsobem využívá stávající nevyužité
plochy v zastavěném území, organizuje aktivity v příměstské krajině, zvyšuje její
prostupnost, zvyšuje kapacitu a využití rekreačních oblastí, udržuje koeficient ekologické
stability, zlepšuje dopravní dostupnost jednotlivých ploch a omezuje její negativní vlivy, řeší
dopravu v klidu. Urbanistická koncepce stanovuje základní koncepci rozvoje území zejména
funkcemi bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby a ploch specifických. ÚP
stanovením podmínek pro využití jednotlivých ploch řeší v souladu se stanovenou
urbanistickou koncepci plošné a prostorové řešení území. Návrh urbanistické koncepce
respektuje požadavek stavebního zákona a zadání na udržitelný rozvoj území a také
strategický dokument města, který preferuje přednostní využití stávajícího zastavěného
území města s přímou vazbou na stávající urbanizovaný prostor a zvýšení estetické kvality
prostředí. Stanovená urbanistická koncepce stanovuje rozvoj města, který bude
neextenzivní, organický, s monocentrickou urbanistickou strukturou, zachovávající
dominantu kostela a vytvářející kvalitní veřejný prostor.
ÚP svým řešením chrání a rozvíjí přírodní hodnoty území – oblast krajinného rázu,
krajinného celku, prvky evropské soustavy Natura 2000, památné stromy, registrované VKP,
VKP ze zákonů, prvky systému ÚSES, chráněné ložiskové území; vyjímečnou přírodní
hodnotou pro město mimořádně důležitou jsou přírodní léčivé zdroje lázeňského místa Lázně
Bohdaneč a stanovená ochranná pásma I. a II. stupně. Přírodní hodnoty území leží
v plochách, které zachovávají jejich současný stav; všechny přírodní kulturní i historické
hodnoty v krajině jsou koncepcí ÚP zachovány; pro zachování typické siluety města jsou
stanoveny pro jednotlivé plochy podmínky prostorového uspořádání. ÚP vylučuje plošně
výrazné stavby ve volné krajině a nenavrhuje zde ani zastavitelné plochy. ÚP řeší také
přechod z urbanizovaného území do volné krajiny, stabilizuje a dopřesňuje prvky ÚSES
a pro posílení přírodních hodnot navrhuje nové plochy zeleně.
Nemovité kulturní památky, které se ve městě nachází, nejsou návrhem ploch ani jejich
způsobem využívání dotčeny. Historicky významné stavby, architektonicky cenné stavby,
významné stavební dominanty a také nemovité kulturní památky jsou využity pro
zatraktivnění území návrhem cyklotras; plochy s rozdílným způsobem využití ve kterých tyto
kulturní hodnoty leží jsou návrhem využití ploch podpořeny a jsou jim přizpůsobeny
podmínky prostorového uspořádání. ÚP respektuje historicky cennou urbanistickou
kompozici městského jádra, kterou stabilizuje a dotváří systémem veřejných prostranství.
ÚP poučuje investory o jejich povinnostech z důvodů, že je celé území územím
s archeologickými nálezy.
Všechny civilizační hodnoty v území jsou respektovány, chráněny a rozvíjeny v souladu se
všemi požadavky, právními předpisy a podmínkami v území.
Nezastavěné území je návrhem ploch s rozdílným způsobem využití chráněno; v plochách,
které mají stanovené podmínky pro možné budoucí využití jsou navrženy územní rezervy
(R1 – R6). Některé plochy nezastavěného území (i ve spojitosti s plochami zastavitelnými),
mají pro rozhodování v území stanovenou podmínku zpracování územní studie.
Navržené řešení ÚP je v souladu s principy udržitelného rozvoje území, což je popsáno
v kapitole „Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území“.
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c) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
O pořízení nového ÚP bylo zažádáno 17. dubna 2007 na základě schváleného usnesení
Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč č. 20.16. ze dne 2. listopadu 2005. O pořízení ÚP
obcí Pardubice, konkrétně Magistrátem města Pardubice (dále jen „pořizovatel“) rozhodla
Rada města usnesením č. 14.1 ze dne 6. června 2007. Usnesením zastupitelstva č. 7.16 ze
dne 10. července 2007 byl zvolen určený zastupitel Ing. Zdeněk Gilar pro spolupráci
s pořizovatelem ÚP.
Určený zastupitel požádal dne 31.října 2010 pořizovatele o prověření stávajících rozvojových
ploch stanovených platnou ÚPD města a také o posouzení dalších obdržených návrhů
(podnětů) na pořízení ÚP. Na základě posouzení pořizovatele v souladu s § 46 zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zastupitelstvo přijalo jednotlivé podněty
usnesením č. 14.4 ze dne 19. listopadu 2008.
Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání ÚP.
Zadání bylo projednáno v souladu s § 47 stavebního zákona ve dnech od 26.února 2009 do
30.března 2009. Požadavky a podněty od dotčených orgánů k obsahu zadání ÚP byly
v návrhu zadání zohledněny, sousední obce neuplatnili žádné podněty. Připomínky k obsahu
zadání od veřejnosti byly vyhodnoceny a do zadání zapracovány. Na základě stanoviska
dotčeného orgánu byl obsahem zadání také požadavek na vyhodnocení vlivu ÚP na životní
prostředí; obsahem zadání byl také požadavek na zpracování variant, tedy konceptu ÚP.
Zadání Územního plánu Lázně Bohdaneč bylo schváleno usnesením zastupitelstva č. 18.9
dne 25. května 2009.
Koncept Územního plánu Lázně Bohdaneč byl pořizovateli předán dne 26. dubna 2010;
dokumentace Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území byla předána
dne 20. září 2010. Zahájení veřejného projednání konceptu ÚP společně s vyhodnocením
vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území bylo dne 20. října 2010, veřejné projednání konceptu ÚP
proběhlo dne 25.11.2010 v 9:00 h. V průběhu veřejného projednání konceptu ÚP bylo
obdrženo 14 stanovisek dotčených orgánů, 4 připomínky a 10 námitek a stanovisko
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k posouzení
vlivů koncepce na životní prostředí.
V období po veřejném projednání konceptu ÚP, byla zvolena nová samospráva města, která
na zasedání zastupitelstva dne 16. prosince 2012 schválila usnesením č. 2.8 určenou
zastupitelku, starostku města Ing. Květoslavu Jeníčkovou, pro spolupráci s pořizovatelem
ÚP. Určená zastupitelka byla pověřena usnesením zastupitelstva č. 3.5 dne 20. ledna 2011
zajistit zpracování Strategie rozvoje města a předložit ji zastupitelstvu města k projednání
nejpozději do 31. května 2011. Na tomto jednání zastupitelstva paní starostka informovala
zastupitelé o stavu pořizování nového ÚP a na základě této informace zastupitelstvo přijalo
usnesení č. 3.4., že z důvodu absence rozvojové strategie, na kterou musí nový ÚP
navazovat, se pozastavuje proces pořizování územního plánu do doby schválení
strategického dokumentu města.
Dokument Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 - 2027 byl schválen
v zastupitelstvu dne 9.července 2011; na tomto zastupitelstvu bylo přijato usnesení č. 6.3, na
základě kterého měla určená zastupitelka povinnost postoupit Strategii rozvoje města
pořizovateli ÚP jako podklad pro zpracování návrhu pokynů pro dopracování návrhu ÚP.
Na základě výsledků projednání konceptu ÚP společně s vyhodnocením vlivů ÚP na
udržitelný rozvoj území a na základě zpracovaného a schváleného dokumentu Strategie
rozvoje města zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s § 49
stavebního zákona návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP. Pokyny pro zpracování návrhu
územního plánu města Lázně Bohdaneč zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 8.2 dne
4.srpna 2011.
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Návrh ÚP společně s vyhodnocením vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území pro společné
jednání byl odevzdán dne 14.prosince 2011.
Společné jednání o návrhu ÚP (tj. projednání s dotčenými orgány sousedními obcemi, úřady
územního plánování a krajským úřadem) bylo zahájeno 16. prosince 2011, samotné
společné jednání se konalo dne 10. ledna 2012. Termín pro uplatnění stanovisek
a připomínek byl stanoven do 9. února 2012. V rámci společného jednání bylo uplatněno 13
stanovisek, 4 připomínky, vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
strategického rozvoje kraje a evropských fondů a vzhledem k tomu, že na základě
upraveného návrhu ÚP byla doplněna také dokumentace vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný
rozvoj území bylo k této dokumentaci obdrženo stanovisko Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. S ohledem na problémy možného
budoucího hlukového zatížení v území z návrhu přeložky komunikace I/36 bylo v rámci
vyhodnocení společného jednání stanovisko s Krajskou hygienickou stanicí Pardubice
dohodnuto. Požadavek stanoviska na řešení způsobu využití plochy Z55 nacházející se ve
vnitřním území lázeňského místa byl dohodnut s Ministerstvem zdravotnictví, Českým
inspektorátem lázní a zřídel.
Pořizovatel požádal dne 29. března 2012 o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb,.
o ochraně zemědělského půdního fondu; Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství na základě posouzení žádosti požádal o doplnění kvalifikovaného
odhadu skutečných záborů zemědělské půdy u lokality Z46a, tj.plochy přeložky komunikace
I/36.
Dne 16. dubna 2012 bylo požádáno o úpravu návrhu ÚP, dle výsledků společného jednání,
projektantem. V souladu s § 51 stavebního zákona pořizovatel požádal následně Krajský
úřad, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů o posouzení návrhu ÚP.
Stanovisko krajského úřadu jsme obdrželi dne 6. června 2012 a konstatovalo se v něm, že
návrhem územního plánu byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území
s ohledem na širší územní vztahy.
Upravená dokumentace na základě výsledků společného jednání byla pořizovateli předána
dne 22. června 2012. Dne 27. srpna 2012 pořizovatel požádal Krajský úřad Pardubického
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992
Sb,. o ochraně zemědělského půdního fondu; souhlas pořizovatel obdržel dne 7. září 2012.
Veřejné projednání návrhu ÚP bylo svoláno v souladu se stavebním zákonem na 25. října
2012; na jednání byly pozvány dotčené orgány, sousední obce, úřad územního plánování,
krajský úřad a veřejnost. Úplná dokumentace návrhu byla společně s vyhodnocením vlivů
ÚP na udržitelný rozvoj území vystavena na internetových stránkách města Pardubice
a města Lázně Bohdaneč a také k nahlédnutí ve fyzické podobě na odboru hlavního
architekta Magistrátu města Pardubice a Městském úřadě Lázně Bohdaneč. V průběhu
řízení o návrhu ÚP bylo obdrženo 6 stanovisek od dotčených orgánů, 8 námitek
a 3 připomínky.
Na základě vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP, konkrétně rozhodnutí
o námitkách, byl ÚP upraven (nepodstatná úprava). Úprava ÚP a následně rozhodnutí
o námitkách bylo zpracováváno ve spolupráci s určeným zastupitelem a konzultováno
s dotčenými orgány. Vzhledem k tomu, že došlo ke změnám záborů ZPF pořizovatel
požádal o souhlas dle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb,. o ochraně zemědělského půdního
fondu; Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k úpravám
záborů ZPF vydal souhlas.
Pořizovatel následně přezkoumal ÚP Lázně Bohdaneč dle § 53 stavebního zákona, jeho
závěry jsou součástí tohoto odůvodnění.
ÚP Lázně Bohdaneč je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavebním zákonem) a jeho
prováděcími vyhláškami. Je zpracován v souladu se zadáním, které vymezilo jeho rozsah
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a podmínky jeho zpracování. Formální, tj. textové a grafické zpracování dokumentace je
přehledné a jednoznačné.
d) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě
s výsledkem řešení rozporů
V rámci veřejného projednání konceptu ÚP bylo uplatněných 14 stanovisek dotčených
orgánů, (viz tabulka „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek, připomínek
a námětů ke konceptu územního plánu“).
V procesu společného jednání o návrhu ÚP Lázně Bohdaneč bylo uplatněno 13 stanovisek
dotčených orgánů, (viz tabulka „Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Lázně
Bohdaneč“).
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Lázně Bohdaneč bylo svoláno na
25. října 2012. V průběhu řízení o návrhu ÚP bylo obdrženo 6 stanovisek dotčených orgánů.
V rámci zpracování rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo obdrženo
9 stanovisek dotčených orgánů. Do ÚP je zapracováno vyhodnocení stanovisek a
připomínek a rozhodnutí o námitkách dle tabulky „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu ÚP Lázně Bohdaneč“.
V průběhu pořizování ÚP nebyl řešen žádný rozpor.
S ohledem na přehlednost vývoje projednání jsou následně uvedena stanoviska dotčených
orgánů a jejich vypořádání ze všech etap pořízení.
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Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek, připomínek a námětů ke konceptu územního
plánu
Na dále uvedené hodnocení měla významný vliv změna koncepce rozvoje města vyjádřená novou „Strategií rozvoje města 2011–2027“
schválená zastupitelstvem města v 06/2001, která byla v návrhu pokynů zohledněna. Je možné předpokládat, že v další fázi návrhu
územního plánu vyvolá některé změny využití nebo uspořádání území. Na základě zhodnocení záměrů „Strategie“ byly do pokynů
promítnuty především obecné požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Přednostně byly přitom sledovány obecné požadavky
dotčených orgánů na využití území a na ochranu zvláštních zájmů, konkrétní požadavky, které mohou být novou územně plánovací
dokumentací upraveny, bude možné vyhodnotit až na základě posouzení návrhu územního plánu.
Dotčený orgán
ČR - Státní energetická inspekce, náměstí
Republiky 12, 530 02 Pardubice
26.10.2010
Č.j. 2012/10/53.100/Hvi
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
3.1.2011
Č.j. HZPA-7-1196/2010-Sh

Stanovisko
Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Vyhodnocení stanoviska

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v
souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm b)
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a § 10 odst. 6 zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění
zákona 320/2002 Sb., posoudil dokumentaci, z
hlediska zájmů požární ochrany a ochrany
obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský
záchranný sbor Pardubického kraje vydává
souhlasné stanovisko s podmínkou z hlediska
ochrany obyvatelstva:
- dle § 20 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
zapracovat zejména návrhy ploch pro potřeby:
a) zón havarijního plánování,
b) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování (v
textové části určit místa shromažďování, odkud

- do textové části územního plánu
budou doplněny návrhy ploch pro
potřeby zón havarijního plánování a
evakuace obyvatelstva a jeho
ubytování
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bude v případě hrozby či vzniku mimořádné
události zajištěna evakuace obyvatelstva, případně
kam bude možné evakuované obyvatelstvo
dočasně umístit. Možnými plochami
shromažďování adekvátními počtu evakuovaných
jsou např. hřiště, náměstí, pro dočasné ubytování
školka, škola, sály správních úřadů, kina apod.) –
viz stanovisko HZS k návrhu zadání ÚP.
Krajská hygienická stanice, Klášterní 54, 530
03 Pardubice
7.12.2010
Č.j. 5248/10/HOK-Pce/2.5

Na základě podání oznámení Magistrátu města
Pardubic, odboru hlavního architekta a oddělení
územního plánování doručeného dne 21.10.2010,
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se
sídlem v Pardubicích, (dále jen „KHS“), jako
dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v
platném znění a § 4 odst.2 písm.b) zák. č.
183/2006 Sb.,
stavební zákon (dále jen „stavební zákon“)
posoudila předložené projednání „Konceptu
Územního plánu Lázně Bohdaneč“.
Po zhodnocení souladu předloženého konceptu
územního plánu s požadavky předpisů v oblasti
ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s
§ 47 odst. 2 stavebního zákona toto stanovisko:
A) Z části „projednání Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč“souhlasí bez podmínek pro tyto
lokality: Z7, Z6, Z11, Z13, Z20, Z21, Z22, Z24,
Z25, Z28, Z31, Z32,
Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41, Z42,
Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, P1, P2,
P3, P4, P5, P6.
B) Z části „projednání Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč“souhlasí v souladu s §77 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a §

- zastavitelné plochy vyžadující
ochranu před negativními účinky
např. hluku, imisí a emisí (chráněné
venkovní prostory), jako jsou např.
plochy bydlení a rekreace, nebudou
situovány
do
blízkosti
zdrojů
negativních
vlivů.
A
to
jak
stávajících, tak plánovaných (např.
stávající trasa silnice I/36 a
plánovaná přeložka silnice I/36).
V případně potřeby umístění těchto
ploch do blízkosti zdrojů negativních
vlivů, zejména s ohledem na logické
urbanistické uspořádání, budou
takovéto
plochy
řešeny
jako
podmíněně přípustné, resp. budou
vhodně odděleny např. pásem
izolační zeleně. Preferována budou
urbanistická
řešení
před
technickými.
- důsledně bude respektován koridor
přeložky silnice I/36, v koridoru
vymezeném v souladu se ZÚR Pk
nebudou
vymezovány
nové
zastavitelné plochy.
- v rámci stávajících i zastavitelných
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4 odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na
splnění stanovených podmínek:
1. KHS požaduje, aby byla lokalita Z1 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před
hlukem vůči stávajícímu areálu společnosti
Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o. a stávající ploše
TO (stavby a zařízení pro nakládání s odpady).
Dále KHS požaduje, aby plochy pro
občanskou vybavenost v území smíšeném
městském v lokalitě Z1 byly umístěny v návaznosti
na stávající plochy VL a TO.
2. KHS požaduje, aby byla lokalita Z2 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před
hlukem vůči stávající silniční komunikaci I/36 do
doby odklonění silniční komunikace I/36 do
jihozápadní obchvatové polohy.
3. KHS požaduje, aby byla lokalita Z4 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před
hlukem vůči silniční komunikaci II/333.
4. KHS požaduje, aby byla lokalita Z12 vedena
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před
hlukem vůči navrhovanému koridoru silnice I/36.
5. KHS požaduje, aby byla vypuštěna funkce
rekreace v lokalitě Z18. Dále KHS požaduje, aby
lokalita Z18 nebyla změněna k využití vyžadující
ochranu před hlukem vůči navrhovanému koridoru
silnice I/36 a ploše stávající výroby VL.
6. KHS souhlasí s umístěním lokality Z23 za
podmínky, že zde nebudou umisťovány stavby a
zařízení, které by vyžadovaly ochranu před hlukem
z navrhovaného koridoru silnice I/36 a plochy Z29
(VL).
7. KHS souhlasí s umístěním lokality Z26 za
podmínky, že zde nebudou umisťovány stavby a
zařízení, které by vyžadovaly ochranu před hlukem

ploch bydlení a rekreace nebudou
situovány žádné plochy a záměry,
které by zhoršovaly obytné a životní
prostředí.
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ze stávající plochy VX (plocha výroby a skladování
se specifickým využitím – Explosia. a.s.).
8. KHS požaduje v další fázi (územní řízení,
regulační plán apod.) předložit dodržení
hygienických limitů hluku z navržené plochy Z29
(pro přemístění společnosti Strojon) na hranicích
nejbližších chráněných venkovních prostorů.
9. KHS požaduje v další fázi (územní řízení,
regulační plán apod.) předložit dodržení
hygienických limitů hluku z navržené plochy pro
lehký průmyslu Z30 na hranicích
nejbližších chráněných venkovních prostorů.
C) Z části „projednání Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč“ v rozsahu lokalit číslo: Z3, Z5,
Z8, Z9, Z10, Z14, Z15, Z16, Z17, Z19 nesouhlasí a
požaduje jejich vypuštění.
1. KHS požaduje, aby byla lokalita Z3 vypuštěna z
Konceptu územního plánu města Lázně
Bohdaneč.
2. KHS požaduje, aby byla lokalita Z5 vypuštěna z
Konceptu územního plánu města Lázně
Bohdaneč.
3. KHS požaduje, aby byla lokalita Z8 vypuštěna z
Konceptu územního plánu Lázně Bohdaneč.
4. KHS požaduje, aby byla lokalita Z9 vypuštěna z
Konceptu územního plánu Lázně Bohdaneč.
5. KHS požaduje, aby byla lokalita Z10 vypuštěna
z Konceptu územního plánu Lázně Bohdaneč.
6. KHS požaduje vypustit lokalitu Z14 z Konceptu
územního plánu Lázně Bohdaneč do doby, než
bude dotěžena celá plocha K8.
7. KHS požaduje, aby byla lokalita Z15 vypuštěna
z Konceptu územního plánu města Lázně
Bohdaneč.
8. KHS požaduje, aby byla lokalita Z16 vypuštěna
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z Konceptu územního Lázně Bohdaneč.
9. KHS požaduje, aby byla lokalita Z17 vypuštěna
z Konceptu územního plánu města Lázně
Bohdaneč.
10. KHS požaduje, aby byla lokalita Z19 vypuštěna
z Konceptu územního plánu města Lázně
Bohdaneč.
Odůvodnění
Zpracování Konceptu územního plánu vychází ze
Zadání Územního plánu Lázní Bohdaneč. Město
Lázně Bohdaneč je situováno severozápadně od
města Pardubice a sousedí s územím obcí Srch,
Stéblová, Dolany, Křičeň, Bukovka, Neratov,
Živanice, Černá u Bohdanče a Rybitví. Město
Lázně Bohdaneč je součástí území řešeného ÚP
VÚC (velkého územního celku) Pardubického
kraje.
Z hlediska širších dopravních vztahů leží Lázně
Bohdaneč na křižovatce silnice I/36 a silnice II/333.
Tyto silniční komunikace zajišťují hlavní dopravní
vazby, a to na město Pardubice, Hradec Králové,
Chlumec nad Cidlinou (D11) a Přelouč. Z hlediska
širších vazeb je uvažováno se změnou vedení
silniční komunikace I/36 (koridoru) s jejím novým
napojením na dálnici D11 v MÚK Dobřenice.
Zastavitelné plochy jsou převážně navrženy ve
vazbě na zastavěné území. Plochy dotčené
koridorem silniční dopravy jsou ve svém využití
podmíněny do doby, než bude rozhodnuto o
variantě přeložky I/36. Silnice I/36 (Chlumec nad
Cidlinou – Pardubice) je vedena v současné době
napříč celým zastavěným územím města, a to i
přes centrální část. U této silniční komunikace se
dlouhodobě
předpokládalo její přeložení do jihozápadní
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obchvatové polohy mimo zastavěné území obce.
Tato problematika byla znovu otevřena v roce
2007, kdy byla zpracována studie přeložky silnice
I/36 (Transconsult, a.s.), a to v několika variantách.
V úseku západně od města je silnice I/36 též
převedena do nové trasy, a to do trasy sledující v
území vedení silniční komunikace III/3238 ve
směru na obec Křičeň.
Přeložka silniční komunikace I/36 je řešena v
úrovni silniční dopravy včetně vymezení koridoru v
úseku Lázně Bohdaneč – Křičeň.
Hlavními směry rozvoje jsou SV, JZ, J.
Plochy smíšené obytné (hlavní využití – bydlení v
bytových domech, rodinných domech, občanské
vybavení)
Využití rozsáhlé plochy Z1 (I. etapa) a Z7 (II.
etapa) je podmíněno zpracováním územní studie.
Z1 – lokalita je situována na západním okraji
zastavěné střední části města, vpravo od stávající
silniční komunikace I/36. V blízkosti navrhované
lokality se nacházejí stávající plochy VL (lehký
průmysl) společnosti Gabriel-Chemie Bohemia
s.r.o., která se zabývá výrobou barviv, pigmentů,
barevných a aditivovaných a kombinovaných
koncentrátů pro další zpracování plastických hmot.
Dále se v těsné blízkosti vyskytuje stávající plocha
TO (stavby a zařízení pro nakládání s odpady). Z
toho důvodu KHS požaduje, aby plochy pro
občanskou vybavenost v území smíšeném
městském
v lokalitě Z1 byly umístěny v návaznosti na
stávající plochy VL a TO. Tím, by mělo dojít k
odklonění ploch bydlení od případných zdrojů
hluku, které by výrazně snižovaly kvalitu bydlení v
rozvojové lokalitě Z1. Dále KHS požaduje, aby
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byla lokalita Z1 vedena jako podmíněně přípustná
z hlediska ochrany před hlukem vůči stávajícímu
areálu společnosti Gabriel-Chemie Bohemia s.r.o.
a stávající ploše TO (stavby a zařízení pro
nakládání s odpady).
Z7 – lokalita je situována na západním okraji
střední části města, vpravo od stávající silniční
komunikace I/36, v návaznosti na navrhovanou
lokalitu pro bydlení Z1.
Z2 – lokalita se nachází v západní části města,
vpravo od stávající silniční komunikace I/36 (cca
48 m). KHS požaduje, aby byla lokalita vedena
jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před
hlukem vůči stávající silniční komunikaci I/36 do
doby odklonění silniční komunikace I/36 do
jihozápadní obchvatové polohy.
Z3 – lokalita je situována na západním okraji
zastavěné střední části města, vlevo od stávající
silniční komunikace I/36 a vpravo v těsné blízkosti
s navrhovaným koridorem silniční komunikace
I/36. Z toho důvodu KHS požaduje, aby byla
lokalita Z3 vypuštěna z Konceptu územního plánu
města Lázně Bohdaneč. Důvodem je výrazné
snížení kvality bydlení vlivem hluku z
navrhovaného
koridoru silnice I/36. Stavby pro bydlení by se
neměly umisťovat do blízkosti významných
liniových zdrojů hluku. Měla by se upřednostňovat
urbanistická řešení před technickými.
Z4 – lokalita se nachází ve střední části města,
vlevo od stávající silniční komunikace I/36 a
v těsné blízkosti se silniční komunikací II/333.
Silniční komunikace II/333 bude v budoucnu
sloužit jako hlavní přivaděč na jihozápadní obchvat
Lázní Bohdaneč. Z toho důvodu KHS požaduje,
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aby byla lokalita Z4 vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči
silniční komunikaci II/333.
Z5 – je situována v západní části města, severně
od silniční komunikace II/333 a navrhovaného
koridoru silnice I/36. Z toho důvodu KHS požaduje,
aby byla lokalita Z5 z Konceptu územního plánu
města Lázně Bohdaneč vypuštěna. Lokalita Z5 by
byla nadměrně zatížena hlukem ze silniční
komunikace II/333 (která bude v budoucnu plnit
funkci hlavního přivaděče na koridor I/36) a
navrhovaného koridoru silnice I/36. Stavby pro
bydlení by se neměly umisťovat do blízkosti
významných liniových zdrojů hluku. Měla by se
upřednostňovat urbanistická řešení před
technickými.
Z6 – lokalita je situována v západní části města,
jižně od silniční komunikace II/333, vpravo od
plánovaného koridoru silnice I/36.
Z8 – lokalita se nachází v západní části města, v
těsné blízkosti plánovaného silničního koridoru I/36
(vpravo) a navrhované lokality Z30 pro lehký
průmysl. Z toho důvodu KHS požaduje, aby byla
lokalita vypuštěna z Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč. Stavby pro bydlení by se neměly
umisťovat do blízkosti významných liniových zdrojů
hluku. Měla by se upřednostňovat
urbanistická řešení před technickými.
Z9 – lokalita je situována v západní části města,
jižně od silnice II/333, v těsné blízkosti
plánovaného koridoru silnice I/36, naproti
navrhované ploše pro přemístění společnosti
Strojon. Z toho důvodu KHS požaduje, aby byla
lokalita Z9 vypuštěna z Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč. Stavby pro bydlení by se neměly
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umisťovat do blízkosti významných liniových zdrojů
hluku. Měla by se upřednostňovat urbanistická
řešení před technickými.
Z10 – lokalita se nachází v západní části města, v
návaznosti na stávající zastavěné území, cca 160
m od navrhovaného koridoru silnice I/36. Z toho
důvodu KHS požaduje, aby byla lokalita vypuštěna
z Konceptu územního plánu Lázně Bohdaneč.
Stavby pro bydlení by se neměly umisťovat do
blízkosti významných liniových zdrojů hluku. Měla
by se upřednostňovat urbanistická řešení před
technickými.
Z11 – lokalita je situována v západní části města, v
těsné blízkosti s navrženou plochou Z49 (ZV).
Plochy rekreace
Z12 – lokalita je situována v západní části města,
na okraji katastrálního území. Jedná se o
plochurodinné rekreace. Lokalita je situována cca
240 m od plánovaného koridoru silnice I/36. Z toho
důvodu KHS požaduje, aby byla lokalita Z12
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska
ochrany před hlukem vůči navrhovanému koridoru
silnice I/36.
Z13 – lokalita je situována v západní části města,
na okraji katastrálního území. Jedná se o plochu
rodinné rekreace.
Z14 – lokalita se nachází v jihozápadní části
města, na hranici s k.ú. Černá u Bohdanče. Jedná
se o plochu, která by měla být využita po odtěžení
části plochy K8 (NT-těžba nerostů – štěrkopísek)
jako RI – rodinná rekreace. KHS požaduje vypustit
lokalitu Z14 z Konceptu územního plánu Lázně
Bohdaneč do doby, než bude dotěžena celá
plocha K8.
Z15 – lokalita je situována v jihozápadní části
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města, v těsné blízkosti (cca 65m) s navrhovaným
koridorem silnice I/36. Jedná se o plochu, která by
měla být využita pro rodinnou rekreaci. Z toho
důvodu KHS požaduje, aby byla lokalita vypuštěna
z Konceptu územního plánu města Lázně
Bohdaneč. Plochy pro rekreaci by se neměly
umisťovat do blízkosti významných liniových zdrojů
hluku.
Z16 – lokalita je situována v jihozápadní části
města, vlevo od Rajské strouhy, cca 110 m od
plánovaného koridoru silnice I/36 a v blízkosti
plochy K8 pro těžbu štěrkopísku. Jedná se o
plochu, která by měla být využita pro rodinnou
rekreaci. Z toho důvodu KHS požaduje, aby byla
lokalita vypuštěna z Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč.
Z17 – lokalita je situována v jihozápadní části
města, v těsné blízkosti (cca 38 m) plánovaného
koridoru silnice I/36 a v blízkosti plochy K8 pro
těžbu štěrkopísku. Jedná se o plochu, která by
měla být využita pro rodinnou rekreaci. Z toho
důvodu KHS požaduje, aby byla lokalita Z17
vypuštěna z Konceptu územního plánu města
Lázně Bohdaneč. Plochy pro rekreaci by se
neměly umisťovat do
blízkosti významných liniových zdrojů hluku.
Z18 – lokalita je situována v jižní části města, cca
45 m vpravo od plánovaného koridoru silnice I/36
(západně), v blízkosti plochy pro výrobu lehkou
(východně). Jedná se o plochu, která by měla být
využita jako zahrádkářská osada. KHS požaduje
vypustit funkci rekreace z navrhované
zahrádkářské osady z důvodu obtížné ochrany
lokality před hlukem z navrhovaného koridoru
silnice I/36 a plochy lehké výroby. Dále KHS
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požaduje, aby lokalita Z18 nebyla změněna
k využití vyžadující ochranu před hlukem vůči
navrhovanému koridoru silnice I/36 a ploše VL
(lehká výroba).
Z19 – lokalita je situována v západní části města, v
těsné blízkosti od navrhovaného koridoru silnice
I/36. Z toho důvodu KHS požaduje, aby byla
lokalita Z19 vypuštěna z Konceptu územního plánu
města Lázně Bohdaneč. Plochy pro rekreaci by se
neměly umisťovat do blízkosti
významných liniových zdrojů hluku.
Plochy občanského vybavení
Z20 – lokalita je situována ve střední části města,
vpravo od stávající silniční komunikace I/36. Jedná
se o plochu, která by měla být využita jako veřejná
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední.
Z22 – lokalita je situována ve střední části města,
vlevo od stávající silniční komunikace I/36, v
návaznosti na stávající plochu TI (technické
infrastruktury). Jedná se o plochu, která by měla
být využita jako veřejná infrastruktura a komerční
zařízení malá a střední.
Z23 – lokalita je situována v západní části města,
vpravo od navrhovaného koridoru silnice I/36, v
návaznosti na navrhovanou plochu pro lehkou
výrobu VL Z29. KHS souhlasí s umístěním lokality
za podmínky, že zde nebudou umisťovány stavby
a zařízení, které by vyžadovaly ochranu před
hlukem z navrhovaného koridoru silnice I/36 a
plochy Z29 (VL).
Z24 – lokalita se nachází na jihovýchodním okraji
města, vpravo od stávající silniční komunikace
I/36. Jedná se o plochu, která by měla být využita
jako veřejná infrastruktura a komerční zařízení
malá a střední.
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Z25 – lokalita se nachází v jihozápadní části
města, vlevo od navrhovaného koridoru silnice
I/36, v těsné blízkosti se stávající plochou VZ
(zemědělská výroba). Jedná se o plochu, která by
měla být využita jako veřejná infrastruktura a
komerční zařízení malá a střední.
Z26 – lokalita je situována ve východní části
města, vlevo od Rajské strouhy, v těsné blízkosti s
plochou VX (plocha výroby a skladování se
specifickým využitím – Explosia. a.s.). KHS
souhlasí s umístěním lokality za podmínky, že zde
nebudou umisťovány stavby a zařízení, které by
vyžadovaly ochranu před hlukem ze stávající
plochy VX (plocha výroby a skladování se
specifickým využitím – Explosia. a.s.).
Z27 – lokalita se nachází v jihovýchodní části
města v návaznosti na lesopark a lázeňský areál.
Jedná se o plochu se specifickým využitím (OX) centrum pro rehabilitaci.
Z28 – lokalita je situována v severní části města,
vpravo od stávající silniční komunikace I/36. Jedná
se o plochu, která by měla být využita pro rozvoj
tělovýchovných a sportovních zařízení.
Plochy výroby a skladování
Z29 – lokalita je situována v západní části obce, v
těsné blízkosti navrhovaného koridoru silnice I/36.
Jedná se o přemístění areálu společnosti Strojon,
která bude pro svou činnost využívat nový areál.
KHS požaduje v další fázi (územní řízení,
regulační plán apod.) předložit dodržení
hygienických limitů hluku z navržené plochy Z29
(pro přemístění společnosti Strojon) na hranicích
nejbližších chráněných venkovních prostorů.
Z30 – lokalita se nachází v západní části města, v
těsné blízkosti navrhovaného koridoru silnice I/36.
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Jedná se o plochu, která by měla být využita pro
lehký průmysl. KHS požaduje v další fázi (územní
řízení, regulační plán apod.) předložit dodržení
hygienických limitů hluku z navržené
plochy pro lehký průmyslu Z30 na hranicích
nejbližších chráněných venkovních prostorů.
Z31 – lokalita je situována v západní části města,
vlevo od plánovaného koridoru silniční komunikace
I/36, v těsné blízkosti se zemědělským areálem
(J). Jedná se o plochu, která by měla být využita
pro lehký průmysl.
Z32 –lokalita je situována v západní části města,
vlevo od plánovaného koridoru silniční komunikace
I/36, v těsné blízkosti se zemědělským areálem
(S). Jedná se o plochu, která by měla být využita
pro lehký průmysl.
Z33 – lokalita se nachází v západní části města,
vlevo od plánovaného koridoru silnice I/36, v
blízkosti zemědělského areálu (S). Jedná se o
plochu, která by měla být využita pro lehký
průmysl.
Z34 – lokalita je situována v jižní části města, v
návaznosti na areál společnosti TRANSFORM a.s.
Lázně Bohdaneč. Jedná se o plochu, která by
měla být využita pro lehký průmysl.
Z35 - lokalita je situována v jižní části města, v
návaznosti na stávající areál VL (lehká výroba).
Jedná se o plochu, která by měla být využita pro
lehký průmysl.
Z36 - lokalita je situována v jižní části města, v
těsné blízkosti s navrhovaným koridorem silnice
I/36, v návaznosti na navrženou lokalitu pro VL
(lehký průmysl) Z34. Jedná se o plochu, která by
měla být využita pro lehký průmysl.
Z37 - lokalita je situována v jižní části města, v
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blízkosti stávající plochy VL a LBC Slatina u
Horeckých písníků. Jedná se o plochu, která by
měla být využita pro lehký průmysl.
Z38 – lokalita je situována v severní části
katastrálního území. Jedná se o plochu pro
vybudování elektrárny využívající sluneční energii
k výrobě elektrické energie.
Plochy dopravní infrastruktury
Z21 – lokalita se nachází v západní části
katastrálního území, v blízkosti navrhované plochy
Z30. Jedná se o silniční infrastrukturu.
Z39 – lokalita je situována v severní části města,
vlevo od stávající silniční komunikace I/36. Jedná
se o silniční infrastrukturu.
Z40 – lokalita je situována v západní části
katastrálního území, v těsné blízkosti
s navrhovaným koridorem silnice I/36. Jedná se o
silniční infrastrukturu.
Z41 – lokalita se nachází v blízkosti centrální části
města, vlevo od stávající silniční komunikace I/36.
Jedná se o silniční infrastrukturu.
Z42 – lokalita se nachází v západní části
katastrálního území, v blízkosti zemědělského
areálu. Jedná se o silniční infrastrukturu
Z43 - lokalita se nachází v západní části
katastrálního území, mezi navrhovanými lokalitami
Z33 a Z16. Jedná se o silniční infrastrukturu.
Z44 - lokalita se nachází v severní části
katastrálního území, mezi navrhovanými lokalitami
Z34 a Z35. Jedná se o silniční infrastrukturu.
Z45 – lokalita se nachází v západní části
zastavěného území města, v návaznosti na
navrhovanou lokalitu Z11.
Z46 – jedná se o lokalitu koridoru silnice I/36 –
jihovýchodní obchvat.
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Plochy veřejných prostranství
Z47 – lokalita je situována v západní části města, v
těsné blízkosti s navrhovaným koridorem silnice
I/36. Jedná se o zeleň na veřejných prostranstvích.
Z48 – lokalita je situována ve východní části
města, vpravo od stávající silniční komunikace
I/36. Jedná se o zeleň na veřejných prostranstvích.
Z49 – lokalita je situována v západní části města, v
návaznosti na navrhovanou lokalitu Z18
(zahrádkářské osady). Jedná se o zeleň na
veřejných prostranstvích.
Z50 – lokalita je situována v západní části města, v
návaznosti na navrhovaný koridor silnice I/36.
Jedná se o zeleň na veřejných prostranstvích.
Plochy přestavby
P1 – lokalita se nachází ve střední části města.
Vlevo od stávající silniční komunikace I/36. Jedná
se o přestavbu na plochu smíšenou obytnou –
městskou (SM).
P2 – lokalita se nachází v západní části
katastrálního území. Jedná se o přestavbu na
plochu rekreace se specifickým využitím RX.
P3 – lokalita se nachází v západní části
katastrálního území. Jedná se o přestavbu na
plochu rekreace – rodinná rekreace, specifické
využití RIX.
P4 – lokalita je situována v severní části
zastavěného území města, vpravo od stávající
silniční komunikace I/36, v návaznosti na stávající
plochy občanské vybavenosti. Jedná se o plochu,
která by měla být využita pro občanskou
vybavenost – veřejná infrastruktura a komerční
zařízení malá a střední (OVM).
P5 – lokalita se nachází ve střední části města.
Vlevo od stávající silniční komunikace I/36. Jedná
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se o přestavbu na plochu občanského vybavení –
veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a
střední (OVM).
P6 – lokalita se nachází v severní části
katastrálního území, v návaznosti na navrhovanou
plochu
Z38 – fotovoltaická elektrárna. Jedná se o
přestavbu na plochu výroby a skladování – výroba
elektrické energie.
Krajská veterinární správa, Husova 1747, 530
03 Pardubice

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice
- odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice
- odbor školství, kultury a památkové péče
2.11.2010
Ř.j. KrÚ-76233/2010/OŠKT OKPP

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Krajský úřad, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice
- odbor životního prostředí a zemědělství
17.12.2010
Č.j. 76722/2010/OŽPZ/PI

Oznamujeme Vám tímto, že Krajský úřad
Pardubického kraje, oddělení kultury a památkové
péče není příslušným správním orgánem v dané
věci. Tím je podle ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, obecní úřad obce
s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát
města Pardubic, úsek výkonu státní památkové
péče. Žádáme Vás, abyste se na nás nadále
obraceli pouze v případě, kdy se v řešeném území
nachází památková zóna nebo národní kulturní
památka.

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace, v následující etapě
nebude dotčený orgán obeslán

Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R.
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 nejsou z hledisek zájmů

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace
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sledovaných orgánem ochrany ovzduší krajského
úřadu v Pardubicích k předloženému návrhu
zadání územně plánovací dokumentace
připomínky.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr.
Radka Plívová):
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních
parků a regionálního územního systému
ekologické stability (dále ÚSES), evropsky
významných lokalit nebo ptačích oblastí,
které jsou v kompetenci Krajského úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a
krajiny, není proti konceptu ÚP námitek.
Pokud by došlo ke změnám nebo úpravám ÚSES
v dotčených katastrálních územích, může je
navrhnout pouze autorizovaná osoba, pověřená
MŽP ČR k projektování ÚSES na základě úspěšné
zkoušky z odborné způsobilosti v této oblasti, v
souladu se schválenou metodikou.
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.
Nadregionální ÚSES je v kompetenci MŽP (dotčen
lokalitami Z 38 a P6). Jeho vyjádření, jako
dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, jste
povinni si zajistit.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.) Z
hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace
- o stanovisko k lokálním i
neregionálním prvkům ÚSES byly
požádány příslušné dotčené orgány

v prvcích
ÚSES
nebudou
vymezovány
žádné
nové
zastavitelné plochy, v případě ploch
přestavby nebudou zde navrhovány
funkce snižující ekologickou stabilitu
krajiny a obecně zhoršující životní
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ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen
OZPF), v platném znění (dále jen zákon) máme k
předloženému konceptu tyto připomínky:
- Požadujeme vypustit požadavek na zábor
zemědělských půd, lokality - č. P6 a Z38. Výstavba
na lokalitách není v souladu se zájmy § 3 a § 4
zákona a odnětí z hlediska zájmů OZPF není
vhodné. U daných lokalit se nejedná ani o
zarovnání hranice
zastavěného území správního obvodu obce.
Lokality se nachází v nadregionálním biocentru
Bohdaneč. Dle Metodického pokynu Ministerstva
životního prostředí ze dne 1. března 2004 k
provádění
ustanovení § 18 odst. 3 ve vazbě na ustanovení §
3 odst. 1 až 3 zákona (uveřejněného ve Věstníku
MŽP, částka 4), sledují orgány OZPF mimo jiné
zda vlastníci (nájemci) pozemků svou činností na
zemědělské půdě nenarušují ekologickou stabilitu
krajiny, nezhoršují stav životního prostředí a jeho
jednotlivých složek a ploch významných z hlediska
ochrany přírody a krajiny. Dle odst. 1
odrážky 4, 11 a 12 téhož pokynu OZPF sledují
nenarušování prvků ÚSES, maloplošných a
velkoplošných chráněných území.
- Požadujeme přehodnotit celkové požadavky na
zábory zemědělské půdy (celkem 157,6100 ha),
protože se zdají být nadhodnocené aktuálním
potřebám města (např. jen pro SM-stavby pro
bydlení městské je požadováno 53,6400 ha atd.
...).
- Trváme na dodržení § 55 odst. 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního
řádu, v platném znění.
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán po

prostředí
v rámci
zpracování
návrhu
územního plánu bude provedeno
přehodnocení požadavků na zábor
ZPF s ohledem na požadavky
udržitelného rozvoje území a
objektivních potřeb rozvoje města.
Jako
podklad
bude
využita
zpracovaná Strategie rozvoje města
Lázně Bohdaneč 6/2011.

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace
- příslušný dotčený orgán uplatnil
v zákonné lhůtě své stanovisko ke
konceptu územního plánu Lázně
Bohdaneč
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předložení konečného stavu textu, tabulek i
mapových podkladů, a to na základě žádosti
pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu.
Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření
Ing. J. Klapková)
Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č.
289/1995, o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
nemáme k předloženému návrhu zásadní
připomínky.
Předložená územně plánovací dokumentace
představuje zásah do pozemků určených k plnění
funkcí lesa (dále jen PUPFL), jak je uvedeno v
textové části v kap. e) „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k
plnění funkcí lesa“. V tabulkovém přehledu je
uvedeno, že je navržen zábor PUPFL na ploše
1,87 ha na lokalitách Z26, Z30, Z48 a dotčeno
ochranné pásmo lesa umístěním
lokalit Z9, Z12, Z13, Z14, Z16, Z17, Z24, Z25, Z26,
Z27, Z28, Z29, Z30, Z32, Z33, Z36, Z37, Z38, Z40,
Z43, Z44, Z46, Z47, Z48, Z50, K1, K2, K8.
Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr, který
naplňuje ust. § 48 odst. 2 písm. b) zákona č.
289/1995, o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(lesní zákon), tj. územně plánovací dokumentace
navrhuje přímé dotčení pozemků určených k
plnění funkcí lesa, je dotčeným orgánem ve
smyslu stavebního zákona obecní úřad obce s
rozšířenou působností, tj. odbor životního prostředí
Magistrátu města Pardubice, a schválení návrhu
územního plánu je podmíněno vydáním souhlasu

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace
- dotčený orgán uplatnil své
stanovisko dle ustanovení §10 písm.
g) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dne 7.6.2011
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tohoto správního orgánu. Tento souhlas může být
vydán
po doplnění všech náležitostí do územně
plánovací dokumentace a po splnění všech
podmínek, které pro zábor PUPFL stanovuje lesní
zákon.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí
(zpracovatel Ing. František Kašpar )
Krajský úřad Pardubického kraje, jako dotčený
orgán ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu posoudil
podle ust. § 10 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném
znění a podle kritérií uvedených v příloze č. 8
tohoto zákona předloženou koncepci - koncept
„Územního plánu města Lázně Bohdaneč“ a na
základě tohoto posouzení vydá v samostatném
řízení
stanovisko podle ustanovení §10 písm. g)
citovaného zákona č. 100/2001 Sb.
Magistrát Pardubice
- odbor dopravy
9.11.2010
Č.j. MmP 73302/2010 OD-ODaPK

Odbor dopravy, oddělení dopravy a pozemních
komunikací, Magistrátu města Pardubice po
prozkoumání předložené projektová dokumentace
vydává v souladu s ustanovením §4 odst. 2 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve
znění pozdějších předpisů, toto stanovisko :
S předloženou projektovou „Zahájení veřejného
projednání konceptu územního plánu Lázně
Bohdaneč“ souhlasíme.

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

Magistrát Pardubice
- odbor životního prostředí
31.12.2010

Oddělení opadů a ovzduší :
Z hlediska nakládání s odpady podle §79 odst. 4
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
156

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

Č.j. ŽP/80162/10/Ves

některých dalších zákonů nemáme připomínek
Oddělení ochrany přírody :
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění požadujeme
upravit lokální ÚSES dle zpracované revize ÚSES
ORP Pardubice v roce 2010
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu
dle zák. č. 334/1992 Sb. není námitek
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích,
v platném znění sdělujeme, že umístění hlavních a
vedlejších staveb včetně oplocení bude možné
nejméně 25 m od nejbližší hranice lesa
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, bude nutný souhlas se stavbou
v ochranném pásmu lesa dle §14 odstavec 2
uvedeného zákona.
Nesouhlasíme s umísťováním staveb pro bydlení,
podnikání či rekreace na pozemky určené k plnění
funkcí lesa.
Oddělení vodního hospodářství :
Z vodohospodářského hlediska nemáme
k předloženému dokumentu zásadních
připomínek. Návrh ÚP nám bude předložen
k vyjádření.

Magistrát Pardubice
- odbor správních agend
11.11.2010
Č.j. MmP 70514/2010

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend,
úsek památkové péče, jako příslušný orgán státní
památkové péče, k oznámení Magistrátu města
Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení
územního plánování, ze dne 22. 10. 2010, o
zahájení veřejného projednávání konceptu
územního plánu Lázně Bohdaneč, sděluje toto
stanovisko:

dokumentace

- v rámci návrhu územního plánu
bude upraven lokální ÚSES dle
zpracované revize ÚSES ORP
Pardubice v roce 2010
- na pozemcích lesa nebudou
vymezovány žádné nové
zastavitelné plochy s výjimkou
záměrů vyplývajících z nadřazené
dokumentace. Regulativy
prostorového uspořádání budou
respektovat požadavek na min.
vzdálenost umísťovaných staveb od
hranic pozemků lesa.

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace
- do textové části odůvodnění budou
doplněna informace, že kulturní
památky nesmějí být stavebními
aktivitami nebo rozvojovými záměry
poškozeny,
ohroženy
nebo
znehodnoceny.
- do textové části odůvodnění budou
dále
doplněny
informace
o
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní
politiky, mezinárodních vztahů a životního

Orgán státní památkové péče vydal k návrhu
zadání územního plánu Lázně Bohdaneč
stanovisko pod čj. MmP 7455/2009 ze dne 25. 3.
2009, ve kterém specifikoval rozsah dotčení zájmů
státní památkové péče na řešeném území.
Předložený koncept územního plánu obsahuje
soupis památkově chráněných objektů v textové
části i jejich grafické vyznačení ve výkresové části.
Uvedené kulturní památky nesmějí být stavebními
aktivitami nebo rozvojovými záměry poškozeny,
ohroženy nebo znehodnoceny.
Tento požadavek a základní podmínka rozvoje
sídla je aktuální zvláště u rozvojové plochy
rezervované pro výstavbu silničního obchvatu
města v severní části, kde dojde ke křížení
komunikace s nemovitou kulturní památkou,
Opatovickým kanálem. Pro přemostění kanálu
budou stanoveny technické podmínky k vlastnímu
projektu stavby tak, aby bylo poškození konstrukce
kanálu zcela eliminováno.
V textu odůvodnění je uvedeno, že je řešené
území územím s archeologickými nálezy. Záměr
stavební činnosti na území s archeologickými
nálezy podléhá ohlašovací povinnosti stavebníka
podle ust. §22 odst. 2 památkového zákona
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.,
(Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská
147, 612 00 Brno) a povinnosti umožnit na
dotčeném území provést archeologický výzkum.
Tuto povinnost, zasahující do vlastnických práv
každého stavebníka, je žádoucí uvádět v textové
části územně plánovací dokumentace.

oznamovací
povinnosti
záměru
stavební činnosti podle § 22 odst. 2
zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní
památkové
péči,
ve
znění
pozdějších
předpisů
Archeologickému ústavu Akademie
věd ČR, v.v.i. (Letenská 4, 118 01
Praha 1 nebo Královopolská 147,
612 00 Brno) a povinnost umožnit
provedení
archeologického
průzkumu

Na základě ustanovení § 4, odst. 6 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

- návrh územního plánu bude v plné
míře respektovat vydané ZÚR Pk,
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prostředí, nábřeží L. Svobody 12/22, 110 15
Praha 1
7.12.2010
Č.j. 682/2010-910-UPR/1

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydává Ministerstvo dopravy, jako
dotčený orgán ve věcech dopravy, koordinované
stanovisko ke konceptu územního plánu Lázně
Bohdaneč podle § 40 odst.2 písm. g) zák. čl.
3/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zák. č.
266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů; podle § 88 odst.l písm. o) a p) zák. č.
49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 4 zák. čl. 14/1995
Sb. o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
předpisů.
V konceptu ÚP je vymezen koridor silniční dopravy
silniční pro přeložky silnice „I/36 -Lázně Bohdaneč
- dálnice D11" a „I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat"
s označením Z46 - DS.
- Přeložka silnice „I/36 - Lázně Bohdaneč - dálnice
Dl1"
V rámci ukončeného procesu EIA pro stavbu „I/36
- Láme Bohdaneč - dálnice D11" byla z
posuzovaných variant k dalšímu sledování vybrána
varianta Lázně Bohdaneč – D11 (MUK Dobřenice).
Vzhledem k tomu, že trasa přeložky je zatím
prověřena ve stupni studie, považujeme šířku
koridoru vymezenou v konceptu UP Lázně
Bohdaneč za nedostatečnou. Pro trasu přeložky
„I/36 - Lázně Bohdaneč - dálnice D11" včetně
související staveb a objektů požadujeme vymezit
koridor alespoň v šíři 50 m.
- Přeložka silnice „I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat"
Trasa přeložky byla ve vyhledávací studii „I/36
Lázně Bohdaneč - obchvat" (Transconsult s.r.o.,
2008) zpracována ve čtyřech variantách - „A"červená, „B"- zelená, „C" - modrá, „D" -fialová. V

které mj. obsahují VPS D08 a D09 –
přeložku silnice I/36 Lázně
Bohdaneč – dálnice D11 a přeložku
silnice I/36 – Lázně Bohdaneč –
obchvat.
- zastavitelná plocha pro vedení
přeložky silnice I/36 bude vymezena
v dostatečné šíři tak, aby umožnila
realizovat vybrané varianty řešení
(dle výsledků EIA) a to vč.
souvisejících staveb a zařízení.
- koridor o šíři 300 m, v souladu se
ZÚR Pk, s výjimkou zastavitelné
plochy pro vedení přeložky silnice
I/36, bude veden jako územní
rezerva pro vedení přeložky silnice I/
- zastavitelná plocha pro vedení
přeložky silnice I/36 bude v návrhu
ÚP vedena jako veřejně prospěšná
stavba s tím, že v textové části bude
doplněno, že se jedná o přeložku
silnice I/36 Lázně Bohdaneč –
dálnice D11, přeložku silnice I/36
Lázně Bohdaneč – obchvat a dále
doprovodné stavby a zařízení
- zastavitelné plochy vyžadující
ochranu před negativními účinky
např. hluku, imisí a emisí (chráněné
venkovní prostory), jako jsou např.
plochy bydlení a rekreace, nebudou
situovány
do
blízkosti
zdrojů
negativních
vlivů.
A
to
jak
stávajících, tak plánovaných (např.
stávající trasa silnice I/36 a
plánovaná přeložka silnice I/36).
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roce 2008 bylo pro uvedené varianty přeložky
silnice I/36 zpracováno Oznámení EIA (02/2008),
na základě závěrů zjišťovacího řízení byly k
následnému posouzení v Dokumentaci EIA
(02/2010) vybrány varianty „A"- červená. „B"zelená. V konceptu ÚP Lázně Bohdaneč proto
musí být vymezen koridor, resp. plocha silniční
dopravy tak, aby zahrnoval obě vybrané varianty.
Požadujeme, aby do plochy vymezené pro trasu
přeložky I/36 nezasahovaly žádné návrhové
plochy.
V textové části na straně č. 31 v kapitole 1.1. g)
Vymezení veřejně prospěšných staveb, ...je
uvedeno: „WD1 - koridor dopravní infrastruktury k.ú. Lázně Bohdaneč". Požadujeme, aby v textu
bylo uvedeno, že koridor WD1 zahrnuje obě stavby
přeložek silnice I/36, tzn. „I/36 - Lázně Bohdaneč dálnice D11" a „I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat".
Dále požadujeme uvést, že se jedná o stavby
přeložek silnice I/36 včetně souvisejících objektů a
zařízeni (jako jsou např. křižovatky, přeložky inž.
sítí, přeložky polních cest, doprovodná technická
zařízení atd.). Upozorňujeme, že obě stavby jsou v
platných ZUR Pk zařazeny do VPS s označením
D08; D09.
V případě návrhu nových rozvojových ploch v
blízkosti trasy nebo v OP stávající silnice 1/36 a v
blízkosti koridoru přeložky silnice 1/36, které
umožňují umístění objektů a zařízení, u kterých je
požadováno splnění hygienických limitů v
chráněných venkovních prostorech staveb a
chráněných venkovních prostorech (bydlení, sport,
rekreace, zdravotnictví, školství), kde lze
předpokládat možné zasažení hlukem ze silniční
dopravy, požadujeme zařadit stavby a zařízení

V případně potřeby umístění těchto
ploch do blízkosti zdrojů negativních
vlivů, zejména s ohledem na logické
urbanistické uspořádání, budou
takovéto
plochy
řešeny
jako
podmíněně přípustné, resp. budou
vhodně odděleny např. pásem
izolační zeleně. Preferována budou
urbanistická
řešení
před
technickými.
- počet přímých napojení na
stávající
silnici
I/36
bude
minimalizován, preferováno bude
využití
místních
obslužných
komunikací a centrálních sjezdů pro
celé lokality.
- všechny textové i grafické přílohy
územního plánu budou uvedeny do
vzájemného souladu (vč. označení
lokalit, funkčního využití apod.)
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vyžadující splnění hlukových limitů jako
podmíněně přípustné.
- v blízkosti koridoru jsou dále vymezeny lokality:
Z15, Z16, Z17, Z19 - všechny RI.
Na základě akustické studie, která je součástí
zpracované „Dokumentace EIA" je zřejmé, že
území, ve kterém je vymezena lokalita Z19 - RI ,
bude zasaženo nadlimitním hlukem z provozu
dopravy na trase přeložky I/36. Vymezení plochy
pro rekreaci v tomto území považujeme za
nevhodné. Má-li plocha Z19 plnit především
izolační funkci pro plochu Z3 - SM, měla by být
vymezena jako plocha „izolační, resp. ochranné
zeleně", nikoliv jako plocha rodinné rekreace.
Stejným způsobem požadujeme změnit označeni
funkcí i u lokalit Z15, Z16, Z17.
Do OP stávající silnice dále zasahuje plocha Z48 ZV. Upozorňujeme, že případná výsadba zeleně v
OP silnice I. třídy musí být provedena v souladu s
§ 33 zákona č. 13/1997 Sb,, o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v
souladu se souvisejícími ČSN.
Dopravní obsluhu návrhových, resp.
přestavbových ploch umístěných u trasy stávající
silnice I/36 je třeba řešit prostřednictvím místních
komunikací. V případě návrhu nového přímého
připojení na silnici I/36 nebo využití stávajících
sjezdů na silnici I/36 pro jiné než dosavadní účely,
požadujeme splnění podmínek ČSN 73 6101, 73
6102, 73 6110 a souhlas majetkového správce
silnice I/36 ŘSD ČR - Správy Pardubice.
Při zpracování návrhu doporučujeme využít
podrobné připomínky, které Vám ke konceptu
zaslalo na vědomí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí
471, 118 00 Praha

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, 160 01
Praha 6

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor
surovinové politiky, Na Františku 32, 110 15
Praha 1
3.11.2010
Č.j. 40258/2010/03100

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání
nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení §48 stavebního
zákona k výše uvedené územně plánovací
dokumentaci žádné připomínky, protože návrh
akceptuje dosud netěžené výhradní ložisko
štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. lož. 3 209700,
s chráněným ložiskovým územím stejného návrhu.
Ochranou a evidencí tohoto ložiska je pověřena
Česká geologická služba – Geofond.

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

Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936, 170 34
Praha
18.11.2010
Č.j. MV-97920-5/OSM-2010

Na základě vašeho oznámení, Č.j.: MmP
69930/2010, ze dne 20.10. 2010 a po prověření u
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR
jednotlivých sledovaných jevů (81; 82; 110 a 112)
vám sděluji, že ke konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč nebyly uplatněny žádné
připomínky.
Naše stanovisko je bez vyjádření HZS
Pardubického kraje, který je dle zákona
č.239/2000 Sb. a zákona č.186/2006 Sb.,
samostatným „dotčeným orgánem“ v územním a
stavebním řízení.
Současně upozorňujeme na skutečnost, že v
metodickém návodu Standard sledovaných jevů
pro územně analytické podklady obcí – u
sledovaného jevu č. 112 je doplněn jako další
poskytovatel: Krajské ředitelství policie příslušného
kraje, t.j. KŘP Pardubického kraje. Důvodem je

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace
- v následující etapě procesu
pořízení územního plánu bude jako
dotčený orgán obesláno rovněž
KŘP Pardubického kraje
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skutečnost, že v souladu s ustanovením § 119
odst. 5 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb. o Policii
ČR se určuje, že dnem 1. ledna 2009 je
organizační složkou státu Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje , IČ 72050250, se sídlem Na
Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice V – Zelené
Předměstí.
V dané lokalitě nemá KŘP Pardubického žádné
nemovitosti, ke kterým má příslušnost
hospodaření.
Ministerstvo vnitra má v obci Lázně Bohdaneč, k.ú.
Lázně Bohdaneč, v příslušnosti hospodaření
nemovitý majetek uveden na LV 2063.
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.
375, 128 00 Praha
3.1.2011
Č.j. MZDR 60498/2010-2/OZS-ČIL-L

Ministerstvo zdravotnictví, OZS/4 - Český
inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako
dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č.
164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o
změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke konceptu
územního plánu Lázně Bohdaneč sděluje:
V textové části odůvodnění a SEA a v legendách
grafické části jsou použita nepřesná označení,
která nejsou v souladu s názvoslovím podle
zákona č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon). Jsou to
např.: OP přírodních lázeňských zdrojů Lázní
Bohdaneč, OP lázní a lázeňských peloidů., OP I. a
//. stupně přírodních lázeňských zdrojů peleoídů a
lázeňského místa Lázně Bohdaneč apod. ČIL
požaduje v územním plánu používat jednotné
označení „ochranné pásmo I. a II. stupně
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně
Bohdaneč".

- v textové i grafické části územního
plánu budou sjednoceny používané
pojmy dle požadavku dotčeného
orgánu, nově „ochranné pásmo I. a
II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Lázně Bohdaneč".
- v textové části odůvodnění budou
doplněny odkazy na příslušné právní
předpisy řešící ochranu přírodních
léčivých
zdrojů
a
přírodních
léčebných lázní
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V textové části jsou uvedeny odkazy na zákony a
vyhlášky, které stanovují některé limity využití
území a podmínky jeho ochrany. Dokumenty
stanovující ochranu přírodních léčivých zdrojů a
přírodních léčebných lázní zde však uvedeny
nejsou. Přestože jsou tyto údaje součástí pasportů
údajů o území v rámci územně analytických
podkladů, doporučuje ČIL uvést do nového
územního plánu názvy těchto dokumentů, které
stanovují specifické limity využití řešeného území a
jejichž názvy byly uvedeny již ve stanovisku k
návrhu zadání územního plánu č.j.: ČIL
6.2.2009/5751-L ze dne 2.3.2009,. Důvodem je
skutečnost, že Lázně Bohdaneč jsou významným
lázeňským místem a tyto údaje jsou důležité pro
další projektové a ostatní činnosti na jeho území.
Z hlediska ochrany přírodních léčebných lázní a
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně
Bohdaneč nejsou k projednávanému konceptu
územního plánu další připomínky.
Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový
úřad, B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
20.12.2010
Č.j. 10093/2010-MZE

Pozemkový úřad Pardubice ke konceptu územního
plánu Lázně Bohdaneč sděluje :
v katastrálním území Lázně Bohdaneč se do roku
2018 neplánuje zahájení komplexních
pozemkových úprav. Přesto doporučujeme při
návrhu ÚP ponechat část zemědělské půdy ve
vlastnictví města na realizaci "Plánu společných
zařízení" ( polní cesty, biokoridory,
biocentra, vodohospodářská, protierozní opatření,
aj.), pokud by byly zahájeny dříve.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická
1442, 100 10 Praha 10

Dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné požadavky na
úpravu či doplnění projednávané
dokumentace, řešení vlastnických
vztahů (s výjimkou předkupního
práva
a
vyvlastnění)
není
předmětem územního plánování
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Obvodní báňský úřad, Horská 5, 541 11
Trutnov
4.11.2010
Č.j. 3878/10/09/1/Ši/Lá

Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ) v Trutnově,
pracoviště Hradec Králové obdržel Vaše
oznámení. Podle dostupných informací je na části
uvedeného katastrálního území stanoveno
chráněné ložiskové území. Evidenci chráněných
ložiskových území vede Ministerstvo životního
prostředí ČR. Podle evidence dobývacích prostorů
není na katastrálním území Lázně Bohdaneč
stanoven dobývací prostor.
Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v
chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s
dobýváním, může vydat příslušný orgán podle
zvláštních předpisů jen na základě závazného
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti,
vydaným po projednání s obvodním báňským
úřadem, který navrhne podmínky pro umístění,
popřípadě provedení stavby a zařízení, (§ 19 odst.
1 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění doplňujících
zákonů).

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné konkrétní
požadavky na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace
- v textové části územního plánu
bude doplněna informace o
podmínkách případné výstavby
v prostoru chráněného ložiskového
území

Vojenská ubytovací a stavební správa,
Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice
16.11.2010
Č.j. 8308/11129-ÚP/2010-1420

Jako dotčený orgán státní správy na základě § 29
zák. č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České
republiky, v y d á v á Česká republika –
Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná na
základě pověření ministra obrany ze dne 30.září
2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000
Sb. ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy
Pardubice Ing. Pavel Jůn, se sídlem Teplého 1899,
530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č.
183/2006 Sb.
(stavebního zákona ), následující stanovisko:
V rámci poskytnutí údajů o území dle zák.č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu byly podklady o technické infrastruktuře ve
správě VUSS Pardubice předány Magistrátu města

- vzato na vědomí, stanovisko
neobsahuje žádné konkrétní
požadavky na úpravu či doplnění
projednávané dokumentace
- do textové a grafické částí
odůvodnění budou doplněny
informace o všech limitech ve
správě VUSS Pardubice a které jsou
součástí aktualizace ÚAP pro ORP
Pardubice 2010
- v textové části budou dále
doplněny informace o podmínkách
výstavby v lokalitách dotčených
těmito limity
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Pardubice formou vymezených území (§ 175
zákona) jako příloha pasportních listů.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo
letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do
jevu 102 - letiště včetně ochranného pásma viz
pasport č. 1/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území - viz. příloha pasportních listů.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá výstavba vyjmenovaná v části VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území.
V řešeném území se nachází komunikační vedení
zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně
ochranného pásma viz. pasport č. 7/2009. Za
vymezené území se v tomto
případě považuje zakreslené území – viz příloha
pasportního listů.
- řešené území se nachází v ochranném pásmu
komunikačního nadzemního vedení. Vydání
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá
veškerá výstavba.
Dále se v k.ú. Lázně Bohdaneč nachází vojenský
objekt zahrnutý do jevu 107 vojenský objekt včetně
ochranného pásma viz. pasport č. 165/2009. Za
vymezené území se v
tomto případě považuje zakreslené území – viz
příloha pasportního listu a dále území v šířce 50m
od hranice vojenského objektu s ohledem na
orientační zákres. Vydání závazného stanoviska
VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba na
tomto vymezeném území.
V řešeném území se nachází vodovodní síť včetně
ochranného pásma zahrnuté do jevu 68, viz.
pasport č. 167/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
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pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportních listů s
ohledem na orientační zákres
v mapových listech. Vydání závazného stanoviska
podléhají veškeré zemní práce.
V řešeném území se nachází síť kanalizačních
stok včetně ochranného pásma zahrnuté do jevu
70, viz. pasport č. 169/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportních listů s
ohledem na orientační zákres
v mapových listech. Vydání závazného stanoviska
podléhají veškeré zemní práce.
V řešeném území se nachází nadzemní a
podzemní vedení elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma zahrnuté do jevu 73, viz.
pasport č. 171/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportních listů s
ohledem na orientační zákres
v mapových listech. Vydání závazného stanoviska
podléhají veškeré zemní práce.
V řešeném území se nachází vedení plynovodu
včetně ochranného pásma zahrnuté do jevu 75,
viz. pasport č. 172/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportních listů s
ohledem na orientační zákres
v mapových listech. Vydání závazného stanoviska
podléhají veškeré zemní práce.
● Řešené území se nachází v ochranném pásmu
zahrnutém do jevu 114 jiná ochranná pásma viz.
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pasport č. 175/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území – viz příloha pasportního listů.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá veškerá nadzemní výstavba.
Tyto regulativy požaduji zapracovat do návrhu
územního plánu.
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. V zájmové lokalitě se nenachází
vojenské inž. sítě.
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.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v
řešeném území platí :
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební
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správou Pardubice, Teplého 1899, projednána
výstavba:
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území
Vymezeným územím MO ve smyslu § 175
zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat územní
rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé
území :
celé území pro tyto druhy výstavby:
-stavby vyšší než 15 m nad terénem;
-výstavba nebytových objektů (továrny, haly,
skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s
kovovou konstrukcí apod.);
-stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS
radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných
elektráren apod.);
-stavby a rekonstrukce dálkových kabelových
vedení VN a VVN;
-změny využití území;
-nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky,
rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení
objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací
stanice PHM;
-nové dobývací prostory včetně rozšíření
původních;
-výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a
letištních objektů, změna jejich kapacity;
-zřizování vodních děl ( přehrady, rybníky);
-vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na
nich, regulace vodního toku a ostatní stavby,
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní
hladiny;
-říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících
mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení;
-železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových,
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opravy a rekonstrukce objektů na nich;
-železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce,
elektrifikace, změna zařazení apod.;
-veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž
přísluší hospodařit MO
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny
pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu MO.
Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538
25 Nasavrky

Subjekt uplatňující připomínku

Připomínka

Vyhodnocení připomínky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12,
140 00 Praha 4
2.12.2010
Č.j. 19057-ŘSD-10-311

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá
následující vyjádření ke konceptu územního plánu
(dále jen ÚP) Lázně Bohdaneč jako podklad pro
koordinované stanovisko Ministerstva dopravy,
které je v procesu územního plánování dotčeným
orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
(Stavební zákon). ŘSD ČR je státní příspěvková
organizace zřízená Ministerstvem dopravy, je
orgánem veřejné správy, který vykonává vlastnická
práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a
silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a
modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s
příslušnými orgány státní správy včetně orgánů
samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává
vyjádření.
K návrhu zadání ÚP Lázně Bohdaneč zaslalo ŘSD
ČR podkladové vyjádření dopisem čj.: 2383-ŘSD09-311 ze dne 23. února 2009.
V konceptu ÚP je vymezen koridor silniční dopravy
silniční pro přeložky silnice „I/36 -Lázně Bohdaneč

- návrh územního plánu bude v plné
míře respektovat vydané ZÚR Pk,
které mj. obsahují VPS D08 a D09 –
přeložku silnice I/36 Lázně
Bohdaneč – dálnice D11 a přeložku
silnice I/36 – Lázně Bohdaneč –
obchvat.
- hranice zastavitelné plochy pro
vedení přeložky silnice I/36 bude
vymezena v šíři 50 m vně od krajní
varianty (varianta A a B dle
zpracované dokumentace EIA),
navazující plocha v šíři 100 m bude
vymezena jako územní rezerva.
Celková šířka územní rezervy vč.
zastavitelné plochy bude 300 m.
V místech vzájemného oddálení
variant bude územní rezerva zúžena
max. na hranici zastavitelné plochy.
- zastavitelná plocha pro vedení
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- dálnice D11" a „I/36 Lázně Bohdaneč - obchvat
označením Z46 - DS.
■ Přeložka silnice „I/36 - Lázně Bohdaneč - dálnice
D11"
V rámci ukončeného procesu EIA pro stavbu „I/36
- Lázně Bohdaneč - dálnice D11" bylo z
posuzovaných variant k dalšímu sledováni vybrána
varianta Lázně Bohdaneč - D11 (MUK Dobřenice).
Pro počáteční úsek trasy přeložky (tzn. od
křižovatky I/36 x III/3238) je využita stopa stávající
silnice III/3238, cca po 1km /ještě ve správním
území Lázní Bohdaneč) se trasa přeložky začíná
od silnice III/3238 odchylovat. Vzhledem k tomu,
že trasa přeložky je zatím prověřena ve stupni
studie a zatím není zpracován další vyšší stupeň
projektové dokumentace (DÚR), považujeme šířku
koridoru vymezenou v konceptu ÚP Lázně
Bohdaneč za nedostatečnou. Pro trasu přeložky
„I/36 - Lázně Bohdaneč - dálnice D11" včetně
související staveb a objektů požadujeme vymezit
koridor alespoň v šíři 50 m. Dle zpracované studie
„Silniční přivaděč I/36 k dálnici D11" (Transconsult
s.r.o.) se předpokládá využití cca 50% trasy
stávající silnice III/3238, konstrukce této silnice v
kategorii S 7,5/60 bude zcela rozebrána a nová
silnice kategorie S 11,5/80 bude vybudována v její
trase s rozšířením vpravo,
■ Přeložka silnice „I/36 Lázně Bohdaneč obchvat"
Trasa přeložky byla ve vyhledávací studii I/36
Lázně Bohdaneč - obchvať (Transconsult s.r.o.,
2008) zpracována ve čtyřech variantách - „A"červená, „B"- zelená, „C" - modrá, „D" -fialová. V
roce 2008 bylo pro uvedené varianty přeložky
silnice I/36 zpracováno Oznámení EIA (02/2008),

přeložky silnice I/36 bude v návrhu
ÚP vedena jako veřejně prospěšná
stavba s tím, že v textové části bude
doplněno, že se jedná o přeložku
silnice I/36 Lázně Bohdaneč –
dálnice D11, přeložku silnice I/36
Lázně Bohdaneč – obchvat a dále
doprovodné stavby a zařízení
- zastavitelné plochy vyžadující
ochranu před negativními účinky
např. hluku, imisí a emisí (chráněné
venkovní prostory), jako jsou např.
plochy bydlení a rekreace, nebudou
situovány
do
blízkosti
zdrojů
negativních
vlivů.
A
to
jak
stávajících, tak plánovaných (např.
stávající trasa silnice I/36 a
plánovaná přeložka silnice I/36).
V případně potřeby umístění těchto
ploch do blízkosti zdrojů negativních
vlivů, zejména s ohledem na logické
urbanistické uspořádání, budou
takovéto
plochy
řešeny
jako
podmíněně přípustné, resp. budou
vhodně odděleny např. pásem
izolační zeleně. Preferována budou
urbanistická
řešení
před
technickými.
- počet přímých napojení na
stávající
silnici
I/36
bude
minimalizován, preferováno bude
využití
místních
obslužných
komunikací a centrálních sjezdů pro
celé lokality.
- všechny textové i grafické přílohy
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na základě závěrů zjišťovacího zřízení byly k
následnému posouzení v Dokumentaci EIA
(02/2010) vybrány varianty „A"- červená, „B"zelená. Zbylé 2 varianty „C" - modrá, „D" -fialová
byly vypuštěny. Současné době je zpracována
Dokumentace EIA, bude následovat „Posudek",
proces EIA dále probíhá. V konceptu ÚP Lázně
Bohdaneč proto musí být vymezen koridor, resp.
plocha silniční dopravy tak, aby zahrnoval obě
vybrané varianty. Požadujeme, aby do plochy
vymezené pro trasu přeložky 1/36 nezasahovaly
žádné návrhové plochy jako např. Z30, Z31, Z32,
Z36, Z39 - všechny VL; Z40 - DS; Z47; Z50 - obě
ZV; K2, K3 - obě NL.
V textové části na straně č. 31 v kapitole 1.1. g)
Vymezení veřejně prospěšných staveb,…. je
uvedeno: „WD1 - koridor dopravní infrastruktury k.ú. Lázně Bohdaneč". Požadujeme, aby v textu
bylo uvedeno, že koridor WD1 zahrnuje obě stavby
přeložek silnice I/36, tzn. „I/36 - Lázně Bohdaneč dálnice D11" a „I/36 Lázně Bohdaneč - obchvať.
Dále požadujeme uvést, že se jedná o stavby
přeložek silnice I/36 včetně souvisejících objektů a
zařízení (jako jsou např. křižovatky, přeložky inž.
sítí, přeložky polních cest, doprovodná technická
zařízeni atd.). Upozorňujeme, že obě stavby jsou v
platných ZÚR Pk zařazeny do VPS s označením
D08; D09.
Ve vyjádření k návrhu zadání ÚP jsme požadovali,
aby v blízkosti trasy nebo v OP stávající silnice
I/36 a v blízkosti koridoru přeložky silnice I/36
nebyly v ÚPD Lázně Bohdaneč situovány
rozvojové plochy, které umožňují umístění objektů
a zařízení, u kterých je požadováno splnění
hygienických limitů v chráněných venkovních

územního plánu budou uvedeny do
vzájemného souladu (vč. označení
lokalit, funkčního využití apod.)
- v případě potřeby vymezení ploch
pro nové místní či obslužné
komunikace bude vždy prověřena
návaznost na stávající dopravní
systém, na navazující správní území
a bude vždy prověřena potřeba
případné etapizace výstavby.
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prostorech staveb a chráněných venkovních
prostorech (bydlení, sport, rekreace, zdravotnictví,
školství). V případě návrhu nových rozvojových
ploch v blízkosti OP nebo koridoru námi sledované
stávající i plánované silniční sítě, kde lze
předpokládat možné zasažení hlukem ze silniční
dopravy, byl uplatněn požadavek zařadit stavby a
zařízení vyžadující splnění hlukových limitů jako
podmíněně přípustné.
Tyto požadavky nadále platí a týkají se např.
ploch:
- v blízkosti koridoru: Z8, Z9 - obě SM: Z18 - RZ
- u stávající trasy I/36: P1 - SM; Z48 - ZV
Podmínka bude znít, že v územním, resp.
stavebním řízení bude prokázáno, že nebudou
překročeny max. přípustné hladiny hluku v
chráněných vnitřních i venkovních prostorech
staveb a chráněných venkovních prostorech.
Upozorňujeme, že veškerá protihluková ochrana
takto vzniklé zástavby nebude hrazena z
prostředků ŘSD ČR, ale musí být provedena na
náklady investorů této zástavby a to mimo
pozemky silnice I/36, resp. přeložky I/36.
■ v blízkosti koridoru jsou dále vymezeny lokality:
Z15, Z16, Z17, Z19 - všechny RI.
Dle sdělení zpracovatele při veřejném projednání
konceptu je hlavním smyslem vymezení lokality
Z19 - RI plocha rodinné rekreace - „zajistit izolační
funkci mezi trasou přeložky a plochou Z3 - SM
„bydlení městské". Na základě akustické studie,
která je součástí zpracované „Dokumentace EIA"
je zřejmé, že území, ve kterém je vymezena
lokalita Z19 - RI, bude zasaženo nadlimitním
hlukem z provozu dopravy na trase přeložky I/36.
Vymezení plochy pro rekreaci v tomto území
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považujeme za nevhodné. Má-li plocha Z19 plnit
především izolační funkci pro plochu Z3 - SM,
měla by být vymezena jako plocha „izolační, resp.
ochranné zeleně", nikoliv jako plocha rodinné
rekreace (pro jejíž chráněný venkovní prostor je
splnění akustických limitů ze zákona vyžadováno).
Stejným způsobem požadujeme změnit označení
funkcí i u lokalit Z15, Z16, Z17.
Do OP stávající silnice dále zasahuje plocha Z48 ZV (v textu na str 17, 27 použito označení „PV",
doporučujeme pro lepší srozumitelnost sjednotit),
Upozorňujeme, že případná výsadba zelené v OP
silnice I. třídy musí být provedena v souladu s § 33
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění a v souladu se
souvisejícími ČSN.
Dopravní obsluhu návrhových, resp.
přestavbových ploch umístěných u trasy stávající
silnice I/36 je třeba řešit prostřednictvím místních
komunikací. V případě návrhu nového přímého
připojení na silnici I/36 nebo využití stávajících
sjezdů na silnici I/36 pro jiné než dosavadní účely,
nadále požadujeme splnění podmínek ČSN 73
6101, 73 6102, 73 6110 a souhlas majetkového
správce silnice I/36 ŘSD ČR - Správy Pardubice.
Tyto požadavky nadále platí i u konceptu ÚP a
týkají se např. ploch: P1 - SM; Z39 - VL.
Lokalita Z44 - DS místní komunikace pro připojení
průmyslové zóny je vymezena velice úzkým
koridorem mezi zastavitelnými plochami Z34, Z35 VL. U lokality Z44 je nutné zajistit návaznost na
vymezení koridoru v ÚPD Rybitví a podmínit
umístění staveb v lokalitách Z34, Z35 tak, aby byla
do budoucna zajištěna průchodnost pro stavbu
místní komunikace pro připojení průmyslové zóny.
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Diton s.r.o., Střítež 100, 588 11 Střítež
3.12.2010

Diton s.r.o., se sídlem Střítež 100, 588 11 Střítež u
Jihlavy, IČ 25557921 žádá o změnu územního
plánu města Lázně Bohdaneč. Předmětem žádosti
je rozšíření plochy určené k těžbě štěrkopísku,
která je v současném územním plánu vedena pod
č. 150. Na přiloženém zákresu v mapě je
vyznačena stávající plocha k těžbě (č.150) a
zákres navrhované rozšíření těžební plochy.
Jsme připraveni při zpracování konceptu územního
plánu na vyžádání předložit další doplňující
informace.

V dosud platné územně plánovací
dokumentaci města Lázně
Bohdaneč je vymezena plocha pro
dobývání, která je svým rozsahem
totožná s plochou pro těžbu
vymezovanou v konceptu ÚP Lázně
Bohdaneč. V připomínce
navrhované rozšíření této plochy
téměř na její trojnásobek je
nevhodné jak z hlediska primární
ochrany zemědělského půdního
fondu, tak i hlediska ohrožení kvality
vody a vodního režimu. Současně
s tím, že doposud nebyla zahájena
ani těžba v rámci stávající plochy,
není tedy důvod se domnívat, že
existuje reálná potřeba rozšíření
plochy pro těžbu štěrkopísku.
Z tohoto důvodu nebude připomínka
zapracována do návrhu územního
plánu.
- vymezovaná plocha K8 ve funkci
NT – těžba nerostů bude nadále
vedena jako plocha rekreační se
specifickým indexem umožňujícím
těžbu, funkční plocha RI – rodinná
rekreace bude zrušena. Po
ukončení těžby se předpokládá
rekultivace celého území a jeho
využití pro rekreaci. Pro zajištění
tohoto cíle bude v územním plánu
vymezena etapizace. Toto využití
území bude koordinováno včetně
širších vztahů zpracováním územní
studie. Předmětem územní studie
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Léčebné Lázně Bohdaneč a.s., Masarykovo
nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč
26.5.2011

Vážená paní starostko,
Zasílám Vám projektové řešení návrhu nové
komunikace a žádám o jeho projednání a
začlenění do připravovaného územního plánu
města Lázně Bohdaneč.
Komunikace, která je navržena v návaznosti na
zpracovaný plán rozvoje lázní do roku 2030, řeší
novou příjezdovou trasu do areálu lázní. Jedná se
o novou komunikaci, která bude převážně plnit
funkci požadované druhé protipožární zásahové
trasy pro příjezd hasičské techniky do lázeňského
areálu. Nová komunikace operativně poslouží
provozu stavební techniky v průběhu postupné
výstavby nebo oprav lázeňských objektů, a tak
odvede stavební techniku z centra města. Nebude
tak zapotřebí využít pro vjezd do lázeňského
areálu Pernštýnskou a Langerovu ulici, čímž se
zamezí dalšímu zatížení hlavní křižovatky a omezí
se tak rušivé vlivy, které by mohly být negativně
vnímány občany města i klienty lázní.
S ohledem na naší představu dalšího rozvoje
lázeňského areálu předpokládáme využití této
komunikace v horizontu pěti let.
Předem Vám děkuji za kladné vyřízení.

Sousední obce a krajský úřad
Obec Křičeň
Obec Dolany

Připomínka

bude řešení funkčního a
prostorového uspořádání území
včetně návrhu jednotlivých etap.
V souladu s § 18 odst. 3 zákona č.
183/2006, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o území, které
vyžaduje důslednou koordinaci
soukromých a veřejných zájmů a to
zejména z důvodu :
- jedná se o území, které
bezprostředně navazuje na centrální
část města
- území obsahuje významné
civilizační a přírodní hodnoty
- územní podmínky a vztah k městu
je složitý a stávající návrh funkční
využití dostatečně nespecifikuje
Z výše uvedených důvodů projektant
provede rozdělení funkční plochy na
plochu specifického využití OX
(lázeňství) a přírodní plochy
zahrnující hodnoty lázeňského
parku.
Dále bude pro celé území nutno
zpracovat územní studii, která bude
řešit zejména :
- vymezení ploch pro rozvoj
lázeňské zástavby
- dopravní napojení neohrožující
hodnoty území
- kapacitní posouzení záměru
s ohledem na širší územní vztahy
Vyhodnocení připomínky
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Obec Stéblová
Obec Srch
Statutární město Pardubice
Obec Rybitví
Obec Černá u Bohdanče
Obec Živanice
Obec Neratov
Obec Bukovka
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor
strategického rozvoje kraje a evropských
fondů, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice
15.12.2010
Č.j. KrÚ 76720/2010 OSRKEF/OUP

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor
strategického rozvoje kraje a evropských fondů,
vydává k předloženému konceptu Územního plánu
Lázně Bohdaneč, jehož součástí je vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území, podle ustanovení
§ 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon), toto stanovisko.
Řešení konceptu Územního plánu Lázně
Bohdaneč není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády ČR
č. 929 dne 20. 7. 2009.
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje
(ZÚR Pk) vyplývají následující úkoly pro územní
plánování řešeného území:
- Respektovat priority územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou
stanovené v kap. 1 ZÚR Pk.
- Respektovat zásady pro usměrňování územního
rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou
stanovené pro rozvojovou oblast republikového
významu OB 4 Hradec Králové - Pardubice v čl. 12
a v čl. 13 ZÚR Pk.
- Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru
nadmístního významu pro umístění veřejně
prospěšné stavby D08 – přeložka silnice I/36
Lázně Bohdaneč – D 11.

- textová i grafická část územního
plánu bude uvedena do souladu
s novou
nadřazenou
územně
plánovací dokumentací – Zásadami
územního rozvoje Pardubického
kraje (ZÚR Pk)
- návrh územního plánu Lázně
Bohdaneč
bude
doplněn
o
vyhodnocení
souladu
zejména
s následujícími prioritami územního
plánování
stanovenými
v rámci
vydaných ZÚR Pk :
1. vytvářet podmínky pro umístění a
realizaci potřebných staveb a
opatření pro zlepšení dopravní
dostupnosti a dopravní obslužnosti
kraje, zejména zlepšit dopravní
vazby - napojení krajského města
Pardubice na R35 v koridorech
Lázně Bohdaneč – Dobřenice a
Sezemice – Časy (I/36),
2. vytvářet podmínky pro péči o
přírodní, kulturní a civilizační
hodnoty na území kraje; přitom se
soustředit zejména na:
- zachování přírodních hodnot,
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- Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru
nadmístního významu pro umístění veřejně
prospěšné stavby D09 – přeložka silnice I/36
Lázně Bohdaneč.
- Zpřesnit vymezení regionálních skladebných
částí územního systému ekologické stability
(NRBC 8 Bohdaneč, K 72, RBC 9007 Neratov) při
respektování čl. 112 a čl. 113 ZÚR Pk.

biologické rozmanitosti a ekologickostabilizační funkce krajiny,
ochranu
pozitivních
znaků
krajinného rázu,
- zachování a citlivé doplnění výrazu
sídel, s cílem nenarušovat cenné
městské i venkovské urbanistické
struktury a architektonické i přírodní
dominanty nevhodnou zástavbou a
Ve článku 82 ZÚR Pk stanovují tyto úkoly pro
omezit fragmentaci krajiny,
územní plánování:
- ochranu obyvatel před zdravotními
- zajistit vymezení a zpřesnění šířky koridorů v
riziky z narušené kvality prostředí,
závislosti na podmínkách průchodu koridoru
zejména ve vztahu k vysoké zátěži
daným územím s ohledem na jeho hodnoty a
hlukem,
škodlivými
látkami
konfiguraci terénu;
v ovzduší
a
znečišťování
- v šířkách koridorů (pro silnice I. třídy v šířce 300
povrchových vod využívaných ke
m) nevymezovat nové zastavitelné plochy kromě
koupání.
ploch dopravní infrastruktury.
3. posílení kvality života obyvatel a
Z těchto důvodů nesouhlasíme s vymezením
obytného prostředí, tedy navrhovat
zastavitelných ploch, které zasahují do plochy
příznivá
urbanistická
a
dopravní infrastruktury (např. Z30, Z31, Z32, Z40,
architektonická
řešení
sídel,
Z36).
dostatečné zastoupení a vysoce
Do kap. II.1.a) odůvodnění požadujeme doplnit
kvalitní řešení veřejných prostranství
posouzení se ZÚR Pk, které byly vydány dne 29.
a ploch veřejné zeleně, vybavení
4. 2010. Z hlediska širších územních vztahů je
sídel
potřebnou
veřejnou
třeba v této kapitole podrobněji vyhodnotit
infrastrukturou
a
zabezpečení
koordinaci využívání území s navazujícím územím dostatečné prostupnosti krajiny,
sousedních obcí. Je třeba popsat, zda jsou záměry 4. vyvážené a efektivní využívání
navrhované konceptem Územního plánu Lázně
zastavěného území a zachování
Bohdaneč řešeny v územních plánech sousedních funkční a urbanistické celistvosti
obcí a naopak, zda jsou záměry sousedních obcí
sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné
zapracovány do konceptu řešení (např. ÚP Rybitví využití ploch a objektů v zastavěném
– R1 územní rezerva pro přeložku silnice III/322 25 území a preferovat rekonstrukce a
a míst. komunikace připojující na přeložku I/36
přestavby nevyužívaných objektů a
průmyslovou zónu Lázní Bohdaneč).
areálů v sídlech před výstavbou ve
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Připomínáme, že ve smyslu § 7 odst. 2 vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání ploch, ve znění pozdějších předpisů, se
pro každé 2 ha zastavitelné plochy bydlení,
rekreace, občanské vybavenosti anebo smíšené
obytné, vymezuje související plocha veřejného
prostranství o výměře nejméně 1000 m2.
V závěrech a doporučeních hodnocení koncepce
je zmíněna cyklostezka na Bukovku jako územní
rezerva, která se doporučuje zařadit mezi VPS,
cyklostezka však není uvedena v textové ani
grafické části. Znění textových částí je třeba
zkoordinovat.

volné krajině.
- návrh územního plánu Lázně
Bohdaneč
bude
doplněn
o
vyhodnocení
souladu
zejména
s následujícími
zásadami
pro
usměrňování územního rozvoje
vyplývající ze zpřesněné rozvojové
oblasti OB4 :
1. zlepšení propojení koridoru I/36
Pardubice – Lázně Bohdaneč
2. orientovat ekonomické aktivity na
plochy brownfields
3. respektovat prvky přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot
4. dotvářet krajinu s cílem zvýšení
její estetické hodnoty a ekologické
stability
- v rámci územního plánu budou
zpřesněny koridory přeložky silnice
I/36 (D08 a D09), respektovány
požadavky na ochranu ptačí oblasti
a evropsky významné lokality
(Bohdanečský
rybník,
EVL
Bohdanečský rybník a rybník
Matka), respektovány požadavky na
ochranu a zpřesnění vymezení
NRBK K72 Polabský luh –
Bohdaneč.
plně
budou
respektovány
požadavky
na
vymezování
zastavitelných
ploch
v koridoru
přeložky silnice I/36
- v návrhu územního plánu bude
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blíže specifikována návaznost a
koordinace záměrů se sousedními
obcemi (např. dopravní a technická
infrastruktura apod.)
- grafická i textová část bude
zpracována plně v souladu s
požadavky vyhlášky č. 501/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
to vč. vymezení ploch veřejných
prostranství u zastavitelných ploch
větších než 2 ha.
- v textové části územního plánu
budou všechna doporučení SEA
vyhodnocena a bude zdůvodněno
přijaté řešení
- do textové části bude doplněno
vyhodnocení udržitelného rozvoje
území
Objednatel
Město Lázně Bohdaneč
25.11.2010
Č.j. 07109/10/SO/PKu

Připomínka
V souladu s § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
uplatňujeme následující připomínky ke konceptu
Územního plánu Lázně Bohdaneč.
1. Požadujeme úpravu textu v souladu s pravidly
českého pravopisu a dle soupisu nedostatků
předaných projektantům dopisem č.j.
02617/10/SO/PKu ze dne 26. 4. 2010 a dle
připomínek 8/2010 předaných projektantům na
jednání v Lázních Bohdanči dne 29. 9. 2010 viz
příloha.
2. Legenda hlavního a koordinačního výkresu
bude doplněna o stabilizovanou plochu – zeleň na
veřejných prostranstvích (PZ).
3. Prověřit hranici vnitřního lázeňského území.

Vyhodnocení připomínky
- připomínky vedené pod č 1 – 7, 9 –
16 budou v návrhu územního plánu
akceptovány, resp. prověřeny.
- koridor přeložky silnice I/36 bude
vymezen v souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací
ZÚR Pk (viz. také vyhodnocení
stanoviska Ministerstva dopravy ČR)
- připomínka č. 17 vzata na vědomí,
- připomínky uvedené v příloze
„Koncept ÚP Lázně Bohdaneč –
nedostatky č.j. 02617/10/SO/PKu ze
dne 26. 4. 2010“ a „Koncept ÚP
Lázně Bohdaneč – připomínky
8/2010“ budou zapracovány do
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4. Zaktualizovat plochy pod pravomocným
rozhodnutím.
5. Do veřejně prospěšných staveb budou
zařazeny a specifikovány trasy cyklostezek ve
směru na Hradec Králové a na Bukovku, lze využít
Generel nemotoristické dopravy města Lázně
Bohdaneč. Prověřit střet s prvky územního
systému ekologické stability.
6. Horkovod není zmíněn v textové části, doplnit
text ve stejné podrobnosti jako je energetika.
7. Zapracovat do textové části prodloužení
trolejbusové linky ekologické dopravy do lokality „u
mlýnů“.
8. Obchvat města je dle dokumentace EIA řešen
už jen ve dvou variantách, zaktualizovat koridor
pro veřejně prospěšnou stavbu WD1 - koridor
silniční dopravy – k.ú. Lázně Bohdaneč.
9. Vyznačit zatrubnění Brožovky v zastavěném
území.
10. Komín v areálu Léčebných lázní Bohdaneč, a.
s. zařadit mezi kulturní hodnoty, má na něm
stanoviště čáp bílý, který je chráněný.
11. V textové části opravit ČOV Semtín na
správný název ČOV Pardubice - Rybitví.
12. Na str. 65 textové části je nesprávně uvedeno,
že všechny rybníky využívá Rybniční hospodářství,
s. r. o. Lázně Bohdaneč. Rybníky Truhličky
využívá pan Josef Koníř.
13. Upřesnit v textu kanalizaci dle skutečnosti,
kanalizace „Labe – Loučná“ a „Jihovýchodní“ již
realizována.
14. Do grafické části zapracovat novou úpravu
lokality „V Ráji“.
15. V koordinačním výkresu změnit název TS 919
- KOVOUM na TS 919 - GABRIEL - CHEMIE.

návrhu územního plánu Lázně
Bohdaneč
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16. Dle Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje zapracovat do územního plánu veřejně
prospěšnou stavbu kanalizace K01 - napojení obcí
severně Pardubic na ČOV Pardubice.
17. K souběžně projednávanému „Hodnocení
koncepce - Územní plán města Lázně Bohdaneč“
nemáme připomínky.
Přílohy:
Koncept ÚP Lázně Bohdaneč – nedostatky č.j.
02617/10/SO/PKu ze dne 26. 4. 2010
Koncept ÚP Lázně Bohdaneč – připomínky 8/2010
Příloha : Koncept ÚP Lázně Bohdaneč –
nedostatky č.j. 02617/10/SO/PKu ze dne 26. 4.
2010
TEXTOVÁ ČÁST
Str. 2 Pořizovatel: Magistrát města Pardubic
Str. 8 URBANISTICKÁ KONCEPCE
Plochy občanského vybavení….Strojon
Str. 11 I.1d.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Silniční síť
…ochranného
Síť místních a ostatních veřejných komunikací
…zástavby
Str. 16 REKREACE
Odst. 2. …(P3) – v obou případech se jedná se
odstranit se
Str. 36 Sociodemografické podmínky
Odst. 2. …49,9 % chybí mezera před %
Str. 42 Školství
Odst. 2. …Soukromá střední podnikatelská škola
už ve městě není
Str. 43 Sociální péče
… Peněžní sociální dávky jsou vypláceny
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v Pardubicích.
? ve městě je na Městském úřadě odbor školství a
sociálních věcí
Spolková činnost
… AFK Atlantik ?
už ve městě nepůsobí
Str. 44 Služby
… Komerční banka ?
ve městě není
Str. 49 Památné stromy
…41 stromů
Lesy
…34 % ….(91,06 %) chybí mezera před %
Str. 50 Nemovité kulturní památky
- radnice čp. 1
má být na
Masarykově nám.
Str. 57 Intenzity silniční dopravy a kategorizace
silnic
tabulka
Živanice
str. 60 odst. 1. …stoka
odst. 2.
kanalizace již realizována
str. 62 Návrh rozvoje území
odst. 2. …v souvislosti
str. 66 KATEGORIZACE LESA
0,06 %, 34,99 %, 0,23 %, 2,74 %, 5,08 %, 56,90
% - chybí mezera před %
Příloha : Koncept ÚP Lázně Bohdaneč –
připomínky 8/2010
KONCEPT ÚP LÁZNĚ BOHDANEČ – připomínky
8/2010
TEXTOVÁ ČÁST
Str. 27
Plochy veřejných prostranství – veřejná
prostranství (PV)
Hlavní využití: - veřejně přístupné zpevněné i
nezpevněné plochy
místo přípustné
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V textové části odůvodnění ÚP přeformulovat to,
co se týká Zásad územního rozvoje Pardubického
kraje, které byly už vydány 29. 4. 2010 a to, co se
týká ÚP VÚC Pardubického kraje. Nabytím
účinnosti ZÚR Pardubického kraje 15. 6. 2010
pozbyl ÚP VÚC Pardubického kraje platnost.
Str. 40
Ekonomický pilíř
Odst. 1.
kanalizace již realizována
Str. 41
CIVILIZAČNÍ HODNOTY
kanalizace již realizována
Str. 44
Tělovýchovná a sportovní zařízení
Odst. 1. …krytý bazén (v areálu lázní 6x týdně
otevřen pro veřejnost)
místo 3x
Str. 46
Životní prostředí
Odst. 1. …Zákonem č. 114/1992 Sb., … č.
17/1992 Sb.,
… č. 289/1995 Sb.
U všech zákonů doplnit za lomítkem celý rok.
Str. 50
Nemovité kulturní památky
- kaplička „Kuttnerova“ v lázeňském parku
místo „Küttnerova“ v městském
Str. 52
Významné stavební dominanty
Gočárův vodojem. …Hrůza + Rosenberg
chybí mezera
Str. 53
Cyklotrasy
Trasa 4041 …- Černá u Bohdanče (3,0)
chybí mezera
Str. 54
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Poznávací trasa kulturně historického dědictví
Naučná stezka - Gočárův okruh. … K dalším
chybí mezera
… Kuttnerova kaplička
místo Küttnerova
…plastika „růžového tanku“
již ve městě není
Str. 61
Současný el. příkon území
místo příkonu
Str. 62
Návrh rozvoje území
Odst. 1. …Specifickou záležitostí
místo Specifikou
Odst. 2. …zákona č. 458/2000 Sb.
chybí mezera
Str. 63
Tabulka
Dle zákona č. 458/2000
chybí mezera
nadzemní vedení do 35 kV - vodiče bez izolace
chybí mezera
str. 64
Vodní toky a vodní plochy
…Severní částí
- místo části
str. 65
Odst. 7. …Truhličky
místo Truhlíčky
Základní hydrologická data v povodí:
Černská strouha vč. Brožovky
chybí mezera
str. 70
Lokální biokoridory – LBK
Odst. 4. …dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb.
chybí č., odstranit mezeru před lomítkem
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Pro zajištění funkčnosti systému je třeba:
Podle zákona č. 289/1995 Sb.
místo Pole zákona 289/95
Str. 73
II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a
pozemky určené k plnění funkce lesa
Odst. 1. …zákon č. 114/1992 Sb., …č. 14/1992
Sb., ….č. 334/1992 Sb., …č. 10/1993 Sb., …č.
13/1994 Sb., …č. 289/1995 Sb.
U všech zákonů a vyhlášky doplnit za lomítkem
celý rok.

Subjekt uplatňující námitku
Vojtěch Jedlička, Sadová 166, 530 03
Pardubce
30.11.2010

Námitka
Požaduji změnu funkčního využití pozemku 1456/1
– 1456/2 kat. Lázně Bohdaneč z rekreace na
plochu bydlení z důvodu přestavby stávající
nemovitosti na rodinný dům s trvalým pobytem a
číslem popisným.

Rozhodnutí o námitce
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka vlastníka směřovala proti
způsobu řešení přestavbové plochy
P3, pro kterou byla nově
navrhována funkce RIX – rodinná
rekreace – specifické využití.
Předmětné pozemky 1456/1 a
1456/2 k.ú. Lázně Bohdaneč se
nacházejí při západní hranici
správního území města Lázně
Bohdaneč. Jedná se o území
s hodnotným životním prostředím
a významným rekreačním
potenciálem, které je dlouhodobě
využíváno jako rekreační oblast
v přímé vazbě na areál koupaliště.
Na území obce Neratov je přiléhající
lokalita řešena v nově vydané
územně plánovací dokumentaci
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František Mareš, Popova 1139, 535 01
Přelouč
RNDr. Marie Vančurová, Bahníkova 36 Břehy,
535 01 Přelouč
Hana Knížková, Bhaníkova 36 Břehy, 535 01
Přelouč
30.11.2010

obce Neratov rovněž jako
přestavbová plocha rekreace.
S ohledem na tyto skutečnosti a
s přihlédnutím ke strategii města
Lázně Bohdaneč významným
způsobem podporující rekreační
potenciál města není vhodné
předmětné pozemky řešit jako
lokalitu pro bydlení.
Pozemky jsou v návrhu územního
plánu ponechány v zastavitelné
ploše rodinné rekreace.
Námitka se zamítá.
Vlastníme pozemky číslo 814/1 a 812/20,
Odůvodnění:
katastrální území Lázně Bohdaneč. Koncem
Námitka vlastníka směřovala proti
minulého roku jsme požádali o změnu územního
plánu z důvodu podnikatelského záměru. Dne
způsobu navrhovaného funkčního
25.11.2010 při projednávání konceptu jsme zjistili, využití pozemku p.č. 814/1 a 812/20
že uvedené pozemky jsou zahrnuty do koridoru
k.ú. Lázně Bohdaneč. Požadovaná
pro připravovaný obchvat města Lázně Bohdaneč. změna funkčního využití byla
taková, která by umožňovala
Koridor pro připravovaný obchvat plně zasahuje
výše uvedené pozemky. Tak jak nám bylo řešeno
realizovat podnikatelské záměry.
při konzultaci, na uvedených pozemcích nebude
Předmětné pozemky se nacházejí
možno z našeho pohledu provádět jakékoli stavby v koridoru přeložky silnice I/36, která
do doby realizace obchvatu. Horizont stavby zatím je vymezena v souladu a
není vůbec znám. Pravděpodobně nejméně 10 let. parametrech daných ZÚR
Z tohoto důvodu žádáme o úpravu územního plánu Pardubického kraje. Tento koridor
tak, aby na výše uvedených pozemcích bylo
je, v souladu se ZÚR Pk, řešen jako
možno bez problémů realizovat naše
veřejně prospěšná stavba.
podnikatelské záměry. Problém lze řešit posunutím S ohledem na nutnost respektování
koridoru mimo hranice našich pozemků.
nadřazené územně plánovací
dokumentace není možné navrhnout
na předmětných pozemích takové
funkční využití, které by mohlo ztížit
podmínky umístění veřejně
prospěšné stavby přeložky silnice
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Gabriel – Chemie Bohemia s.r.o., K lihovaru
172, 53 41 Lázně Bohdaneč
13.12.2010

Jako vlastník pozemků p. č. 980/22, 977/12,
980/29, 993/3 a také pozemků na tyto plochy
bezprostředně navazující dle LV 1310
nesouhlasíme se zařazením vyjmenovaných
pozemků do plochy „SM" — „zóna smíšená
městská".
Žádáme o zařazení vyjmenovaných pozemků do
plochy „VL" — „lehká výroba"
Odůvodnění : Stávající využití těch pozemků v
našem vlastnictví, které jsou v konceptu Územního
plánu L. B, už označeny jako „VL", neumožňuje v
dlouhodobém ani střednědobém horizontu
modernizaci a ekologizaci našich provozů bez
rizika, že se dlouhodobě přeruší naše výrobní a
obchodní aktivity.
Pokud by došlo k výstavbě nových skladových a
výrobních prostor pouze ve stávajícím areálu,
vedlo by to nezbytně k jejich přiblížení obytné
výstavbě na samé hranici zákonem stanovených
vzdáleností.
Stávající provozní prostory sestávají převážně z
rekonstruovaných původních budov bývalé firmy
Kovoum. Výroba i sklad jsou nyní umístěny ve
fyzicky i morálně zastaralých montovaných halách
typu „Jeseník", které v současné době již zdaleka
nevyhovuji požadavkům na moderní a ekologický
provoz a také „architektonické řešení" celého
areálu zcela jistě nyní nezapadá do současného
konceptu ÚP L.B., kde na pozemky našeho
stávajícího areálu bezprostředně navazuje plocha
zařazená jako „Z I" - SM „zóna smíšená městská"
a samozřejmě i stávající obytná výstavba.
Zařazení výše uvedených pozemků do plochy „VL"
— výroba lehká — umožní naší firmě provést

I/36.
Námitka se přijímá.
Odůvodnění:
Pozemky vlastníka p.č. 980/22,
977/12, 980/29, 993/3 k.ú. Lázně
Bohdaneč byly řešeny v rámci
konceptu jako zastavitelná plocha
SM – plocha smíšená obytná –
městská. Na přiléhajících pozemcích
ve vlastnictví namítajícího se
nachází v současné době výrobní a
skladovací areál.
Plocha výroby byla v souladu
s požadavkem vlastníka
uplatněného v námitce rozšířena o
pozemek p.č. 980/29 a 980/22,
977/12.
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postupnou modernizaci našich výrobních a
skladových prostor s ohledem na charakter
současné i budoucí obytné zástavby v našem
sousedství.
Nové architektonické řešení areálu i výstavba
moderních hal povede také ke snížení stávající
ekologické zátěže, zejména ke snížení hluku na
hranicích pozemku v denních hodinách, značnému
snížení nákladů na vytápění hal a samozřejmě i s
tím souvisejících emisí.
Postupná parková úprava zelených ploch v
plánovaném rozsahu budoucího areálu povede k
optickému i faktickému „odstínění" našich objektů
od stávající i plánované obytné výstavby.
Snahou vlastníka je samozřejmě i zachovat
stávající výrobní kapacity i v době event.
Stavebních prací, což bez dalšího pozemkového
záboru není možné.
Navrhovaným řešením nebude dotčena celková
koncepce Územního plánu města Lázně
Bohdaneč. Naopak dojde ke zlepšení stávajícího
stavu v dané lokalitě novým, moderním
architektonickým řešením celého areálu
respektujícím budoucí i současnou zástavbu.

STROJON – výtahy, s.r.o., Masarykovo nám.
508, 533 41 Lázně Bohdaneč
9.12.2010

Jako vlastník p.p.č. 503/4, 503/3, 503/2, 503/1,
502, 501, 500/2, 500/1, 499/2, 498, 497/2, 497/1 a
496 v k.ú. Lázně Bohdaneč, nesouhlasíme se
zařazením uvedených pozemků v našem
vlastnictví do „Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura a komerční zařízeni malá a
střední (OVM)" a se stanovenými podmínkami
využití této plochy. Stávající využití areálu
STROJON-výtahy, spol. s r.o. je v souladu s

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka vlastníka směřovala proti
navrhovanému funkčnímu využití
přestavbové plochy P5, která byla
vymezena pro funkci OVM - plochy
občanského vybavení – veřejná
infrastruktura a komerční zařízení
malá a střední. V námitce bylo
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vydanými povoleními (rozhodnutími) a údaji v
katastru nemovitostí. Stanovené podmínky využití
pro plochu OVM jsou v rozporu s povolenou a
provozovanou výrobní činností.
Žádáme o zařazeni pozemků v našem vlastnictví
do plochy „VL" (výroba lehká). V případě, že nelze
naše pozemky zařadit do ploch „VL", žádáme o
doplnění podmínek využití „OVM" o podmíněně
přípustné využití dle níže uvedeného návrhu
(doplněný text vyznačen podtržením):
Plochy občanského vybavení - veřejná
infrastruktura a komerční zařízeni malá a střední
(OVM)
Hlavni využiti;
- občanské vybavení charakteru veřejné
infrastruktury a komerčních zařízení malého a
středního rozsahu,
Přípustné využití:
- objekty, stavby a zařízeni pro vzdělávání a
výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní
služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu
obyvatelstva,
- objekty, stavby a zařízení pro maloobchodní
prodej, ubytovaní stravování a služby,
- objekty a stavby pro tělovýchovu a sport,
- stavby pro administrativu a bydlení správce nebo
vlastníka,
- stavby technické a dopravní infrastruktury
související s hlavním a přípustným využitím a
liniové stavby veřejné technické infrastruktury,
- stavby a zařízeni pro skladování, manipulační
plochy,
výsadba zeleně,
- veřejná prostranství.
Nepřípustné využiti:

požadováno zařazení předmětných
pozemků do funkční plochy VL –
výroba a skladování – lehký
průmysl, resp. upravení navržených
funkčních regulativů plochy OVM
tak, aby byla umožněna realizace
staveb pro administrativu,
skladování, manipulačních ploch a
podmíněně také pro lehkou výrobu,
skladování a výrobní služby.
Přestavbová plocha P5 se nachází
v přímé vazbě na centrum
lázeňského města. Navrhovaná
koncepce rozvoje města Lázně
Bohdaneč počítá se zlepšením
kvality obytného prostředí, zvýšením
atraktivity města a podporou
lázeňství. Funkční plochy
umožňující realizaci staveb pro
lehkou výrobu a výrobní služby jsou
v přímém rozporu s vytyčenou
strategií rozvoje města. Rozšiřování
stávajících aktivit v rámci areálu by
zhoršovalo obytné podmínky
v okolních stabilizovaných plochách
bydlení a dále narušovalo estetickou
hodnotu přilehlého historického
centra.
Plocha P5 je vedena nadále jako
přestavbová s novým funkčním
regulativem SC – plochy smíšené
obytné v centrech měst s cílem
posílit vyšší centrální vybavenost
města a veřejné využití území.
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- objekty, stavby a činnosti neuvedené a
nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.
Podmíněně přípustné využití:
- V ploše P5 areálu fy STROJON-výtahy, s.r.o.
jsou přípustné stavby a zařízení pro lehkou výrobu,
skladování a výrobní služby, jejichž negativní vliv
nepřekročí limitní hodnoty dané právními předpisy
na hranici této plochy.
Podmínky prostorového uspořádáni:
- míra využití (zastavění) - max. 60 %,
- výšková hladino zástavby - max. 10 m nad
upravený terén.
Odůvodnění námitky:
Zařazení areálu (P5) jako plochy „VL", příp.
doplnění podmínek využití plochy občanského
vybavení - veřejná infrastruktura a komerční
zařízení malá a střední (OVM) žádáme na základě
využití areálu povoleného v minulosti pro
strojírenskou výrobu. Současně na základě textové
části s odůvodněním Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč, situace definované dokumentací
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
(ZÚR PK) a hodnocení území města v ÚÁP ORP
Pardubice, ze kterých vyplývají vazby výstavby
nového výrobního areálu firmy STROJON-výtahy,
s.r.o. na stavbu přeložky silnice I/36.
1. Firma STROJON-výtahy, s.r.o. ve výrobním
areálu předchozího Kovopodniku s.p. zachovala
výrobu výtahových dveří pro osobní a nákladní
výtahy a tuto výrobu stále realizuje. Koupě areálu
proběhla na základě kupní smlouvy ze
dne18.8.1993 mezi Kovopodnikem s.p. v likvidaci
a firmou STROJON, s.r.o. jako vyústění nájemní
smlouvy ze dne 1.1.1992. STROJON-výtahy, s.r.o.
191

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

je nástupnickou firmou společnosti STROJON,
s.r.o.
Od roku 1946 byl areál využit pro výrobu
hospodářských strojů. Tato výroba přešla v roce
1954 na tehdejší podnik Kovoslužba s výrobou
strojních zařízení. V roce 1960 se areál stal
součástí Kovopodniku místní průmysl ONV
Pardubice. Nosný strojírenský výrobní program
areálu Kovopodniku s.p. je zachován až do
současnosti v původní podobě a v původních
zkolaudovaných dílnách (viz. přiložené informace o
parcelách a budovách). Povrchová úprava
dílenských výrobků stříkáním syntetickými barvami
byla v čase nahrazena ekologicky šetrnějším
způsobem nanášení barev formou práškové
technologie.
2. Před zahájením projektových prací pro výstavbu
nového areálu v prostoru vymezeném
pozemkovými parcelami západně od centra města
(funkční plocha
Z29) je nutné znát vedení trasy přeložky silnice
I/36. Jedná se o prioritní veřejně prospěšnou
stavbu, na kterou výstavba nového areálu logicky
navazuje. Způsob a varianta provedení této stavby
determinuje výstavbu na sousedních parcelách
(vedení trasy, návrhové parametry, umístění
sjezdů, atd.).
Dle překládaného Konceptu ÚP L.B. se na ploše
Z29 určené pro výstavbu nového areálu firmy
STROJON-výtahy, s.r.o. sousedící s dopravním
koridorem vymezeným v Konceptu ÚP Lázně
Bohdaneč umožňuje pouze současné využití
území min. do doby rozhodnutí o umístění stavby
silnice 1/36.
3. Obdobná situace se týká technické
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infrastruktury, jejíž příprava je rovněž navázána na
vedení trasy silnice 1/36 a způsob realizace.
Aktuálně je již známo, že realizace přeložek
stávajících VN přípojek nadzemního vedení závisí
v daném prostoru na výběru trasy přeložky silnice
1/36. Areál je dlouhodobě (od roku 1946) využíván
pro strojírenskou výrobu. Tato výroba je
stabilizovaná. Stávající areál, resp. výrobní objekty
neruší architektonické řešení centra města, jsou
odcloněny okolní zástavbou s charakterem
občanského vybavení od centrálního náměstí
města. Negativní vliv výroby přesahující limitní
hodnoty hluku a emisí nepřesahuje hranice areálu.
Vlivem instalace nových technologií současně
dochází k soustavnému snižování ekologické
zátěže. Příjezd do areálu je veden po místní
obslužné komunikaci z ulice Družstevní.
Snahou vlastníka je zachovat stávající výrobní
kapacity po dobu nezbytně nutnou. V areálu se po
tuto dobu plánují pouze udržovací práce s
drobnějšími stavebními úpravami některých
objektů, které bude v budoucnu možné využít pro
navrhovaný účel občanského vybavení (OVM).
Vlivem plánované přeložky silnice 1/36 má firma
STROJON-výtahy, s.r.o. omezené možnosti pro
zahájení projektových přípravy nového areálu pro
novou a kapacitnější výrobu.
Navrhovaným řešením nebude dotčena celková
koncepce navrhovaného územního plánu města
Lázně Bohdaneč, nedojde ke zhoršení stávajího
stabilizovaného stavu v centru města a bude
umožněna po dobu nezbytně nutnou také
současná výrobní činnost firmy STROJON-výtahy,
s.r.o. bez změn ve výrobě nebo dopravním
zatíženi.
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Lenka Krouželová, J. Žižky 562, 533 41 Lázně
Bohdaneč
9.3.2009

Žádost o změnu funkčního využití pozemku p.č.
1389/5 k.ú. Lázně Bohdaneč z orné půdy na funkci
umožňující výstavbu RD

Karel Moučka, Za Sokolovnou 752, 533 41
Lázně Bohdaneč
Hedvika Doktorová, Nerudova 656, 530 02
Pardubice
Libuše Mádrová, Jiřího z Poděbrad 2585, 530
02 Pardubice
23.4.2009

Žádáme Vás o provedení změny územního plánu
na pozemek p.č. 829/46 o rozloze 2979 m2 ze
stávající funkce „sport a občanská vybavenost“ na
výstavbu rodinných domů.
Výstavba rodinných domů se logicky nabízí jako
nejlepší řešení využití pozemku, přirozeným
pokračováním již vytvořené ulice s dokončením
protější strany výstavbou rodinných domů.

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Jednalo se o podnět na změnu
územního plánu města Lázně
Bohdaneč, který byl uplatněn v době
projednávání návrhu zadání ÚP
Lázně Bohdaneč. Tento podnět byl
předán projektantovi k prověření
v rámci zpracování konceptu ÚP
Lázně Bohdaneč předávacím
protokolem ze dne 28.8.2009.
Pozemek žádnou svojí hranicí
nenavazuje na zastavěné území a
dle územního plánu je navržen ve
stabilizované ploše NZ –
zemědělské plochy. Návrh
územního plánu
vycházel především z republikových
priorit územního plánování, kterými
jsou mimo jiné - hospodárně
využívat zastavěné území a zajistit
ochranu nezastavěného území
(zemědělské půdy), rozvojové
plochy vymezit ve vazbě na
zastavěné území (minimalizace
ekonomické náročnosti záměrů).
Námitka se přijímá.
Odůvodnění:
Jednalo se o podnět na změnu
územního plánu města Lázně
Bochanec, který byl uplatněn v době
před schválením návrhu zadání ÚP
Lázně Bohdaneč. Tento podnět byl
předán projektantovi k prověření
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Změna územního plánu nebrání postavit
dostatečně velké sportoviště na pozemcích 829/47
a 829/48, které mají v územním plánu funkci „sport
a občanská vybavenost.
Za kladné vyřízení naší žádosti děkujeme a jsme
s pozdravem.
Marie Vančurová, František Mareš, Hana
Knížková
Kontaktní osoba : Aleš Vančura, Bahníkova
36, Břehy, 535 01 Přelouč
18.12.2009

Změna funkčního využití pozemku p.č. 814/1 k.ú.
Lázně Bohdaneč na funkci umožňující budoucí
výstavbu

v rámci zpracování konceptu ÚP
Lázně Bohdaneč předávacím
protokolem ze dne 28.8.2009.
Pozemek byl zařazen dle návrhu
územního plánu do zastavitelné
plochy pro bydlení v rodinných
domech městské a příměstské Z6.
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námět na změnu územního plánu
města Lázně Bohdaneč byl uplatněn
v době zpracovávání konceptu
územního plánu města Lázně
Bohdaneč. S ohledem na podstatu
námětu a dobu uplatnění, byl námět
vyhodnocen jako námitka ke
konceptu územního plánu Lázně
Bohdaneč.
Námitka vlastníka směřovala proti
způsobu navrhovaného funkčního
využití pozemku p.č. 814/1 k.ú.
Lázně Bohdaneč. Požadovaná
změna funkčního využití byla
taková, která by umožnila realizovat
podnikatelské záměry. Předmětný
pozemek se nachází v koridoru
přeložky silnice I/36, která je
vymezena v souladu a parametrech
daných ZÚR Pardubického kraje.
Tento koridor je, v souladu se ZÚR
Pk, řešen jako veřejně prospěšná
stavba. S ohledem na nutnost
respektování nadřazené územně
plánovací dokumentace není možné
navrhnout na předmětném pozemku
195

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

Josef Synek, Jiránkova 2281, 530 02
Pardubice

Žádost o změnu funkčního využití parcely p.č.
977/42 k.ú. Lázně Bohdaneč z orné půdy na funkci
umožňující výstavbu rodinných domů.

takové funkční využití, které by
mohlo ztížit podmínky umístění
veřejně prospěšné stavby přeložky
silnice I/36 .
Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námět na změnu územního plánu
města Lázně Bohdaneč byl uplatněn
v době zpracovávání konceptu
územního plánu města Lázně
Bohdaneč. S ohledem na podstatu
námětu a dobu uplatnění, byl námět
vyhodnocen jako námitka ke
konceptu územního plánu Lázně
Bohdaneč.
Vlastník pozemku p.č. 977/42 k.ú.
Lázně Bohdaneč požadoval změnu
funkčního využití na takovou funkční
plochu, která by umožňovala
výstavbu rodinných domů. V rámci
projednávaného konceptu ÚP Lázně
Bohdaneč byl předmětný pozemek
zařazen do zastavitelné plochy Z1
s navrženým funkčním využitím SM
– plochy smíšené obytné městské.
Pozemek byl na základě dalšího
postupu pořizování územního plánu
zařazen do stabilizované zemědělské

plochy a současně do plochy
územní rezervy R6 (SM). Návrhem
plochy územní rezervy je pro toto
území navržena ochrana pro
budoucí způsob využití, tj. pro
plochu smíšenou obytnou 196
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městskou. Pro změny využití této
plochy navrhuje územní plán
podmínku zpracování územní
studie.
Zařazení pozemků, jako i celé původní
zastavitelné plochy Z1 (dle konceptu
územního plánu) do územní rezervy
vychází z procesu projednání konceptu

územního plánu, z dokumentu
„Strategie rozvoje města Lázně
Bohdaneč 2011 - 2027“, který byl
schválen zastupitelstvem města 9.
6. 2011 jako jeden z hlavních
podkladů pro pořízení nového
územního plánu města a ze
schválených „Pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu
města Lázně Bohdaneč“. Pro návrh
územního plánu byl stanoven úkol,
že pro rozvoj města bude
preferováno přednostní využití
stávajícího zastavěného území
s přímou vazbou na stávající
urbanizovaný prostor a zvýšení
estetické kvality prostředí. Rozvoj
města bude neextenzivní, organický,
s monocentrickou urbanistickou
strukturou. V návrhu budou
posouzeny možnosti využití
územních rezerv na místo vymezení
nových zastavitelných ploch.
Mgr. Milan Hložek, Alena Doláková, Ludmila
Hložková
Kontaktní osoba : Vojtěch Prokop, 17.listopadu

Žádost o změnu funkčního využití pozemku p.č.
1257/2, p.č. PK 1320 (1257/1, 1257/30, 1261/5,
2128/5), p.č. PK 1322 (1257/1, 1257/1, 1257/30,

Námitka se zamítá.
Odůvodnění:
Námitka vlastníka směřovala proti
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203, 530 02 Pardubice
1.3.2011

1261/5, 1261/5), p.č. PK 1363 (1235/2, 1257/31,
1261/6), p.č. PK 1364 (1229/4, 1235/1, 1235/2,
1257/31, 1257/32, 1261/6) z funkce lehké výroby
na funkci umožňující výstavbu rodinných domů

Marie Levinská, Pernštýnská 225, 533 41

Jsem vlastníkem pozemku v katastrálním území

způsobu navrhovaného funkčního
využití předmětných pozemků, které
byly v rámci konceptu ÚP zařazeny
do funkce VL – plochy výroby a
skladování, výroba lehká. Nově bylo
požadováno takové funkční využití,
které by umožňovalo výstavbu
rodinných domů. Situování
předmětných pozemků v jižní části
řešeného území v kontaktu se
stávajícími plochami výroby je do
jisté míry předurčujícím faktorem
možného využití. Koncepce rozvoje
města, představovaná mj. i Strategií
rozvoje města Lázně Bohdaneč, řeší
pobytové funkce především
v centrální části města a
navazujících lokalitách, zatímco
podnikatelské a výrobní aktivity pak
v částech okrajových. Důraz je
přitom kladen na eliminaci
negativních vlivů výroby na obytné
území. S ohledem na skutečnost, že
se pozemky nacházejí v okrajové
části města, v kontaktu se
stávajícími plochami výroby a faktu,
že v blízkosti centra je situováno
dostatečné množství kapacitně
vyhovujících zastavitelných ploch
pro bydlení, vymezení dalších ploch
pro bydlení v této lokalizaci je
neúčelné a odporující strategii
rozvoje města a urbanistickým
principům.
Námitka se zamítá.
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Lázně Bohdaneč
10.3.2011

Lázně Bohdaneč číslo parcely 1328/44 (orná
půda) v podílu ½. Snímek z katastrální mapy
s vyznačením parcely přikládám.
Tímto Vás žádám o začlenění mé parcely do nové
úpravy územního plánu pro výstavbu rodinného
domu.
Děkuji za kladné vyřízení.

Odůvodnění:
Pozemek p.č. 1328/44 k.ú. Lázně
Bohdaneč se dle konceptu
územního plánu nacházel ve funkční
ploše NT – těžba nerostů a RI –
plochy rodinné rekreace. Namítající
požadoval takovou změnu funkce,
která by umožňovala výstavbu
rodinného domu. Předmětný
pozemek se nachází ve volné
krajině bez přímé vazby na
zastavěné území. Současně s tímto
byl pozemek součástí lokality K8
vymezené pro těžbu nerostů, kdy
tato plocha byla vymezena pro těžbu
již v současně platném územním
plánu a je tak respektován princip
kontinuity. Vymezení takovéto
plochy pro bydlení by bylo v rozporu
s urbanistickými principy, požadavky
na efektivní využívání území a
zároveň narušením právní jistoty.
Na základě projednání konceptu
územního plánu a následně
schválených pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu města
Lázně Bohdaneč projektant
zpracoval návrh územního plánu, ve
kterém leží pozemek ve
stabilizované zemědělské ploše a
současně v ploše územní rezervy
R1 (NT, RN). Návrhem plochy
územní rezervy je pro toto území
navržena ochrana pro budoucí
způsob využití, tj. pro plochu těžby
199

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

nerostů a plochy rekreace na
plochách přírodního charakteru. Pro
prověření změn využití této plochy
navrhuje územní plán podmínku
zpracování územní studie.
Územní plán plní požadavky
republikových a krajských priorit
územního plánování tím, že
zastavitelné plochy byly navrženy ve
vazbě na zastavěné území, byla
zachována stávající urbanistická
struktura, nejsou navrhovány
zastavitelné plochy ve volné krajině
a další.
Zpracoval : Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, ve spolupráci s určeným zastupitelem.
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Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP Lázně Bohdaneč
P.
č.
1.

2.

3.

Dotčený orgán

Stanovisko

ČR -Státní energetická
inspekce,územní
inspektorát pro
Pardubický kraj,
Jiráskova 20,
Pardubice, 530 03
Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526,
530 02 Pardubice
Č. j. HSPA-19-21/2012Sh ze dne 9. 2. 2012

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje, U Divadla 828,
530 02, Pardubice
Č.j. KHSPA
19732/2011/HOK-Pce
ze dne 4.1. 2012

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s
ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění zákona 320/2002 Sb., posoudil dokumentaci, z
hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje vydává
souhlasné stanovisko
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 Lázně
Bohdaneč"
souhlasí.
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a § 4 odst. 5 stavebního zákona
váže KHS souhlas na splnění stanovených
podmínek:
1. KHS požaduje, aby do lokalit Z31 a P9 nebyly
umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu před

Vyhodnocení stanoviska

- vzato na vědomí, jedná se o souhlasné
stanovisko

- požadavek pro lokalitu Z31 a P9 projektant
zapracuje dle požadavků níže uvedeného
stanoviska č.j. KHSPA 06392/2012/HOK-Pce ze
201

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

hlukem z navrženého obchvatu I/36 Lázně Bohdaneč.
2. KHS požaduje, aby bylo funkční využití v lokalitách
Z3a a Z3b vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska
ochrany před hlukem vůči navrženému koridoru I/36. V
další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) KHS
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku
z navrženého koridoru I/36.
3. KHS požaduje, aby bylo funkční využití v lokalitě Z8
vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči navrženému koridoru silniční
komunikace I/36. V další fázi (územní řízení, regulační
plán, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení
hygienických limitů hluku z navrženého koridoru I/36
4. KHS požaduje, aby bylo funkční využití v lokalitě Z10
vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči koridoru silniční komunikace I/36. V
další fázi(územní řízení, regulační plán, apod.) KHS
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku
z navrženého koridoru I/36.
5. KHS nadále požaduje, aby byla funkce bydlení v ploše
přestavby P11 vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem vůči silniční komunikaci
II/333.
6. KHS požaduje, aby byla případná funkce bydlení v
ploše Z59 (OVM) vedena jako podmíněně přípustná z
hlediska ochrany před hlukem vůči silniční komunikaci
II/333.
7. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v navržené
lokalitě P13 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska
ochrany před hlukem vůči stávající silniční komunikaci
I/36.
8. KHS požaduje, aby bylo funkční využití v navržené
ploše přestavby P14 vedeno jako podmíněně přípustné z

dne 19. 4. 2012 (str. 11, 12 této tabulky).
- projektant zapracuje do textové části územního
plánu podmínku, že funkční využití v lokalitách Z3a,
Z3b, Z8, Z10 bude vedeno jako podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči
navrženému koridoru I/36. V další fázi (územní
řízení, regulační plán, apod.) bude doloženo
nepřekročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru I/36.
- projektant zapracuje do textové části územního
plánu podmínku, že funkce bydlení bude v ploše
přestavby P11 a Z59 vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči
silniční komunikaci II/333.
- projektant zapracuje do textové části územního
plánu podmínku, že funkce bydlení bude v
navržené lokalitě P13 vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči
stávající silniční komunikaci I/36.
- projektant zapracuje do textové části územního
plánu podmínku, že funkční využití v navržené
ploše přestavby P14 bude vedeno jako podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči
stávající ploše X (obrana a bezpečnost státu, civilní
ochrana).
- projektant zapracuje do textové části územního
plánu podmínku, že se do lokality Z26 nebudou
umisťovat stavby a zařízení vyžadující ochranu
před hlukem ze stávající plochy VX (plocha výroby
a skladování se specifickým využitím -Explosia
a.s.).
- projektant zapracuje do textové části územního
plánu podmínku, že funkce bydlení bude v lokalitě
Z58 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska
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hlediska ochrany před hlukem vůči stávající ploše X
(obrana a bezpečnost státu, civilní ochrana).
9. KHS požaduje, aby se do lokality Z26 neumisťovaly
stavby a zařízení vyžadující ochranu před hlukem ze
stávající plochy VX (plocha výroby a skladování se
specifickým využitím -Explosia a.s.).
10. KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě Z58
vedena jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany
před hlukem vůči stávající silniční komunikaci I/36.
Odůvodnění
KHS se vyjádřila ke konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč stanoviskem s č.j. 248/10/HOKPce/2.5 ze dne 25.11.2010 s těmito podmínkami:
A) Z části „projednání Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč"souhlasí bez podmínek pro tyto
lokality: Z7, Z6, Zll, Z13, Z20, Z21, Z22, Z24, Z25, Z28,
Z31, Z32, Z33, Z34, Z3S, Z36, Z37, Z38, Z39, Z40, Z41,
Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z50, Pl, P2, P3,
P4, P5, P6.
B) Z části „projednání Konceptu územního plánu
Lázně Bohdaneč "souhlasí v souladu s § 77 zákona
č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4
odst. 5 stavebního zákona váže KHS souhlas na
splnění stanovených podmínek:
1. KHS požaduje, aby byla lokalita Zl vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem
vůči stávajícímu areálu společnosti Gabriel-Chemie
Bohemia s.r.o. a stávající ploše TO {stavby a zařízeni
pro nakládání s odpady). Dále KHS požaduje, aby plochy
pro občanskou vybavenost v území smíšeném
městském v lokalitě Zl byly umístěny v návaznosti na
stávající plochy VL a TO.
2. KHS požaduje, aby byla lokalita Z2 vedena jako

ochrany před hlukem vůči stávající silniční
komunikaci I/36.
- projektant zapracuje do textové části územního
plánu podmínku, že v další fázi (územní řízení,
regulační plán apod.) bude předloženo dodržení
hygienických limitů hluku z navržené plochy Z29
(pro přemístění společnosti Strojon) na hranicích
nejbližších chráněných venkovních prostorů.
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podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem
vůči stávající silniční komunikaci I/36 do doby odklonění
silniční komunikace I/36 do jihozápadní obchvatové
polohy.
3. KHS požaduje, aby byla lokalita Z4 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem
vůči silniční komunikaci II/333.
4. KHS požaduje, aby byla lokalita Z12 vedena jako
podmíněně přípustná z hlediska ochrany před hlukem
vůči navrhovanému koridoru silnice I/36.
5. KHS požaduje, aby byla vypuštěna funkce rekreace v
lokalitě Z18. Dále KHS požaduje, aby lokalita Z18 nebyla
změněna k využiti vyžadující ochranu před hlukem vůči
navrhovanému koridoru silnice I/36 a ploše stávající
výroby VL.
6. KHS souhlasí s umístěním lokality Z23 za podmínky,
že zde nebudou umisťovány stavby a zařízení, které by
vyžadovaly ochranu před hlukem z navrhovaného
koridoru silnice I/36 a plochy Z29 (VL).
7. KHS souhlasí s umístěním lokality Z26 za podmínky,
že zde nebudou umisťovány stavby a zařízení, které by
vyžadovaly ochranu před hlukem ze stávající plochy VX
(plocha výroby a skladováni se specifickým využitím Explosia. a.s.).
8. KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační
plán apod.) předložit dodržení hygienických limitů hluku z
navržené plochy Z29 (pro přemístění společnosti
Strojon) na hranicích nejbližších chráněných venkovních
prostorů.
9. KHS požaduje v další fázi (územní řízení, regulační
plán apod.) předložit dodržení hygienických limitů hluku z
navržené plochy pro lehký průmyslu Z30 na hranicích
nejbližších chráněných venkovních prostorů.
C) Z části „projednání Konceptu územního plánu
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Lázně Bohdaneč“ v rozsahu lokalit číslo: Z3, Z5,
Z8, Z9, Z10, Z14, Z15, Z16, Z17, Z19 nesouhlasí a
požaduje jejich vypuštění.
1. KHS požaduje, aby byla lokalita Z3 vypuštěna z
Konceptu územního plánu města Lázně Bohdaneč.
2. KHS požaduje, aby byla lokalita Z5 vypuštěna z
Konceptu územního plánu města Lázně Bohdaneč.
3. KHS požaduje, aby byla lokalita Z8 vypuštěna z
Konceptu územního plánu Lázně Bohdaneč.
4. KHS požaduje, aby byla lokalita Z9 vypuštěna z
Konceptu územního plánu Lázně Bohdaneč.
5. KHS požaduje, aby byla lokalita Z10 vypuštěna z
Konceptu územního plánu Lázně Bohdaneč.
6. KHS požaduje vypustit lokalitu Z14 z Konceptu
územního plánu Lázně Bohdaneč do doby, než bude
dotěžena celá plocha K8.
7. KHS požaduje, aby byla lokalita Z15 vypuštěna z
Konceptu územního plánu města Lázně Bohdaneč.
8. KHS požaduje, aby byla lokalita Z16 vypuštěna z
Konceptu územního Lázně Bohdaneč.
9. KHS požaduje, aby byla lokalita Z17 vypuštěna z
Konceptu územního plánu města Lázně Bohdaneč.
10. KHS požaduje, aby byla lokalita Z19 vypuštěna z
Konceptu územního plánu města Lázně Bohdaneč.
V návrhu územního plánu došlo ke změnám;
Lokality Z1 a Z7 byly převedeny na plochu rezervy R6 plochy smíšené obytné - městské.
Lokalita Z3 je nově rozdělena na Z3a a Z3b. Jedná se o
plochy, které jsou určeny pro bydlení v rodinných
domech - městské a příměstské (BI). Lokality jsou
situovány cca 200m od navrženého koridoru I/36. KHS
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výše uvedené lokality posoudila ve vyjádření ke
konceptu změn a doplňků UPSU (územního plánu
sídelního útvaru) Lázně Bohdaneč ze dne 29.3.1996 s
č.j. 2324-215.3/96-491 tímto způsobem: „součástí
čistopisu musí být údaje o hluku, který se očekává u
nově navržené lokality pro výstavbu bytových domů z
dopravního provozu na přeložce komunikace I/36.
Situování těchto dvou nových investičních celků by mělo
být koordinováno tak, aby urbanistická protihluková
opatření byla dostačující." KHS dále požaduje, aby bylo
funkční využití v lokalitách Z3a a Z3b vedeno jako
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před hlukem
vůči navrženému koridoru I/36. V další fázi (územní
řízení, regulační plán, apod.) KHS požaduje doložit
nepřekročení hygienických limitů hluku z navrženého
koridoru I/36.
Lokalita Z4 byla převedena na plochu přestavby P11 plochy smíšené obytné venkovské - v centrech měst.
KHS ke konceptu ÚP Lázně Bohdaneč požadovala, aby
bylo funkční využití v lokalitě Z4 vedeno jako podmíněně
přípustné z hlediska ochrany před hlukem vůči silniční
komunikaci 11/333, která bude v budoucnu plnit funkci
přivaděče na koridor I/36 - obchvat města Lázně
Bohdaneč. KHS nadále požaduje, aby byla funkce
bydlení v ploše přestavby P11 vedena jako podmíněně
přípustná z hlediska ochrany před hlukem vůči silniční
komunikaci II/333, která bude v budoucnu plnit funkci
napojení na koridor silnice I/36.
Funkční využití v lokalitě Z5 bylo vypuštěno. Lokalita Z5
byla připojena k lokalitě Z59 -s funkčním využitím OVM plocha občanského vybavení - veřejná infrastruktura a
komerční zařízení malá a střední. KHS požaduje, aby
byla případná funkce bydlení v ploše Z59 (OVM) vedena
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jako podmíněně přípustná z hlediska ochrany před
hlukem vůči silniční komunikaci II/333, která bude v
budoucnu plnit funkci přivaděče na koridor I/36.
Lokalita Z8 - bydlení v rodinných domech - městské a
příměstské (BI). Lokalita je situována cca 190m od
navrhovaného koridoru silnice I/36. KHS výše uvedenou
lokalitu posoudila ve vyjádření ke konceptu změn a
doplňků ÚPSÚ (územního plánu sídelního útvaru) Lázně
Bohdaneč ze dne 29.3.1996 s č.j. 2324-215.3/96-491
tímto způsobem: „součástí čistopisu musí být údaje o
hluku, který se očekává u nově navržené lokality pro
výstavbu bytových domů z dopravního provozu na
přeložce komunikace I/36. Situování těchto dvou nových
investičních celků by mělo být koordinováno tak, aby
urbanistická protihluková opatření byla dostačující." KHS
dále požaduje, aby bylo funkční využití v lokalitě Z8
vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči navrhovanému koridoru silnice I/36. V
další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) KHS
požaduje doložit nepřekročení platných hygienických
limitů hluku z navrženého koridoru silnice I/36.
Lokalita Z30 - plocha výroby a skladování je nově
převedena na plochu rezervy R3 - dopravní infrastruktura
- silniční (DS).
Lokalita Z31 byla převedena na funkční využití OVM občanská vybavenost - veřejná infrastruktura a komerční
zařízení malá a střední.Lokality Z32, Z33 (VL - výroba
lehká) byly převedeny na plochu přestavby P9 - OVM občanská vybavenost - veřejná infrastruktura a komerční
zařízení malá a střední. KHS požaduje, aby do
navržených lokalit Z31 a P9 nebyly umisťovány stavby a
zařízení vyžadující ochranu před hlukem z navrženého
silničního obchvatu I/36 města Lázně Bohdaneč.
Lokalita Z25 byla vypuštěna z návrhu ÚP Lázně
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Bohdaneč.
Lokality K89 a Z14 byly převedeny do územní rezervy Rl - NT - plocha těžby nerostů, RN -plochy rekreace na
plochách přírodního charakteru.
Lokalita Z16 a Z17 - rodinná rekreace byly z ÚP Lázně
Bohdaneč vypuštěny.
Lokalita Z10 je situována v blízkosti koridoru silniční
komunikace I/36 (cca 165m). Z toho důvodu KHS
požaduje, aby bylo funkční využití v lokalitě Z10 vedeno
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před
hlukem vůči koridoru silniční komunikace I/36. V další
fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) KHS požaduje
doložit nepřekročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru I/36.
Lokalita Z18 - zahrádkářská osada - byla vypuštěna z
územního plánu Lázně Bohdaneč.
Lokalita Z36 byla převedena do územní rezervy R4 - VL výroba a skladování - lehký průmysl.
Lokalita Z37 byla převedena do územní rezervy R5 - VL výroba a skladování - lehký průmysl.
Lokalita Z20 - občanská vybavenost byla převedena na
plochu TX - technická infrastruktura se specifickým
využitím.
Lokalita Z26 - OVM - KHS požadovala, aby se do lokality
neumisťovaly stavby a zařízení vyžadující ochranu před
hlukem ze stávající plochy VX (plocha výroby a
skladování se specifickým využitím - Explosia a.s.). KHS
nadále požaduje výše uvedenou podmínku.
Plocha přestavby P1 byla přečíslována na P13. Jedná se
o lokalitu určenou pro plochy smíšené obytné - v
centrech měst. Jelikož je navržená plocha přestavby P13
situována v těsné blízkosti stávající silniční komunikace
I/36, KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v navržené
208

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

Žádost o doplnění
stanoviska zaslaná emailem dne 30.3.2012

lokalitě vedena jako podmíněné přípustná z hlediska
ochrany před hlukem vůči stávající silniční komunikaci
I/36.
Nově je vymezena plocha přestavby P14 - plochy
bydlení v bytových domech, která je situována v těsné
blízkosti stávající plochy X - specifické - obrana a
bezpečnost státu, civilní ochrana. Z toho důvodu KHS
požaduje, aby bylo funkční využití v navržené ploše
přestavby vedeno jako podmíněně přípustné z hlediska
ochrany před hlukem vůči stávající ploše X.
Nově vznikla lokalita Z58 - plochy smíšené obytné -v
centrech měst (SC). Lokalita je situována v těsné
blízkosti stávající silniční komunikace I/36. Z toho
důvodu KHS požaduje, aby byla funkce bydlení v lokalitě
Z58 vedena jako podmíněně přípustná z hlediska
ochrany před hlukem vůči stávající silniční komunikaci
I/36.
Dobrý den paní Ing. Zmítková,
prosím o doplnění stanoviska s č.j. KHSPA
19732/2011/HOK-Pce ze dne 4.1.2012 o podmínky k
přestavbovým lokalitám P7 a P8, které jsou situovány v
blízkosti navrženého koridoru silniční komunikace I/36.
Přestavbové plochy P7 a P8 jsou určeny jako veřejná
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední. KHS
požaduje, aby se do přestavbových ploch neumisťovaly
stavby a zařízení, které by vyžadovaly ochranu před
hlukem vůči navrženému koridoru silniční komunikace
I/36 a silniční komunikaci, která bude v budoucnu plnit
funkci přivaděče na koridor silniční komunikace I/36.

Žádost o doplnění
stanoviska zaslaná emailem dne 11.4.2012

- žádosti o doplnění stanovisek přišli po
termínu, s ohledem na důležitost jejich obsahů,
je doplnění stanovisek vyhodnoceno
- požadavek pro lokalitu P7 a P8 projektant
zapracuje dle požadavků níže uvedeného
stanoviska č.j. KHSPA 06392/2012/HOK-Pce ze
dne 19. 4. 2012 (str. 11, 12 této tabulky).

KHS požaduje umístit objekty, které by vyžadovaly
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ochranu před hlukem vůči navrženému koridoru silniční
komunikace I/36, do jihozápadní části přestavbové
lokality P9. Dále budou případné stavby a zařízení v
lokalitě P9, které by mohly vyžadovat ochranu před
hlukem z navrženého koridoru silniční komunikace I/36,
vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči navrženému koridoru silniční
komunikace I/36. V další fázi (územní řízení, regulační
plán, apod.) KHS požaduje doložit nepřekročení
hygienických limitů hluku z navrženého koridoru silniční
komunikace I/36.

- požadavek pro lokality Z31, P7, P8 a P9
projektant zapracuje dle požadavků níže
uvedeného stanoviska č.j. KHSPA
06392/2012/HOK-Pce ze dne 19. 4. 2012 (str. 11,
12 této tabulky).

KHS požaduje, aby do lokality Z31 nebyly umisťovány
stavby a zařízení vyžadující ochranu před hlukem vůči
koridoru silniční komunikace I/36.
KHS požaduje, aby do přestavbové lokality P7 nebyly
umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu před - projektant zapracuje do textové části územního
hlukem vůči navrženému koridoru silniční komunikace plánu podmínku, aby se do přestavbové plochy P7
I/36, stávající silniční komunikaci II/333, která bude v neumisťovaly stavby a zařízení vyžadující ochranu
budoucnosti plnit funkci přivaděče na navržený koridor před hlukem vůči ploše výroby Z29.
I/36, vůči ploše výroby Z29.
KHS požaduje, aby do přestavbové lokality P8 nebyly
umisťovány stavby a zařízení vyžadující ochranu před
hlukem vůči navrženému koridoru silniční komunikace
I/36, stávající silniční komunikaci II/333, která bude v
budoucnosti plnit funkci přivaděče na navržený koridor
I/36.
KHS požaduje vyloučit z lokalit Z31, P7, P8 a P9 trvalé
bydlení.
Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje, U Divadla 828,
530 02, Pardubice –

Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje se sídlem v Pardubicích ve věci změny
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doplnění stanoviska
č.j. KHSPA
06392/2012/HOK-Pce
ze dne 19.4. 2012

funkčního využití přestavbových ploch P7, P8, P9 a
plochy Z31 v k.ú. Lázně Bohdaneč.

- doplňující stanovisko bylo dohodnuto s
Krajskou hygienickou stanicí dne 17. 4. 2012

Jedná se o přestavbové lokality P7, P8, P9 a plochu Z31,
které jsou uvedeny v návrhu územního plánu Lázně
Bohdaneč. Tyto lokality jsou situovány v blízkosti
navrhovaného koridoru silniční komunikace I/36. Výše
uvedené lokality jsou funkčním využitím navrženy jako
občanská vybavenost – veřejná infrastruktura, komerční
zařízení malá a střední. Dle regulativu pro navržené
funkční využití se do lokalit mohou umisťovat stavby a
zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu před hlukem
z navrženého koridoru silniční komunikace I/36.
V mapovém podkladu hlukové studie k doplnění
dokumentace záměru podle § 8 odst. 1 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, kterou zpracoval Ing. Mojmír Novotný,
Transconsult s.r.o., Hradec Králové, v říjnu 2010, není
přestavbová lokalita P9 zakreslena a tudíž vyhodnocena.
Je zde zakreslen pouze stávající zemědělský areál.
Vyhodnocení podle průběhu izofon pouze s ohledem na
stávajícího zemědělský areálu není objektivní.
Předpokládané funkční využití lokality P9, P8, P7 a Z31
bude prověřeno a upřesněno po zpracování územní
studie, jejíž součástí bude také aktualizované hlukové
posouzení koridoru I/36 ve vztahu k nově navržené
přestavbové ploše P9, P8, P7 a ploše Z31. Stavby a
zařízení, které by mohly vyžadovat ochranu před hlukem
z navrženého koridoru silnice I/36 budou v lokalitách P9,
P8, P7 a Z31 umístěny tak, aby bylo zajištěno plnění
hygienických limitů hluku dle platné právní úpravy.
Dále KHS požaduje vyloučit z navrhované přestavbové

- předpokládané funkční využití a plnění
hygienických limitů v lokalitách P9, P8, P7 a Z31
(aktualizované hlukové posouzení koridoru I/36 ve
vztahu k lokalitám P9, P8, P7 a Z31) bude
prověřeno a upřesněno v územních studiích - ÚS –
II (lokality Z8+P8+K6+K12), ÚS – IV (lokality
Z31+P9+R1) a ÚS – VI (lokality Z29+Z59+P7+K11).
- stavby a zařízení, které by mohly vyžadovat
ochranu před hlukem z navrženého koridoru silnice
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lokality P7, P8, P9 a lokality Z31 trvalé bydlení. Důvodem
je pravděpodobné překročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru silniční komunikace I/36 a tím
výrazné snížení pohody bydlení. Stavby a zařízení v
ploše P9, P8, P7 a Z31, by se měly umístit tak, aby došlo
k co největší minimalizaci negativních vlivů z dopravy
(navrženého silničního koridoru I/36).
Případné stavby a zařízení v lokalitě P9, P8, P7 a Z31,
které by mohly vyžadovat ochranu před hlukem z
navrženého koridoru silniční komunikace I/36, budou
vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany
před hlukem vůči navrženému koridoru silniční
komunikace I/36. Přestavbové lokality P7 a P8 budou
ještě vedeny jako podmíněně přípustné z hlediska
ochrany před hlukem vůči stávající silniční komunikaci
II/333, která bude v budoucnu plnit funkci přivaděče na
navržený koridor I/36.
V další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.) KHS
požaduje doložit nepřekročení hygienických limitů hluku
z navrženého koridoru silniční komunikace I/36 (P7, P8,
P9 a Z31) a stávající silniční komunikace II/333, včetně
napojení na přeložku silniční komunikace I/36 (pro
lokality P7, P8).
KHS doporučuje upřednostňovat urbanistická řešení
před technickými a neumisťovat stavby a zařízení, které
by mohly vyžadovat ochranu před hlukem k významných
liniových zdrojů hluku – ke koridoru silniční komunikace
I/36.

I/36 budou v lokalitách P9, P8, P7 a Z31 vedeny
jako podmíněně přípustné z hlediska ochrany před
hlukem vůči tomuto koridoru a budou umístěny tak,
aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku
dle platné právní úpravy.
- v lokalitách P9, P8, P7 a Z31 bude vyloučeno
trvalé bydlení.
- přestavbové lokality P7 a P8 budou vedeny jako
podmíněně přípustné z hlediska ochrany před
hlukem vůči stávající silniční komunikaci II/333,
která bude v budoucnu plnit funkci přivaděče na
navržený koridor I/36.

- v další fázi (územní řízení, regulační plán, apod.)
bude pro lokality P7, P8, P9 a Z31 doloženo
nepřekročení hygienických limitů hluku z
navrženého koridoru silniční komunikace I/36 a
stávající silniční komunikace II/333, včetně napojení
na přeložku silniční komunikace I/36.

Výše uvedené podmínky jsou stanoveny z důvodu
výhledového zajištění plnění platných hygienických limitů
hlučnosti (v době posouzení návrhu územního plánu
Lázně Bohdaneč jsou hygienické limity hlučnosti
stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb.), po
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případném umístění objektů vyžadujících ochranu před
hlukem z koridoru silniční komunikace I/36 a silniční
komunikace II/333, v souladu s § 77 zákona č. 258/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4.

5.

6.

7.

Krajská veterinární
správa, Husova 1747,
530 03, Pardubice
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního hospodářství,
Komenského 125, 532
11, Pardubice
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor školství, kultury a
tělovýchovy, oddělení
kultury a památkové
péče, Komenského 125,
532 11, Pardubice
Č.j. KrÚ - 2523/2012
OŠKT OKPP ze dne
11.1.2012
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a zemědělství,
Komenského 125, 532
11, Pardubice
Č.j.
KrÚ105616/2011/OŽPZ/
PI ze dne 16.1.2012

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko
- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko

Oznamujeme Vám tímto, že Krajský úřad Pardubického
kraje, oddělení kultury- a památkové péče není
příslušným správním orgánem v dané věci. Tím je podle
ust. § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě
Magistrát města Pardubic, úsek výkonu státní památkové
péče. Žádáme Vás, abyste se na nás nadále obraceli
pouze v případě, kdy se v řešeném území nachází
památková zóna nebo národní kulturní památka.
Stanovisko dotčených orgánů ve smyslu ust. § 50
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje k
akci: "Společné jednání o návrhu územního plánu
Lázně Bohdaneč."
Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. R.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
nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany

- vzato na vědomí

- stanovisko bez připomínek
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ovzduší krajského úřadu v Pardubicích k předloženému
návrhu zadání územně plánovací dokumentace
připomínky.
Orgán ochrany přírody (zpracovatel vyjádření Mgr.
Radka Plívová):
Z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a
regionálního územního systému ekologické stability (dále
ÚSES), evropsky významných lokalit nebo ptačích
oblastí, které jsou v kompetenci Krajského úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny,
není proti návrhu ÚP námitek.
Pokud by došlo ke změnám nebo úpravám ÚSES v
dotčených katastrálních územích, může je navrhnout
pouze autorizovaná osoba, pověřená MŽP ČR k
projektování ÚSES na základě úspěšné zkoušky z
odborné způsobilostí v této oblasti, v souladu se
schválenou metodikou.
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.
Upozorňujeme, že dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je nutné si
vyžádat stanovisko, zda zamýšlené pořízení změn může
mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti. Stanovisko je nutné si vyžádat u
krajského úřadu před zpracováním konceptu, resp.
návrhu změny (v případě, že nebude koncept
vypracováván).

- vzato na vědomí stanovisko bez připomínek

- o stanovisko dle § 45h zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění bylo
zažádáno v rámci zpracování návrhu zadání
územního plánu Krajský úřad, odbor životního
prostředí a zemědělství dne 24.3.2009 a obdrželi
jsme stanovisko čj. 17403/2009/OŽPZ/Pe ze dne
6.4.2009 a dne 16.4.2009 jsme zažádali o
stanovisko Správu CHKO Železné hory a obdrželi
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Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
(zpracovatel RNDr. Milan Boukal, Ph.D.)
Z hlediska § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF),
v platném znění (dále jen zákon) máme k předloženému
návrhu tyto připomínky:
Požadujeme doplnit do mapových podkladů vytyčení tzv.
prozatímních ochranných pásem peloidů, které byly
vyhlášeny ministerstvem zdravotnictví dne 21. 4. 1960
pod č.j.: LZ/3-2884-1.4.60.
K žádosti dle § 5 odst. 2 zákona požadujeme předložit i
stanovisko příslušného obecního úřadu obce s
rozšířenou působností k vymezení zastavěného území
[(dle § 15 odst. d) zákona)].
Souhlas dle § 5 odst. 2 zákona bude vydán po
předložení konečného stavu textu, tabulek i mapových
podkladů, a to na základě samostatné žádosti
pořizovatele nebo zpracovatele územního plánu.

jsme stanovisko zn. 00670/ZH/2009 ze dne
21.4.2009.

- projektant doplní do mapových podkladů vytyčení
tzv. prozatímních ochranných pásem peloidů, které
byly vyhlášeny ministerstvem zdravotnictví dne 21.
4. 1960 pod č.j.: LZ/3-2884-1.4.60.
- stanovisko příslušného obecního úřadu obce s
rozšířenou působností k vymezení zastavěného
území předložit nelze, protože zpracování
územního plánu není vymezením zastavěného
území samostatným procesem dle § 58 stavebního
zákona; v tomto procesu se jedná o vymezení
zastavěného území územním plánem a všechny
stanoviska (mimo jiné i stanoviska příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou působností) jsou
součástí tohoto vyhodnocení.
- vzhledem k tomu, že na základě společného
jednání se již žádné zastavitelné plochy nebudou
přidávat o stanovisko dle § 5 odst. 2 zákona, bylo
již zažádáno čj. MmP 21807/2012 ze dne
29.3.2012. K podané žádosti byla obdržena
„Žádost o doplnění podkladů“ pod čj. KrÚ
23958/2012/OŽPZ/Bo ze dne 10.4.2012.
Požadavky dle této žádosti požadujeme
zapracovat do územního plánu.

Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. M.
Vlasák)
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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, máme jako orgán
státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k
předloženému návrhu následující stanovisko:
návrh předpokládá odnětí PUPFL z důvodů zřízení
vodních ploch a jejich převod do ZPF. Vodní plochu není
nutno odnímat z PUPFL, pokud slouží jakoukoli funkcí
lesnímu hospodářství (drobné vodní plochy). O
případném odnětí z PUPFL rozhodne dle kompetencí
lesního zákona Magistrát Pardubice.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí
(zpracovatel Ing. Lucie Stará)
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí vydal pod č.j.
KrÚ 49570/2011/OŽPZ/KA ze dne 7.6. 2011 souhlasné
stanovisko ke koncepci - koncept Územního plánu
města Lázně Bohdaneč za dodržení uvedených
podmínek.

8.

Magistrát města
Pardubic, odbor

- projektant vyhodnotí potřebu odnětí PUPFL z
důvodů zřízení vodních ploch; jestliže vodní plocha
slouží jakoukoli funkcí lesnímu hospodářství není ji
nutno odnímat z PUPFL.

- pořizovatel po společném jednání, vzhledem
k tomu, že na základě schválených pokynů došlo
k zásadní úpravě návrhu územního plánu (po
zpracování konceptu územního plánu) a také
k úpravě Vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný
rozvoj území, požádal opětovně o vydání
stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí; Orgán posuzování vlivů na životní
prostředí vydal stanovisko pod č.j. KrÚ
13896/2012/OŽPZ/ST ze dne 24.2. 2012 se
závěrem, že změny v návrhu Územního plánu
Lázně Bohdaneč nebudou mít významně negativní
dopad do oblasti životního prostředí jak vyplývá i z
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
v návrhu Územního plánu Lázně Bohdaneč a proto
zůstává v platnosti stanovisko č.j. KrÚ
49570/2011/OŽPZ/KA ze dne 7.6. 2011 –
souhlasné.
Výše uvedené údaje požaduje pořizovatel
zapracovat do textové části odůvodnění Územního
plánu Lázně Bohdaneč.

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko
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9.

10.

dopravy, 17. listopadu,
530 02, Pardubice
Magistrát města
Pardubic, Odbor
správních agent, úsek
památkové péče,
Perštýnské nám. 1, 530
21, Pardubice
Čj. MmP 1913/2012 ze
dne 9.1.2012

Magistrát města
Pardubic, odbor

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové
péče, k oznámení Magistrátu města Pardubic, odboru
hlavního architekta, oddělení územního plánování, ze
dne 16.12.2011, o společném jednání o návrhu
územního plánu Lázně Bohdaneč, sděluje toto
stanovisko:
Orgán státní památkové péče vydal k návrhu zadání
územního plánu Lázně Bohdaneč stanovisko pod čj.
MmP 7455/2009 ze dne 25.3.2009, ve kterém
specifikoval rozsah dotčení zájmů státní památkové péče
na řešeném území. Předložený návrh územního plánu
obsahuje soupis památkově chráněných objektů v
textové části i jejich grafické vyznačení ve výkresové
části. Uvedené kulturní památky nesmějí být stavebními
aktivitami nebo rozvojovými záměry poškozeny,
ohroženy nebo znehodnoceny.
Tento požadavek a základní podmínka rozvoje sídla je
aktuální zvláště u rozvojové plochy rezervované pro
výstavbu silničního obchvatu města v severní části, kde
dojde ke křížení komunikace s nemovitou kulturní
památkou, Opatovickým kanálem. Pro přemostění
kanálu budou stanoveny technické podmínky k vlastnímu
projektu stavby tak, aby bylo poškození konstrukce
kanálu zcela eliminováno.
Řešené území je územím s archeologickými nálezy. V
oblasti archeologických památek je třeba provést
drobnou úpravu textu v odůvodnění na straně 55.
Oznamovací povinnost Archeologickému ústavu se
netýká pouze záměru zemních prací, ale záměru
stavební činnosti obecně.
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona

- projektant opraví text odůvodnění na str. 55,
s ohledem na skutečnost, že oznamovací povinnost
Archeologickému ústavu se netýká pouze záměru
zemních prací, ale záměru stavební činnosti
obecně.

- vzato na vědomí, stanovisko je bez připomínek
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životního prostředí,
Štrossova 44, 530 21,
Pardubice
Čj. ŽP/8452/12/Ves ze
dne 8.2.2012

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů nemáme k předloženému návrhu
územního plánu připomínek.
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění nemáme námitek
k předloženému návrhu ÚP, pouze požadujeme upravit
označení a vymezení lokálního ÚSES dle zpracované
Revize lokálního ÚSES a plán ÚSES pro území ORP
Pardubice, která byla pro MmP zpracována v roce 2010.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle
zák.č. 334/192 Sb., není námitek za předpokladu, že
budou v max. míře šetřeny pozemky s třídou ochrany I. a
II.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme
k návrhu námitky. Předložený návrh územního plánu
Lázně Bohdaneč dostatečně řeší možné zábory PUPFL i
ochranné pásmo lesa
Oddělení vodního hospodářství :
Budou respektována ochranná pásma koryt vodních
toků, melioračních odpadů a vodních děl. Odpadní vody
produkované v zástavbě budou likvidovány do stávající
veřejné kanalizace s využitím BČOV pro město
Pardubice.

Stanovisko bylo
doplněno čj.
MmP/14250/12/Me ze
dne 27.2.2012

Věc: Doplnění vyjádření k návrhu Územního plánu
Lázně Bohdaneč Č.j. ŽP/8452/12/Ves
_____________________________________________
________________________________________

- projektant upraví označení a vymezení lokálního
ÚSES dle zpracované Revize lokálního ÚSES a
plán ÚSES pro území ORP Pardubice, která byla
pro MmP zpracována v roce 2010.

- projektant zapracuje do textové části odůvodnění
územního plánu, že budou respektována ochranná
pásma koryt vodních toků, melioračních odpadů a
vodních děl. Likvidace odpadních vod produkované
v zástavbě do stávající veřejné kanalizace
s využitím BČOV pro město Pardubice je v
územním plánu popsána.
- doplňující stanovisko přišlo po termínu,
s ohledem na důležitost jeho obsahu, je
stanovisko vyhodnoceno

Z hlediska ochrany lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o
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lesích, požadujeme upřesnění
v návrhu ÚP Lázně Bohdaneč:

následujících

údajů

Na str. 14 návrhu je uvedeno: Plochy lesní (NL)
Návrh ÚP považuje plochy PUPFL za stabilizované a
důsledně je chrání, kromě nezbytného odnětí pro
vymezenou plochu Z46a, Z54 a K1.
Na str. 34 návrhu je ve stati Doplňující podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití uvedeno:
V ploše Z46a, v návaznosti na křížení se silnicí Lázně
Bohdaneč – Živanice, bude realizována čerpací stanice
PHM.
Na str. 71 návrhu - Odůvodnění Z54 návrhu je
uvedeno:
Dále se navrhuje rozšíření stávajícího parkoviště při
lázeňském parku při východním vstupu silnice I/36 do
města (Z*) a nové parkoviště podél silnice I/36 také v
tomto prostoru (Z54).
Na str. 108 návrhu - Tabulka č. 2 - Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
PUPFL je uvedeno:
Katastrální území Lázně Bohdaneč
Číslo lokality
Způsob využití plochy
Celkový zábor PUPFL (v ha)
Z26
OVM
0,32
Z46a
DS
8,41
K12
ZO
0,10
Z48
ZX
1,95
K1
W
0,05
Celkem
10,83
Považujeme za rozporné tvrzení na str. 14 – plochy - projektant vyřeší rozpory dokumentace ohledně
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PUPFL jsou považovány za stabilní a jsou důsledně
chráněny, kromě nezbytného odnětí pro vymezenou
plochu Z46a, Z54 a K1 a obsah tabulky č. 2 –
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na PUPFL (str. 108 návrhu), protože zábor
PUPFL v tabulce neodpovídá údajům na str. 14 návrhu a
jsou zde také uvedeny jiné vymezené plochy.
V ploše Z46a, v návaznosti na křížení se silnicí Lázně
Bohdaneč – Živanice, bude realizována dle návrhu ÚP
čerpací stanice PHM. Součástí této vymezené plochy je
v místě křížení uvedených silnic také lesní pozemek.
Z návrhu ÚP není zřejmé, zda zábor tohoto lesního
pozemku bude nutný pro výstavbu silnice, nebo na něm
bude čerpací stanice PHM. Pokud by mělo dojít k záboru
lesa pro výstavbu čerpací stanice, nepovažujeme to za
nutné a s takovým řešením nesouhlasíme.

11.

Ministerstvo dopravy
ČR, odbor dopravní
politiky, mezinárodních
vztahů a životního
prostředí, nábř. L.
Svobody 12/22, 110 15,
Praha 1
zn.27/2012-910-UPR/3

Dále se v návrhu ÚP navrhuje rozšíření stávajícího
parkoviště při lázeňském parku při východním vstupu
silnice I/36 do města (Z*) a nové parkoviště podél silnice
I/36 také v tomto prostoru (Z54). Tento záměr není dle
našeho názoru příliš zdůvodněn a není ani navrženo a
zhodnoceno možné alternativní řešení (týká se i dalších
ploch). Tato povinnost v obecné rovině plyne
z ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o
lesích.
Ing. František Meduna
Na základě ustanovení § 4 stavebního zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, vydává Ministerstvo
dopravy, 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 drahách, v
platném znění, podle § 88 odst.l písm. o) a p) zák. č.

záborů PUPFL, konkrétně nezbytného odnětí pro
vymezenou plochu Z46a, Z54 a K1 a obsah tabulky
č. 2 – Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na PUPFL, protože zábor
PUPFL v tabulce neodpovídá údajům na str. 14
návrhu a jsou zde také uvedeny jiné vymezené
plochy.
- podmínka na str. 34 v návrhu územního plánu, která
zní – „v ploše Z46a, v návaznosti na křížení se silnicí
Lázně Bohdaneč - Živanice, bude realizována čerpací
stanice PHM," bude na základě požadavku dotčeného
orgánu (viz. vyhodnocení stanoviska Ministerstva
dopravy) vypuštěna.

- projektant zdůvodní v souladu s ustanovením § 14
odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích návrh
rozšíření stávajícího parkoviště při lázeňském parku
při východním vstupu silnice I/36 do města (Z*) a
nové parkoviště podél silnice I/36 také v tomto
prostoru (Z54).
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ze dne 9.2.2012

49/1997 Sb. o civilním letectví, v platném znění a
podle § 4 zák. č.l 14/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě,
v platném znění, k návrhu územního plánu Lázně
Bohdaneč.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Ministerstvo dopravy zaslalo ke konceptu
územního plánu Lázně Bohdaneč stanovisko
dopisem č.j.: 682/2010-910-UPR/l ze dne 6.12.2010, ve
kterém jsme požadovali vymezení koridoru pro
přeložky silnice I/36 (přivaděč k D 11 a obchvat) a
respektování ochranného pásma stávající silnice I/36
podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
Do řešeného území zasahují 2 úseky, resp.
stavby přeložky „I/36 - Lázně Bohdaneč - dálnice D11
(MÚK Dobřenice)" a „I/36 - Lázně Bohdaneč obchvat". Pro oba záměry jsou zpracovány
dokumentace ve stupni technické studie a oba
záměry byly posouzeny v procesu EIA.
Pro stavby přeložky I/36 jsou v návrhu ÚP
Lázně Bohdaneč vymezeny návrhové plochy
dopravní infrastruktury silniční (DS) - Z46a a Z46b v
šíři ochranného pásma budoucí silnice I. třídy. Tyto
plochy jsou v šíři 100m na obě strany doplněny o
územní rezervu R3 (vyjma částí zastavěného území).
V odůvodnění na str. č. 48 je uvedeno, že osou ploch
Z46a a Z46b je výsledná trasa, která je výsledkem
posuzování záměru v procesu EIA. Stavby přeložky
silnice I/36 jsou v návrhu ÚP zařazeny do veřejně
prospěšných staveb (dále jen VPS) a označeny
indexem WD1. Plocha pro VPS - WD1 je vymezena v
rozsahu ploch Z46a a Z46b. Na základě ukončení
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procesů EIA byla vybrána trasa přeložky silnice I/36,
která bude dále sledována a řešena v dokumentaci
pro územní rozhodnutí ( dále jen DÚR).
Součástí DÚR bude záborový elaborát pro stavbu
a identifikaci jednotlivých pozemků dotčených
stavbou přeložky a souvisejících objektů. V
současné době není DÚR zpracována, proto není k
dispozici záborový elaborát, na základě kterého by
bylo možné označit pozemky nebo jejich části
dotčené stavbou přeložky silnice I/36 (VPS). Výpis
pozemků uvedený na str. č. 35, 36 výrokové části ÚP
nelze proto chápat jako seznam všech potřebných
pozemků pro stavbu přeložky silnice I/36, ale jako
informativní
seznam
pozemků
dotčených
zastavitelnou plochou Z46a a Z46b, resp. plochou WD1.

- projektant ve výrokové části územního plánu
na str. č. 35 u veřejně prospěšné stavby WD1
uvede větu - konkrétní pozemky nebo jejich části
potřebné pro VPS, resp. pro stavbu přeložky I/36 a
související objekty, u kterých bude možné uplatnit právo
vyvlastnění a předkupní právo, bude možné identifikovat
až po zpracování podrobnější dokumentace.
- výpis pozemků dotčených veřejně prospěšnou
stavbou WD1 ve výrokové části územního plánu

na str. č. 35, 36 bude vymazán

Konkrétní pozemky nebo jejich části potřebné pro VPS, resp.
pro stavbu přeložky I/36 a související objekty, u kterých bude
možné uplatnit právo vyvlastnění a předkupní právo, bude
možné identifikovat až po zpracování záborového elaborátu v
DUR.
V blízkosti trasy nebo v ochranném pásmu (OP) stávající
silnice I/36 a v blízkosti koridoru přeložky silnice I/36 jsou v
návrhu ÚP vymezeny plochy:
- u stávající trasy I/36: Z39 - DS, P12 - DS, P13 - SC,
Z58 - SC (nově vymezená, v konceptu nebyla), Z54 - DS (nově
vymezená, v konceptu nebyla). Z48 - ZX (v konceptu
označena ZV),
- v blízkosti plochy Z46a pro přeložku silnice I/36: Z3a BI , Z3b - BI, Z8 - BI (oproti konceptu zmenšen rozsah), Z31 OVM (v konceptu vymezena jako VL), P7 - OVM, P8 - OVM a
plochy zeleně K6, K15 - obě NSp; K2, K3, K13 - všechny NL;

- projektant doplní do textové části návrhu na str. 33 do
způsobu využití kromě bydlení a rekreace také sport,
zdravotní a sociální služby; dále doplní, že v územním,
resp. stavebním řízení musí být prokázáno, že nebudou
překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných
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K 11, K12 - obě ZO; K14 – ZV.
Ve shodě s podmínkou uvedenou ve výrokové části návrhu ÚP
na str. 33,34 nadále platí již dříve (zadání, koncept) uplatněná
podmínka pro umístění staveb a zařízení v plochách zahrnující
způsob využití bydlení, sport, rekreace, zdravotní a sociální
služby. V územním, resp. stavebním řízení musí být
prokázáno, že nebudou překročeny max. přípustné hladiny
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a
chráněných venkovních prostorech.
Nadále platí požadavek řešit dopravní obsluhu
návrhových ploch umístěných u trasy stávající silnice I/36
prostřednictvím místních komunikací. V případě využití
stávajících sjezdů na silnici I/36 pro jiné než dosavadní účely
(např. z důvodů vymezení nových zastavitelných ploch nebo
změny funkce v plochách přestavby), požadujeme posouzení a
vyhodnocení, zda budou stávající připojení, resp. sjezdy
splňovat podmínky stanovené v platných ČSN, požadavky na
BESIP a na dostatečnou kapacitu i po navýšení dopravy
vyvolaném změnou funkce.

vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných
venkovních prostorech.
- projektant dále doplní do kapitoly „Doplňující

podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití“ , že dopravní obsluhu návrhových ploch
umístěných u trasy stávající silnice I/36 nutno řešit
prostřednictvím místních komunikací. V případě využití
stávajících sjezdů na silnici I/36 pro jiné než dosavadní
účely (např. z důvodů vymezení nových zastavitelných
ploch nebo změny funkce v plochách přestavby), je
nutno příslušnému dotčenému orgánu (majetkovému
správci silnice I/36 ŘSD ČR) předložit posouzení a
vyhodnocení, zda budou stávající připojení, resp. sjezdy
splňovat podmínky stanovené v platných ČSN,
požadavky na BESIP a na dostatečnou kapacitu i po
navýšení dopravy vyvolaném změnou funkce.
- projektant vypustí z návrhu územního plánu, str. 34
podmínku – „v ploše Z46a, v návaznosti na křížení se
silnicí Lázně Bohdaneč - Živanice, bude realizována
čerpací stanice PHM."

Ve výrokové části návrhu Ú P je na str. 34 uvedena podmínka:
„ - v ploše Z46a, v návaznosti na křížení se silnicí Lázně
Bohdaneč - Živanice, bude realizována čerpací stanice PHM,"
Uvedenou podmínku požadujeme ze závazné části návrhu ÚP
Lázně Bohdaneč vypustit.
Plocha Z46a je vymezena pro stavbu přeložky silnice I/36,
včetně souvisejících staveb. V místě křížení přeložky silnice
1/36 se silnicí II/333 (dle studie zpracované firmou
Transconsult, 11/2007) se předpokládá úrovňová (průsečná)
křižovatka I/36xII/333. Návrh čerpací stanice PHM v prostoru
křižovatky mimo zastavěné území je v přímém rozporu s ČSN
736101. Dále ze studie vyplývá nutnost respektovat v rámci
celkového řešení křižovatky také cyklostezku Lázně Bohdaneč
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- Živanice (dokončena v r. 2006). V prostoru navrhované
křižovatky I/36xII/333 je na základě procesu EIA, resp.
„Posudku" požadováno např. také vybudování protihlukové
stěny podél severní hranice přeložky I/36. Výše uvedené
objekty jsou souvisejícími objekty (investicemi) ke stavbě
přeložky silnice I/36, která je zároveň veřejně prospěšnou
stavbou, zatímco čerpací stanice PHM nikoliv.
Vzhledem k výše uvedenému nesouhlasíme s požadavkem na
realizaci čerpací stanice PHM v ploše Z46a v prostoru budoucí
křižovatky I/36xII/333.
Ostatní druhy dopravy nejsou návrhem dotčeny.

12.
13.

Ministerstvo kultury

- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko
Ministerstvo obrany ČR, Jako dotčený orgán státní správy na základě § 29 zák. č.
222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, v y d
Sekce podpory, odbor
vojenského
á v á Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž
zdravotnictví,Tychonova jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze
1, 160 01, Praha 6
dne 30.září 2009 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.
Čj. 9782/11129219/2000 Sb. ředitel Vojenské ubytovací a stavební
ÚP/2012-1420 ze dne
správy Pardubice Ing. Pavel Jůn, se sídlem Teplého
1899, 530 02 Pardubice, v souladu s § 175 zák. č.
9.2.2012
183/2006 Sb. (stavebního zákona ), následující
vyjádření:
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 Pardubic formou
vymezených území (§ 175 zákona) jako příloha
pasportních listů.
V řešeném území se nachází ochranné pásmo
letištního radiolokačního prostředku
zahrnuté do jevu 102 - letiště včetně ochranného
pásma viz pasport č. 1/2009.

- projektant zapracuje do textové i grafické části
návrhu územního plánu následující údaje o
území ve správě VUSS Pardubice :

Ochranné pásmo letištního radiolokačního
prostředku zahrnuté do jevu 102 - letiště včetně
ochranného pásma viz pasport č. 1/2009.
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Za vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území - viz. příloha pasportního listu.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENÁ
ÚZEMÍ - celé správní území.

Za vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území - viz. příloha pasportního listu.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá výstavba vyjmenovaná v části VYMEZENÁ ÚZEMÍ - celé správní území.

V řešeném území se nachází komunikační vedení
zahrnuté do jevu 82 komunikační vedení včetně
ochranného pásma viz. pasport č. 7/2009. Za
vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území – viz příloha pasportního listů.

Komunikační vedení zahrnuté do jevu 82
komunikační vedení včetně ochranného pásma
viz. pasport č. 7/2009. Za vymezené území se
v tomto případě považuje zakreslené území – viz
příloha pasportního listů.

- řešené území se nachází v ochranném pásmu
komunikačního nadzemního vedení.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá veškerá výstavba.

- řešené území se nachází v ochranném pásmu
komunikačního nadzemního vedení.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá veškerá výstavba.

Dále se v k.ú. Lázně Bohdaneč nachází vojenský
objekt zahrnutý do jevu 107 vojenský objekt včetně
ochranného pásma viz. pasport č. 165/2009. Za
vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území – viz příloha pasportního listu a
dále území v šířce 50m od hranice vojenského
objektu s ohledem na orientační zákres. Vydání
závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá
veškerá výstavba na tomto vymezeném území.
V řešeném území se nachází vodovodní síť včetně
ochranného pásma zahrnuté do jevu 68, viz. pasport
č. 167/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy
vedení – viz příloha pasportního listu s ohledem na
orientační zákres v mapových listech. Vydání
závazného stanoviska podléhají veškeré zemní
práce.

Vojenský objekt zahrnutý do jevu 107 vojenský
objekt včetně ochranného pásma viz. pasport č.
165/2009. Za vymezené území se v tomto
případě považuje zakreslené území – viz příloha
pasportního listu a dále území v šířce 50m od
hranice vojenského objektu s ohledem na
orientační zákres. Vydání závazného stanoviska
VUSS Pardubice podléhá veškerá výstavba na
tomto vymezeném území.
Vodovodní síť včetně ochranného pásma
zahrnuté do jevu 68, viz. pasport č. 167/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportního listu s
ohledem na orientační zákres v mapových
listech. Vydání závazného stanoviska podléhají
veškeré zemní práce.
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V řešeném území se nachází síť kanalizačních stok
včetně ochranného pásma zahrnuté do jevu 70, viz.
pasport č. 169/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy
vedení – viz příloha pasportního listu s ohledem na
orientační zákres v mapových listech. Vydání
závazného stanoviska podléhají veškeré zemní
práce.

Síť kanalizačních stok včetně ochranného
pásma zahrnuté do jevu 70, viz. pasport č.
169/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportního listu s
ohledem na orientační zákres v mapových
listech. Vydání závazného stanoviska podléhají
veškeré zemní práce.

V řešeném území se nachází nadzemní a podzemní
vedení elektrizační soustavy včetně
ochranného pásma zahrnuté do jevu 73, viz. pasport
č. 171/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené osy
vedení – viz příloha pasportního listu s ohledem na
orientační zákres v mapových listech. Vydání
závazného stanoviska podléhají veškeré zemní
práce.

Nadzemní a podzemní vedení elektrizační
soustavy včetně ochranného pásma zahrnuté
do jevu 73, viz. pasport č. 171/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportního listu s
ohledem na orientační zákres v mapových
listech. Vydání závazného stanoviska podléhají
veškeré zemní práce.

V řešeném území se nachází vedení plynovodu
včetně ochranného pásma zahrnuté do jevu 75, viz.
pasport č. 172/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy
vedení – viz příloha pasportního listu s ohledem na
orientační zákres v mapových listech. Vydání
závazného stanoviska podléhají veškeré zemní
práce.

Vedení plynovodu včetně ochranného pásma
zahrnuté do jevu 75, viz. pasport č. 172/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené
osy vedení – viz příloha pasportního listu s
ohledem na orientační zákres v mapových
listech. Vydání závazného stanoviska podléhají
veškeré zemní práce.

Řešené území se nachází v ochranném pásmu
zahrnutém do jevu 114 jiná ochranná pásma viz.
pasport č. 175/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
zakreslené území – viz příloha pasportního listů.

Řešené území se nachází v ochranném pásmu
zahrnutém do jevu 114 jiná ochranná pásma viz.
pasport č. 175/2009.
Za vymezené území se v tomto případě považuje
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Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá veškerá nadzemní výstavba.
Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové i
grafické části návrhu územního plánu. V případě
souběhu vymezených území výše popsaných platí
pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich
souběh.
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.
Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném
území platí :
Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou
Pardubice, Teplého 1899,
projednána výstavba:
VYMEZENÁ ÚZEMÍ – celé správní území

zakreslené území – viz příloha pasportního listů.
Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice
podléhá veškerá nadzemní výstavba.
V případě souběhu vymezených území výše
popsaných platí pro vymezená území přísnější
požadavek nebo jejich souběh.

- parametry příslušné kategorie komunikace a
ochranná pásma stávajícího i plánovaného
dopravního systému územní plán respektuje.

- plochy pro výstavbu větrných elektráren územní
plán neřeší.

- územní plán neřeší územní rozhodnutí ani
konkrétní stavební činnost; podmínky pro územní a
stavební činnost v řešeném území jsou vypsány v
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Vymezeným územím MO ve smyslu § 175 zák.č.183/06
Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany, je celé území :
celé území pro tyto druhy výstavby:
• stavby vyšší než 15 m nad terénem pokud není výše
uvedeno jinak;
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a
obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou
konstrukcí apod.);
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS
radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren
apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN
a VVN;
• změny využití území;
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky,
rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na
nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních
objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl ( přehrady, rybníky);
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich,
regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou
dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol,
manipulačních ploch nebo jejich rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy
a rekonstrukce objektů na nich;
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce,
elektrifikace, změna zařazení apod.;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž
přísluší hospodařit MO
Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny

odůvodnění územního plánu.
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14.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku
32, 110 15, Praha 1
ze dne 19.12.2011
Zn. 47489/2011/03100
ze dne 19.12.2011

15.

Ministerstvo vnitra, Nad
Štolou 936, 170 34,
Praha
Ministerstvo
zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a
zřídel, Palackého nám.
4, 128 01, Praha 2
Čj. MZDR 82275/20113/OZD-ČIL-L ze dne
7.2.2012

16.

pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy
resortu MO.
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání
nerostného bohatství a těžby nerostných surovin
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci
žádné připomínky, protože návrh akceptuje dosud
netěžené výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč,
č. lož. 3 209700, s chráněným ložiskovým územím
stejného názvu . Ochranou a evidencí tohoto ložiska je
pověřenaČeská geologická služba-Geofond.
- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko
Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 – Český inspektorát
lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle §
37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, návrhu územního plánu
Lázně Bohdaneč sděluje:
1. V průběhu projednávání návrhu územního plánu
Lázně Bohdaneč předložilo město Lázně Bohdaneč
spolu se zástupci Léčebných lázní Bohdaneč a.s.
dopisem č.j. 628/12/ORM/PKuze dne 20.1.2012
společný návrh na změnu rozsahu vnitřního území
lázeňského místa (dále jen VÚLM) Lázně Bohdaneč.
Statut lázeňského místa v čl. I odst. 3 tuto možnost
připouští po projednání a se souhlasem ČIL. S
předloženým návrhem změny VÚLM, jehož rozsah je
vymezen v grafické příloze dopisu, ČIL souhlasí a
zároveň souhlasí s jeho zapracováním do
projednávaného územního plánu. V soupisu parcel
katastru nemovitostí nacházejících se ve VÚLM, který byl

- stanovisko je bez připomínek

- projektant zapracuje do návrhu územního plánu
změnu rozsahu vnitřního území lázeňského místa
(VÚLM ) dle grafické přílohy dopisu
č.j.628/12/ORM/PKu ze dne 20.1.2012 (poskytne
město Lázně Bohdaneč); projektant doplní dle
požadavku ČIL do VÚLM chybějící parcely č. 33/2 a
1037/53 v katastrálním území Lázně Bohdaneč.

229

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

rovněž přílohou návrhu, požaduje ČIL v rámci územního
plánu doplnit chybějící parcely č. 33/2 a 1037/53 v
katastrálním území Lázně Bohdaneč. Po schválení a
vydání územního plánu předá ČIL nové údaje o území z
hlediska sledovaného jevu z řádku 56 části A přílohy č. 1
k vyhlášce č. 500/2006 Sb. pořizovateli územně
analytických pokladů. ČIL předpokládá, že rozsah takto
upraveného VÚLM použije město v rámci návrhu nového
statutu lázeňského místa.
2. ČIL nesouhlasí s návrhem funkčního využití plochy
Z55 jako plochy občanského vybavení(OVM) a požaduje
plochu ponechat jako stabilizovanou plochu veřejných
prostranství (PV), jak byla uvažována již v konceptu
územního plánu a jejímž hlavním využitím jsou zpevněné
plochy a zeleň - stávající park. Plocha se nachází ve
VÚLM a způsob navrhovaného využití OVM určeného
pro výstavbu veřejné infrastruktury a komerčních
zařízení není v souladu s ustanoveními čl. II odst. 7
statutu lázeňského místa.
Z hlediska ochrany přírodních léčebných lázní a
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Lázně
Bohdaneč nejsou k projednávanému návrhu územního
plánu další připomínky.

- projektant ponechá plochu Z55 jako OVM a
upřesní v územním plánu možné využití pro tuto
plochu v souladu se Statutem lázeňského místa
tak, aby způsob využití plochy Z55 byl jednoznačně
vymezen a odlišen od způsobu využití ploch OVM
nacházejících se mimo vnitřní území lázeňského
místa (vyhodnocení stanoviska bylo dohodnuto s
Ministerstvem zdravotnictví, Českým inspektorátem
lázní a zřídel dohodou čj. MZDR 12008/20122/OZD-ČIL-L ze dne 12.4.2012).
Odůvodnění:
ČIL požaduje plochu Z55 ponechat jako
stabilizovanou plochu veřejných prostranství (PV),
jak byla uvažována již v konceptu územního plánu.
Plochy PV umožňují stavby občanského vybavení
(služby), míru využití plochy max. 70 % a maximální
výšku zástavby 4 m, což by v případě budoucího
využití nekorespondovalo s okolní zástavbou. OVM
pak umožňuje výškovou hladinu zástavby 12 m,
využití pro občanské vybavení charakteru veřejné
infrastruktury a charakteru komerčních zařízení
malých a středních. V současně platném územním
plánu (ÚP) je výšková hladina ve VLÚ povolena 3
podlažní, výjimečně 4 podlažní. Na základě těchto
skutečností je plocha OVM pro lokalitu Z 55
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17.

Ministerstvo
zemědělství ČR,
Pozemkový úřad, B.
Němcové 231, 530 02,
Pardubice
zn. 16VD28/2010130747 ze dne
9.1.2012

18.

Ministerstvo životního
prostředí
Obvodní báňský úřad v
Trutnově, pracoviště
Hradec Králové,
Wonkova 1142, 500 02,
Hradec Králové
Zn. SBS
39484/2011/09/1/Ko/Lá
ze dne 10.1.2012

19.

Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu
Lázně Bohdaneč sděluje : v katastrálním území Lázně
Bohdaneč se neplánuje do roku 2017 zahájení
komplexních pozemkových úprav. Přesto při návrhu
územního plánu doporučujeme ponechat část
zemědělské půdy ve vlastnictví města na realizaci "Plánu
společných zařízení ( čestní síť, biokoridory, biocentra,
vodohospodářská, protierozní opatření, aj.), pokud by
byly KPÚ zahájeny dříve.
- dotčený orgán neuplatnil v zákonné lhůtě své
stanovisko
Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického Vás tímto
upozorňuje na to, že podle mapové dokumentace, kterou
Váš úřad vystavil na internetové adrese, jsou v návrhu
územního plánu některé plochy navrženy k řešení tak, že
zasahují do stanovených bezpečnostních pásem od
objektů, ve kterých nakládá s výbušninami organizace
Explosia a.s.
Z výše uvedeného důvodu trvá zdejší úřad na tom, aby v
jednotlivých bezpečnostních pásmech nebyly povolovány
stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební provedení
apod. nebude odpovídat povolenému stupni jejich
poškození a to ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo
zařízení umožňoval zrealizovat územní plán. Tato
podmínka by měla být podle našeho názoru přímo
zapracována do textu předloženého návrhu konceptu.
V budoucnu je nutné totiž předejít případným
nedorozuměním při získávání souhlasů pro vydávání
územních a stavebních povolení, ve vztahu k jednotlivým
nepřípustným stavbám a tím zabránit případným střetům

urbanisticky vhodnější.
Použité podklady :
Zápis z jednání vnitřní území lázeňského místa
Lázně Bohdaneč ze dne 23.2.2012
- územní plán neřeší vlastnické vztahy

- projektant zapracuje do územního plánu
podmínku, aby v jednotlivých stanovených
bezpečnostních pásmech od objektů, ve kterých
nakládá s výbušninami organizace Explosia a.s.,
nebyly povolovány stavby a zařízení, jejichž
charakter, stavební provedení apod. nebude
odpovídat povolenému stupni jejich poškození a to
ani tehdy, jestliže by takovou stavbu nebo zařízení
umožňoval zrealizovat územní plán.

231

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

zájmů mezi orgány územního plánování, stavebními
úřady, obvodním báňským úřadem a žadatelem.
Dále Vás upozorňujeme na to, že v jednotlivých
bezpečnostních pásmech je nutné počítat se škodami,
které vzniknou i na objektech, které je možné do určitého
konkrétního bezpečnostního pásma situovat, jak vyplývá
například z tabulek vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, 102/1994 Sb. a dalších.
Zdejší úřad má k dispozici vyjádření, které k Vašemu
oznámení o projednání Návrhu územního plánu Lázně
Bohdaneč vydala organizace Explosia a.s. (dopis ze dne
4.1.2012 č.j. 1808/RÚS/10/2012). Požadavky, které
organizace Explosia a.s. v citovaném dopise uvádí,
pokládáme za opodstatněné a požadujeme jejich
respektování.
V textové části zpřístupněné dokumentace „NÁVRH
TEXTOVÉ ČÁSTI" z listopadu 2011, která je vystavena
na Vámi uvedené internetové adrese, je uvedeno, že na
severovýchodním okraji leží CHLÚ a ložisko nerostných
surovin Lázně Bohdaneč, které je vymezeno pro těžbu
štěrkopísku. Stanovením chráněného ložiskového území
(dále jen CHLÚ) se zajišťuje ochrana výhradního ložiska
proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. CHLÚ
zahrnuje území, ne kterém stavby a zařízení, které
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, by mohly
znemožnit nebo ztížit dobývání výhradního ložiska.
Některá bezpečnostní pásma jsou v dokumentaci
konkrétně uváděna jako místa s omezeným využitím
území. Rovněž u stanoveného CHLÚ by tedy bylo
vhodné (s ohledem na povinnost, která vyplývá orgánům
územního plánování a zpracovatelům územně plánovací
dokumentace při územně plánovací činnosti z
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., ve znění
pozdějších zákonů (horní zákon)) do textové části
zapracovat zákonnou povinnost, že ve stanoveném

- dále je nutno zapracovat do textové části
odůvodnění upozornění, že v jednotlivých
bezpečnostních pásmech je nutné počítat se
škodami, které vzniknou i na objektech, které je
možné do určitého konkrétního bezpečnostního
pásma situovat, jak vyplývá například z tabulek
vyhlášky č. 99/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, 102/1994 Sb. a dalších.

- projektant zapracuje do textové části s ohledem
na zákonnou povinnost, že ve stanoveném CHLÚ
(na severovýchodním okraji leží CHLÚ a ložisko
nerostných surovin Lázně Bohdaneč) nesmí být
zřizovány stavby a zařízení, které nesouvisí s
dobýváním výhradního ložiska, pokud proto
nebudou splněny podmínky stanovené v horním
zákoně.
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CHLÚ nesmí být zřizovány stavby a zařízení, které
nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, pokud proto
nebudou splněny podmínky stanovené v horním zákoně.

20.

21.

Vojenská ubytovací a
stavební správa,
Teplého 1899/C, 530 02
Pardubice
Správa CHKO Železné
hory, Náměstí 317, 538
25, Nasavrky
Zn. 02414/ZH/2011 ze
dne 9.2.2012

Zdejší úřad bude na omezení některých činností v CHLÚ
(podle ustanovení § 18 výše citovaného horního zákona)
trvat.
- stanovisko bylo poskytnuto prostřednictvím dotčeného
orgánu - Ministerstva obrany ČR, viz. poř. č. 13.

Správa CHKO Železné hory jako orgán státní správy
ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 78 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění (dále jen „zákon“) souhlasí s výše
uvedeným návrhem územního plánu Lázně Bohdaneč za
těchto podmínek :
1. Pro Plochy vodní a vodohospodářské (W) budou v
přípustném využití uvedeny i mokřady a přírodě
blízké ekosystémy. Tato podmínka vyplývá z faktu, že
vodní plochy v NPR Bohdanečský rybník mají primární
funkci ekosystému, který hostí znančné množství zvláště
chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V
tomto konkrétním případě je chov ryb funkcí doplňkovou.
2. Na území NPR Bohdanečský rybník budou Plochy
zemědělské zařazeny do ploch smíšených
nezastavěného území konkrétně do ploch změn –
přírodní (NSp). Tento požadavek vyplývá z faktu, že dle
§ 28 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny je využívání národní přírodní rezervace možné
jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav
přírodního prostředí. Z tohoto důvodu jsou veškeré
pozemky na území NPR Bohdanečský rybník

- projektant doplní do Podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití pro Plochy vodní a
vodohospodářské (W) do přípustného využití mokřady a přírodě blízké ekosystémy.

- projektant zařadí na území NPR Bohdanečský
rybník Plochy zemědělské do Ploch smíšených
nezastavěného území konkrétně do ploch změn –
přírodní (NSp).
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.

Sousední obce
Obec Křičeň, Křičeň 88,
Lázně Bohdaneč, 533
41
Obec Dolany, Dolany
78, Opatovice nad
Labem, 533 45
Obec Stéblová,
Stéblová 12, Opatovice
nad Labem, 533 45
Obec Srch, Pardubická
100, Staré Hradiště u
Pardubic, 533 52
Obec Rybitví, Školní
180, Rybitví, 533 54
Obec Černá u
Bohdanče, Černá u
Bohdanče 156, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Obec Živanice, Živanice
152, Živanice, 533 42
Obec Neratov, Neratov
12, Lázně Bohdaneč,
533 41, ze dne
6.1.2012

obhospodařovány dle schváleného plánu péče pro tuto
NPR, kdy hlavním cílem této péče není zemědělská
produkce, ale, v duchu citovaného zákona, zachování
přírodě blízkých ekosystémů. To v některých případech
znamená ponechání části pozemků po určitou dobu
ladem, posunutou seč, tvorbu tůní apod. Tento přístup je
často v rozporu s klasickým zemědělským
obhospodařováním. Naopak tento způsob péče o území
NPR Bohdanečský rybník zcela odpovídá definici a
využití ploch přírodních (NSp).
Připomínky
- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

Vyhodnocení připomínek

- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku
Jako sousední obec Neratov dáváme následující
připomínku k návrhu nového ÚP města Lázně Bohdaneč:
Návrh plochy pro veřejně prospěšnou stavbu pro
němotoristickou dopravu na pozemek p.č. 1093/1 k.ú.

- projektant prověří možnost návrhu plochy pro
veřejně prospěšnou stavbu pro nemotoristickou
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Věc: Zrušení
připomínky k návrhu
ÚP Lázně Bohdaneč,
dopis zaslán dne
5.4.2012

Lázně Bohdaneč o výměře 5420m2, č. LV 1002, typ
parcely - parcela katastru nemovitosti, mapový list DKM,
způsob využití - ostatní komunikace a druh poozemku
ostatní plocha. Vlastník Česká republika, správa
nemovitostí ve vlastnictví státu - Pozemkový fond České
republiky, Husitská ul. 1024/119 Praha Žižkov 130 00.
Odůvodnění:
Je nutné z bezpečnostních důvodů vymezit ze silnice
III/0361 směr Lázně Bohdaneč -Neratov nemotoristickou
dopravu - cyklostezka č. 4039 směr Přelouč-Břehy a č
4274 směr Vápno - Trhoňka, včetně chodců (děti ze
školy, občané Neeratova a Novinska, majitelé chat,
turisté, kteří tuto vozovku používají na trase L. Bohdaneč
- koupaliště - -Neratov přes chaty Neratov k rybníkům
Skříň a Rozhrna atd.). Do roku 2007 se užívala cesta,
která vede okolo pozemku Nádržka a Na Sádkách přes
Černskou struhu do místní části obce Neratov Novinsko. Tato cesta byla zrušena na základě
odstranění mostku přes Černskou struhu, který tam byl
postaven bez stavebního povolení a bez souhlasu
vlastníků pozemků.
Připomínka byla podána na zasedání zastupitelstva obce
Neratov dne 7.12.2011, usnesení č. 32.

dopravu (cyklostezka) na pozemku p.č. 1093/1 k.ú.
Lázně Bohdaneč o výměře 5420m2; vzhledem k
tomu, že pozemek leží v blízkosti Opatovického
kanálu, bude zažádáno o doplnění posouzení vlivů
na životní prostředí.
Vyhodnocení připomínky zrušeno na základě
dopisu obce Neratov ze dne 5.4.2012 !

Dne 06.01.2012 podal Obec Neratov na společném
jednání o návrhu ÚP Lázně Bohdaneč připomínku jako
sousední obec. Připomínka se týkala návrhu plochy pro
veřejně prospěšnou stavbu pro nemotoristickou dopravu
na pozemek p.č. 1093/1 k.ú. Lázně Bohdaneč. Ze
společného jednání PF ČR, Města L. Bohdaneč,
Rybničního hospodářství Lázně Bohdaneč a Obce
Neratov dne 21.03.2012, vyplynulo, že p.č. 1093/1 není
vhodná pro cyklotrasu a to z důvodu, že na uvedené
parcele jsou stavby pro provoz Rybničního hospodářství
a parcela je navržena u Pozemkového fondu k převedení

- s ohledem na skutečnost, že obec Neratov svým
dopisem s odůvodněním ze dne 5.4.2012 svoji
připomínku, která byla podána dne 6.1.2012
zrušila, pořizovatel výše uvedené vyhodnocení
připomínky ruší.
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na Rybniční hospodářství LB.
Z těchto důvodů odstupujeme od dané připomínky k ÚP
Lázně Bohdaneč.
Rozhodnuto na Zastupitelstvu obce Neratov dne
04.04.2012, usnesení č. 4.
30.

31.

32.

Obec Bukovka,
Bukovka 28, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Statutární město
Pardubice, ing. Martin
Bílek- náměstek
primátora, Perštýnské
nám. Č.p. 1, 530 12,
Pardubice 12
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor strategického
rozvoje a evropských
fondů,Komenského
125, 532 11, Pardubice
čj. KrÚ 105618/2011
OSRKEF OUP ze dne
24.1.2012

- obec neuplatnila v zákonné lhůtě připomínku

- město neuplatnilo v zákonné lhůtě připomínku

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor strategického
rozvoje kraje a evropských fondů, obdržel dne 16. 12.
2011 oznámení o společném jednání o návrhu
Územního plánu Lázně Bohdaneč (dále jen návrh ÚP).
Podle ustanovení § 50 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební
zákon), Vám sdělujeme následující vyjádření.
Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR
Pk) vyplývají následující úkoly pro územní plánování
řešeného území:
• Respektovat priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou stanovené v kap.
1 ZÚR Pk.
• Respektovat zásady pro usměrňování územního
rozvoje a úkoly pro územní plánování, které jsou
stanovené pro rozvojovou oblast republikového významu
OB 4 Hradec Králové -Pardubice v čl. 12 a v čl. 13 ZÚR
Pk.
• Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru
nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné

- projektant v rámci respektování článku 82 ZÚR Pk
(v šířkách koridorů (pro silnice I. třídy v šířce 300 m)
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stavby D08 - přeložka silníce I/36 Lázně Bohdaneč - D
11.
• Požadavek na vymezení a zpřesnění koridoru
nadmístního významu pro umístění veřejně prospěšné
stavby D09 - přeložka silníce I/36 Lázně Bohdaneč.
• Zpřesnit vymezení regionálních skladebných částí
územního systému ekologické stability (NRBC 8
Bohdaneč, K 72, RBC 9007 Neratov) při respektování čl.
112 a čl. 113 ZÚR Pk.
Podle článku 82 ZÚR Pk nelze v šířkách koridorů (pro
silnice I. třídy v šířce 300 m) vymezovat nové
zastavitelné plochy kromě ploch dopravní infrastruktury.
Z těchto důvodů nesouhlasíme s vymezením nových
zastavitelných ploch Z31, Z8, Z29 a přestavbových ploch
P7, P8.
Do textové části odůvodnění požadujeme doplnit
posouzení souladu návrhu ÚP s prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které
jsou stanovené v kap. 1 ZÚR Pk. Na str. 40 textové části
odůvodnění je uvedeno, že ZÚR Pk byly vydány v lednu
2010, tento chybný údaj je třeba opravit na duben 2010.
Ostatní výše uvedené zásady (OB 4) a záměry (přeložka
silnice I/36 a USES) jsou do návrhu ÚP zapracovány.
Z hlediska širších územních vztahů v kap. II.1.a) chybí
posouzení koordinace navrhovaných záměrů s územními
plány sousedních obcí a naopak (např. ÚP Rybitví územní rezerva pro přeložku silnice III/322 25 a míst.
komunikace s připojením na přeložku I/36; cyklostezky).
V grafické části je nutné prověřit, zda je zastavěné území
vymezeno v souladu s § 58 odst. 2 stavebního zákona
(... s výjimkou pozemků přiléhajících k hranici intravilánu
navrácených do orné půdy nebo do lesních pozemků...).

nelze vymezovat nové zastavitelné plochy kromě
ploch dopravní infrastruktury) upraví velikost
zastavitelné plochy Z 31 dle Změn a doplňků I
ÚPSÚ Lázně Bohdaneč, Neratov (tj. plocha
nebude svojí rozlohou zasahovat do územní
rezervy R3 pro plochy dopravní infrastruktury DS);
u zastavitelných ploch Z8 a Z29 nejde o rozpor se
ZÚR Pk, jedná se o zastavitelné plochy, které jsou
převzaty z původního územního plánu; projektant
zapracuje do podmínek zpracování územních studií
ÚS – II (lokality Z8+P8+K6+K12), ÚS – IV (lokality
Z31+P9+R1) a ÚS – VI (lokality Z29+Z59+P7+K11),
že jejich řešení, bude ve vazbě na plochy dopravní
infrastruktury DS, tj. navržený koridor silniční
komunikace I/36 a stávající silniční komunikace
II/333.
- projektant doplní do textové části odůvodnění
posouzení souladu návrhu ÚP s prioritami
územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území, které jsou stanovené v kap. 1 ZÚR
Pk.
- projektant opraví chybný údaj na str. 40 textové
části odůvodnění, kde je uvedeno, že ZÚR Pk byly
vydány v lednu 2010, tento údaj je třeba opravit na
duben 2010.
- projektant doplní do kapitoly II.1.a) posouzení
koordinace navrhovaných záměrů s územními
plány sousedních obcí a naopak (např. ÚP Rybitví územní rezerva pro přeložku silnice III/322 25 a
míst. komunikace s připojením na přeložku I/36;
cyklostezky).
- projektant v grafické části prověří, zda je
zastavěné území vymezeno v souladu s § 58 odst.
2 stavebního zákona (... s výjimkou pozemků
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Domníváme se, že součástí odůvodnění by již mělo být
vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek ke
konceptu územního plánu.
Pro nadregionální biokoridor K72 nedoporučujeme
stanovovat předkupní právo, a to z důvodu probíhající
aktualizace nadregionálního systému ekologické stability,
kterou zajišťuje Ministerstvo životního prostředí a
připravované novely stavebního zákona, podle které se
již pro veřejně prospěšná opatření nevymezuje
předkupní právo.
Pro podmíněně přípustné využití (SV) musí být
stanoveny konkrétní podmínky, které musí být splněny
před vydáním správního rozhodnutí. Nejedná se o další
výčet přípustných možností.

33.

34.

35.

Projektant a
objednatel
SURPMO a.s. Praha,
Projektové středisko
Hradec Králové
Ekoaudit, Gočárova
615, 533 41 Lázně
Bohdaneč
Město Lázně
Bohdnaneč
Čj. 1029/2012 ze dne
8.2.2012

Stanovisko dle § 51 stavebního zákona Vám sdělíme po
předložení zprávy o projednání, zpracované v souladu s
§ 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
Připomínky

přiléhajících k hranici intravilánu navrácených do
orné půdy nebo do lesních pozemků...).
- textová část odůvodnění, které součástí bude
vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek ke
konceptu územního plánu bude součástí přezkumu
a odůvodnění návrhu územního plánu v souladu s §
53 stavebního zákona.
- projektant zruší v textové části návrhu územního
plánu předkupní právo pro nadregionální biokoridor
K72 z důvodu probíhající aktualizace
nadregionálního systému ekologické stability,
kterou zajišťuje Ministerstvo životního prostředí a
připravované novely stavebního zákona, podle
které se již pro veřejně prospěšná opatření
nevymezuje předkupní právo.
- projektant upraví podmíněně přípustné využití
ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby byly
stanoveny konkrétní podmínky, které budou
splněny před vydáním správního rozhodnutí (ne
další výčet přípustných možností).
Vyhodnocení připomínek

- bez připomínek

- bez připomínek

Vážená paní architektko,
v rámci společného jednání o návrhu územního
plánu města Lázně Bohdaneč (ÚP) jsem se detailně
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seznámila s obsahem projednávané dokumentace.
Jsem si vědoma toho, že Město, které v procesu
pořízení ÚP zastupuji, není ve společném projednání
dotčeným subjektem, avšak z pozice určeného
zastupitele považuji za nezbytné opakovaně vyslovit
následující názor objednatele ÚP:
Textová část odůvodnění není plně v souladu s
vydanými pokyny, zejména pak s pokyny č. 10 a 11.

- pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
vyhodnotil soulad dokumentace územního plánu s
vydanými pokyny; vyhodnocení je součástí této
Tento závěr jsem písemně sdělila projektantovi 25. tabulky (viz. poř. č. 36).
11. 2011 jako součást vyjádření k pracovní verzí
návrhu ÚP. Konstatuji tedy, že podle mého názoru
projektant náležitě nereagoval a dokumentaci
dostatečně pro společné projednání neupravil.
Žádám Vás proto, abyste v rámci kompetencí,
svěřených pořizovateli zákonem, brala uvedený
názor Města na zřetel.
Pokud uvážíte, že textová část odůvodnění je v
souladu s pokyny, vnímejte prosím toto mé sdělení
jako nadbytečné.

Požadavek zadavatele
čj. 2524/2012 ze dne
17.4.2012

Projednávaná dokumentace dále trpí nedostatky,
jejíchž charakter lze označit dílem jako věcný (např.
chybné místní názvy, měrné jednotky apod.) a dílem
jako formální (např. mluvnické, případně stylistické
chyby). Budu-li o to z Vaší strany požádána, na
nejbližší osobní konzultací Vám soupis těchto vad - požadavek města byl zaslán po termínu, ale
s ohledem na důležitost jejího obsahu, je
předám.
doplnění stanoviska vyhodnoceno
- projektant ve výrokové části územního plánu
na
str. č. 36 u veřejně prospěšné stavby WD2
Vážená paní architektko,
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v rámci společného jednání žádáme o vypuštění
výčtu pozemků veřejně prospěšné stavby WD2
(cyklistická stezka ke golfu). Předkupní právo a
právo vyvlastnění bude uplatněno po
aktualizaci/změně územního plánu města, kde bude
uveden výčet pozemků na základě projektové
dokumentace (DUR).

36.

uvede větu - konkrétní pozemky nebo jejich části
potřebné pro VPS, resp. pro stavbu cyklostezky (Z51) a
souvisejících objektů, u kterých bude možné uplatnit
právo vyvlastnění a předkupní právo, bude možné
identifikovat až po zpracování podrobnější

projektové dokumentace.
- výpis pozemků dotčených veřejně prospěšnou
stavbou WD2 ve výrokové části územního plánu
na str. č. 36 bude vymazán.

Vyhodnocení splnění Pokynů:
1) Projektant sjednotí názvosloví v textové části
územního plánu, opraví a doplní formulace textů
a také provede opravu formálních chyb (viz.
provedené korekce textové části – pořizovatel);
projektant dále opraví a doplní obsah textové
části územního plánu v souladu s vyhl. č.
1.1 Urbanistická koncepce
500/2006 Sb..
4) Urbanistickou
koncepci
doplnit
v souladu
s odstavcem 2) o konkrétní cíle a požadavky na 4) Projektant doplní do textové části návrhu I.1.c)
konkrétní cíle a požadavky na rozvoj území a na
rozvoj území a na plošné a prostorové uspořádání
plošné a prostorové uspořádání území.
území, popsané zásady ji dostatečně nedefinují.

Stanovisko pořizovatele Výběr z Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu
ve spolupráci s určeným města Lázně Bohdaneč („Pokyny“):
zastupitelem
1) Formulaci výrokové části je nutné upravit tak, aby byla
srozumitelným a jednoznačným podkladem pro
rozhodování v území,…

Odůvodnění územního plánu
10)Text odůvodnění neobsahuje celkové zdůvodnění
koncepce rozvoje města ani jeho urbanistické 10) Text odůvodnění obsahuje celkové zdůvodnění
koncepce rozvoje města, chybí však odůvodnění
koncepce.
To
je
významnou
překážkou
urbanistické
koncepce.
při rozhodování v území a při řešení případných
sporů o využití území (např. přezkumného řízení).
11) Odůvodnění se omezuje na výčet a popis stávajícího 11) Požadavek obsahu odůvodnění některé kapitoly
stavu a navrhovaného řešení. Připomínáme (viz §
splňují; odůvodnění se ovšem omezuje ve větší
68, odst. 3 správního řádu), že odůvodnění musí
míře na zdlouhavé popisy faktů, grafů a tabulek,
vždy obsahovat 1. důvody výroku, 2. použité
výčet a popis stávajícího stavu a nakonec
podklady a 3. úvahy, které vedly k předloženému
navrhovaného řešení, které ale není
řešení. Pokud tomu tak není, je opatření obecné
odůvodněno. Prosíme uvést do souladu s
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povahy nepřezkoumatelné a vystavuje se v případě
soudního sporu riziku zrušení.

požadavky Pokynů.

12) Vyhodnocení širších vztahů a koordinace v území
12) Projektant doplní do kapitoly II.1.a) zdůvodnění
(kap. II.1.a) nejsou důsledně provedeny. Kapitola
průmětu širších vztahů do dokumentace
obsahuje popis některých vztahů bez zdůvodnění
územního plánu zejména v oblasti urbanistické
jejich průmětu do dokumentace územního plánu,
koncepce.
zejména v oblasti urbanistické koncepce, kterou je
zde nutné z hlediska širších vztahů komplexně
vyhodnotit.
13) Odůvodnění
urbanistické
koncepce
včetně 13) Projektant doplní Odůvodnění urbanistické
odůvodnění koncepce prostorového uspořádání
koncepce včetně odůvodnění koncepce
území v konceptu územního plánu je nutné doplnit.
prostorového uspořádání území .
Vzhledem ke skutečnosti, že pro kvalitu města,
včetně jeho obrazu, a pro následné užití územního
plánu je tato oblast zásadní, je nezbytné do návrhu
potřebné údaje doplnit (viz také požadavky
odstavce11).
20) V textu chybí odůvodnění koncepce sídelní zeleně, 20) Projektant doplní Odůvodnění koncepce sídelní
zeleně, text obsahuje výčet ploch bez
nejsou vyjádřeny záměry územně plánovací
návaznosti na urbanistickou koncepci.
dokumentace.
21) Projektant doplní Odůvodnění koncepce
21) V textu chybí odůvodnění koncepce rekreace ve
rekreace ve všech jejích formách, text
všech jejích formách, které je nutné pro jednotlivé
obsahuje výčet ploch bez návaznosti na
formy rekreace doplnit včetně zdůvodnění celkové
urbanistickou koncepci (plocha K9 ve výčtu
koncepce.
chybí).
1.2 Uspořádání krajiny
24) Projektant doplní do návrhu prostupnost krajiny;
24)Kapitola Koncepce uspořádání krajiny neposkytuje
zajištění prostupnosti krajiny západním
potřebné informace pro rozhodování v území, např.
směrem od města přes koridor silnice I/36,(
formou souboru požadavků na její uspořádání, které
pro pěší a cyklisty); požadavky a podmínky pro
jednoznačně vymezí cílový (požadovaný) stav
umisťování jiných staveb (např. drobná arch.
krajiny, případně další zvláštní požadavky na vybrané
sakrální stavby apod.).
lokality, podmínky pro využití ploch a dále také:
-prostupnost krajiny, která není konkrétně řešena;
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hlavní trasy musí být v územním plánu popsány a
vyznačeny, aby mohly být v procesu rozhodování
v území chráněny,
- návrh zajištění prostupnosti krajiny západním
směrem od města přes koridor silnice I/36, tj.
komfortní chráněnou komunikaci pro pěší a cyklisty
vymezenou v územním plánu s návazností na systém
navazujících tras.
1.3 Veřejná infrastruktura
Návrh územního plánu
27) V kapitole I.1.d) je nutné doplnit popis celkové 27) Projektant doplní do návrhu popis celkové
koncepce dopravního systému včetně důsledků
koncepce dopravního systému a také
vyhodnocení výhledu (dostatečnosti v dalších letech)
koncepce ostatních druhů dopravy.
na základě rámcového posouzení předpokládaných
kapacit dopravy (uvedeného v odůvodnění), chybí
také koncepce ostatních druhů dopravy (pěší a
cyklistické a již existující MHD) a komentář vazeb na
Pardubice. Doplnit údaje o kapacitě dopravy v klidu
a o způsobu/zásadách zajištění bezpečnosti všech
druhů dopravy.
29) Projektant doplní do návrhu řešení odvodnění
29) Doplnit chybějící řešení odvodnění správního území
správního
území
včetně
nakládání
včetně nakládání s povrchovými vodami, kapacit pro
s povrchovými vodami, kapacit pro jejich
jejich odvedení a akumulaci, řešení mimořádných
odvedení a akumulaci, řešení mimořádných
situací, rizika znečištění a opatření na ochranu
situací, rizika znečištění a opatření na ochranu
kvality povrchových vod.
kvality povrchových vod.
31) Podobně
jako
v odstavci
30)
pro
plyn, 31) Projektant doplní do návrhu, řešení technické
telekomunikace a odpady. Určit systém, kapacity,
infrastruktury (kanalizace, elektrika,
hodnocení rizik včetně náhradních opatření a
telekomunikace a odpady) v zastavitelných
podmínek případné etapizace.
plochách.
33) Veřejný prostor je jedním z nejdůležitějších 33) Projektant doplní do návrhu stanovení
fenoménů města, součástí územního plánu musí být
koncepce Veřejných prostranství.
stanovení jeho koncepce, struktury a požadavků na
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jeho utváření/doplnění v historickém jádru, ve
stabilizovaných lokalitách a v nové výstavbě tak, aby
bylo možné bezkolizně v území rozhodovat.
34) Pro rekreaci není uvedena celková koncepce, tato
34) Projektant doplní do návrhu celkovou koncepci
funkce není dostatečně specifikována pro jednotlivé
rekreace.
druhy rekreačního využití území.
37) V plochách větších než 2 ha v textové a grafické 37) Projektant doplní do návrhu v plochách větších
části vymezit plochy veřejného prostranství splňující
než 2 ha způsob vymezení ploch veřejných
podmínky vyhl. 501/2006 Sb., včetně požadavků na
prostranství dle vyhl. 501/2006 Sb..
jejich plošné a prostorové uspořádání.
Odůvodnění územního plánu
41) Kvalita obsluhy území veřejnou hromadnou 41)Projektant doplní do Odůvodnění Kvalitu
obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou
dopravou není prokázána, z dokumentace není
s ohledem na nové zastavitelné plochy.
zřejmá její koncepce. Uvedený výrok o plném
pokrytí zastavěné části města není dostatečně
odůvodněn (např. analýzou docházkových
vzdáleností k zastávkám MHD).
42) Projektant doplní do Odůvodnění potřebné
42) Dostatečnost kapacit odstavných a parkovacích
kapacity odstavných a parkovacích ploch a
ploch není odůvodněna, potřebné kapacity a
zdůvodnění jejich lokalizace.
jejich lokalizace nejsou zdůvodněny.
1.4 Zastavitelné plochy a plochy přestavby
Odůvodnění územního plánu
47) Zdůvodnění potřeby zastavitelných ploch se 47) Projektant doplní do Odůvodnění Zdůvodnění
potřeby zastavitelných ploch dle odst. 47)
neopírá o přesné údaje (viz výše), v odůvodnění je
Pokynů (metodický pokyn ÚÚR 2008).
nutné doplnit údaje o kapacitách pro bydlení ve
všech funkčních plochách, které ho umožňují a
porovnat
s předpokládaným
sociálně
ekonomickým vývojem města na základě
hodnocení dynamiky demografického vývoje.
Odůvodnění musí vycházet z této bilance,
odůvodněna musí být i lokalizace navrhovaných
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zastavitelných ploch.
1.6 Podmínka zpracování
regulačního plánu

územní

studie

nebo

Návrh územního plánu
52) Projektant doplní do odůvodnění případné další
52) V požadavcích na zpracování územních studií
požadavky na zpracování územních studií.
doplnit stavebním zákonem požadované uvedení
cílů, účelu, rozsahu a obsahu a rovněž způsob
posuzování splnění této podmínky.
Odůvodnění územního plánu
55) Obsah, rozsah, cíl a účel územní studie, včetně 55) Projektant doplní do Odůvodnění vysvětlení
lhůt pro její zpracování, musí být zařazeny do
okolností a důvodů požadavku pro zpracování
výrokové části územního plánu. V odůvodnění
územních studií.
bude uvedeno vysvětlení okolností a důvodů pro
její zpracování.
1.7 Ostatní požadavky

56) Projektant doplní specifikaci pojmů, které
nejsou definovány stavebním zákonem nebo
56) V souladu s požadavky zadání doplnit specifikaci
jiným obecně závazným předpisem (např. míra
pojmů, které nejsou definovány stavebním
využití (zastavění) území).
zákonem
nebo jiným
obecně
závazným
předpisem.
58) Projektant doplní zdůvodnění, jak bylo
respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů
58) Do dokumentace návrhu doplnit zdůvodnění, jak
na
životní prostředí, popřípadě zdůvodnění,
byly zohledněny podmínky vyplývající ze
proč
toto stanovisko nebo jeho část nebylo
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní
respektováno
(dle STANOVISKA k posouzení
prostředí.
vlivů koncepce – konceptu „Územního plánu
města Lázně Bohdaneč“ na životní prostředí čj.
KrÚ 49570/2011/OŽPZ/KA ze dne 7.6.2011 a
„Vyjádření k návrhu územního plánu Lázně
Bohdaneč“ čj. KrÚ 13896/2012/OŽPZ/ST ze
dne 24.2.2012).
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Projektant doplní odůvodnění invariantního
zpracování konceptu oproti požadavku zadání.
2.4 Zdůvodnění výběru varianty řešení
Varianty řešení konceptu požadované zadáním
územního plánu – tj. 1. řešení dopravy a jejího vlivu na
strukturu sídla, 2. způsob a rozsah rozvoje města a jeho
dynamiky a 3. ochrana hodnot území včetně životního
prostředí – nebyly v konceptu zpracovány. Odůvodnění
Požadavky na závěr:
invariantního zpracování konceptu bude doplněno do
- projektant provede nepatrné úpravy v některých
odůvodnění návrhu územního plánu.
výkresech :
- v ploše Z46a se nacházejí značky jiných ploch
– doporučujeme pro srozumitelnost vymazat
- označení plochy Z54 není jednoznačné
- výkr. č. II.2.a. v legendě – poznámka odkazuje
na průvodní zprávu;
- ve výkresech se uvádí značka STZ – možná je
lepší tento termín vypsat
- projektant provede úpravy textu územního plánu
(kromě výše uvedeného) jejíchž charakter lze
označit dílem jako věcný (např. chybné místní
názvy, měrné jednotky apod.) a dílem jako
formální (např. mluvnické, případně stylistické
chyby), popřípadě opomenutí úpravy textu dle
korektury určeného zastupitele ve fázi přípravy
návrhu územního plánu – např. úprava textu na
str. 68 a 69 a další (dle pokynů určeného
zastupitele a pořizovatele).
- projektant opraví v textu na str. 68 text ÚS - IV
= Z31 (OVM) + P9 (OVM) + R1 (RX) nahradí
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textem ÚS - IV = Z31 (OVM) + P9 (OVM) + R1 (NT,
RN).
- projektant opraví údaj v textové části
odůvodnění na str. 98 předposlední odstavec,
namísto - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., bude
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb..
- projektant upřesní údaje v kapitolách I.1.g) a
I.1.h), - stavby s předkupním právem a s právem
vyvlastnění;
- projektant opraví názvosloví
strouha, nebo Černá strouha?
Připomínky
organizací, které
nejsou dotčenými
orgány a které nebyly
obeslány v rámci
společného jednání
Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Čerčanská
12, 140 00, Praha
Zn. 31045-ŘSD-11-110
ze dne 17.1.2012

Připomínky

–

Černská

Vyhodnocení připomínky – obdržené
připomínky byly vyhodnoceny tak, aby jejich
nezapracování nemělo negativní vliv na ochranu
veřejných zájmů

ŘSD ČR, oddělení předinvestiční přípravy zasílá
následující vyjádření k návrhu územního plánu (dále jen
ÚP) Lázně Bohdaneč jako podklad pro stanovisko
Ministerstva dopravy, které je v procesu územního
plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č.
183/2006 Sb., (Stavební zákon).
ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená
Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická
práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I.
třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic
I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy
včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a
zpracovává vyjádření.
Ke konceptu ÚP zaslalo ŘSD ČR vyjádření dopisem č.j.:
19057-ŘSD-10-311 ze dne 29. listopadu 2010, ve kterém
byly formulovány připomínky související zejm. s
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ochranou zájmů resortu dopravy, tzn. respektováni trasy
i ochranného pásma (dále jen OP) stávající silnice I/36, a
zajištění územní ochrany koridoru pro stavby přeložek
silnice I/36.
Do řešeného území zasahují 2 úseky, resp. stavby
přeložky „I/36 - Lázně Bohdaneč -dálnice D11 (MÚK
Dobřenice)" a „I/36 - Lázně Bohdaneč - obchvat". Pro
oba záměry jsou zpracovány dokumentace ve stupni
studie a oba záměry byly posouzeny v procesu EIA.
Další příprava v současné době nepokračuje.
Pro stavby přeložky I/36 jsou v návrhu ÚP Lázně
Bohdaneč vymezeny návrhové plochy dopravní
infrastruktury silniční (DS) - Z46a a Z46b v šíři
ochranného pásma budoucí silnice I. třídy. Tyto plochy
jsou v šíři 100m na obě strany doplněny o územní
rezervu R3 (vyjma části zastavěného území). V
odůvodnění na str. č. 48 je uvedeno, že osou ploch Z46a
a Z46b je výsledná trasa, která je výsledkem posuzování
záměru v procesu EIA. Stavby přeložky silnice I/36 jsou v
návrhu ÚP zařazeny do veřejné prospěšných staveb
(dále jen VPS) a označeny indexem WD1. Plocha pro
VPS - WD1 je vymezena v rozsahu ploch Z46a a Z46b.
Na základě ukončení procesů EIA byla vybrána trasa
přeložky silnice I/36, která bude dále sledována a řešena
v dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR).
Součástí DÚR bude záborový elaborát pro stavbu a
identifikaci jednotlivých pozemků dotčených stavbou
přeložky a souvisejících objektů. V současné době není
DÚR zpracována, není tedy k dispozici ani příslušný
záborový elaborát, na základě kterého by bylo možné
označit pozemky nebo jejich části dotčené stavbou
přeložky silnice I/36 (VPS). Výpis pozemků uvedený na
str. č. 35, 36 výrokové části ÚP nelze proto chápat jako
seznam všech potřebných pozemků pro stavbu přeložky
silnice I/36, ale jako informativní seznam pozemků
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dotčených zastavitelnou plochou Z46a a Z46b, resp.
plochou WD1. Konkrétní pozemky nebo jejich části
potřebné pro VPS, resp. pro stavbu přeložky I/36 a
související objekty, u kterých bude možné uplatnit právo
vyvlastnění a předkupní právo, bude možné identifikovat
až po zpracování záborového elaborátu v DÚR.V
blízkosti trasy nebo v ochranném pásmu (OP) stávající
silnice 1/36 a v blízkosti koridoru přeložky silnice 1/36
jsou v návrhu ÚP vymezeny plochy:■ u stávající trasy
1/36: Z39 - DS, P12 - DS, P13 - SC, Z58 - SC (nově
vymezená, v konceptu nebyla), Z54 - DS (nově
vymezená, v konceptu nebyla). Z48 - ZX (v konceptu
označena ZV)■ v blízkosti plochy Z46a pro přeložku
silnice I/36: Z3a - Bl , Z3b - Bl, Z8 - Bl (oproti konceptu
zmenšen rozsah), Z31 - OVM (v konceptu vymezena
jako VL), P7 - OVM, P8 - OVM a plochy zeleně K6, K15obě NSp; K2, K3, K13-všechny NL; K11, K12-obě ZO;
K14-ZV
Ve shodě s podmínkou uvedenou ve výrokové části
návrhu ÚP na str. 33,34 nadále platí již dříve (zadání,
koncept) uplatněná podmínka pro umístění staveb a
zařízení v plochách zahrnující způsob využití bydlení,
sport, rekreace, zdravotní a sociální služby. V územním,
resp. stavebním řízení musí být prokázáno, že nebudou
překročeny max. přípustné hladiny hluku v chráněných
vnitřních i venkovních prostorech staveb a chráněných
venkovních prostorech. Veškerá protihluková ochrana
takto vzniklé zástavby nebude hrazena ze státních
prostředků, ale musí být provedena na náklady investorů
těchto objektů a zařízení a to mimo pozemky silnice I/36,
resp. přeložky I/36. (týká se např. lokalit P13, Z58, Z3a,
Z3b, Z8, Z31, P7, K14).
Nadále platí požadavek řešit dopravní obsluhu
návrhových ploch umístěných u trasy stávající silnice
I/36 prostřednictvím místních komunikací. V případě
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využití stávajících sjezdů na silnici I/36 pro jiné než
dosavadní účely (např. z důvodů vymezení nových
zastavitelných ploch nebo změny funkce v plochách
přestavby), požadujeme posouzení a vyhodnocení, zda
budou stávající připojení, resp. sjezdy splňovat podmínky
stanovené v platných ČSN, požadavky na BESIP a na
dostatečnou kapacitu i po navýšení dopravy vyvolaném
změnou funkce. Uvedenou dokumentaci (dopravně
inženýrské a kapacitní posouzení) požadujeme předložit
k odsouhlasení majetkovému správci silnice I/36 ŘSD
ČR. Připojení lokalit na stávající silnici I/36 podléhá
souhlasu vlastníka, resp. majetkového správce ŘSD ČR
- Správy Pardubice. Bez tohoto souhlasu nebude
připojení na silnici I/36 umožněno, (týká se např. lokalit
Z39, P12, P13, Z58. Z48, Z54).
U plochy Z48 - ZX upozorňujeme, že případná výsadba
zeleně v OP silnice I. třídy musí být provedena v souladu
s § 33 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění a v souladu se
souvisejícími ČSN.
Ve výrokové části návrhu ÚP je na str. 34 uvedena
podmínka: „ - v ploše Z46a, v návaznosti na křížení se
silnicí Lázně Bohdaneč - Živanice, bude realizována
čerpací stanice PHM" Uvedenou podmínku
požadujeme ze závazné části návrhu ÚP Lázně
Bohdaneč vypustit.
Plocha Z46a je vymezena pro stavbu přeložky silnice
I/36, včetně souvisejících staveb. V místě křížení
přeložky silnice I/36 se silnicí II/333 (dle studie
zpracované firmou Transconsult, 11/2007) se
předpokládá úrovňová (průsečná) křižovatka I/36x II/333.
Návrh čerpací stanice PHM v prostoru křižovatky mimo
zastavěné území je v přímém rozporu s ČSN 736101.
Dále ze studie vyplývá nutnost respektovat v rámci
celkového řešení křižovatky také cyklostezku Lázně

- projektant doplní do textu územního plánu u
plochy Z48 - ZX upozornění, že případná výsadba
zeleně v OP silnice I. třídy musí být provedena v
souladu s § 33 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění a v souladu se
souvisejícími ČSN.
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Explosia a.s., Semtín
107, 530 50, Pardubice
Zn. 1808/ŘÚS/10/2012
ze dne 4.1.2012

Bohdaneč - Živanice (dokončena v r. 2006). V prostoru
navrhované křižovatky I/36x II/333 je na základě procesu
EIA, resp. „Posudku" požadováno např. také vybudování
protihlukové stěny podél severní hranice přeložky I/36.
Výše uvedené objekty jsou souvisejícími objekty
(investicemi) ke stavbě přeložky silnice I/36, která je
zároveň veřejně prospěšnou stavbou, zatímco čerpací
stanice PHM nikoliv.
Vzhledem k tomu, že plocha Z46a je v návrhu ÚP
vymezena v šířce 100 m v celé délce, tedy i včetně
prostoru pro budoucí křižovatku a další související
objekty, nesouhlasíme s požadavkem na realizaci
čerpací stanice PHM v ploše Z46a v prostoru budoucí
křižovatky I/36x II/333, který je uveden ve výrokové části
ÚP.
Upozorňujeme, že ponechání výše uvedeného
požadavku v závazné části ÚP může další projektovou a
investiční přípravu a následnou realizaci stavby přeložky
silnice I/36 zásadním způsobem ovlivnit a ekonomicky
znevýhodnit.
K Oznámení č.j. Sp. zn.: OH A/69930/2010/Zm, Č.j.:
MmP 86861/2011 ze dne 16.12.2011 o projednávání „
Návrh územního plánu Lázně Bohdaneě " sdělujeme:
Souhlasíme v textové části Návrhu územního plánu
Lázně Bohdaneč z listopadu 2011 s uvedením v kapitole
OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A
BEZPEČNOST STÁTU
S uvedením odst: Stanovená ochranná pásma výroby
Explosia, a.s. jsou respektována.
Doporučujeme navíc dále uvést, že všechny nově
budované stavby musí svojí konstrukcí, s přihlédnutím
na způsob užívání, odpovídat vždy příslušnému stupni
bezpečnostního pásma ve kterém se nachází. Této
podmínce přizpůsobit i funkční vymezení ploch. Hranice
těchto pásem mohou svým rozsahem částečně ovlivnit či

- projektant doplní do textu územního plánu, že
všechny stavby umístěné v bezpečnostních
pásmech závodu Explosia a.s. v Semtíně musí být
realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními
vyhlášek ČBÚ (vyhl.č. 102/1994 Sb.,vyhl. 76/1996
Sb. a 99/1995 Sb.).
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omezit způsob využití území a v něm plánovaných
staveb. Žádáme v koordinačním výkrese v měřítku
1:5000 číslo výkresu II.2.a. ze dne 11/2011 v části
legenda - limity využití území - ochrana staveb změnit
popis :
„2 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
..bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s.
v Semtíně-hranice 2.pásma"
„3 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s.
v Semtíně -hranice 3.pásma"
„4 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. v
Semtíně-hranice 4.pásma"
Tento požadavek již zaslala Explosia a.s. jako závazné
stanovisko v rámci projednání návrhu zadání Územního
plánu města Lázně Bohdaneč pod č.j. 6800/53/09/Ko ze
dne 04.09.2009.
Doporučujeme hranice pásem včetně legendy zakreslit i
do hlavního výkresu v měřítku 1:5000 číslo výkresu l.2.b.l
ze dne 11/2011.
Při projednávání návrhu zadání požadujeme respektovat
stanovisko dotčeného orgánu státní správy, kterým je
Obvodní báňský úřad v Trutnově, Wonkova 1142, 500 02
Hradec Králové. Případné další připomínky k
dokumentaci uplatní zástupce Explosia a.s. v protokolu
při společném jednání o návrhu územního plánu, které
se uskuteční dne 10.01.2012.

- projektant změní popis v koordinačním výkrese,
číslo výkresu II.2. v části legenda - limity využití
území - ochrana staveb následovně:
„2 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. v
Semtíně- hranice 2.pásma"
„.3 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s.
v Semtíně-hranice 3.pásma"
„4 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. v
Semtíně-hranice 4.pásma"

- do hlavního výkresu, který je předmětem návrhu
územního plánu se ochranná pásma ani žádné
limity nezakreslují.

Zpracovala dne 26.3.2012 Ing. arch. Mariana Zmítková, Magistrát města Pardubice – odbor hlavního architekta, jako pořizovatel ve spolupráci
s určeným zastupitelem města Lázně Bohdaneč Ing. Květoslavou Jeníčkovou – starostkou města, v souladu s § 50 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
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Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Lázně Bohdaneč
P.
č

1.

Dotčený orgán

Stanovisko

ČR -Státní energetická
inspekce,územní
inspektorát pro
Pardubický kraj,
Jiráskova 20,
Pardubice, 530 03
Zn. 1436/12/52.103/MR
ze dne 2.10.2012

Stanovisko ČR – Státní energetické inspekce, Územního - vzato na vědomí
inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj v
Hradci Králové, k veřejnému projednání územního plánu
Lázně Bohdaneč.
S odvoláním na pozvánku na veřejné projednávání ÚP
Lázně Bohdaneč (§52, odst. 1, č.183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů a §13, odst. 3,
zákona č. 406/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů)
se tímto omlouváme z účasti na jednání ve výše
uvedené věci, dne
25.10.2012.
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s - vzato na vědomí
ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve
znění zákona 320/2002 Sb., posoudil dokumentaci, z
hlediska zájmů požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje vydává
souhlasné stanovisko

2.

Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526,
530 02 Pardubice
Č. j. HSPA-19407/2012-Sh ze dne 24.
10. 2012

2.
a)

Hasičský záchranný
sbor Pardubického
kraje, Teplého 1526,
530 02 Pardubice
Č. j. HSPA-19407/2012-Sh ze dne 24.
10. 2012

Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám

Vyhodnocení stanoviska

- vzato na vědomí

Projednávaný druh dokumentace : Námitky a připomínky
k návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje v souladu s
ustanovením § 31 odst. 1 písm b) zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a
§ 10 odst.
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3.

Krajská hygienická
stanice Pardubického
kraje, U Divadla 828,
530 02, Pardubice

4.

Krajská veterinární
správa, Husova 1747,
530 03, Pardubice
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor dopravy a
silničního hospodářství,
Komenského 125, 532
11, Pardubice
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor školství, kultury a
tělovýchovy, oddělení
kultury a památkové
péče, Komenského 125,
532 11, Pardubice
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor životního
prostředí a zemědělství,
Komenského 125, 532
11, Pardubice
Magistrát města

5.

6.

7.

8.

6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona
320/2002 Sb., posoudil dokumentaci, z hlediska zájmů
požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje vydává
souhlasné stanovisko
- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko
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8.
a)

Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu,
530 02, Pardubice
Magistrát města
Pardubic, odbor
dopravy, 17. listopadu,
530 02, Pardubice,
Čj. MmP 69700/2012
OD ze dne 28.11.2012

Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám
Magistrát města Pardubic jako obecní úřad s rozšířenou
působností v zastoupení odborem dopravy podle
ustanovení § 40, odst. 4 písm. d) zákonu č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen: „zákon o pozemních komunikacích''),
vydává

- vzato na vědomí

STANOVISKO

dle § 40 odst.4 písm.d) zákona č.13/1997 Sb.
Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21
Pardubice (dále jen žadatel) dne 02.1 1 . 2 0 1 2 podal žádost
o stanovisko k podaným námitkám a připomínkám v řízení o:
„Územním plánu Lázně Bohdaneč".
Odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu
a dopravy, Magistrátu města Pardubice po
prozkoumání předložené projektově dokumentace
vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b)
zákona c. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, toto stanovisko:
K podaným námitkám a připomínkám v řízení o :
„Uzemním plánu Lázně Bohdaneč" nemáme námitky.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22.
10. 2009, čj. 9 As 21/2009 - 150, při vydávání
závazného stanoviska podle § 149 správního řádu, jehož
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí
správního orgánu, je třeba na základě § 154 správního
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9.

9.
a)

Magistrát města
Pardubic, Odbor
správních agent, úsek
památkové péče,
Perštýnské nám. 1, 530
21, Pardubice
Čj. MmP 53716/2012 ze
dne 9.10.2012

Magistrát města
Pardubic, Odbor
správních agent, úsek
památkové péče,
Perštýnské nám. 1, 530
21, Pardubice
Čj. MmP 64261/2012 ze
dne 31.10.2012

řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a
náležitostech rozhodnutí (§ 67 a § 68 správního řádu).
Dle odst. 4) § 68 správního řádu není odůvodnění
rozhodnutí třeba, jestliže správní orgán prvního stupně
všem účastníkům v plném rozsahu vyhoví. Náš úřad
žadateli v plném rozsahu vyhověl, proto v souladu s výše
uvedeným své stanovisko neodůvodňuje.
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, - vzato na vědomí
úsek památkové, peče, jako příslušný orgán státní
památkové péče, k oznámení Magistrátu města
Pardubic, odboru hlavního architekta, úřadu
územního plánování, ze dne 5. 9. 2012, o řízení o
územním planu Lázně Bohdaneč, sděluje toto
stanovisko:
Orgán statní památkové péče vydal k návrhu zadání
územního planu Lázně Bohdaneč stanovisko pod čj.
MmP 7455/2009 ze dne 25. 3. 2009, ve kterém
specifikoval rozsah dotčení zájmu státní památkové
péče na řešeném území. Drobná úprava textu
odůvodnění byla požadována stanoviskem čj.MmP
1913/2012 ze dne 9. 1. 20l2 ke společnému jednaní
o návrhu ÚP. Dokončený návrh územního plánu
plně respektuje požadavky státní památkové péče,
proto k němu nemáme další připomínky.
Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám

- stanovisko bylo podkladem pro rozhodnutí o
námitkách

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek
památkové péče, jako příslušný organ státní památkové
péče, k žádosti Magistrátu města Pardubic, odboru
hlavního architekta, úřadu územního plánování, ze dne
31. 10. 2012, o stanovisko k námitkám a připomínkám v
řízení o územním plánu Lázně Bohdaneč, sděluje toto
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10.

Magistrát města
Pardubic, odbor
životního prostředí,
Štrossova 44, 530 21,
Pardubice,
Č.j. ŽP/64333/12/Ves
ze dne 8.11.2012

stanovisko:
Orgán státní památkové péče posoudil podané námitky a
připomínky a konstatuje, že se zájmů státní památkové
péče dotýká pouze námitka č.6 podaná Golf Club
Pardubice-golfové hřiště Lázně Bohdaneč, a to v části
dotýkající se nemovité kulturní památky, Opatovického
kanálu. Záměr na zřízení nástupního mola a splavnění
kanálu jsou zásahy podléhající vydání závazného
stanoviska podle § 14 odst.l zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisu. Ke
splavnění kanálu lze sdělit, že zásah do koryta kanálu
nesmí narušit jeho historickou jílovou konstrukci, tzn. že
muže sestávat pouze z odtěžení naplavených sedimentu
ze dna, ale nikoliv z prohloubení koryta.
- vzato na vědomí
Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám
Oddělení odpadů a ovzduší:
Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonu nemáme k námitkám připomínky..
Ing. Monika Lofelmannová
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění nemáme dalších připomínek k
námitkám vznesených k předloženému UP.
Ing. Petr Veselovský
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k
námitkám připomínky.
Ing. František Meduna
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu není
připomínek k námitkám k UP.
Vacíková Eva
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

Ministerstvo dopravy
ČR, odbor dopravní
politiky, mezinárodních
vztahů a životního
prostředí, nábř. L.
Svobody 12/22, 110 15,
Praha 1
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany ČR,
Vojenská ubytovací a
stavební správa,
Teplého 1899, 530 02
Pardubice,
Č.j. 7872/11129ÚP/2012-1420 ze dne
13.11.2012

Ministerstvo průmyslu a
obchodu, Na Františku
32, 110 15, Praha 1
Ministerstvo vnitra, Nad
Štolou 936, 170 34,
Praha
Ministerstvo
zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a

Oddělení vodního hospodářství:
Z vodohospodářského hlediska nemáme zásadních
připomínek.
Otto Sigmund
- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko
Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám

- vzato na vědomí

Jako dotčený orgán státní správy na základě § 29 zák. č.
222/1999 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
30.září 2009 a ve smyslu § 7, odst.2 zákona č. 219/2000
ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice
Ing. Pavel JŮN, se sídlem Teplého 1899, 530 02
Pardubice, v souladu s § 175 zák. č. 183/2006 Sb.
( stavebního zákona ), následující stanovisko:
K podaným námitkám a připomínkám v řízení o
Územním plánu Lázně Bohdaneč nemá vojenská
správa námitky.
- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

Parcela p.č. 51/4 a přilehlé p.č. 51/2, 51/3, 51/4, 50/2 a - projektant uvede ve výkresové části do souladu
50/3, které se nacházejí ve vnitřním území lázeňského parkoviště lázní na pozemcích p.č. 51/4 a přilehlé
místa, jsou v koordinačním výkresu vyznačeny jako p.č. 51/2, 51/3, 50/2 a 50/3 k.ú. Lázně Bohdaneč ve
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zřídel, Palackého nám.
4, 128 01, Praha 2

16.
a)

17.

Stanovisko bylo podáno
na veřejném projednání
v 15:40 h, Ing.
Radimem Líčeníkem
Ministerstvo
zdravotnictví, Český
inspektorát lázní a
zřídel, Palackého nám.
4, 128 01, Praha 2 , Č.j.
MZDR 39209/20122/OZD-ČIL-L ze dne
14.11.2012

Ministerstvo
zemědělství ČR,
Pozemkový úřad, B.

plocha bydlení – BI (stabilizovaná). Ve skutečnosti se vnitřním
území
lázeňského
místa,
jako
jedná o parkoviště lázní, pozemky jsou v majetku LLB stabilizovanou plochu v souladu se stávajícím
a.s.
způsobem využití
Odůvodnění:
Vyznačený stabilizovaný způsob využití neodpovídá
skutečnosti a je v rozporu se statutem lázeňského místa.
Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám

- stanovisko bylo podkladem pro rozhodnutí o
námitkách

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 – Český inspektorát
lázní a zřídel (dále jen ČIL), jako dotčený orgán podle §
37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních
léčebných lázních a lázeňských místech a o změně
některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, k námitkám a připomínkám k
návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč uplatněným na
veřejném projednání dne 25. 10. 2012 sděluje:
Námitka č. 6, jejímž předmětem je rozvoj a rozšíření
golfového hřiště, je rozsáhlý výhledový záměr, který se
může dostat do střetu se zájmy ochrany přírodních
léčivých zdrojů i přírodních léčebných lázní, zejména při
rozšiřování těchto záměrů do jižní části golfového areálu.
Tento záměr není pro možnost zařazení do územního
plánu podrobněji rozpracován a nejsou tedy ani
dostatečné podklady pro vydání stanoviska. ČIL proto
nepovažuje za vhodné řešit tuto námitku v rámci nového
územního plánu v závěru jeho projednávání.
Ke způsobu vyhodnocení ostatních vznesených námitek
a připomínek neuplatňuje ČIL z hlediska ochrany
přírodních léčivých zdrojů a přírodních léčebných lázní
lázeňského místa Lázně Bohdaneč žádné požadavky.
Pozemkový úřad Pardubice k návrhu územního plánu - vzato na vědomí, řešení vlastnických vztahů (s
Lázně Bohdaneč sděluje, že v katastrálním území Lázně výjimkou
předkupního
práva
a
možnosti
Bohdaneč se do roku 2017 neplánuje zahájení vyvlastnění) není předmětem územního plánování;
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18.

19.

Němcové 231, 530 02,
Pardubice
čj. 158636/2012-MZE130747 ze dne
5.10.2012
Ministerstvo životního
prostředí, pracoviště
Resslova 1229/2a,
Hradec Králové 500 02,
Č.j. 1385/550/12-Hd
93338/ENV/12 ze dne
9.11.2012

komplexní pozemkové úpravy.
Pozemkový úřad Pardubice přesto doporučuje ponechat
část zemědělské půdy ve vlastnictví obce na realizaci
plánu společných zařízení (polní cesty, biokoridory,
biocentra, vodohospodářská a protierozní opatření aj.).
Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám

K podaným námitkám a připomínkám při veřejném
projednání
územního
plánu
Lázně
Bohdaneč
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 - výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, a
svodném území města Lázně Bohdaneč je evidováno chráněné ložiskové území Lázně Bohdaneč jsou
výhradní ložisko štěrkopísků Lázně Bohdaneč, č. v územním plánu evidovány.
3209700 a bylo zde stanoveno chráněné ložiskové
území Lázně Bohdaneč, č. 20970000.
Obvodní báňský úřad v Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Trutnově, pracoviště
Královéhradeckého a Pardubického tímto omlouvá
Hradec Králové,
neúčast na Vámi svolaném veřejném projednání
Wonkova 1142, 500 02, upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu
Hradec Králové
Lázně Bohdaneč, které se bude konat dne 25.10.2012.
Zn. SBS
K návrhu upraveného a posouzeného návrhu Územního
31890/2012/09/1 ze dne plánu Lázně Bohdaneč vydáváme následující vyjádření.
9.10.2012
V textové části dokumentace, která je vyvěšena na Vámi
uvedené internetové adrese, je v odůvodnění územního
plánu, které je podle našeho názoru nedílnou součástí
územního plánu, mimo jiné také uvedeno, že:
„Stanovená bezpečnostní pásma závodu Explosia, a.s. v
Semtíně jsou respektována. Všechny stavby umístěné v
bezpečnostních pásmech závodu Explosia a.s. v
Semtíně musí být realizovány v souladu s příslušnými
ustanoveními vyhlášek ČBÚ (vyhl.č. 102/1994 Sb.,vyhl.
76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.). V jednotlivých stanovených
bezpečnostních pásmech od objektů, ve kterých nakládá
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s výbušninami organizace Explosia a.s., tedy nebudou
povolovány stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební
provedení apod. nebude odpovídat povolenému stupni
jejich poškození. V jednotlivých bezpečnostních
pásmech je nutné počítat se škodami, které vzniknou i
na objektech, které je možné do určitého konkrétního
bezpečnostního pásma situovat.“.
Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Královéhradeckého a Pardubického trvá na tom, aby
byla výše citovaná textová část dokumentace
respektována a v jednotlivých bezpečnostních pásmech
nebyly povolovány stavby a zařízení, jejichž charakter,
stavební provedení apod. nebude odpovídat povolenému
stupni jejich poškození a to ani tehdy, jestliže by takovou
stavbu nebo zařízení umožňoval zrealizovat územní
plán. Tato podmínka by měla být podle našeho názoru
přímo zapracována do textu předloženého návrhu
územního plánu.
Jak jsme již v předcházejících etapách řízení ve věci
územního plánu uvedli, je v budoucnu nutné předejít
případným nedorozuměním při získávání souhlasů pro
vydávání územních a stavebních povolení, ve vztahu k
jednotlivým nepřípustným stavbám a tím zabránit
případným střetům zájmů mezi orgány územního
plánování, stavebními úřady, obvodním báňským
úřadem a žadatelem o povolení umístění stavby a o
povolení stavby.
V textové části zpřístupněné dokumentace (v části
„DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ“) na Vámi uvedené internetové
adrese je uvedeno, že: „Plochy pro dobývání nerostů se
v
řešeném
území
nevyskytují.
Pouze
na
severovýchodním okraji leží CHLÚ a ložisko nerostných
surovin Lázně Bohdaneč, které je vymezeno pro těžbu
štěrkopísků. Plocha navržená v dosud platné ÚPD k

- projektant doplní větu textové části, odůvodnění
na str. 102, druhý odstavec … nebudou povolovány
stavby a zařízení, jejichž charakter, stavební
provedení apod. nebude odpovídat povolenému
stupni jejich poškození a to ani tehdy, jestliže by
takovou stavbu nebo zařízení umožňoval
zrealizovat územní plán.

- vzato na vědomí
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19.
a)

Obvodní báňský úřad,
pracoviště Hradec
Králové, Wonkova
1142, 500 02, Hradec
Králové,
Zn. SBS
38278/2012/09/1 ze dne
13.11.2012

těžbě štěrkopísků ve výrazně větším rozsahu se
vymezuje jako plocha rezervy (R1), v níž by se budoucí
záměry – těžba a specifická rekreace měly prověřit,
vyhodnotit a v budoucnu navrhnout zpřesnění plochy i
její postupné využití (v Konceptu ÚP byly vedeny jako
plochy Z14 a K8). Ve stanoveném CHLÚ (na
severovýchodním okraji leží CHLÚ a ložisko nerostných
surovin Lázně Bohdaneč) nesmí být zřizovány stavby a
zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního
ložiska, pokud proto nebudou splněny podmínky
stanovené v horním zákoně.“.
Zdejší úřad bude na omezení některých činností v CHLÚ
(podle ustanovení § 18 výše citovaného horního zákona)
a na omezení některých činností v bezpečnostních
pásmech od objektů, ve kterých se nakládá s
výbušninami, trvat.
Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám
- vzato na vědomí
Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Královéhradeckého a Pardubického obdržel Vaši žádost
o stanovisko k podaným námitkám a připomínkám v
řízení o Územním plánu Lázně Bohdaneč.
V příloze Vaší žádosti je mimo jiné tabulka:
„Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Lázně
Bohdaneč“. Výše citovaná tabulka obsahuje také
vyjádření zdejšího úřadu (Obvodní báňský úřad v
Trutnově, pracoviště Hradec Králové – vydané pod č. j.:
31890/2012/09/1 dne 9. 10. 2012) a připomínku č. 1,
kterou uplatnila organizace Explosia a.s. (vydanou pod
zn. 1808Expl/ŘVTÚ/383/2012 dne 17. 9. 2012).
Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Královéhradeckého a Pardubického nemá důvod své
původní stanovisko k návrhu upraveného a posouzeného
návrhu Územního plánu Lázně Bohdaneč měnit. Rovněž
s připomínkou, kterou uplatnila organizace Explosia a.s.,
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20.

21.

22.

23.

Vojenská ubytovací a
stavební správa,
Teplého 1899/C, 530 02
Pardubice
Správa CHKO Železné
hory, Náměstí 317, 538
25, Nasavrky,
Č.j. 02220/ZH/2012 ze
dne 14.11.2012

Sousední obce
Obec Křičeň, Křičeň 88,
Lázně Bohdaneč, 533
41
Obec Dolany, Dolany

souhlasíme a pokládáme ji za důležitou.
Zdejší úřad Vás tímto opět upozorňuje na to, že na
omezení některých činností v CHLÚ (podle ustanovení §
18 výše citovaného horního zákona) a na omezení
některých činností v bezpečnostních pásmech od
objektů, ve kterých se nakládá s výbušninami, trvá a v
budoucnosti, při případných následujících územních a
stavebních řízeních, na nich bude trvat také.
- dotčený orgán neuplatnil své stanovisko

Stanovisko k podaným námitkám a připomínkám
- stanovisko bylo podkladem pro rozhodnutí o
námitkách
Věc: Vyjádření k Námitce č. 6 vznesené společností
Indoor Golf, spol. s.r.o. (dále jen předkladatel) v řízení o
Územním plánu Lázně Bohdaneč
Dle této námitky předkladatel navrhuje umožnit
vybudování nástupního mola na Opatovickém kanále a
dále splavnění tohoto kanálu. K tomuto záměru
sdělujeme, že pravý břeh Opatovického kanálu tvoří
hranici ochranného pásma národní přírodní rezervace
Bohdanečský rybník (dále jen „NPR“) a hranici
stejnojmenné ptačí oblasti. Záměrem by došlo
k významnému zvýšení turistického ruchu v naprostém
sousedství s touto ptačí oblastí resp. ochranným
pásmem NPR. Jsme toho názoru, že případný negativní
vliv na tuto ptačí oblast nelze touto činnosti vyloučit.
Z pohledu ochrany přírody není tato činnost dle našeho
názoru ideální a doporučujeme tuto námitku v územním
plánu nezohlednit.
Připomínky
Vyhodnocení připomínek
- obec neuplatnila připomínku

- obec neuplatnila připomínku
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24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.

31.

32.

78, Opatovice nad
Labem, 533 45
Obec Stéblová,
Stéblová 12, Opatovice
nad Labem, 533 45
Obec Srch, Pardubická
100, Staré Hradiště u
Pardubic, 533 52
Obec Rybitví, Školní
180, Rybitví, 533 54
Obec Černá u
Bohdanče, Černá u
Bohdanče 156, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Obec Živanice, Živanice
152, Živanice, 533 42
Obec Neratov, Neratov
12, Lázně Bohdaneč,
533 41, ze dne
6.1.2012
Obec Bukovka,
Bukovka 28, Lázně
Bohdaneč, 533 41
Statutární město
Pardubice, ing. Martin
Bílek- náměstek
primátora, Perštýnské
nám. Č.p. 1, 530 12,
Pardubice 12
Krajský úřad
Pardubického kraje,
odbor strategického
rozvoje a evropských
fondů,Komenského
125, 532 11, Pardubice

- obec neuplatnila připomínku

- obec neuplatnila připomínku

- obec neuplatnila připomínku
- obec neuplatnila připomínku

- obec neuplatnila připomínku
- obec neuplatnila připomínku

- obec neuplatnila připomínku

- obec neuplatnila připomínku

- krajský úřad neuplatnil připomínku
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35.

Projektant a
objednatel
Město Lázně
Bohdnaneč
Subjekt uplatňující
námitku
Ing. Martin Šustr Ph.D.
Závodu Míru 2740
530 02 Pardubice
Námitka byla předána
městem Lázně
Bohdaneč dne
04.04.2012; na město
byla podána dne
08.03.2012 pod čj.
1612/12/ORM

Připomínky

Vyhodnocení připomínek

- město neuplatnilo připomínku
Námitka

Rozhodnutí o námitce

Námitka č. 1
V souladu s usnesením 14. zasedání Zastupitelstva
města Lázně Bohdaneč, které se konalo 19.11. 2008, byl
pozemek č. 788/10 v katastru Lázní Bohdaneč, jehož
jsem vlastníkem, zahrnut do plochy č. Z10 určené k
zástavbě rodinnými domky. Toto rozhodnutí bylo také v
souladu s potvrzením stavebního odboru Městského
úřadu města Lázně Bohdaneč z 30.3. 1995, že tento
pozemek bude zařazen do územního plánu, jako
pozemek určený pro výstavbu rodinného domku.
Na základě těchto skutečností byl vypracován k výstavbě
rodinného domku stavební projekt, který svým
charakterem a umístěním stavby plně zachovává
plánovaný ráz cesty ke hřbitovu. Projekt počítá se
zachováním aleje a živého plotu, které jsou umístěny na
mém pozemku. Bylo již také projednáno přeložení
elektrického vedení do země na mé náklady, což by
zcela nepochybně odstranilo současný rušivý prvek
elektrického vedení. Rovněž byla vyřešena i otázka
vjezdu na můj pozemek z ulice Pod Břízami.

Námitka se zamítá.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Ing. Martina
Šustra Ph.D. Závodu Míru 2740, 530 02 Pardubice,
vlastníka pozemku p.č. 788/10 v k.ú.Lázně
Bohdaneč, jako námitku podanou v souladu § 52,
odst. 2 stavebního zákona.
Odůvodnění:
Jednotlivé požadavky od občanů na zařazení
pozemků, nebo záměrů do územního plánu
zastupitelstvo města schvalovalo dne 19.11.2008.
Požadavek pana Šustra byl zastupitelstvem
doporučen k dalšímu sledování. Na základě
schváleného zadání byl vypracován koncept
územního plánu, ve kterém ležel pozemek
v zastavitelné ploše Z10 s funkcí SM – plochy
smíšené obytné městské. Na základě projednání
konceptu a schválení Pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu města Lázně Bohdaneč
byla plocha Z10 plošně upravena tak, že předmětný
pozemek byl zahrnut do plochy změn v krajině K14
s funkcí ZV – veřejná zeleň.

Uvedený pozemek byl ještě březnu 2010
zakreslen v územním plánu v ploše určené pro výstavbu
rodinných domků (viz příloha č.1.). Ovšem v prosinci
roku 2011 zcela nepochopitelně a bez jakéhokoliv
projednání se mnou, byl vyjmut ze stavebního celku.
Jsem velmi překvapen a rozčarován, protože
dlouhodobě řeším bytovou situaci naší rodiny
plánovanou výstavbou rodinného domku, a proto jsem

Pozemek p.č. 788/10 v k.ú. Lázně Bohdaneč tvoří
jihozápadní cíp zástavby ulice Pod břízami. Od
souvislé řady zastavěných stavebních pozemků je
oddělen ze severní strany pruhem pozemku p.č.
1157 k.ú. Lázně Bohdaneč, jižní hranicí navazuje
na komunikaci ke hřbitovu, východní na stávající
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také uvedený pozemek před lety zakoupil.
Vážení, s ohledem na výše uvedené skutečnosti se na
Vás obracím o zahrnutí mého pozemku č.788/10 zpět do
plochy určené pro výstavbu rodinných domků, tak jak to
bylo uvedeno v předchozím nákresu.

Námitka byla doplněna
na veřejném projednání
v 16:15 h Ing. Martinem
Šustrem Ph.D.

Doplnění námitky proti změně v připravovaném územním
plánu
Pozemek č. 788/10 v katastru Lázní Bohdaneč, jehož
jsem vlastníkem, byl v rámci konceptu nového územního
plánu (UP) v prosinci roku 2011 vyjmut z plochy č. Z10
určené k zástavbě rodinnými domky. K tomu zřejmě
došlo díky nové strategii rozvoje města, dle které chce
město v této části udržet „zelenou linii" na cestě ke
hřbitovu. Zelená linie, která je v současné době tvořena
především alejí bříz a živým plotem ovšem leží na mém
pozemku - viz příloha geometrický plán. V zájmu
zachování zelené linie na cestě ke hřbitovu, jsem
ochoten (jako vstřícný krok) v případě zařazení zpět
mého pozemku do zastavitelné plochy č..Z10 v novém
konceptu UP, darovat městu Lázně Bohdaneč část mého
pozemku, na kterém je alej a živý plot, které tvoří
uvedenou zelenou linii. Tato část pozemku, kterou bych
případně daroval městu, je v příloze označená zelenou
barvou. Odhadem se jedná o 100 m2, přesné číslo bych
eventuálně zajistil geodetickým výměrem později.

komunikaci (křižovatku) a západní hranici navazuje
na toho času nezastavěné území. Ulice Pod
břízami má po obou stranách jednotný charakter
zástavby; pozemky mají jednotnou šířku cca 24 m a
hloubku cca 34 m; objekty rodinných domů,
respektují jednotnou uliční čáru. Pozemek p.č.
788/10 má lichoběžníkový tvar a v kontaktu
s uličním prostorem má šířku 6 m délka západním
směrem je cca 64 m a v tomto místě má pozemek
šířku cca 26 m. Z výše uvedeného popisu je
zřejmé, že na tomto pozemku nelze umístit rodinný
dům, který bude respektovat stávající zástavbu a
především uliční čáru. Tento pozemek je z hlediska
urbanistických a architektonických zásad pro
výstavbu rodinného domu v této ulici nevhodný,
tomu nasvědčuje i fakt, že v době probíhající
výstavby stávajících rodinných domu, nebyl pro
tento účel použit a ani stávající územní plán
pozemek do této funkční plochy nezahrnul.
Východní hranice pozemku tvoří hranici křižovatky
ulic Pod břízami, Pod kasárny a komunikace ke
hřbitovu. Ze situace v území vyplývá, že pozemek
p.č. 788/10 není možno bezkolizně dopravně
napojit, dopravní napojení z komunikace ke
hřbitovu by hrubě narušilo charakter a význam
tohoto místa.
Namítající uvádí, že k výstavbě rodinného domku
byl vypracován stavební projekt, který svým
charakterem a umístěním stavby plně zachovává
plánovaný ráz cesty ke hřbitovu, bylo již také
projednáno přeložení elektrického vedení do země
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a byla vyřešena i otázka vjezdu na pozemek z ulice
Pod Břízami. Projektová dokumentace však
předložena nebyla.
Při řešení územního plánu jsou respektovány cíle a
úkoly územního plánování stanovené stavebním
zákonem:
- územní plán stanovuje urbanistickou koncepci,
která respektuje stabilizované plochy, zachovává
historické rysy sídla, jeho dominanty i uspořádání
zastavěného území; posiluje funkci veřejných
prostranství, především rozšířením ploch veřejné
zeleně – v předmětném území územní plán
respektuje stabilizované území a s ohledem na
přírodní, kulturní a civilizační hodnotu tohoto
prostředí,
kterou
je
především
alej
k bohdanečskému hřbitovu, navrhuje v tomto území
plochu veřejného prostranství – veřejná zeleň
(plocha změny v krajině), která jednak zjemní
přechod mezi antropogenním prostředím a okolní
krajinou, podtrhne a umocní význam tohoto místa.
Tento návrh respektuje stanovené zásady
vyplývající ze ZÚR Pk:
- zvyšovat pestrost krajiny obnovou a doplňováním
doprovodné zeleně podél komunikací a rozptýlené
zeleně; chránit a rozvíjet rozptýlenou zeleň
v krajině;
- zachovat a citlivě doplnit výraz sídel tj.
nenarušovat cenné městské a venkovské
urbanistické struktury a architektonické i přírodní
dominanty
nevhodnou
zástavbou,
omezit
fragmentaci krajiny – územní plán v této lokalitě
chrání kulturní, civilizační a přírodní hodnotu
prostředí, zachováním stávající aleje, podporou a
rozvojem zeleně v krajině, tj. návrhem plochy
veřejné zeleně dotváří důstojný vstupní portál
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hřbitova a chrání významné pohledy na město a
chrání urbanistickou strukturu před nevhodnou
zástavbou. Územní plán v této lokalitě bydlení
nezavrhuje, naopak navrhuje vhodný rozsah
zastavitelné plochy (Z10) pro bydlení BI; pro
vytvoření souhry ploch pro bydlení a ploch pro
veřejnou zeleň územní plán stanovuje podmínku
zpracování územní studie.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.

Ing. Jiří Wiesner
Bubenská 441/5
170 00 Praha 7

Námitka č. 2
Vzhledem k tomu, že k dnešnímu datu předložený
čistopis územního plánu města Bohdanče vykazuje
rozdíly
v
rozvojových
plochách
vzhledem
k
předcházejícímu konceptu územního plánu vznáším
připomínku ke změnové ploše ploše Z8 s funkcí SM smíšená městská.
Dle informací zpracovatele byla změna(redukce)
rozsahu
vyvolaná
požadavkem
porizovatele
dokumentace. Z dostupných informací vyplynulo, že
zmíněná úprava vznikla na základě obecného
požadavku Oddělení ochrany přírody Krajského úřadu
Pardubiceho kraje bez specifikace lokality na redukci
množství rozvojových ploch obce. Bonita půdy zde není
v kontextu sídla na vyšší úrovni, ba naopak.
Izofona nepřípustné úrovně hladiny hluku budoucího
dopravního jižního obchvatu obce do daného území
nedosahuje.
Za majitele pozemku dále zmiňuji, že v kontextu dříve

Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Spis územního plánu 173/2007
4. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
(ZÚR Pk)
Námitka se přijímá.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Ing. Jiřího
Wiesnera, Bubenská 441/5, 170 00 Praha 7, jako
námitku podanou v souladu § 52, odst. 2
stavebního zákona.
Odůvodnění:
Pan Wiesner podává námitku k ploše Z8 s funkcí
SM - smíšená městská (dle konceptu ). Součástí
podané námitky je výkresová dokumentace, na
které je vyznačen konkrétní pozemek, tedy předmět
námitky. Jedná se o pozemek p.č. 829/1 k.ú. Lázně
Bohdaneč, kterého vlastníkem je pan Ing. Jiří
Wiesner (viz. výše).
Zastavitelná plocha Z8 byla v konceptu územního
plánu (včetně pozemku p.č. 829/1) navržena jako
plocha SM – smíšená obytná – městská. Na
základě projednání konceptu a schválení Pokynů
pro zpracování návrhu územního plánu města
Lázně Bohdaneč byla plocha zredukována a byla ji
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představeného konceptu ÚP byla následně po zveřejnění
konceptu územního plánu zainvestována koncepční
studie zastavění dané části území.
V kontextu zmíněné lokality se však úprava jeví sice
jako možná, ale v urbánní ekonomii nehospodárná. Pro
zainvestování pozemků je nutné zajistit dopravní obsluhu
parcel pouze jednostrannou komunikací na rozhraní
zástavby a polí. Rovněž tak inženýrské sítě jsou pouze
pro poloviční množství pozemků než je standardně
možné. Tato problematika byla smysluplně vyřešena v
konceptu územního plánu, čistopis již jen formálně
plochu SM zredukoval bez výše zmíněného
kontextuálního náhledu
Shrnutí
Na základě výše zmíněného žádáme proto zpětné
částečné doplnění rozsahu plochy Z8 s funkcí SM na
úkor plochy R3 v jihozápadní části města Lázně
Bohdaneč o žlutě označenou plochu s pozemky žadatele
dle přiložené dokumentace - především výkres 006 a
007.

přiřazena nová funkce BI – plocha bydlení
v rodinných domech – městké a příměstské. Větší
část pozemku p.č. 829/1 byla z plochy Z8
vypuštěna.
Vlastník pozemku uvádí, že dle projednávaného
konceptu byla zainvestována koncepční studie
zastavění dané části území, tedy zastavitelné
plochy Z8 (zákres předpokládaného návrhu
zástavby je součástí podané námitky). Vlastník dále
uvádí, že zmenšení zastavitelné plochy Z8 o větší
část pozemku p.č. 829/1 je možná, avšak v urbánní
ekonomii nehospodárná; dle předloženého návrhu
zástavby zmenšení plochy znamená zajištění
dopravní obsluhy plochy pouze jednostrannou
komunikací na rozhraní zástavby a polí. Rovněž tak
technická infrastruktura je pouze pro poloviční
kapacitu.
Vlastník pozemku žádá o zpětné částečné
doplnění rozsahu plochy Z8 s funkcí SM na úkor
plochy R3 v jihozápadní části města Lázně
Bohdaneč o plochu pozemku p.č. 829/1 k.ú. Lázně
Bohdaneč.
Na základě výše uvedeného se námitka přijímá.
S ohledem na úkoly územního plánování, kterými
jsou mimo jiné prověřovat a posuzovat potřebu
změn v území, jejich přínosy, problémy, rizika s
ohledem např. na veřejnou infrastrukturu, na její
hospodárné využívání, stanovovat urbanistické
požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území, bude plocha Z8 její rozsah zvětšen o plochu
pozemku p.č. 829/1 za podmínky respektování
požadavku čl. 82 ZÚR Pk nevymezovat v šířce
koridoru silnice I/36
nové zastavitelné plochy
kromě ploch dopravní infrastruktury, tj respektování
plochy územní rezervy R3. Způsob využití plochy
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Z8 bude ponechán, tj. plocha BI (hlavní využití
plochy je bydlení rodinných domech), v jižní části
lokality bude respektován pruh plochy K6 – NSp a
pruh plochy K12 – ZO. Pro prověření změn využití
této plochy navrhuje územní plán podmínku
zpracování územní studie, která by měla být
zpracována schválená a její data vložena do
evidence územně plánovací činnosti do 5 let od
vydání územního plánu. Specifická podmínka
stanovená pro plochu Z8 (požadavek dotčených
orgánů z procesu pořizování), že její využití bude
možné po doložení nepřekročení hygienických
limitů hluku z plochy Z46a vymezené pro přeložku
silnice I/36, zůstane zachována.

Špitzerová Alena
Na drážce 1497
Pardubice
Miroslav Kazilovský
K lihovaru 66
Lázně Bohdaneč

Námitka č. 3
Veřejnou vyhláškou bylo zahájeno řízení o návrhu
územního plánu Lázně Bohdaneč č.j.: MmP 52363/2012
Sp. Zn. : OÚP/173/2007/Zp ze dne 5.9.2012.
My vlastníci (spoluvlastníci) pozemků 980/75, 980/50,
980/52, 980/51 a 977/20 v k.ú. Lázně Bohdaneč
Špitzerová Alena bytem Na drážce 1497 Pardubice a
Miroslav Kazilovský bytem K lihovaru 66 Lázně
Bohdaneč
nesouhlasíme s návrhem územního plánu týkajícího
se výše uvedených pozemků.
Odůvodnění:

Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Spis územního plánu 173/2007
4. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
(ZÚR Pk)
Námitka se přijímá - pro pozemek p.č. 980/75 k.ú.
Lázně Bohdaneč.
Námitka se zamítá - pro pozemky p.č. 980/50,
980/52, 980/51 k.ú. Lázně Bohdaneč.
Pořizovatel vyhodnotil námitku paní
Špitzerové
Aleny, Na drážce 1497, Pardubice, jako vlastníka
pozemku p.č. 980/75 a spoluvlastníka pozemku p.č.
980/52, pana Kazilovského Miroslava, K lihovaru
66, Lázně Bohdaneč, jako vlastníka pozemku p.č.
980/50, 980/51 spoluvlastníka pozemku p.č.
980/52, jako námitku podanou v souladu § 52, odst.
2 stavebního zákona.
Odůvodnění:
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1) Výše uvedené pozemky byly v původním územním
plánu zařazeny pro stavbu rodinných domků. V
návrhu jsou pouze jako rezerva pro stavbu rodinných
domků.
2) Na výše uvedené pozemky byl zpracován již
geometrický oddělovací plán Davidem Fojmanem K
Polabinám 1893 Pardubice č. zak 1500-58/2011.
3) Tento geometrický plán rozděluje pozemky na
jednotlivé stavební parcely včetně pozemku
přístupové komunikace a pozemku pro trafostanici
nutnou pro zásobování území.
4) Přes komunikaci k pozemku č. 980/15 již byly
vybudovány přípojky vody, kanalizace, plynu a
elektřiny na základě stavebních povolení vydaných
stavebním úřadem Lázně Bohdaneč následovně:
- přípojka vody a kanalizace stavební povolení č.
- přípojka plynu č. 2804/09/SO-613/Ci-2 ze dne
3.7.2009, č. 2806/09/SO-615/Ci-2 ze dne 3.7.2009
- přípojka elektro č.3310/11/SO/OPi-3 ze dne
24.6.2011
Z uvedeného vyplývá, že rozsah provedených prací dle
původního ÚP je značný a proto nesouhlasíme se
zařazením pozemků do rezervy. Navíc v současné době
připravujeme žádost o územní rozhodnutí a stavební
souhlas na stavbu rodinného domku na parcele 980/75.
Geometrický plán dosud není možno zapsat do vyřešení
dohod o přesunu vlastnických práv. Věřím, že naši
námitku kladně projednáte při schvalování ÚP.
Jako přílohu přikládám:
- výpisy z listu vlastnictví dotčených pozemků
- snímek pozemkové mapy s vyznačením rozsahu

Výše uvedení podávají námitku také k pozemku
p.č. 977/20 v k.ú. Lázně Bohdaneč; dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí namítající nejsou
vlastníci tohoto pozemku, není tedy splněn
požadavek § 52, odst. 2 stavebního zákona a
námitka k tomuto pozemku je vyhodnocena jako
připomínka.
Vlastníci pozemků nesouhlasí s jejich zařazením
dle návrhu územního plánu do územní rezervy.
Výše uvedené pozemky leží dle platného
územního plánu v Zóně obytné městské vnější,
větší část těchto pozemků, kromě jižního cípu
(pozemku p.č. 980/50 o ploše cca 934 m2), leží
v zastavitelné ploše obytného území. Jižní cíp
pozemku p.č. 980/50 leží v ploše zemědělského
půdního
fondu
s vyznačením
přístupových
komunikací a doprovodné zeleně do jednotlivých
zastavitelných ploch. Zóna obytná je určena pro
bydlení, většinou v izolovaných rodinných domech,
pro drobné podnikání a služby bez negativních vlivů
na okolní zástavbu. Novou výstavbu v jednotlivých
lokalitách územní plán doporučuje řídit dle
regulačních plánů či
urbanistických studií.
Vzhledem k tomu, že je lokalita plošně rozsáhlá
(cca 6 ha) pro její zástavbu je dle územního plánu
nutno
zpracovat
územní
studii
(původně
urbanistická studie).
Vlastníci pozemků dokládají námitku vydaným
- územním souhlasem čj.3310/11/SO/OPi-3 ze
dne 24.6.2011 pro kabelové vedení 1kV 1-AYKY
3x120+70 mm2 pro připojení budoucích RD na
pozemcích p.č. 980/75 a 980/51,
- souhlas s provedením ohlášené stavby čj.
804/09/SO-613/Ci-2 ze dne 3.7.2009 – STL
plynovodní přípojka pro pozemek p.č. 980/50,
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souhlas s provedením ohlášené stavby čj.
2806/09/SO-615/Ci-2ze dne 3.7.2009 – STL
plynovodní přípojka pro pozemek p.č. 980/51,
dohoda s městem Lázně Bohdaneč, ve které
město souhlasí s podmínkou p. Kazilovského a
sice s vybudováním dvou kanalizačních odboček
k parcele č. 980/50.
Předložený geometrický plán pod č. 1500-58/2011
vyhotoveným Davidem Fajmanem – Zeměměřické
služby, K Polabinám 1893, 530 02 Pardubice, který
byl ověřen Ing. Jindrou Horákovou dne 18.7.2011
pod číslem D-11/2011 dělí pozemky p.č. 977/29,
980/50, 980/51, 980/52, 980/75 a 980/76 na 16
samostatných pozemků, které mají sloužit dle
sdělení vlastníků, jako přístupová komunikace,
pozemky pro rodinné domy a pozemek pro
trafostanici. Řešení zástavby v zastavitelné ploše
dle územního plánu není s ohledem na její polohu,
rozlohu a další skutečnosti jednoznačné; a proto
územní plán pro zástavbu v této ploše požaduje
zpracování urbanistické studie (toho času územní
studie), nebo regulačního plánu. Geometrický plán
řeší dělení výše uvedených pozemků bez ohledu na
celou zastavitelnou plochu a požadavků územního
plánu, navíc jižní část těchto pozemků není dle
územního plánu již součástí zastavitelné plochy.
Vlastník jedná v dobré víře a připravuje pozemky
pro výstavbu rodinných domů. Ne všechny kroky
jsou učiněny správně; dělení pozemků dle výše
uvedeného není v souladu s územním plánem a
podmínkami v území.
Vlastníci pozemků uvádí, že v současné době
připravují žádost o územní rozhodnutí a stavební

námitky
- geometrický plán na rozdělení pozemků
- stavební povolení na přípojky nebo souhlas s
užíváním
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souhlas na stavbu rodinného domku na parcele
980/75.
Na základě všech výše uvedených skutečností se
námitka pro pozemek 980/75 k.ú. Lázně Bohdaneč
přijímá – výstavba rodinného domu na tomto
pozemku, který přímo sousedí se stávající
příjezdovou komunikací, má možnost napojení na
technickou
infrastrukturu,
výrazně
nenaruší
možnost případné další výstavby v celé zastavitelné
ploše (v případě budoucího překlopení plochy
územní rezervy na bydlení), je možná.
Námitka pro pozemky p.č. 980/50, 980/52, 980/51
k.ú. Lázně Bohdaneč se zamítá. Toto území není
toho času pro výstavbu připraveno; není
zpracována žádná územní nebo urbanistická studie
ani regulační plán; předložené geometrické dělení
pozemků je v rozporu s urbanistickými zásadami
s cíli a úkoly územního plánování a také
s požadavky platného územního plánu.
Výše uvedené pozemky byly na základě procesu
pořizování
územního
plánu
zařazeny
do
stabilizované zemědělské plochy a současně
do plochy územní rezervy R6 (SM). Návrhem
plochy územní rezervy je pro toto území navržena
ochrana pro budoucí způsob využití, tj. pro plochu
smíšenou obytnou - městskou. Pro změny využití
této plochy navrhuje územní plán podmínku
zpracování územní studie, která by měla být
zpracována schválená a její data vložena do
evidence územně plánovací činnosti do 8 let od
vydání územního plánu.
Zařazení pozemků, jako i celé původní zastavitelné
plochy Z1 (dle konceptu územního plánu) do
územní rezervy vychází z procesu projednání
konceptu územního plánu (stanovisko Krajské
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hygienické stanice, Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství),
z dokumentu „Strategie rozvoje města Lázně
Bohdaneč 2011 - 2027“ (dále také „Strategie“),
který byl schválen zastupitelstvem města 9. 6. 2011
jako jeden z hlavních podkladů pro pořízení nového
územního plánu města a ze schválených „Pokynů
pro zpracování návrhu územního plánu města
Lázně Bohdaneč“. Pro návrh územního plánu byl
stanoven úkol, že pro rozvoj města bude
preferováno
přednostní
využití
stávajícího
zastavěného území s přímou vazbou na stávající
urbanizovaný prostor a zvýšení estetické kvality
prostředí. Rozvoj města bude neextenzivní,
organický,
s monocentrickou
urbanistickou
strukturou. V návrhu budou posouzeny možnosti
využití územních rezerv na místo vymezení nových
zastavitelných ploch.

Námitka č. 4
Hana Půlpánová
Šípkova 207
Jsme vlastníky pozemku p.č. 1391/3 a 1394/3 v k.ú.
533
41
Lázně Lázně Bohdaneč. Pozemky leží podél jediné příjezdové
Bohdaneč
komunikace do obce Dědek , ale v k.ú. Lázně Bohdaneč.
U pozemku je veřejné osvětlení a v pozemku podél
Aleš Kohoutek,
silnice je tlaková kanalizace. ZD Živanice pozemek v
Lexova 2164

Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Spis územního plánu 173/2007
4. Územní plán sídelního útvaru Lázně Bohdaneč –
Neratov
5. Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 2027
Námitka se zamítá.
Pořizovatel vyhodnotil námitku paní
Hany
Půlpánové, Šípkova 207, 533 41 Lázně Bohdaneč
a pana , Aleše Kohoutka, Lexova 2164, 530 02
Pardubice, vlastníků pozemků p.č. 1391/3 a 1394/3
v k.ú. Lázně Bohdaneč, jako námitku podanou
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530 02 Pardubice

současnosti jako pole již nevyužívá. Pozemek by byl
vhodný pro výstavbu rodinných domů - plochy
venkovské.
Při
zachování
ochranného
pásma
komunikace II/33 v š . 15 m nezastavěných by vzniklo
max. 6 pozemků pro RD o výměře cca 625 m2 a 1
parcela o výměře cca 1850 m2 -zahrada, neb rodinná
rekreace.
Souhlasím s námitkou. 19.10.2012
Obec Živanice

Rálišová

v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Vlastníci pozemků požadují umožnit územním
plánem výstavbu rodinných domů - plochy
venkovské za podmínky zachování ochranného
pásma stávající komunikace II/333.
Odůvodnění:
Pozemky p.č. 1391/3 a 1394/3 v k.ú. Lázně
Bohdaneč, leží v jihozápadním cípu k.ú. Lázně
Bohdaneč, u výjezdu z města Lázně Bohdaneč
směrem na Přelouč, konkrétně u pravé strany
komunikace II/333 a podél jedné strany příjezdové
komunikace do osady Dědek v k.ú. Žvanice.
Pozemek p.č. 1391/3 je dle výpisu z katastru
nemovitostí evidován jako ostatní plocha a
pozemek p.č. 1394/3 jako orná půda. Oba pozemky
žádnou svojí hranicí nenavazují na zastavěné
území, leží dle návrhu územního plánu ve
stabilizované ploše NZ – zemědělské plochy.
Cílem urbanistické koncepce návrhu územního
plánu je zastavení procesu suburbanizace a
posílení role centra města při zachování jeho
doprovodné rekreační funkce, snížení rozsahu
ploch či aktivit v příměstské krajině, které narušují
její celistvost, typický obraz. Při stanovení
urbanistické koncepce územní plán vycházel z
republikových priorit územního plánování, kterými
jsou mimo jiné - hospodárně využívat zastavěné
území a zajistit ochranu nezastavěného území
(zemědělské půdy), rozvojové plochy vymezit ve
vazbě na zastavěné území (minimalizace
ekonomické náročnosti záměrů). Návrh územního
plánu vycházel také z respektování priorit územního
plánování stanovených Zásadami územního
rozvoje Pardubického kraje - efektivně využívat
zastavěné území a zachovávat celistvost sídel;
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preferovat rekonstrukce a přestavby před výstavbou
ve volné krajině, nenarušovat venkovskou
urbanistickou strukturu, architektonické a přírodní
dominanty nevhodnou zástavbou a omezit
fragmentaci krajiny; ověřit rozsah zastavitelných
ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití
s ohledem na kapacitu obsluhy dopravní a
technické infrastruktury, limitů rozvoje území a
ochrany krajiny.
Povinnost respektování republikových priorit
územního
plánování
stanovených
Politikou
územního rozvoje České republiky a Zásadami
územního rozvoje Pardubického kraje vychází
z dikce stavebního zákona.
Územní plán navrhuje zastavitelné plochy pro
bydlení v souladu s výše uvedenými prioritami,
v souladu se stanovenými úkoly a cíly územního
plánování dle stavebního zákona; počet a velikost
zastavitelných ploch je podložena rozborem
sociodemografických
podmínek
a
také
vyhodnocením účelného využití zastavěného území
a vyhodnocením potřeby vymezení zastavitelných
ploch.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.
Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Spis územního plánu 173/2007
4. Politika územního rozvoje České republiky
5. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
Jitka Papáková
Masarykovo náměstí
112 Lázně Bohdaneč

Námitka č. 5
Námitka se zamítá.
V květnu r. 2005 jsem k vám podala žádost o změnu Pořizovatel vyhodnotil námitku paní Jitky
územního plánu a začlenění mé parcely 1328/45 v k.ú. Papákové, Masarykovo náměstí 112, Lázně
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Námitka byla předána
městem na veřejném
projednání v 15:00 h

Bohdaneč do území určeného k zastavění rodinným
domem. V prosinci r. 2008 jsem obdržela od vás
vyjádření, že zastupitelstvo doporučilo tento záměr k
dalšímu sledování v procesu pořizování nového
územního plánu.
V r. 2009 proběhlo veřejné jednání o územním plánu,
na němž opět tato část byla odsouhlasena.
Je zarážející, že ve vámi nyní předloženém územním
plánu ke schválení není o mém požadavku ani zmínka,
přestože by logicky navazovala na obytnou zástavbu v
Černé u Bohdanče, takže by nedošlo k žádnému
narušení krajiny, a obdobný požadavek paní Lenky
Krouželové o začlenění její parcely do ÚP je na str.53
zmíněn. Připadá mi, že moje žádost nebyla vůbec
evidována a řádně projednána z důvodu upřednostnění
těžby štěrkopísku.
Žádám vás o dodatečné projednání a vyhovění mé
žádosti.

Bohdaneč, vlastníka pozemků p.č. 1328/45 v k.ú.
Lázně Bohdaneč, jako námitku podanou v souladu
§ 52, odst. 2 stavebního zákona.
Odůvodnění:
Pozemek p.č. 1328/45 v k.ú. Lázně Bohdaneč leží
dle platného územního plánu v zóně volné krajiny.
Vlastník pozemku uvádí, že v roce 2009 proběhlo
veřejné jednání o územním plánu, na němž opět
tato
část
byla
odsouhlasena.
Vlastník
pravděpodobně myslí projednávání návrhu zadání
územního plánu, které probíhalo od 26.2.2009 do
30.3.2009. Výsledkem projednávání byl návrh
zadání, který byl schválen usnesením zastupitelstva
č. 18.9 dne 25. května 2009. Návrh zadání
obsahuje soubor požadavků, které je nutno
respektovat při návrhu územního plánu. Návrh
zadání neobsahuje požadavky na konkrétní
pozemky, ale obecně platné požadavky vyplývající
ze zákonů, vlastností území, vyhlášek, nařízení a
dalších právních předpisů. Jednotlivé požadavky od
občanů na zařazení pozemků, nebo záměrů do
územního plánu zastupitelstvo města schvalovalo
dne 19.11.2008. Požadavek paní Papákové byl
zastupitelstvem doporučen k dalšímu sledování.
Soupis těchto požadavků obdržel projektant
k prověření za podmínky respektování schváleného
zadání. Ze schváleného zadání není tedy evidentní,
jestli je požadavek na zařazení pozemku p.č.
1328/45 do území určeného k zastavění rodinným
domem odsouhlasen.
Na základě schváleného zadání byl zpracován
návrh konceptu územního plánu, který byl veřejně
projednáván dne 25.11.2010, kde byl pozemek p.č.
1328/45 součástí zastavitelné plochy (Z14) RI –
rodinná rekreace, nebyl tedy určen pro stavbu
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rodinného domu. Na základě projednání konceptu
územního plánu a následně schválených pokynů
pro zpracování návrhu územního plánu města
Lázně Bohdaneč projektant zpracoval návrh
územního plánu, ve kterém leží pozemek ve
stabilizované zemědělské ploše a současně v ploše
územní rezervy R1 (NT, RN). Návrhem plochy
územní rezervy je pro toto území navržena ochrana
pro budoucí způsob využití, tj. pro plochu těžby
nerostů a plochy rekreace na plochách přírodního
charakteru. Pro prověření změn využití této plochy
navrhuje územní plán podmínku zpracování územní
studie, která by měla být zpracována schválená a
její data vložena do evidence územně plánovací
činnosti do 5 let od vydání územního plánu.
Začlenění pozemku p.č. 1328/45 v k.ú. Lázně
Bohdaneč do území určeného k zastavění
rodinným domem je v rozporu s republikovými
prioritami
územního
plánování
stanovených
Politikou územního rozvoje České republiky a
Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
s cíli a úkoly územního plánování, které jsou
zahrnuty do požadavků zadání. Územní plán
všechny tyto požadavky plní tím, že zastavitelné
plochy byly převážně navrženy ve vazbě na
zastavěné území, byla zachována stávající
urbanistická struktura,
nejsou navrhovány
zastavitelné plochy ve volné krajině a další (viz.
odůvodnění Námitky č. 4); Původní plochy Z14 a
K8 z návrhu konceptu územního plánu nebyly do
návrhu územního plánu zapracovány, protože jsou
součástí širšího území, jehož předpokládané
budoucí využití je prověřováno v rámci plochy
územní rezervy územní studií (viz. text odůvodnění
návrhu územního plánu str. 53).
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Vlastník uvádí, že v nyní předloženém územním
plánu ke schválení není o jeho požadavku ani
zmínka, přestože by logicky navazoval na obytnou
zástavbu v Černé u Bohdanče, takže by nedošlo k
žádnému narušení krajiny. V rámci zpracování
územního plánu je povinností projektanta odůvodnit
přijaté řešení, které bylo v zadání požadováno;
požadavky na konkrétní pozemky jsou odůvodněny
dle požadavků struktury zadání, tj. formou
zdůvodnění
umisťování
ploch
s rozdílným
způsobem využití a ne jednotlivých pozemků.
Územní plán dle dikce stavebního zákona neřeší
jednotlivé pozemky, ale plochy.
Vlastník dále uvádí, že by předmětný pozemek
logicky navazoval na obytnou zástavbu v Černé u
Bohdanče. Dle nově schváleného Územního plánu
Černá u Bohdanče i dle původního Územního plánu
sídelního útvaru Černá u Bohdanče pozemek p.č.
1328/45 v k.ú. Lázně Bohdaneč přímo navazuje na
stabilizovanou zemědělskou plochu.
Na základě výše uvedených skutečností se námitka
zamítá.

Indoor Golf, spol. s.r.o.
Generála Svobody
533 51 Pardubice

Námitka č. 6
Golf Club Pardubice — Golfové hřiště Lázně Bohdaneč

Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Územní plán sídelního útvaru Lázně Bohdaneč –
Neratov
4. Spis územního plánu 173/2007
5. Politika územního rozvoje České republiky
6. Zásady územního rozvoje Pardubického kraje
Námitka se zamítá.
Pořizovatel
vyhodnotil
podání
s názvem
„Připomínka k projednávanému územnímu plánu“
společnosti Indoor Golf, spol. s.r.o., Generála
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Jindřich Jebálek,
jednatel společnosti,
Teplého 2119,
Pardubice
Připomínka byla
předána na veřejném
projednání panem Ing.
arch. Soběslavem
Macasem v 16:15 h

- umožnit realizaci klubového objektu
umožnit rozvoj a realizaci doplňkových zařízení ke
golfovému klubu (fit zařízení, sportovní, relaxační a
rekreační zařízení, ubytovaní)
podchod pod komunikací propojující klubové zázemí
a hřiště
- plocha pro veřejné golfové hřiště u klubového zázemí
- ubytovací zařízení u remízu proti klubu
- spojení lázni a golfu (možno po okraji hřiště podél
komunikace)
- spojení golfu a části města u fotbalového areálu
- nástupní molo na Opatovickém kanále
- přístupvá cesta k nástupnímu molu
zapojení Opatovického kanálu do organismu města,
splavnění kanálu
plocha za Opatovickým kanálem pro sportovně
rekreační využití (druhé golfové hřiště)
okruh pro lázeňské hosty a další uživatele (pěší,
cyklo, brusle)
lázně/golf/fotbalový areál/centrum
- možnost residenčního bydlení lemujícího veřejné
golfové hřiště

Svobody, 533 51 Pardubice, vlastníka pozemků
stávajícího golfového hřiště v Lázních Bohdaneč,
jako námitku v souladu § 52, odst. 2 stavebního
zákona.
Odůvodnění:
Podaná námitka má charakter návrhu na změnu
územního plánu a měla být společností uplatněna
v rámci projednávání zadání. Jednotlivé požadavky
jsou v obecné rovině, chybí jejich bližší specifikace
(poloha, rozloha prostorové požadavky, kapacity a
další). Celý areál golfového hřiště leží dle návrhu
územního plánu v ploše RX- plochy rekreace,
specifické využití. Plochy RX mají dle územního
plánu stanoveny podmínky jejich využití – hlavní,
přípustné, nepřípustné, podmíněně přípustné a
podmínky prostorového uspořádání. Dle těchto
podmínek je v plochách RX možné občanské
vybavení (stravování, ubytování, služby související
s hlavním využitím), technická a dopravní
infrastruktura
související
s hlavním
nebo
přípustným využitím a další; hlavním využitím
těchto ploch jsou specifické formy rekreace a
sportu.
Některé požadavky společnosti jsou dle návrhu
územního plánu v ploše RX možné.
Uplatňované námitky a připomínky k územnímu
plánu ve fázi veřejného projednání se mají týkat
tohoto návrhu; požadavek vymezení nových
zastavitelných ploch není již předmětem řízení o
územním plánu (územní plán by se musel vrátit
min. do etapy společného jednání).
Námitka se na základě výše uvedeného zamítá;
společnosti se doporučuje pro uplatnění tohoto
požadavku zpracování studie (urbanistické nebo
územní), která bude konkretizovat jednotlivé
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požadavky a která bude následně sloužit pro
změnu územního plánu.

Hana Půlpánová
Šípkova 207
Lázně Bohdaneč
Námitka byla uplatněna
na veřejném projednání
v 16:35 h

Námitka č. 7
Část pozemku a dvorní část stavby čp. 207 byla od
jaktěživa užívána nejprve jako zámečnická dílna později
jako pneuservis, dnes jako zámečnická dílna. Požaduji
tuto funkci zachovat.
Odůvodnění námitky:
Spoluvlastník nemovitosti s manželem Vladimírem
Půlpánem nar. 4.2.1954 bytem tamtéž.

Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Spis územního plánu 173/2007
4. Stanovisko Magistrátu města Pardubic, Odboru
správních agent, úseku památkové péče, Čj. MmP
64261/2012 ze dne 31.10.2012
5. Stanovisko Ministerstva zdravotnictví, Českého
inspektorátu lázní a zřídel, Č.j. MZDR 39209/20122/OZD-ČIL-L ze dne 14.11.2012
6. Stanovisko Správy CHKO Železné hory,
Č.j. 02220/ZH/2012 ze dne 14.11.2012
Námitka se zamítá.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pani
Hany
Půlpánové, Šípkova 207, Lázně Bohdaneč,
vlastníka stavby čp. 207 na pozemku p.č. 321/1
v k.ú.Lázně Bohdaneč, jako námitku podanou
v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Odůvodnění:
Pozemek p.č. 321/1 v k.ú.Lázně Bohdaneč leží dle
platného územního plánu v Zóně obytné městské
vnější, ve stabilizované ploše obytného území.
Zóna obytná je určena pro bydlení, většinou
v izolovaných rodinných domech, pro drobné
podnikání a výjimečně přípustné jsou služby bez
negativních vlivů na okolní zástavbu.
Dle návrhu nového územního plánu leží výše
uvedený pozemek ve stabilizované ploše bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské.
Plochy bydlení v rodinných domech mají hlavní
využití bydlení v rodinných domech, přípustné
využití občanské vybavení (kromě obchodního
280

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

prodeje nad 400 m2 prodejní plochy a hřbitova),
technickou a dopravní infrastrukturu související
s hlavním nebo přípustným využitím a liniové
stavby veřejné technické infrastruktury, zeleň,
veřejná prostranství; podmíněně přípustné využití
není stanoveno a nepřípustné využití jsou stavby,
zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Namítající uvádí, že část pozemku p.č. 321/1 a část
stavby čp. 207 je toho času užíván jako zámečnická
dílna. Návrh nového územního plánu považuje
stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním
nebo přípustným využitím, tj. bydlením a
občanským vybavením za nepřípustné využití, což
platí pro zámečnickou dílnu - je v této ploše
nepřípustná. Schválení nového územního plánu
neznamená zákaz provozu zámečnické dílny, která
byla řádně povolena; zámečnická dílna může
fungovat dál. Jakékoliv rozšíření, nebo přístavba
provozu zámečnické dílny, které by vyžadovalo
řízení stavebního úřadu, není dle nového územního
plánu možné.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.
Návrh územního plánu stanovuje urbanistickou
koncepci, která mimo jiné respektuje především
schválenou „Strategii“ (Strategie rozvoje města
Lázně Bohdaneč) města. Město se má dle strategie
rozvíjet neextenzivně, jako menší autonomní sídlo
městského typu s mono-centrickou urbanistickou
strukturou, kombinovanou zástavbou rodinných
domů kolem centra i menších bytových domů a
staveb občanské vybavenosti v centru, kvalitním
veřejným
prostorem,
se
všemi
funkcemi
v harmonickém
poměru
a
v bezkonfliktním
uspořádání. Město vnímá lázeňství jako významný
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fenomén, který ho odlišuje od jiných obcí
v Pardubickém kraji, lázeňství se cílevědomě
buduje a chrání. Územní plán respektuje zastavěné
území - v plochách bydlení v rodinných domech a
bytových domech je funkce bydlení jako funkce
hlavní a s ohledem na charakter lázeňského města
nejsou v těchto plochách možné žádné stavby,
které by s tuto funkci nesouviseli. Cílem územního
plánu je bezkonfliktní řešení jednotlivých ploch
s rozdílným způsobem využití, funkce služeb a
drobné výroby je soustřeďována mimo plochy
s hlavním využitím pro bydlení.
Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Územní plán sídelního útvaru Lázně Bohdaneč –
Neratov
4. Spis územního plánu 173/2007
5. Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč
Ing. Ladislav Štěpánek
Šípkova 737
Lázně Bohdaneč
Námitka byla uplatněna
na veřejném projednání
v 16:35 h

Námitka č. 8
Stávající objekty v Šípkově ulici č. 154 a č. 285 slouží
k bydlení a k lehké výrobě. Tato výroba je zde již od roku
1920.
Odůvodnění námitky:
Navrhuji ponechat zařazení dle stávajícího územního
plánu

Námitka se zamítá.
Pořizovatel vyhodnotil námitku pana Ing. Ladislava
Štěpánka, Šípkova 737, Lázně Bohdaneč, vlastníka
objektu čp. 154 na pozemku p.č. 434/1 v k.ú.Lázně
Bohdaneč a objektu čp. 285 na pozemku p.č. 435/2
v k.ú.Lázně Bohdaneč, jako námitku podanou
v souladu § 52, odst. 2 stavebního zákona.
Odůvodnění:
Pozemky p.č. 434/1 a 435/2 v k.ú.Lázně Bohdaneč,
na kterých jsou objekty čp. 154 a 285 leží dle
platného územního plánu v Zóně obytné městské
vnější.
Pozemek p.č. 435/2 leží dále ve
stabilizované ploše obytného území a pozemek p.č.
434/1 v návrhové ploše výroba a sklady – bez
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územního rozvoje. Zóna obytná je určena pro
bydlení, většinou v izolovaných rodinných domech,
pro drobné podnikání a výjimečně přípustné jsou
služby bez negativních vlivů na okolní zástavbu.
Výrobní areály a objekty v těchto částech města
jsou bez možnosti územního rozvoje a dalšího
zvyšování výroby na úkor obytné zástavby.
Dle návrhu nového územního plánu leží výše
uvedené pozemky ve stabilizované ploše bydlení
v rodinných domech – městské a příměstské.
Plochy bydlení v rodinných domech mají hlavní
využití bydlení v rodinných domech, přípustné
využití občanské vybavení (kromě obchodního
prodeje nad 400 m2 prodejní plochy a hřbitova),
technickou a dopravní infrastrukturu související
s hlavním nebo přípustným využitím a liniové
stavby veřejné technické infrastruktury, zeleň,
veřejná prostranství; podmíněně přípustné využití
není stanoveno a nepřípustné využití jsou stavby,
zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním nebo
přípustným využitím.
Namítající uvádí, že stávající objekty čp. 154 a čp.
285 slouží k bydlení a k lehké výrobě, nespecifikuje
však k jaké. Návrh nového územního plánu
považuje stavby, zařízení a činnosti nesouvisející
s hlavním nebo přípustným využitím, tj. bydlením a
občanským vybavením za nepřípustné využití, což
platí
pro lehkou výrobu - je v této ploše
nepřípustná. Schválení nového územního plánu
neznamená zákaz provozu lehké výroby, která byla
řádně povolena; lehká výroba může fungovat dál.
Jakékoliv rozšíření, nebo přístavba provozu lehké
výroby, které by vyžadovalo řízení stavebního
úřadu, není dle nového územního plánu možné.
Na základě výše uvedeného se námitka zamítá.
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Odůvodnění způsobu řešení návrhu územního
plánu je dle odůvodnění námitky č. 7.

Subjekt uplatňující
připomínku
Explosia a.s., Semtín
107, 530 50, Pardubice
Zn.1808Expl/ŘVTÚ/383
/2012 ze dne 17.9.2012

Připomínka

Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Územní plán sídelního útvaru Lázně Bohdaneč –
Neratov
4. Spis územního plánu 173/2007
5. Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč
Vyhodnocení připomínky

Připomínka č. 1

Připomínce se vyhovuje.

K Oznámení ě.j. Sp. zn.: OÚP/173/2007/Zp, Č.j.: MmP
52329/2012 ze dne 05.09.2012 o zahájení řízení s
veřejnéým projednáním akce „ Návrh územního plánu
Lázně Bohdaneč " sdělujeme:
Je třeba nadále respektovat závazné stanovisko v
rámci projednání návrhu Územního plánu města Lázně
Bohdaneč
které Explosia a.s. vydala pod č.j.
1808/ŘÚS/l0/2012 ze dne 04.01.2012 tj. ve znění:
Souhlasíme v textové části Návrhu územního plánu
Lázně Bohdaneč z listopadu 2011 s uvedením v kapitole
OCHRANA OBYVATELSTVA, OBRANA A
BEZPEČNOST STÁTU
S uvedením odst: Stanovená ochranná pásma výroby
Explosia, a.s. jsou respektována.
Doporučujeme navíc dále uvést, že všechny nově
budované stavby musí svojí konstrukcí, s přihlédnutím
na způsob užívání, odpovídat vždy příslušnému stupni
bezpečnostního pásma ve kterém se nachází. Této
podmínce přizpůsobit i funkční vymezení ploch. Hranice
těchto pásem mohou svým rozsahem částečně ovlivnit či
omezit způsob využití území a v něm plánovaných

- závazné stanovisko pod č.j. 1808/ŘÚS/l0/2012 ze
dne 04.01.2012
respektováno,

tj.

je

územním

plánem

- doporučené citace jsou v územním plánu
obsaženy,
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staveb.
Všechny
stavby
umístěné
v
těchto
bezpečnostních pásmech pak musí být realizovány v
souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášek ČBÚ
(vyhl.č. 102/1994 Sb.,vyhl. 76/1996 Sb. a 99/1995 Sb.).
Žádáme v koordinačním výkrese v měřítku 1:5000 číslo
výkresu II.2.a. ze dne 11/2011 v částí legenda - limity
využití území - ochrana staveb změnit popis:
„2 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. v
- popis ochranných pásem je již změněn,
Semtíně-hranice 2.pásma"
„3 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. v
Semtíně-hranice 3.pásma"
„4 stanovené OP výroby Explosia a.s." za
„bezpečnostní pásmo závodu Explosia a.s. v
Semtíně-hranice 4.pásma"

GeoVision s.r.o.,
regionální pracoviště
Plzeň, Částkova 73

Doporučujeme hranice pásem včetně legendy zakreslit i
do hlavního výkresu v měřítku 1:5000 číslo výkresu
I.2.b.l ze dne 11/2011.
Při projednávání návrhu zadání požadujeme respektovat
stanovisko dotčeného orgánu státní správy, kterým je
Obvodní
báňský
úřad
pro
území
krajů
Královéhradeckého a Pardubického, Wonkova 1142, 500
02 Hradec Králové. Případné další připomínky k
dokumentaci uplatní zástupce Explosia a.s. v protokolu
při veřejném projednání návrhu územního plánu, které se
uskuteční dne 25.10.2012.
Připomínka č. 2

- do hlavního výkresu, který je předmětem návrhu
územního plánu se ochranná pásma ani žádné
limity nezakreslují.
- stanovisko Obvodního
respektováno.

báňského

úřadu

je

Připomínce se částečně vyhovuje.

Připomínky k ÚSES v novém ÚP Lázně Bohdaneč
(ÚP LB)
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(Poznámka: Připomínky byly zpracovány na základě
posuzování rozsahu těžeb štěrkopísků v NRBC 8
Bohdaneč na ložisku Stéblová, které se zpracovává pro
MŽP a hodnotilo rovněž systémovou provázanost všech
navazujících systémů ES na všech hierarchických
úrovních včetně komuniční propojenosti přes NRBC a
jeho jádrovou zónu.)

- systém ÚSES je v územním plánu zpracován
v souladu se ZÚR Pk a Revizí lokálního ÚSES a
plánu ÚSES pro území ORP Pardubice; projektant
na základě uplatněné připomínky provede pouze
nepodstatnou úpravu trasy ÚSES, popřípadě její
upřesnění,

1) U Dolan je aktuálně platná hranice NRBC 8 ze ZÚR a
tudíž platí to, co je v aktuálně platném ÚP. Aktualizace
předmětného NRBC (Ekotoxa 2010) však navrhuje
vyjmutí zcela nereprezentativních a intenzivních
zemědělských ploch se zemědělskými areály, protože by
muselo dojít k radikální změně jejich funkce. Tato úprava
však také vyvolá nepřípustné prodloužení LBK č. 13 nad
2km. Z tohoto důvodu bude nutné na rozhraní k.ú. Lázně
Bohdaneč a Dolany u Pardubic, resp. na jižním okraji
Dolan, vymezit nové LBC o min ploše 3ha (v aktualizaci
GeoVision 2012 je již nové LBC vymezeno na
pozemkový detail).
2) Na rozhraní k.ú. Lázně Bohdaneč, Křičeň a Dolany
musí být doplněny schválené LBK ze sousedního ÚP
Křičeň, aby byla zachována prostorová skladba sítě
kolem 2km. Na rozhraní k.ú. Křičeň a Dolany však
navrhujeme zkrácené a zjednodušené propojení mezi
LBC 39 a NRBC 8, protože vedení LBK č. 14 podle
nového ÚP LB a ÚP Dolany překračuje maximální
povolenou délku tohoto LBK (2100m!).
3) Lesní LBK č. 17 vymezený mezi LBC 34 a RBC 9007
musí být podstatně širší, aby vytvářel systém a
respektoval
propojování
příbuzných
biotopů
v
zamokřovaných řadách (2AB4, 2B4, 2BC4). Současné
„nudlovité“ vymezení v lese je holý nesmysl, protože
286

Územní plán Lázně Bohdaneč - Odůvodnění

vůbec nerespektuje reprezentativní stanoviště ve
„vlhkém“ systému (v aktualizaci GeoVision 2012
předmětný LBK již toto respektuje).
4) V borovém NRBK K72 je zcela chybně vymezeno
nově vložené RBC 90007 Neratov (podle ZÚR PaK,
2010). Pokud se jedná o NRBK borového typu (B), musí
být příslušné reprezentativní biotopy či stanoviště
borových doubrav zahrnuty i do tohoto RBC (nachází se
pod hrází rybníků Skříň a Rozhrna). RBC by mělo
obsahovat min 30ha reprezentativních terestrických
biotopů (tj. např. borových doubrav), nikoliv vodu (!). Dílčí
úsek NRBK mezi vloženým LBC a RBC musí být pak
napojen právě do těchto míst, nikoliv do rybníka, jak je
zakresleno do nového ÚP LB (ani v ZÚR to není
správně!). Celý NRBK K72/B je nutné v novém ÚP
vymezit podle lesnického detailu na reprezentativních
stanovištích borových doubrav (SLT 1K, 1M).
5) Kódování skladebných částí vyšší hierarchie, tj. NR+R
úrovní, by mělo striktně vycházet z ÚTP (1996), jinak
bude vznikat velký chaos v databázích úřadů, které je
„vymezují a hodnotí“ (!).
6) Propojení dílčím úsekem NRBK na ose K72/B mezi
vloženým LBC 33 a NRBC 8 bylo v novém ÚP LB
posunuto do nereprezentativních zamokřovaných
stanovišť na orné půdě. Jeho vymezení přesně na ose
NRBK je také nevhodné z důvodu nepříznivého dělení
zemědělských bloků. V terénních podmínkách bylo
zjištěno, že jeho detailní vymezení v limitní šířce 40m je
možné podél sv. okraje silnice I/36 (nikoliv podle jz.
okraje, jak navrhuje Plán ÚSES ORP Pardubice (!) – toto
představuje nepřípustné propojení NRBK K72/B do
NRBK K72/N).
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7) Západní hranice NRBC 8 Bohdaneč v novém ÚP LB
musí zahrnovat i okrajovou strouhu včetně břehového
porostu, protože tudy procházejí navazující „vlhké“
lokální systémy a také se zde kontrastně kříží NRBK
K72/B (křížení kontrastních stanovišť vždy musí být
uvnitř biocentra!).
8) Zcela chybně je v novém ÚP LB vymezen zasahující
úsek NRBK K72/N (nivní). Segmenty propojující vložená
LBC do NRBK nesmí být na nivních loukách ve 2.
vegetačním stupni delší než 500m, v lužním lese delší
než 700m a v mokřadních biotopech delší než 1km. V
široké nivě jsou místy přítomny všechny typy biotopů, a
proto se max délka dílčího segmentu NRBK musí
zaměřovat na aktuální stav (mělo by se jednat hlavně o
terestrické biotopy!). Chybně je též vymezeno vložené
LBC Novinsko. Pro navazující lokální systémy pak taktéž
platí, že mezi všemi vloženými LBC musí mít LBK délku
do 2km (!), což ovšem není dodrženo pro LBK č. 159. V
NRBK by se rovněž neměla nacházet žádná zastavěná
plocha, jak tomu je v novém ÚP LB.
Četné metodické chyby ve vymezení NRBK K72/N na
k.ú. Neratov a Lázně Bohdaneč i navazujícího LBK č.
159 na k.ú. Lázně Bohdaneč podle Plánu ÚSES ORP
Pardubice musí v novém ÚP LB nutně vyvolat koordinaci
všech výše uvedených požadavků. Z těchto důvodů byl
tento úsek nivního NRBK K72/N zcela nově převymezen,
aby délky mezi vloženými LBC do NRBK a LBC 206
nepřesahovaly 2km.
Toto nově upravené vymezení bylo rovněž projednáno a
schváleno na MŽP i na AOPK ČR.
9) LBK č. 155 vymezený mezi LBC 205 a RBC 917
Labiště pod Černou na k.ú. Černá u Bohdanče rovněž
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překračuje max povolenou délku. Z tohoto důvodu je
nutné na k.ú. Lázně Bohdaneč buď zvětšit již tak velké
LBC 205 anebo toto LBC mírně posunout k jihu.
10) Zcela nereprezentativní jsou systémy propojené LBK
č. 156, 161, 162 a 163. Některé části těchto systémů
jsou mezofilní (výsušné) a jiné naopak hygrofilní
(zamokřované). Taková propojení nepříbuzných biotopů
resp. stanovišť nejsou přípustná. Např. „vlhké“ LBC 204
(1AB5, 1A4, 1AB3) je do „vlhkého“ LBK č. 155 propojeno
přes výsušná stanoviště na SLT 1M (1AB2). U LBK č.
161 je rovněž část „vlhká“ a část „suchá“ – totéž platí pro
LBK č. 162, přičemž na křížení kontrastních stanovišť
nejsou vkládána LBC. „Suché“ LBC 203 (1AB2) je
napojeno zamokřovanou depresí podél vodoteče do
RBC 917 Labiště pod Černou na vodním NRBK Labe. Je
evidentní, že Plán ÚSES ORP Pardubice vůbec
nerespektuje stanovištní poměry. LBK č. 162 musí být
vymezen buď na zamokřovaných nebo na výšušných
stanovištích, ale nemůže propojovat oba tyto typy. Mezi
NRBC 8 a zástavbou Rybitví prochází tento LBK vesměs
na zakmokřovaných lesních biotopech a měl by tudíž
pokračovat na identických stanovištích.
11) V lesních ekosystémech u usedlosti Horka mezi
Bohdančí a Rybitvím se v souvislosti s těžbou
štěrkopísků na ložisku Stéblová navrhuje rozšíření
NRBC 8. Jedná se zde o významné reprezentativní
ekosystémy (N, B i MH). MŽP doporučuje vymezit tyto
plochy v novém ÚP LB jako lokální biocentrum (LBC),
které by se po připravované aktualizaci ZÚR sloučilo se
stávajícím NRBC.
12) Rovněž lesní LBK č. 168 je v novém ÚP LB
nesmyslně zúžen a vůbec nerespektuje reprezentativní
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stanoviště (SLT 1V, 1P, 1L) ani lesnický detail.
Připomínky k ÚSES v dalších aktuálně platných ÚP
13) V ÚP Dolany a Staré Ždánice jsou chybně vymezeny
skladebné části NRBK K71/MH (dlouhé dílčí segmenty
NRBK, zdvojené verze vymezení, nevhodné napojení do
NRBC 8).

- další připomínky nejsou předmětem návrhu
Územního plánu Lázně Bohdaneč.

14) V ÚP Staré Ždánice není NRBK K73/N vymezen ve
skladebných částech (chybí vložená LBC).
15) V Plánu ÚSES ORP Pardubice a v ÚP Stéblová i
Hrobice je chybně vymezen NRBK K74/MH. Bylo
změněno napojení do NRBC 8 z lesních porostů na
křížení s železniční stanicí Stéblová (?!). Na křížení
tohoto NR-systému s hygrofilním LBK č. 65 není vloženo
LBC smíšeného typu. LBC 86 Baroch vymezené v PR na
rybníku a navazujících mokřadech je pro mezofilní
hájový NRBK zcela nereprezentativní (!).
16) LBC 88 v ÚP Hrobice nedodržuje min limitní plochu
3ha. Navazující LBK č. 170 je naopak delší, než je max
přípustná délka (2270m) a je nutné do něj vložit ještě
jedno mokřadní LBC o min ploše 3ha.
17) LBK č. 169 na k.ú. Srch a Pohránov je rovněž
nesystémový a nereprezenatativní, protože propojuje
výrazně mezofilní systém LBC 166-LBK 175-LBC 168 s
výrazně hygrofilním LBC 169 na Pohránovském rybníce
(lokální systém by měl být vždy převážně terestrický!) a
oba navazující LBK č. 169 a 170 jsou rovněž hygrofilní.
18) V aktuálně platném ÚP Rybitví je ve vrstvě ÚSES
velké množství systémových chyb.
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Špitzerová Alena
Na drážce 1497
Pardubice
Miroslav Kazilovský
K lihovaru 66
Lázně Bohdaneč

Poznámka:
Předložené připomínky neřešily širší návaznosti NRBC 8
Bohdaneč podle Plánu ÚSES ORP Pardubice, ale spíše
podle ÚP obcí. V blízkosti řešeného NRBC byly však
shledány v ÚP i v Plánu četné a závažné systémové
chyby. Tato dokumentace evidentně nemá ani
podrobnost Plánu ÚSES, nerespektuje propojování
příbuzných biotopů/stanovišť do systému a místy
nedodržuje prostorové parametry skladebných částí ani
prostorovou skladbu sítě kolem 2km.
Připomínka č. 3
Připomínce se nevyhovuje.
Veřejnou vyhláškou bylo zahájeno řízení o návrhu
územního plánu Lázně Bohdaneč č.j.: MmP 52363/2012
Sp. Zn. : OÚP/173/2007/Zp ze dne 5.9.2012.
My vlastníci (spoluvlastníci) pozemků 980/75, 980/50,
980/52, 980/51 a 977/20 v k.ú. Lázně Bohdaneč
Špitzerová Alena bytem Na drážce 1497 Pardubice a
Miroslav Kazilovský bytem K lihovaru 66 Lázně
Bohdaneč
nesouhlasíme s návrhem územního plánu týkajícího
sc výše uvedených pozemků.
Odůvodnění:
1) Výše uvedené pozemky byly v původním územním
plánu zařazeny pro stavbu rodinných domků. V
návrhu jsou pouze jako rezerva pro stavbu rodinných
domků.
2) Na výše uvedené pozemky byl zpracován již
geometrický oddělovací plán Davidem Fojmanem K
Polabinám 1893 Pardubice č. zak 1500-58/2011.
3) Tento geometrický plán rozděluje pozemky na
jednotlivé stavební parcely včetně pozemku
přístupové komunikace a pozemku pro trafostanici

Námitka paní Špitzerové Aleny, Na drážce 1497,
Pardubice, jako vlastníka pozemku p.č. 980/75 a
spoluvlastníka pozemku p.č. 980/52, pana
Kazilovského Miroslava, K lihovaru 66, Lázně
Bohdaneč, jako vlastníka pozemku p.č. 980/50,
980/51 spoluvlastníka pozemku p.č. 980/52, je
námitka podaná v souladu § 52, odst. 2 stavebního
zákona. Námitka je uvedena pod pořadovým číslem
3, pod kterým je také o námitce rozhodnuto.
Výše uvedení podávají námitku také k pozemku
p.č. 977/20 v k.ú. Lázně Bohdaneč; dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí namítající nejsou
vlastníci tohoto pozemku, není tedy splněn
požadavek § 52, odst. 2 stavebního zákona a
námitka k tomuto pozemku je vyhodnocena jako
připomínka.
Odůvodnění:
Pozemek p.č. 977/20 v k.ú. Lázně Bohdaneč leží
dle platného územního plánu
v Zóně obytné
městské vnější, v zastavitelné ploše obytného
území. Zóna obytná je určena pro bydlení, většinou
v izolovaných rodinných domech, pro drobné
podnikání a služby bez negativních vlivů na okolní
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nutnou pro zásobování území.
4) Přes komunikaci k pozemku č. 980/15 již byly
vybudovány přípojky vody, kanalizace, plynu a
elektřiny na základě stavebních povolení vydaných
stavebním úřadem Lázně Bohdaneč následovně:
- přípojka vody a kanalizace stavební povolení č.
- přípojka plynu č. 2804/09/SO-613/Ci-2 ze dne
3.7.2009, č. 2806/09/SO-615/Ci-2 ze dne 3.7.2009
- přípojka elektro č.3310/11/SO/OPi-3 ze dne
24.6.2011
Z uvedeného vyplývá, že rozsah provedených prací dle
původního ÚP je značný a proto nesouhlasíme se
zařazením pozemků do rezervy. Navíc v současné době
připravujeme žádost o územní rozhodnutí a stavební
souhlas na stavbu rodinného domku na parcele 980/75.
Geometrický plán dosud není možno zapsat do vyřešení
dohod o přesunu vlastnických práv. Věřím, že naši
námitku kladně projednáte při schvalování ÚP.
Jako přílohu přikládám:
- výpisy z listu vlastnictví dotčených pozemků
- snímek pozemkové mapy s vyznačením rozsahu
námitky
- geometrický plán na rozdělení pozemků
- stavební povolení na přípojky nebo souhlas s
užíváním

zástavbu. Novou výstavbu v jednotlivých lokalitách
územní plán doporučuje řídit dle regulačních plánů
či urbanistických studií. Vzhledem k tomu, že je
lokalita plošně rozsáhlá (cca 6 ha) pro její zástavbu
je dle územního plánu nutno zpracovat územní
studii (původně urbanistická studie).
Pozemek p.č. 977/20 v k.ú. Lázně Bohdaneč nebyl
předmětem žádného řízení dle předložených příloh
k námitce; není ani předmětem dělení pozemků dle
předloženého geometrického plánu pod č. 150058/2011 vyhotoveným Davidem Fajmanem –
Zeměměřické služby, K Polabinám 1893, 530 02
Pardubice, který byl ověřen Ing. Jindrou Horákovou
dne 18.7.2011 pod číslem D-11/2011.
Namítající nesouhlasí se zařazením pozemku p.č.
977/20 do územní rezervy.
Pozemek p.č. 977/20 v k.ú. Lázně Bohdaneč, byl
na základě procesu pořizování územního plánu
zařazen do stabilizované zemědělské plochy a
současně do plochy územní rezervy R6 (SM).
Návrhem plochy územní rezervy je pro toto území
navržena ochrana pro budoucí způsob využití, tj.
pro plochu smíšenou obytnou - městskou. Pro
změny využití této plochy navrhuje územní plán
podmínku zpracování územní studie, která by měla
být zpracována schválená a její data vložena do
evidence územně plánovací činnosti do 8 let od
vydání územního plánu.
Zařazení pozemku p.č. 977/20, jako i celé původní
zastavitelné plochy Z1 (dle konceptu územního
plánu) do územní rezervy vychází z procesu
projednání konceptu (stanovisko Krajské hygienické
stanice, Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství),
z dokumentu „Strategie rozvoje města Lázně
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Bohdaneč 2011 - 2027“ (dále také „Strategie“),
který byl schválen zastupitelstvem města 9. 6. 2011
jako jeden z hlavních podkladů pro pořízení nového
územního plánu města a ze schválených „Pokynů
pro zpracování návrhu územního plánu města
Lázně Bohdaneč“. Pro návrh územního plánu byl
stanoven úkol, že pro rozvoj města bude
preferováno
přednostní
využití
stávajícího
zastavěného území s přímou vazbou na stávající
urbanizovaný prostor a zvýšení estetické kvality
prostředí. Rozvoj města bude neextenzivní,
organický,
s monocentrickou
urbanistickou
strukturou. V návrhu budou posouzeny možnosti
využití územních rezerv na místo vymezení nových
zastavitelných ploch.
Na základě výše uvedených skutečností se
připomínce nevyhovuje.
Použité podklady:
1. Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky
2. Návrh územního plánu Lázně Bohdaneč
3. Územní plán sídelního útvaru Lázně Bohdaneč –
Neratov
4. Spis územního plánu 173/2007
5. Územní plán sídelního útvaru Lázně Bohdaneč Neratov
Pokyny pořizovatele

- Str. 48 odůvodnění opravit označení dle ZÚR Pk –
kapitola g) Koridor silniční dopravy D21 (D08, D09) je
respektován…….
- Str. 36 textové části – prosím opravit značení staveb
VPS v kapitole I.1.g) namísto WD1 a WD2 uvést značku
VD1 a VD2 (jak to bylo původně); pokyn vychází
z porady s nadřízeným orgánem; v případě, že příslušná
oprávněná osoba nepožaduje uplatnění předkupního
práva v územním plánu u této VPS bude pouze právo
vyvlastnění; pro nás to znamená úpravu značení (V) i
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grafického znázornění (oranžová). V kapitole I.1.h) bude
pouze konstatování, že se v územním plánu nevymezují
žádné VPS s uplatněním předkupního práva.
- Projektant zapracuje do územního plánu vydané
rozhodnutí o umístění stavby č.j. 5133/12/SO/VBe ze
dne 14.8.2012 pro novostavbu rodinného domu s garáží
včetně dalších staveb na pozemcích p.č. 977/11, 980/62
a 1139/16 k.ú. Lázně Bohdaneč.
Zpracoval dne 7.12.2012 Magistrát města Pardubice, jako pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem města Lázně Bohdaneč, v souladu
s § 53 zák.č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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e) Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
e) 1. Zpracování vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
K návrhu zadání Krajský úřad Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství
vydal stanovisko čj. 7252-2/2009/OŽPZ/PI ze dne 4.3.2009 ve kterém orgán posuzování
vlivů na životní prostředí došel k závěru že návrh ÚP Lázně Bohdaneč je nutno posoudit
z hlediska vlivů na životní prostředí.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti
Železné hory vydala k návrhu zadání stanovisko zn. 00670/ZH/2009 ze dne 21.4.2009, ve
kterém konstatuje, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.
Ve vydaném stanovisku odboru životního prostředí a zemědělství KrÚ Pardubického kraje
zn.17403/2009/OŽPZ/Pe ze dne 6.4.209 bylo pořizovateli sděleno, že z důvodu nevyloučení
významného vlivu je nutné záměr posoudit dle ustanovení § 45i odst. 2 zákona
autorizovanou osobou v rámci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí, v platném znění.
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dále také „Vyhodnocení“) zpracovala
oprávněná osoba podle zák. 100/2001 Sb., Ing. Jiří Klicpera CSc., v souladu se stavebním
zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti.
e) 2. Vyhodnocení vlivu územního plánu na vyváženost vztahů podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
ÚP podporuje hospodářský rozvoj území a jeho veřejné infrastruktury, stabilizuje a rozvíjí
oblast životního prostředí a posiluje soudržnost společenství obyvatel území.
Životní prostředí
Celý ÚP je řešen s mimořádným důrazem na ochranu životního prostředí, zvláště když se
jedná o lázeňské město s obrovským potenciálem přírodních hodnot. Zpracované posouzení
vlivů návrhu ÚP na životní prostředí, vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a jeho
konečná doporučení jsou do ÚP zapracovány.
ÚP nemá negativní vliv na prvky soustavy ÚSES a Natura 2000 a nezasahuje do nich. ÚP
vymezuje systém ekologické stability (SES), především systém lokálních biocenter
a biokoridorů, prvky vyššího, regionálního nebo nadregionálního významu respektují
nadřazenou územně plánovací dokumentaci – ZÚR Pk a tento systém je koordinován se
systémem ÚSES sousedních obcí. ÚP respektuje všechny přírodní hodnoty v plochách
s rozdílným způsobem využití, které je zachovávají a chrání. Významným návrhem, který
ochrání obytné, lázeňské a v konečném důsledku životní prostředí města, eliminuje hrozby
z nadměrného zatížení centra města hlavně tranzitní dopravou je návrh přeložky silnice I/36,
v ploše dopravní infrastruktury silniční, která prochází západním okrajem území. ÚP
stanovuje základní podmínky pro ochranu krajinného rázu. Všechny navržené plochy
s možností umístění staveb a zařízení vyžadujících ochranu před hlukem (např.
z navrženého obchvatu I/36 Lázně Bohdaneč) mají uloženou podmínku pro využití plochy doložení nepřekročení hygienických limitů hluku a některé jsou chráněny plochou ochranné
a izolační zeleně. Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jsou v ÚP navrhovány tak,
aby nedocházelo k jejich vzájemnému negativnímu ovlivňování, podmínky jejich využití jsou
stanoveny tak, aby v samotné ploše nevznikaly vzájemně nevhodné způsoby využití.
S ohledem na přírodní potenciál řešeného území ÚP stanovuje základní podmínky ochrany
krajinného rázu a k dalším možným zásahům do krajinného rázu (umisťování a povolování
staveb) v zastavitelných plochách a v plochách změn ÚP vyžaduje souhlas orgánu ochrany
přírody. ÚP myslí i na stanoviště čápa bílého a chrání jeho hnízdo - požadavkem
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respektování dominanty komína ve stabilizované ploše lázeňství (OL). ÚP minimalizuje
plochy záboru ZPF a jedná se o zábory převážně na půdách ve IV. třídě ochrany. ÚP dále
chrání a respektuje památné stromy, registrované VKP, VKP ze zákonů, chráněné ložiskové
území, přírodní léčivé zdroje lázeňského místa Lázně Bohdaneč a stanovená ochranná
pásma I. a II. stupně.
Hospodářský rozvoj
Urbanistická koncepce podporuje a rozvíjí především lázeňský charakter města za podmínek
zachování historických rysů sídla, jeho dominant i uspořádání zastavěného území. Nové
plochy především zastavitelné navazují na zastavěné území; pro příměstskou krajinu ÚP
vytváří podmínky pro její rekreační využití a pro zachování její celistvosti a obrazu.
S ohledem na udržitelný rozvoj území a polohu města v rozvojové oblasti OB4 ÚP navrhuje
zastavitelné plochy výroby a skladování pro lehký průmysl v jižní části města, kde navazují
na plochy pro výrobu zastavěné. V případě potřeby vymezení dalších zastavitelných ploch
pro výrobu ÚP navrhuje v navazujícím území, jižním směrem od výše uvedených ploch,
plochy územních rezerv R4 a R5. Zastavitelné plochy pro výrobu mají dopravní napojení
prodloužením stávající komunikace Na Lužci jižním směrem, tj. napojením města na
přeložku silnice I/36 již mimo území města; tím je chráněno obytné území a celé jádro města
před negativními účinky dopravy. ÚP navrhuje přemístění stávající výroby z centra města
(přestavbová plocha P5) do zastavitelné plochy výroby a skladování pro lehký průmysl Z29
na západním okraji území. Navrhovaná koncepce rozvoje města Lázně Bohdaneč počítá se
zlepšením kvality obytného prostředí, zvýšením atraktivity města a podporou lázeňství. To
znamená, že v oblasti hospodářské, v centre města není možná výroba, nebo výrobní
služby, ale pouze aktivity charakteru komerčních zařízení, nebo občanského vybavení. ÚP
svým návrhem stabilizuje stávající podnikatelskou činnost ve městě, podporuje činnost
v oblasti lázeňství, řeší plochy výroby tak, aby nebyla snížena pohoda bydlení a životní
prostředí obyvatel a aby byla zvýšena atraktivita lázeňského města.
Soudržnost společenství obyvatel
Pro soudržnost společenství obyvatel je především důležité umístění jednotlivých
zastavitelných ploch pro bydlení s ohledem na stávající zastavěné území jejich návaznost na
plochy přírodní, veřejná prostranství, občanskou vybavenost a další. ÚP navrhuje
zastavitelné plochy pro bydlení, které navazují přímo na zastavěné území města, nebo
vyplňují stávající proluky, nebo vytváří arondaci sídla. Výstavba v zastavitelných plochách
pro bydlení probíhá toho času postupně, individuální formou výstavby, což je pro vytváření
soudržnosti obyvatel příznivé. Zachování postupné formy výstavby je důležitým faktorem pro
město, hlavně pro soužití obyvatel.
ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství a navrhuje plochy veřejné zeleně
a dále plochy zeleně s funkcí ochrannou, specifickou a zeleně přírodního charakteru; ÚP
dále disponuje stabilizovanými a hlavně zastavitelnými plochami pro rekreaci a sport.
Všechny tyto plochy s rozdílným způsobem využití jsou předpokladem nejenom pro
zatraktivnění lázeňství a turistiky, ale hlavně jsou příležitostí pro vytváření příznivé
soudržnosti společenství obyvatel.
Z výše uvedeného popisu řešení ÚP vyplývá závěr, že tento dokument navrhuje vyvážený
rozvoj území. Zastavitelné plochy jsou navrženy umírněně, případné budoucí potřeby
zastavitelných ploch jsou řešeny územními rezervami; pilíř životního prostředí je řešením ÚP
výrazně posílen. Důležitým počinem ÚP je návrh přeložky silnice I/36, který posílí jednak pilíř
životního prostředí a také pilíř hospodářského rozvoje města. ÚP svým řešením tvoří
předpoklady pro udržitelný rozvoj území.
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f) Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením,
jak bylo zohledněno
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (dále také „Vyhodnocení“) zpracovala
oprávněná osoba podle zák. 100/2001 Sb., Ing. Jiří Klicpera CSc., v souladu se stavebním
zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti.
Vyhodnocení bylo zpracováno nejdříve ke konceptu ÚP. V rámci projednání konceptu ÚP byl
zažádán Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
o stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. Tento úřad vydal následující
STANOVISKO k posouzení vlivů koncepce – konceptu „Územního plánu města Lázně
Bohdaneč“ na životní prostředí čj. KrÚ 49570/2011/OŽPZ/KA ze dne 7.6.2011 (dále také
„STANOVISKO“):

STANOVISKO
k posouzení vlivů koncepce - konceptu „Územního plánu města Lázně Bohdaneč"
na životní prostředí
podle ustanovení § 10 g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název koncepce
Koncept „Územní plán města Lázně Bohdaneč"
3. Umístění koncepce (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
město:
katastrální území:

Pardubický
Lázně Bohdaneč
Lázně Bohdaneč

4. Předkladatel (pořizovatel) koncepce
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování,
Štrossova 44, 530 21 Pardubice
5. IČ předkladatele
00274046
6. Zpracovatel koncepce (územního plánu):
SURPMO, a. s., Projektové středisko Hradec Králové.
7. Zpracovatel posouzeni vlivu na životní prostředí
Zpracovatelem vyhodnocení strategického dokumentu je Ing. Jiří Klicpera CSc, Gočárova
615, Lázně Bohdaneč, tel. +420 602 649 164, fax 466 921 106, E-mail: klicpera@iol.cz ,
oprávněná osoba podle zák. 100/2001 Sb. - číslo osvědčení 16 091/4310/OEP/92,
prodlouženo rozhodnutím č.j. 53122/Env/06 ze dne 1.8 2006 do 1.8.2011.
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8. Stručný popis koncepce:
Vymezení územního plánu
Hranice řešeného území je shodná s hranici území města, kterou tvoří katastrální území
Lázně Bohdaneč o rozloze 2 178 ha.
Koncept ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování,
zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů platných k
30.3.2010.
Obsah předloženého návrhu ÚP
Předložená dokumentace k hodnocení SEA obsahuje následující části:
a) Vymezeni zastavěného území
Při vymezení zastavěného území Koncept ÚP vycházel z hranice současné zastavěného
území města obsažené v dosud platné územně plánovací dokumentaci města. Hranice byla
stanovena na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území
ve smyslu aktuální právní úpravy (§ 58 zákona č. 183/2006 Sb.) koordinována s údaji
z Územně analytických podkladu (ÚAP) pro ORP Pardubice a doplňujících podkladů
pořizovatele a města ke dni 19. 3. 2010. Zastavené území a katastrální území je zakresleno
v mapových podkladech.
b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
Hlavními úkoly je vytvářet podmínky:
• pro stabilizaci a rozvoj hlavních sídlotvorných funkcí v řešeném území - bydlení,
občanské vybavení, rekreace a výroba
• pro udržitelný rozvoj sídla - vymezovány budou rozvojové plochy pro hlavni funkce bydlení, občanské vybavení - sport, resp. rekreace a veřejné zeleně. S ohledem na
možnost umístění zařízení občanského vybavení budou stanoveny funkční regulativy
ostatních funkčních ploch. Stávající výrobní (zemědělské) areály jsou respektovány,
navržena je plocha pro bioplynovou stanici, která zpracovává především zemědělské
plodiny
c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby
a systém sídelní zeleně
Urbanistická koncepce města je založena na těchto základních zásadách:
• Historicky vzniklá urbanistická kompozice sídla Lázně Bohdaneč bude zachována a dále
rozvíjena zejména funkcemi bydlení, občanského vybaveni a rekreace, výroby a skladování,
a to v rozsahu zobrazeném v grafické části ÚP. Budou respektovány dominanty města,
stávající charakter sídla a hladina zástavby.
• Stávající plochy smíšené obytné s městskou zástavbou jsou doplněny rozvojovými záměry,
které doplňují současně zastavěné území, nebo na něj bezprostředně navazují. Jejich počet
a velikost je podložena také rozborem sociodemografických podmínek.
• Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované, předpokládá se rozvoj
ve veřejné infrastruktuře a komerčních zařízeních malých a středních a je také plánována
přestavba plochy stávajícího areálu firmy Strojon na plochu pro občanské vybavení - veřejná
infrastruktura a komerční zařízení malá a střední.
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• Stávající plochy rodinné rekreace je možno považovat za stabilizované, plochy pro rozvoj
jsou navrhovány v západní a jižní části katastrálního území. Rozvojová plocha rekreace na
plochách přírodního charakteru je navrhována v severozápadní části v návaznosti na
zastavěné i zastavitelné území.
• Stávající zahrádkářská kolonie (v jižní části katastrálního území) by měla být v budoucnu
přemístěna do nově navrhované lokality, vzhledem k tomu, že přes stávající plochu je veden
návrh obchvatu města ve variantním řešení.
• Plochy areálu stávající zemědělské výroby, lehkého průmyslu a i ostatních výrobních
i nevýrobních podnikatelských subjektů, které jsou součástí ploch výroby a skladování
a smíšených obytných městských ploch jsou stabilizované. Rozvoj je plánován u výrobních
areálů v jižní, severní a západní části zastavěného území. Z nově realizovaných záměrů je
možno zmínit v severní části katastrálního území vybudování elektrárny využívající sluneční
energii k výrobě elektrické energie. V centrální části města dochází ke změně u výrobního
areálu firmy Strojon, která bude pro svou činnost využívat nový areál.
• Plochy přestavby: V centrální části zastavěného území je navrhována plocha pro
přestavbu, která by měla sloužit pro rozvoj bydlení a bude zařazena do ploch smíšených
obytných městských. Dále je záměr na přestavbu plochy pro občanské vybavení - komerční
zařízení střední a malá v areálu firmy Strojon, která svou výrobu převede do nové navržené
lokality. Z dalších návrhů je možno zmínit plochu rekreace se specifickým využitím, jedná se
o stávající areál autokempu s koupalištěm - přestavba a nutná rekonstrukce koupaliště, na
kterou navazuje další plocha přestavby (plocha rodinné rekreace se specifickým využitím možno využít pro rozvoj autokempu nebo pro individuální rodinnou rekreaci). Poslední
plochou přestavby je plocha pro vybudování solární elektrárny, která navazuje na nově
navrženou plochu v severní části katastru.
• Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené v rámci
všech ploch. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování.
• Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je
rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného
rozvoje území.
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
ÚP vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití území:
Plochy smíšené obytné
-městské (SM): Z1-Z11
Plochy rekreace
-rodinná rekreace (Rl): Z12-Z17
-zahrádkářské osady (RZ): Z18
- rekreace na plochách přírodního charakteru (RN): Z19
Plochy občanského vybavení
- veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá a střední (OVM): Z20, Z22 - Z26
- specifické využití (OX): Z27
- tělovýchovná a sportovní zařízení: Z28
Plochy výroby a skladování
- lehký průmysl (VL): Z29 - Z37
- výroba elektrické energie (VE): Z38
Plochy dopravní infrastruktury
- silniční (DS): Z21, Z39 - 45
- koridor silniční dopravy DS): 46
Plochy veřejných prostranství
- zeleň na veřejných prostranstvích (ZV): Z47 - Z50
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VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY
ÚP vymezuje pro nové využití tyto plochy přestavby:
P1 - pro plochu smíšenou obytnou - městskou (SM)
P2 - pro plochu rekreace - specifické využití (RX)
P3 - pro plochu rekreace - rodinná rekreace, specifické využití (RIX)
Územní plán Lázně Bohdaneč - koncept
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P4 - P5 - pro plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční zařízení malá
a střední (OVM)
P6 - pro plochu výroby a skladování - výroba elektrické energie (VE)

VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Systém sídelní zeleně tvoří plochy zeleně, které jsou součástí všech ploch
s rozdílným způsobem využiti. Nové plochy zelené se vymezují v rámci ploch veřejných
prostranství.
d)Koncepce veřejné dopravní a technické infrastruktury, včetně podmínek pro její
umísťování
e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně
f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využiti (hlavní využití), přípustného, nepřípustného, případně
podmíněně přípustného využití a stanovení podmínek prostorového uspořádáni
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu
g)Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
h)Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro
které lze uplatnit předkupní právo
i) Vymezeni ploch a koridorů územních rezerv
j)Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití
k) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadáni regulačního plánu
I) Grafická část (údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části)
9. Stručný popis vyhodnocení:
Vyhodnocení vlivů konceptu Územního plánu města Lázně Bohdaneč na životní prostředí je
zpracováno dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dle přílohy
zákona č. 138/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
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Předložené SEA hodnocení je vlastně prohloubením výstupů průzkumů a rozborů pro Město
Lázně Bohdaneč ve smyslu podrobnějšího screeningu potenciálních střetů navrhovaných
dopravních koridorů a rozvojových ploch ve vztahu k jednotlivým složkám životního prostředí
vymezeným limitům pro tvorbu ÚP.
Hodnocení zpracoval Ing. Jiří Klicpera CSc, Gočárova 615, Lázně Bohdaneč, oprávněná
osoba podle zák. 100/2001 Sb. - číslo osvědčení 16 091/4310/OEP/92, prodlouženo
rozhodnutím č.j. 53122/Env/06 ze dne 1.8.2006 do 1.8.2011.
Hodnocení SEA má následující formální obsah:
1. Úvod
2. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým
na mezistátní nebo komunitní úrovni
3. Údaje o současném stavu životního prostředí
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací
dokumentace významně ovlivněny
5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná
území a ptačí oblasti.
6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.
7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivu
8. Popis navrhovaných opatření pro eliminaci předpokládaných vlivů na ŽP
9. Zhodnocení způsobu zapracování cílu ochrany ŽP
10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovači dokumentace na životní
prostředí
11. Netechnické shrnutí
12. Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na prvky soustavy Nátura 2000
13. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje / územního plánu na stav a vývoj území
podle vybraných sledovaných jevu obsažených v územně analytických podkladech
14. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitosti
a hrozby v území
15. Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje / územního plánu k naplnění priorit
územního plánování
16. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území - shrnutí
17. Závěry a doporučení.
18. Přílohy
V rámci posuzování byly brány v úvahu vlivy přímé, nepřímé, sekundární, kumulativní,
synergické, krátkodobé, dočasné, dlouhodobé a permanentní vlivy. Záměry jsou hodnoceny
z hlediska dopadů na obyvatelstvo a vybrané složky životního prostředí: faunu a flóru, půdu,
horninové prostředí, vodu, ovzduší a klima, hmotné statky a kulturní a historické památky,
ÚSES a krajinu v intencích dle přílohy stavebního zákona. Hodnocení vlivů záměrů bylo
provedeno posouzením, nakolik tyto záměry přispívají k naplňování cílů ochrany životního
prostředí, respektive zda s nimi nejsou v rozporu.

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
Územní plán města Lázně Bohdaneč v dosud platné nedigitalizované verzí byl schválen
usnesením Zastupitelstva města ze dne 30.9.1993 společně i pro obec Neratov a postupně
byla provedena řada změn. Týkaly zejména výstavby golfového hřiště, zástavby v prostoru
Na Lužci a Za Sokolovnou a také místních sportovišť. Stav územního plánu již vyžadoval
další aktualizaci a také digitalizaci. Pořizovatel obdržel několik dalších žádostí vlastníků
o změnu funkčního využití pozemků. Současně i ze strany města byl vznesen požadavek na
změny v ÚP.
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Projednání zadání bylo v zastupitelstvu dne 19.11.2008. Návrh zadání ÚP byl zveřejněn od
26.2.2009 do 30.3.2009 na úřední desce města a MmP. Zadání nového Územního plánu
města Lázně Bohdaneč bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č.18.9 z 25.5.2009.
Oznámení bylo podáno Magistrátem Města Pardubic na Krajský úřad Pardubického kraje
dopisem č.j. OÚP/173/2007/Zp ze dne: 9. 2. 2009. Krajský úřad ve vyjádření č.j. 72522/2009/OŽPZ/PI ze dne 4. 3. 2009 požadoval k návrhu zadání ÚP zpracovat vyhodnocení
vlivů na životní prostředí podle zákona 183/2006 Sb. se zaměřením zejména na
vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, na půdní a vodní poměry, dotčení ochranného pásma
přírodních lázeňských zdrojů Lázní Bohdaneč a zvláště chráněná území včetně evropsky
významných lokalit soustavy Nátura 2000. Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní
prostředí může být pouze osoba k tomu oprávněná podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.
Zpracovaný koncept Územního plánu města Lázně Bohdaneč včetně vyhodnocení vlivu na
životní prostředí byl předložen k veřejnému projednání oznámením Magistrátu Města
Pardubic č.j. OÚP/173/2007/Zp resp. MmP 69930/2010/Zp ze dne 20. 10. 2010.

III. HODNOCENÍ KONCEPCE
1. Závěry posuzování:
Při posouzení vlivů na životní prostředí bylo u všech aspektů konstatováno, že návrh je
proveden bez významnějších konfliktů se zájmy ochrany životního prostředí, většina návrhů
směřuje k jeho významnému zlepšení a jsou dodržena ustanovení předpisů a zákonů
o ochraně životního prostředí. Návrh je také v souladu se strategickými dokumenty kraje
a republiky a s politikou trvale udržitelného rozvoje a energetické bezpečnosti. Návrh nemá
negativní vliv na zvláště chráněné části přírody.

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí v komplexní podobě bylo prováděno již v
předchozích plánovacích krocích Celkově lze říci, že navržený územní plán nebude mít
při zachování existujících východisek a stanovených limitů žádné významně negativní
dopady do oblasti životního prostředí nebo socioekonomické oblastí a podpoří trvale
udržitelný rozvoj území, aniž by negativně zasáhl do životního prostředí obce nebo kterékoliv
z evropsky významných chráněných lokalit.
Návrh je proto doporučen ke schválení a jsou stanoveny podmínky k jeho uplatnění.
2. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Krajský úřad Pardubického kraje jako dotčený orgán podle ust. § 50 zák. č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) příslušný orgán podle § 22 písm. e)
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení vlivů návrhu
Územního plánu Dříteč na životní prostředí vydává podle ust. § 10g zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
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SOUHLASNÉ STANOVISKO
ke koncepci - koncept Územního plánu města Lázně Bohdaneč
za dodržení následujících podmínek:
1. Klíčovým záměrem pro zlepšení parametrů životního prostředí a další rozvoj města je
záměr výstavby JZ silničního obchvatu města, proto se doporučuje usilovat o jeho
urychlenou realizaci a s využitím kruhových křižovatek na všech místech křížení nebo
odbočování.
2. Ještě před schválením konceptu Územního plánu města Lázně Bohdaneč přehodnotit
celkový požadovaný rozsah na zábory zemědělské půdy s cílem jeho snížení.
3. Doporučuje se prodloužení trolejbusové linky ekologické dopravy až do lokality mlýnů na
Opatovickém kanálu.
4. Do územní rezervy zařadit přípravu cyklistické stezky do Bukovky.
5. Návrh územního plánu doplnit v další fázi přípravy o podrobnější údaje o energetickém
zabezpečení města.
6. U záměrů produkujících významnou zátěž emisemi do ovzduší nebo zatěžující okolí
nadměrným hlukem ve smíšeném území bude v době zkušebního provozu provedeno
kontrolní měření vlivu hluku resp. emisí ze stacionárních zdrojů na okolí akreditovanou
laboratoří a v případě překročení limitů budou realizována dostatečná omezující opatření.
7. Pro plochy s uvažovaným vynětím ze ZPF je třeba volit detailní umístění konkrétních
záměrů tak, aby se vyhovělo zejména požadavku na přednostní využití pozemků
nezemědělských případně zemědělských s horšími bonitami.
8. Z hlediska udržení zachovalého krajinného rázu se doporučuje i nadále dodržet omezení
výšky staveb na maximálně 4 nadzemní podlaží a další podmínky uvedené v konceptu
územního plánu v kapitole „Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití"
9. Doporučuje se nepovolovat stavby pro reklamu na celém katastru města v žádné
podobě. Zejména toto omezení platí v dohledové vzdálenosti kolem Evropsky významné
lokality Bohdanečský rybník. Umisťování billboardů pro reklamní účely je z důvodu
uchování lázeňského charakteru města nežádoucí i uvnitř zachovalé zástavby.
10. Pokud dojde kdekoli během výstavby k nutnosti kácení stromů, bude zajištěna náhradní
výsadba, prioritně v místech plánované vnitrosídelní zeleně.
11. Dominantní zdroje hluku nebo jiných emisí, pokud by se v budoucnu vyskytly, budou
podle možnosti situovány co nejdále od chráněných venkovních prostorů a chráněných
vnitřních prostorů staveb.
12. Doporučuje se doplnit požadavek na bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce.
13. Výrobní aktivity budou ve stávajících objektech a areálech provozovány pod podmínkou,
že důsledky provozu nebudou mít negativní vliv na životní a obytné prostředí sousedních
ploch bydlení, občanského vybavení a rekreace. Po obvodu areálů, pokud to umožní
prostorové podmínky, bude navržen pás izolační zeleně. Dopravní obsluha areálů bude
pokud možno vedena mimo obytné plochy.
14. Vzhledem k tomu, že hodnocená koncepce ve fázi konceptu územního plánu nepřináší u
některých navržených záměrů včetně územních rezerv dostatečně podrobné údaje, které
by umožnily přesně posoudit konkrétní míru a rozsah případného vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí, doporučuje se územní studií nebo jiným podkladem posoudit
konkrétní míru a rozsah případného vlivu na jednotlivé složky životního prostředí,
zejména se jedná o záměr bytové zástavby Na Průhonec
15. V rámci zpracování navazujících podrobnějších dokumentací silničních komunikací
navrhnout taková opatření, která budou zajišťovat dostatečnou průchodnost krajiny pro
zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů.
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16. Komín bývalé kotelny v areálu Léčebných lázní se doporučuje považovat za stavební
památku a stanoviště čápa bílého a poskytovat mu trvale potřebnou údržbu a ochranu
jako jednomu z historických symbolů města.
17. Doporučuje se zvážit možnost přípravy náhradních stanovišť čápů v lokalitě Na Lužci
(vodojem, bývalá kotelna)
18. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí závěrem uvádí, že oznamovatel předloží
úřadu příslušnému podle ust. § 20 zákona pro záměry, které jsou uvedeny v ustanovení
§ 4, odst. 1 zákona o posuzování vlivů, a které lze podle předložené koncepce umístit v
návrhových plochách, oznámení záměru, popř. oznámení podlimitního záměru.
Zpracovatel oznámení resp. dokumentace by měl při zpracování podkladů respektovat
podmínky krajského úřadu uvedené v souhlasném stanovisku ke koncepcí, závěry
z posouzení konceptu Územního plánu města Lázně Bohdaneč na životní prostředí
19. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí upozorňuje předkladatele na povinnost
zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
a další povinnosti plynoucí z § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Výše
uvedené povinnosti je třeba respektovat s ohledem na požadavky směrnice 2001/42/ES
o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.
20. Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona je schvalující orgán
povinen ve svém usnesení o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak
zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Toto usnesení je povinen zveřejnit.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

Výše uvedené STANOVISKO bylo v územním plánu zohledněno následovně:
1. Jihozápadní silniční obchvat města, tj. komunikace I/36 je v ÚP vymezena jako
zastavitelná plocha dopravní infrastruktury silniční Z46a, Z46b. Rychlost realizace
komunikace ÚP neovlivní, jako i návrh jednotlivých křižovatek, kterých řešení bude
předmětem zpracování navazujících podrobnějších dokumentací.
2. Na základě procesu projednání konceptu ÚP a schválených „Pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu města Lázně Bohdaneč“, které vycházejí také z dokumentu
„Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 - 2027“ byl koncept ÚP přepracován. Na
základě zpracovaného návrhu ÚP a jeho projednání je v konečné fázi celkový zábor ZPF
72,70 ha; tento zábor je v porovnání se záborem dle řešení konceptu ÚP o 84,91 ha nižší
(celkový zábor ZPF dle konceptu ÚP byl 157,61 ha).
3. ÚP dle stavebního zákona vymezuje plochy a koridory; řešení městské hromadné
dopravy není předmětem ÚP. ÚP navrhuje v místě lokality mlýnů na Opatovickém kanálu
zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury silniční Z39, která může případně sloužit
i pro účely prodloužené trolejbusové linky.
4. Pro účely dopravní infrastruktury nemotorové, konkrétně pro stavbu cyklostezky
západním směrem na obec Bukovku, ÚP vymezuje plochu DX, jako plochu územní
rezervy R2.
5. ÚP byl doplněn v části odůvodnění bilancema potřeb a způsobem řešení energetického
zabezpečení.
6. U všech zastavitelných a přestavbových ploch, u kterých vzniká nebezpeční překročení
hygienických limitů je umisťování staveb a zařízení vyžadujících ochranu před těmito
limity možné pouze za podmínky doložení nepřekročení těchto hygienických limitů.
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7. ÚP maximálně respektuje a chrání zemědělský půdní fond a to především půdy nejvyšší
třídy ochrany – I. třída není k odnětí navržena vůbec. Pro zastavitelné plochy ÚP zabírá
nejvíce půdy IV. třídy ochrany. Z celkové rozlohy zemědělského půdního fondu 859 ha
ÚP odnímá 72,7ha.
8. ÚP pro respektování a zachování krajinného rázu obsahuje kapitolu základních
podmínek ochrany krajinného rázu, ve které jsou stanoveny podmínky plošného
a prostorového uspořádání.
9. Podmínky pro umístění informačních a reklamních zařízení jsou v ÚP stanoveny
v kapitole „Základní podmínky ochrany krajinného rázu“; jedná se o podmínky jejich
plošného, prostorového a kapacitního řešení.
10. ÚP kácení stromů nenařizuje; navrhuje plochy, do kterých je možné v případě nutnosti
kácení stromů náhradní výsadbu umístit.
11. Dominantním zdrojem hluku v ÚP je návrh přeložky silnice I/36, která je koridorem
dopravní plochy silniční Z46a a Z46b umístěné ne západním okraji území, tj. co nejdále
od chráněných venkovních prostorů a chráněných vnitřních prostorů staveb.
12. Bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce je příliš velký detail pro řešení ÚP; ÚP dle
stavebního zákona vymezuje plochy a koridory; problematika nasvětlení přechodů pro
chodce bude předmětem dalších navazujících dokumentací (regulačních plánů,
dokumentací pro územní a stavební řízení).
13. ÚP výrobní aktivity z centra města vyloučil a navrhuje jejich přemístění do okrajových
částí města. Dle stanovených podmínek využití ploch výroby, jejich negativní vlivy nesmí
překročit jejich hranici nad mez přípustnou. U ploch výroby, kde to bylo nutné a možné
ÚP navrhuje plochy zeleně ochranné a izolační. Pro navržené plochy výroby stanovuje
konkrétní specifické podmínky - aby důsledky jejich provozu neměli negativní vliv na
životní a obytné prostředí sousedních ploch bydlení, občanského vybavení a rekreace.
14. ÚP v lokalitě Na Průhonech navrhuje územní rezervu R6 pro plochy smíšené obytné
městské; tato plocha, jako i další plochy, má navrženou podmínku pro rozhodování,
prověření změn její využití územní studií. ÚP navrhuje zpracování devíti územních studií,
pro pořízení kterých stanovuje přiměřené lhůty.
15. Průchodnost krajiny pro zvěř v návaznosti na migrační trasy živočichů ÚP řeší
vymezením systému ÚSES, zpracovaného autorizovanou osobou, který respektuje
a zpřesňuje systém ÚSES z nadřazené územně plánovací dokumentace, řeší lokální
ÚSES, to vše také s ohledem na vymezení všech zastavitelných ploch a podmínek
v území.
16. Komín bývalé kotelny v areálu Léčebných lázní společně se stanovištěm čápa bílého je
ÚP chráněn specifickými podmínkami pro využití vybraných ploch s rozdílným způsobem
využití, které tuto dominantu společně s hnízdem požadují respektovat.
17. Řešení náhradních stanovišť čápů není a nemůže být předmětem ÚP; tuto problematiku
by měl řešit příslušný odborník ve spolupráci s orgánem ochrany přírody.
18. Oznámení záměru, popř. oznámení podlimitního záměru bude oznamovatelem
předloženo v souladu se zákonem a také v souladu se závěry z Posouzení konceptu
Územního plánu města Lázně Bohdaneč na životní prostředí, při zpracovávání dalších
navazujících dokumentací (regulačních plánů, dokumentací pro územní a stavební
řízení).
19. ÚP respektuje závěry vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území a také podmínky dle stanoviska krajského úřadu; ÚP je
zpracován tak, aby k naplnění § 10h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
nedošlo. Sledování vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území (jeho součástí je i vliv na životní
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prostředí, veřejné zdraví a další) je povinností pořizovatele dle § 55 stavebního zákona
v rámci pravidelného vyhodnocování ÚP.
20. Vzhledem k tomu, že ÚP je vydán po nabití účinnosti velké novely stavebního zákona
(č.350/2012), která § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů ruší, zohlednění podmínek vyplývajících ze
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, je součástí tohoto odůvodnění a je
schvalujícím orgánem vydáním ÚP respektováno.
Na základě projednání konceptu ÚP a následně po schválení Pokynů pro zpracování návrhu
územního plánu města Lázně Bohdaneč (podkladem pro zpracování pokynů byl i městem
nově schválený dokument „Strategie rozvoje města Lázně Bohdaneč 2011 – 2027“) byl
zpracován návrh ÚP, kterého součástí je upravené a dopracované Vyhodnocení. Dokument
Vyhodnocení, zpracovaný ke konceptu ÚP, jeho závěry a doporučení včetně obdrženého
STANOVISKA byly do návrhu ÚP zapracovány.
V rámci společného jednání nebylo k upravenému a dopracovanému Vyhodnocení obdrženo
žádné stanovisko, připomínka nebo požadavek. Pořizovatel požádal Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o vyjádření z hlediska zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Orgán posuzování vlivů na životní prostředí vydal
následující vyjádření pod č.j. KrÚ 13896/2012/OŽPZ/ST ze dne 24.2. 2012 :
Věc: Vyjádření k návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí (dále také „krajský úřad"), jako
dotčený orgán podle ust. § 10i odst. 3) zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisu (dále také
„zákon") obdržel dne 10.2. 2012 žádost Magistrátu města Pardubic, odbor hlavního
architekta o vydání stanoviska z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
k návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč s ohledem na změny oproti konceptu územního
plánu Lázně Bohdaneč.
Krajskému úřadu byl předložen koncept územního plánu Lázně Bohdaneč, jehož součástí
bylo Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Ke konceptu územního plánu bylo podle
ust. § 10 g) zákona vydáno souhlasné stanovisko č.j. KrÚ 49570/2011/OŽPZ/KA ze dne 7.6.
2011.
Následně byla krajskému úřadu předložena žádost o vyjádření ke společnému jednání
o návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč, ke které se krajský úřad vyjádřil stanoviskem č.j.
KrÚ 105616/2011/OŽPZ/PI ze dne 16.1.2012.
V předloženém návrhu územního plánu došlo ke změnám oproti konceptu a v této souvislosti
také k úpravě Vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území.
Změny v návrhu územního plánu v porovnání s konceptem:
Pro prověření budoucího možného dobývání ložiska štěrkopísků se vymezuje plocha územní
rezervy R1 - dříve jako l.etapa K8; plochy rekreace - specifické využití (RX) Z14 - ll.etapa
Lokality Z1 a Z7 byly převedeny na plochu rezervy R6 - plochy smíšené obytné městské
U lokality Z8 - Plochy smíšené obytné - městské (SM) byl zmenšen rozsah.
Plochy Z12, Z13, Z18, Z19, Z30 byly převedeny na plochu rezervy R3 - plochy dopravní
infrastruktury - silniční (DS)
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Plochy Z15, Z16, Z17, Z27, Z33, Z38 byly převedeny na plochy zemědělské
Plocha Z20 byla převedena na plochu technické infrastruktury - specifické využití(TX) Plocha
Z21 byla převedena na plochu smíšenou nezastavěného území - přírodní (NSp)
Plocha Z24 byla zahrnuta do plochy zeleně - specifické využití (ZX)
Plocha Z31 byla převedena na plochu občanského vybavení - veřejná infrastruktura a
komerční zařízení malá a střední (OVM)
Plochy Z36, Z37 byly převedeny na plochu rezervy R4 resp. R5 - Plochy výroby a skladování
- lehký průmysl (VL)
Plocha Z41 byla převedena na plochu občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní
zařízení (OS)
Návrh byl doplněn o nově vymezenou plochu veřejné zeleně Z49, plochu zeleně
specifického využití Z48 (ZX), zeleň ochrannou a izolační Z52 (ZO) a zeleň přírodního
charakteru Z60 a Z61 (obě ZP)
Nově byla vymezena plocha dopravní infrastruktury - nemotoristické (DS1) - Z51, v rezervě
plocha R2
Plocha Z53 byla převedena na plochu výroby a skladování - lehký průmysl (VL)
Plochy Z54,Z56, Z57 byly převedeny na plochu dopravní infrastruktury - silniční (DS)
Plocha Z55 byla převedena plochu občanského vybavení - veřejná infrastruktura a komerční
zařízení malá a střední (OVM)
Nově se v návrhu vymezují:
Plochy rekreace - spec. využití K9
Plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň K14
Plochy zeleně - ochranná a izolační K11 a K12
Plochy vodní a vodohospodářská K1
Plochy lesní K2, K3, K13, K17, K18, K19
Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní (NSp) K6, K10, K15, K16
Návrh ÚP vymezuje plochy přestavby v členění dle způsobu využití:
P2 - pro plochu rekreace - specifické využití (RX)
P3 - pro plochu rekreace - rodinná rekreace (Rl)
P4, P7 - P9, P15 - pro plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura a
komerční zařízení malá a střední (OVM)
P12 - pro plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS)
P5, P10, P11, P13 - pro plochy smíšené obytné - v centrech měst (SC)
P14 - pro plochy bydlení - v bytových domech (BH)
Krajský úřad posoudil podle § 10 písm.i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
výše uvedené změny a upravené Vyhodnocení vlivů koncepce na udržitelný rozvoj území a
dospěl k názoru, že změny v návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč nebudou mít
významně negativní dopad do oblasti životního prostředí jak vyplývá i z Vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území v návrhu územního plánu Lázně Bohdaneč a proto zůstává v
platnosti stanovisko č.j. KrÚ 49570/2011/OŽPZ/KA ze dne 7.6. 2011.
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Závěry a doporučení Vyhodnocení a také STANOVISKA jsou do ÚP zapracovány.
Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území závěrem konstatuje, že z hlediska vlivů na
Evropsky významné lokality a soustavu Natura 2000 je navržený ÚP neutrální. Ani záměr
jihozápadního obchvatu I/36 nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti nebo
evropsky významné lokality.
ÚP podpoří hospodářský rozvoj území a jeho infrastruktury. Možné střety v oblasti životního
prostředí jsou nevýznamné a řešitelné za pomoci navržených opatření. Nový ÚP tak má
šanci posílit soudržnost společenství obyvatel území. ÚP splňuje požadavky zadání,
umožňuje urychlit rozvoj území města za podmínky respektovaní historických, kulturních
a přírodních hodnot. Výše uvedené skutečnosti vedou k zajištění trvale udržitelného rozvoje
území.
g) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
V průběhu veřejného projednání konceptu ÚP bylo obdrženo 10 námitek, které byly řádně
vyhodnoceny; v procesu řízení o územním plánu bylo o těchto námitkách ve spolupráci
s určeným zastupitelem rozhodnuto. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění jsou
v tabulce - „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, námitek, připomínek a námětů ke
konceptu územního plánu“.
V průběhu veřejného projednání bylo uplatněno 8 námitek. Rozhodnutí o námitkách a jejich
odůvodnění jsou v tabulce „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu ÚP Lázně Bohdaneč.
Obě tabulky jsou součástí kapitoly tohoto odůvodnění - Vyhodnocení souladu s požadavky
zvláštních právních předpisů…..
h) Vyhodnocení připomínek
V průběhu veřejného projednání konceptu ÚP byly uplatněny 4 připomínky, ktré byly řádně
vyhodnoceny; připomínky a jejich vyhodnocení jsou v tabulce – „Vyhodnocení stanovisek
dotčených orgánů, námitek, připomínek a námětů ke konceptu územního plánu“.
V průběhu společného jednání byly uplatněny 4 připomínky, které byly řádně vyhodnoceny;
připomínky a jejich vyhodnocení jsou v tabulce – „Vyhodnocení společného jednání návrhu
ÚP Lázně Bohdaneč“.
V průběhu veřejného projednání byly uplatněny 3 připomínky, které byly řádně
vyhodnoceny; připomínky a jejich vyhodnocení jsou v tabulce – „Vyhodnocení veřejného
projednání návrhu ÚP Lázně Bohdaneč“.
Výše uvedené tabulky jsou součástí kapitoly tohoto odůvodnění - Vyhodnocení souladu
s požadavky zvláštních právních předpisů…..
i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch je součástí odůvodnění ÚP zpracovaného projektantem a sloužilo jako
podklad pro řešení ÚP.
ÚP maximálním způsobem využívá stávající zastavěné území, navrhuje možnosti
zintenzivnění jeho zástavby, doplnění stávajících proluk a návrhy přestavbových ploch. ÚP
v jeho koncepci zohlednil schválenou strategii města (dokument Strategie rozvoje města
Lázně Bohdaneč 2011 - 2027 schválen v zastupitelstvu dne 9.července 2011), a nový návrh
zastavitelných ploch řeší především přehodnocením množství zastavitelných ploch ve
stávající ÚPD města. Na základě tohoto přehodnocení zastavitelné plochy, které nebyly do
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této doby využity byly v ÚP zařazeny do územní rezervy (R6), část zastavitelných ploch je již
územím zastavěným a ostatní byly zařazeny do zastavitelných ploch.
Vymezené zastavitelné plochy navazují přímo na zastavěné území, nebo jsou prolukou
v zastavěném území; jejich kapacita odpovídá demografickému vývoji města, jeho potřebám,
jsou navrženy v souladu s právními předpisy a podmínkami v území. ÚP vymezuje plošně
nejvíce zastavitelných ploch pro bydlení; dle výpočtu potřeby těchto ploch je v ÚP navrženo
pouze 40 % z vypočtené výměry. Možnostem neúměrného zvýšení cen pozemků ÚP
předchází tím, že navrhuje plochu územní rezervy R6 – plochy smíšené obytné městské,
která chrání území pro možné budoucí využití. Návrh zastavitelných ploch respektuje
schválené „Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Lázně Bohdaneč“ které
stanovují úkol, že pro rozvoj města bude preferováno přednostní využití zastavěného území
s přímou vazbou na stávající urbanizovaný prostor a zvýšení estetické kvality prostředí.
Rozvoj města bude neextenzivní, organický, s monocentrickou urbanistickou strukturou.
V návrhu budou posouzeny možnosti využití územních rezerv na místo vymezení nových
zastavitelných ploch.
Úkolem ÚP při návrhu zastavitelných ploch bylo především chránit území z hlediska
požadavků zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen
OZPF), v platném znění, tj. z hlediska záborů zemědělské půdy na třídách ochrany I. a II.;
jedná se o nejcennější půdy a jejich odnětí z hlediska zájmů OZPF není vhodné; ÚP proto
v maximální míře tuto hodnotu při návrhu zohlednil; zábory ZPF jsou v největší míře na
zemědělské půdě třídy ochrany IV. S ohledem na tuto skutečnost pořizovatel zažádal na
základě § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o vydání souhlasu z hlediska záborů ZPF.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 5.9.2012
pd čj. KrÚ 53125/2012/OŽPZ/Bo souhlas s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na
ochranu zemědělského půdního fondu ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb.
Vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí o námitkách v rámci řízení o ÚP byl upravován
rozsah zastavitelných ploch, o vydání souhlasu z hlediska záborů ZPF bylo zažádáno
opětovně. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal
k upraveným záborům souhlas.
Návrh všech výše uvedených ploch posiluje hospodářský, sociální pilíř a pilíř životního
prostředí, na základě čeho lze považovat navrženou koncepci rozvoje města za vyváženou.
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Poučení :
Proti Územnímu plánu Lázně Bohdaneč vydanému formou opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů).

……………………...

……………………

místostarosta města

starostka města

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 15-tým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
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